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چند  همین  تا  بشری  درجوامع 
ی  اندیشه  که  مردان  پیش  سال 
کرده  تصاحب  را  جامعه  غالب 
را  خدازن  که  باورداشتند  بودند 
هرگز   . ذنباشد  تنها  مرد  آفریدتا 
این مردهای به غلط برتر اندیشه ، 
در  زن  که  کردند  نمی  فکر  این  به 
جامعه همانند مرد صاحب حقوق و 
مزایائی است که حق اوست . هنوز 
از  زنان  جهان  نقاط  از  دربسیاری 
این حق طبیعی خود بی خبر بودند 
و درپی کسب این حق نبودند.  در 
عزیز  کشور   ، درایران  زمان  همان 
به  پا  که  بودند  ای  آزاده  زنان  ما   
آزادی  کسب  برای  مردان  پای 
می  تالش  اجتماعی   و  فردی  های 
در  قبال  آنهارا  از  برخی  کردندکه 

همین ماهنامه معرفی کرده ایم 
 ، ها  سیاح  فاطمه  ها.  العین  قرۀ 
زینب پاشاها ،  وبسیاری دیگر. آنها 
با آنکه درراه کسب آزادی و حقوق 
کوشیدندخود  می  مرد   با  مساوی 
شده  پایمال  حقوق  طرفداران  از 

مردان نیز بودند. 
قبل  وحتی  مشروطیت  درانقالب 
حقوق  کسب  برای  اقداماتی  ازآن  
گرفته  صورت  ومرد   زن  مساوی 
بود اما نتیجه دلخواه بدست نیامده 
ها  آزادی  این  خواستار  همه  بود. 
بودند اما نیروئی که بتواند پشتوانه  
اجرای این خواسته باشد در جامعه 

دیده نمی شد.
نیز  ترکیه  ما  همسایه  درکشور 
خالفتی  نظام  شدن  برچیده  با 
عثمانی   امپراتوری  فروریختن  و 
برهبری  توانستند  ترکیه  زنان 
مصطفی کمال پاشا به حق وحقوق 
خودبرسند.اما درایران هنوز نیروی 
تر  قوی  محرکه  ازنیروی  بازدارنده 

بود. بعضی ازشاهان ئقاجار بیشتر 

فکر  به  تا  بودند  ت  آخر  فکر  به 
اوضاع مملکت  . وبرخی نیز زن را 
وسیله  و  خود  اندرونی  برای  فقط 
اگرچه  عیش وطرب می خواستند. 
گاهی  قاجاری  دربارهای  همان  در 
که  شدند  می  پیدا  شیردلی  زنان 
حرف از حقوق زن میزدند اما تعداد 
هم  دست  یک  انگشتان  به  آنها 
نمیرسید. خانواده هابراثر  تبلیغات 
برای  تمایلی  برمنبر  روحانیون 
فرستادن دختران خود به مدرسه و 
باسواد کردن آنها نداشتند.و زنانی 
حقوق  وبرابری  آزادی  از  دم  که 
آنها  تکفیر  مورد  نوعی  به  میزدند 
پدران  به  آخوند  گرفتند.  می  قرار 
اگر  که  بود  کرده  تلقین  ایرانی  
به  نامه  نوشتن  با  باسوادشود  زن 
وایمان  دین  از  خود  فاسق  مردان 
شود.   می  فاسد  و  افتد  می  دور  به 
زنان   آزادی  نهضت  میانه  دراین 
رهبری می طلبید تا با قدرت بتواند 

خواست زنان را به اجرا بگذارد. 
شاه با نگرش به اوضاع جهان وبویژه 

وضع زنان در کشورترکیه و باالهام از 
فرهنگ وتاریخ راستین ملت ایران  
  1314 ماه  دی   17 درروز  سرانجام 
ایرانی  زن  و  گرفت  خودرا  تصمیم 
ی جامعه  که  قیدوبندهائی  از  را 

 متعصب تحت تأثیر مالهای قشری 
براو تحمیل کرده بود آزاد کرد.

زن  ازسر  حجاب  برداشتن  مالها 
ایرانی را نشانه قلدری و دیکتاتوری 
رضاشاه می دانند . اما او بعنوان شاه 
ایران خودرا مسئول می دانست که 
نیمی از جامعه ایران را از محرومیت 
و  برهاند  اجتماعی  و  سیاسی  های 
ایرانی  ساختن  برای  را  جامعه  کل 

آباد و پیش رفته بسیج کند.
روحانیت بدست رضا شاه  شکست 
سختی خورد و او بی پروا از تبلیغات 
قشریون برسر منابر  با ایمانی راسخ  
و در بعضی مواقع با زور توانست این 
مهم را به انجام برساند. اگرچه  قبل 
نظامنامه  او  رسیدن  سلطنت  به  از 
وجودداشت  درمجلس  انتخابات 
دین  از  شدگان  خارج  زنان،  که 
خارجه،  تبعه  دیوانگان،  اسالم، 
دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان 
سال   ۲۰ از  کمتر  که  اشخاصی  و 
شناخته  رأی  حق  فاقد  داشتند؛ 

شده بودند.
درس  که  پهلوی  محمدرضاشاه 
آزاد  جامعه  و  بود  سویس  آموخته 
و  دیده  ازنزدیک  را  ودمکرات 
به  از رسیدن  بود پس  تجربه کرده 
مالها  با  مالیمتر  رفتاری  سلطنت 
حال  درعین  اما   . گرفت  درپیش 
به  زنان  های  آزادی  تکمیل  برای 

کوشش های خود ادامه داد. 
درسال 13۲۲ طرح اعطای حق رای 

حزب  نمایندگان  سوی  از  زنان  به 
توده آذربایجان در مجلس ارائه شد

دکتر محمد مصدق با اعطای آزادی 
بود.  مخالف  زنان  به  رأی  وحق 
زنان  برماندن  نیز  کاشانی  اهلل  آیت 
می  پای  فرزندان  تربیت  و  درخانه 
شورای  مجلس  دردوردوم  فشرد. 
محمدتقی  همدان  نماینده  ملی 
تغییر  خواستار  الرعایا   وکیل 
حق  دادن  و  انتخابات  نظامنامه 
رأی به زنان شد. اما فروغی  وآیت 
با دادن حق  اهلل سیدحسن مدرس 
رأی به زنان مخالفت کردند. مدرس 
به  رأی  حق  اعطاء  که  داد  هشدار 
فساد  سیاسی،  بی ثباتی  به  زنان 
اجتماعی  مرج  و  هرج  و  مذهبی 
انجامید. هنگامی که طالب  خواهد 
با  اعتراض  و  مخالفت  برای  قم 
زنان  به  رأی  حق  اعطای  پیشنهاد 
نفر  یک  ریختند،  خیابان ها  به 
تن مجروح شدند.  دوازده  و  کشته 
میالدی(،   1۹۶۲(  1341 سال  در 
والیتی  و  ایالتی  انجمن های  الیحه 
تصویب  به  ایران  دولت  هیئت  در 
زنان  الیحه،  این  اساس  بر  رسید. 
شرکت  اجازه  بار  نخستین  برای 
برای  شدن  نامزد  و  انتخابات  در 
انتخابات را پیدا می کردند. روح اهلل 
تشکیل  قم  در  جلسه ای  خمینی 
ارسال  به  تصمیم  سرانجام  و  داد 
پهلوی  شاه  محمدرضا  به  تلگراف 
در جهت مخالفت با سه بند الیحه 
انجمن های ایالتی و والیتی از جمله 
ایرانی  زنان  به  رای  حق  اعطای 
رأی  به حق  مربوط  اصل  که  گرفت 
زنان از مهمترین اعتراضات خمینی 

بود
وجودداشت  که  مخالفتهائی  باهمه 
توانست  سرانجام  محمدرضاشاه، 
دست  برای  ایران  زنان  خواست  به 
جامه  خود   وحقوق  حق  به  یافتن 

عمل بپوشاند.
بعنوان   1314 ماه  دی   17 روز  اما 
اساسی  های  آزادی  سرآغاز کسب 
برای زنان ایرانی درتاریخ کشورمان 
به ثبت رسیده است . این روزرا به 
می  شادباش  هموطن  زنان  همه 

گویم.
مرتضی پاریزی

دی   17 .روز   : راست  تصویرسمت 
راه  در  دخترانش  و  پهلوی  ملکه 
پیوستن به رضا شاه در دانشسرای 

دختران دیده می شوند.

یادی از 17 دی ماه  
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38 سال گذشت
ایران دوست فرزانه

وشورای  شما  به  فراوان  بادرود 
می  تقدیم  زیررا  نوشتار   . نویسندگان 

کنم 
به یاد زنده یاد شاهنشاه آریامهر

به یاد انسانی بزرگ که تاریخ  زحمات 
خواهد  ارج  وایرانی  ایران  اورابرای 

گذاشت .
برای  خود   سلطنت  دوران  اودرتمام 
تالش  ایرانی  وراحتی  ایران  سربلندی 

کرد.
نشناختیم  را  قدرش  که  صدافسوس 
وجایش رابایک مشت آخوند  و مال ی 

قشری عوض کردیم .
دروازه ی تمدن بزرگی را که می خواست 
ایران وایرانی را وارد آن نماید با تونلی 
عوض  نادانی  و  جهل  از  مرکب  تاریک 

کردیم . همچنانکه شاهنشاه فرمودند:
» ازخدای بزرگ ایران زمین می خواهم 
به  باردیگر  را  سربلندی  و  آزادی  که 

سرزمین اهورائی مابازگرداند.«
آلمان - پرویز کالنی
از شما  با تشکر  پروفسور کالنی عزیز 
برایتان سالمتی و شاددلی آرزو می کنم 

تبریک 
شما  برای  تبریک  دو  بسیار   درود  با 
وخوانندگان عزیز ماهنامه آزادی دارم. 
میالدی  نو  سال  فرارسیدن  نخست 
از  خارج  در  که  هموطنان  همه  به  را 
هرحال  به  و  کنند  می  کشورزندگی 
نوشدن سال برزندگی همه ما تأثیر می 
دومین   و   . گویم  می  شادباش  گذارد 
سال  نهمین  آغاز  بخاطر  من  شادباش 
انتشار ماهنامه آزادی است . که ازشماره 

۹7 وارد نهمین سال خواهیم شد. 
من از نخستین شماره  مشترک ماهنامه 
بوده ام و هرشماره را مفیدتر ، پربارتر و 
خواندنی تر و زیباتر از شماره قبل دیده 
ام . هرجاهم که درجمع ایرانیان باشم 
برای این ماهنامه تبلیغ می کنم .  کار 
انجام می دهید که آیندگان  را  بزرگی 
درباره آن داوری خواهند کرد. برایتان 
را  بیشتری  های  وموفقیت  پیروزی 

خواهانم .
محمود ج- کالیفرنیا
باسپاس از شما خواننده گرامی ووفادار  

ماهنامه آزادی . ماهم سال نورا متقابال 
شادباش می گوئیم و برای شما خواننده  

خوبمان آرزوی بهترین هارا داریم . 

یادداشت جالبی بود
درودبرشما یادداشت شماره ۹4  » لطفًا 
کوروش را پیامبر نکنید « بسیار جالب 
و درعین حال معنی داربود. لذت بردم . 

دست شمادردنکند.
سیروس - د. نیویورک 
دوست عزیز مگر توقع دارید یادداشت 
بی معنی بنویسیم . درهرحال ازشوخی 
دل  سخن  همه  ها  یادداشت  گذشته 

است که امیدواریم بردل نشیند.

رقابت بله اما حسادت نه
تبلیغ  که  دیدم  قبل  در شماره  سالم  
چاپ  آورد  ره  فصلنامه  برای  کوچکی 
است  جالبی  بسیار  کار  بودید   کرده 
که صورت دادید . ای کاش همه رسانه 
های ایرانی باهم درصلح وصفا بودند . 
باور کنید اگر حسادت های این  رسانه 
ها نبود ما سالها پیش به ایران برگشته 
بودیم . امیدوارم رسانه های فارسی زبان 
باهم رقابت داشته باشند و لی نسبت 

بهم حسادت نورزند.   موفق باشید.
احمد  از کالیفرنیا
وقتی شما یک زن زیبا می بینید آیا می 
توانید به او بگوئید تو زشتی؟  مسلما 
شماره  این  و  قبل  درشماره  آنچه   . نه 
مشاهده می کنید  آگهی نیست . بیان  
که  آورد  ره  فصلنامه   . است  واقعیت 
توسط فرهیخته گرامی زنده یاد حسن 
اکنون همه  و  پایه گذاری شد  شهباز  
سنگینی بارآن بردوش همسر نازنینش 
خانم شعله شمس است  یکی از خواندنی 
ترین نشریات برون مرزی است . ما به 
باور کنید  و  نداریم  هیچکس حسادت 
را  کارخودمان  ما   . نداریم  هم  رقابت 
را  آورد  ره  فصلنامه  وقتی   . کنیم  می 
می بینیم که آنهمه مطلب خواندنی و 
آموزنده دارد وظیفه حکم می کند مردم 
را برای خواندن آن تشویق کنیم . این 
کاررا نه ما بلکه چندتن دیگر از همکاران 

نیز انجام داده ومی دهند. 
کنید  می  مبذول  که  توجهی  از 
همه  و  شما  برای  و    . سپاسگزارم 
خوانندگان نشریات فارسی زبان  خارج 

از کشور  موفقیت و سالمت آرزو دارم 
وازهمه شما می خواهم نشریه ای را که 
می پسندید به دوستان خود نیز توصیه 

کنید.

منهم موافقم
از  یکی  ازقول  قبل  های  درشماره 
خوانندگان خود نوشتید که اگر می شود 
کنید. منتشر  یکبار  دوهفته  را  مجله 
وشماهم پاسخ داده بودید تنها مسئله 
خواستم  شود.  می  کار  این  مانع  مالی 
به شمابگویم که منهم با دوهفته شدن 
نشریه آزادی موافقم اما ازطرفی به شما 
نیز حق می دهم که نگران وضع مالی 
مجله باشید.  درضمن یک سئوال جدی 
ازشمادارم : چرا آگهی نمی گیرید؟ من 
فکر می گنم با آگهی براحتی می توانید 
کنید.   منتشر  هفتگی  حتی  را  مجله 
بازهم صالح مملکت خویش خسروان 
آرزو  وبهروزی  موفقیت  برایتان  دانند. 

می کنم .
دوستدار شما   مریم ع- شرق آمریکا

با سالم پاسخ شمارا درباره گرفتن آگهی 
برای  دیگر  بار   . ایم  داده  بار  چندین 
وجدید  قدیم  خوانندگان  همه  اطالع 
عرض می کنم که نشریه یا بهتر بگویم 
داخلی  صفحات  دارم   اعتقاد  خودمن 

مجله  متعلق به خواننده ای است که 

بابت خواندن  مطالب آن پول پرداخت 
با  را  مابخواهیم صفحات  اگر  کند.  می 
آگهی پر کگنیم درآن صورت حق این 
حق  بابت  پولی  خواننده  از  که  است 
اشتراک دریافت نکنیم . اط سوی دیگر 
ما برای ت أمین بخشی از هزینه های 
ماهنامه هرسال یلو پیجی منتشر می 
کنیم و همه آگهی هایی که قراربوده در 
ماهنامه چاپ شود یک جا در یلو پیج 
چاپ می کنیم . با اینهمه گاهی دیده اید 
که برپشت جلد مجله به چاپ آگاهی 
هائی مبادرت می کنیم که چون هزینه 
درج این آگاهی ها ذزیاد است  طالب 
زیادی ندارد. بازهم تکرار می کنم اگر هر 
خواننده ای سعی کند مارا به یک نفر ، 
فقط به یک نفر دیگر معرفی کند ما هیچ 
نیازی به آگهی و آگاهی و کمک مالی 
خوانندگان و نظایر آن نخواهیم داشت . 

موفق باشید.

مطلب خوشنویسی
بزودی  که  کردید  وعده  پیش  چندی 
منتشر  خوشنویسی   درباره  مطلبی 
خواهید کرد . امیدوارم فراموش نکرده 
. بخصوص  منتظریم  ماهمچنان  باشید 
اگر مطلبی درباره خوشنویسان  فعال 

امروز بنویسید خوشحال تر می شویم .
عبدالرضا  م-  ایران -تهران

پبام های 
 خوانندگان

ره آورد
فصلناهم آزاداندیشان اریان

با 36 سال انتشار بدون وقفه درخدمت 
فرهنگ وادب ایران

نشریه ای مستقل که به هیچ گروه ودسته ای وابستگی 
نداردوتنها حق اشتراک سالیانه وکمک های مالی اهدائی 

شماست که بقای انتشارآنرا  تضمین می کند.
  ره آوردرا همین امروز مشترک شوید

424-273-1733
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مطمئن   . نویسیم  می  حتما  چشم 
منتظر  فقط  نرفته   یادمان  که  باشید 
و  آمریکائیم  در  ما  چون  هستیم  منبع 
خوشنویسان عزیز ما ساکن ایران هستند 
وما دسترسی به آنهانداریم . بزودی این 
مطلبی  خواهدشدوحداقل  انجام  مهم 
بحضورتان  را  خوشنویسی  هنر  درباره 

تقدیم خواهیم کرد.

جنگ برسر چیست ؟
مدتهاست که عربستان سعودی و ایران  
در  مگوهائی  بگو  و  دارند  اختالف  باهم 
دنیای سیاست بین آنها جریان دارد . من 
مسلمان  کشور  د.و  این  نفهمیدم  هنوز 
در  دست  و  باشند  برادر  باهم  باید  که 
دست هم برای اعتالی اسالم و پیشرفت 
اختالف  باهم  چرا  بکوشند  مسلمانان  
دارند و این جنگ که هم اکنون دریمن 
ادامه دارد و شاید روزی به داخل خاک دو 

کشور گسترش یابد برسر چیست ؟ 
وروشن  صریح  بطور  را  من  پاسخ  اگر 

بدهید ممنون می شوم .
خسرو - امانی  شرق آمریکا
بحضور مبارک جنابعالی عارضم که جنگ 
برسر لحاف مال ست . عربستان سعودی  
تواند  نمی  را  قطر  کوچک  کشور  حتی 
تحمل کند. وشاکی است که چرا ذقطر 
تلویزیون الجزیره را دارد ، چرا خط هوائی 
موفقی دارد. چرا سعی می کند در دنیا 
مطرح باشد و..و..و  درمورد ایران هم به 
مراتب بیش ازاین توقعات بی جا داردو. 
ازطرفی  هم ایران وهم عربستان سعودی 
روبرو  کمبودهایی  با  داخلی  لحاظ  از 

پوشی  پرده  نوعی  به  باید  که  هستند 
کنند. لذا بهترین روش  درگیری دریک 
مخاصمه بی سرانجام ودراز مدت است 
که هردو طرف به شهروندان خود بگویند 
هیس ! حرف زیادی نزنید که ممکن است 
بنفع دشمن تمام شود.تنها جان عده ای 
یمنی بی گناه دراین میان قربانی مطامع 
درجنگ  درگیر  دوطرف  وهواوهوسهای 
می شود. هردو طرف ادعاهای بی ربطی 
دارند واختالف ات آنچنان نیست که با 
می  نشود.واینکه  حل  صادقانه  مذاکره 
فرمائید باید برای اعتالی اسالم بکوشند  
باید عرض کنم به اندازه ای که مسلمانان 
نگرانند  اسالم  برای  درصحنه  همیشه 
اسالم  نگران  وعربستان  ایران  رهبران 
نیستند.. از دست من وشماهم چه نگران 
باشیم و چه نباشیم کاری ساخته نیست .

درباره شعر
شعری  صفحه  دراین  گاهی  بادرود 
ازخوانندگانتان چاپ می کنید که بنظر من 
برای عالقمند کردن آنها به شعروشاعری 
بسیار مفید است . اما توضیحی می دهید 

قواعد  ازنظر  ارسالی  شعرهای  همه  که 
شعری  درست و صحیح نیستند. آیا می 
شود بیشتر راهنمائی بفرمائید تا ماهم که 
به شعر خواندن وشعرگفتن عالقمندیم 

یادبگیریم و شعر غلط نگوئیم ؟
با تشکر  مهران  علی آبادی از  آمریکا
با سپاس ازشما توضیح این مطلب دریکی 
مقاله  باید   . نیست  پذیر  امکان  دوسطر 
هائی دراین باره نوشته شود و توضیحات 
مفصل درباره شعر داده شود. اما همین 
به  مایل  اگر  که  بگویم  توانم  می  قدر 
اشعار سفید  یا  و  نیمائی  اشعار  سرودن 
ازنوع  شاملوئی آن هستید  هرچه دل 
بگوئیدوبنویسید.  خواهد  می  تنگتان 
بااین  من  نکرده  خدای  که  کنید  توجه 
دسته ازشاعران  خصومتی ندارم . اما اگر 
می خواهید شعر عروضی یا شعر بسبک 
شاعران متقدم بسرائید باید قوانین آن را 
مراعات کنید. ازهمه مهمتر وزن وقافیه 
. باید وزن را بشناسید و قافیه را  است 
خوب بدانید. وزن درشعر همانند ریتم در 
موسیقی است و به زبان عامیانه می توان 
با سیالب بندی کوتاهی یا بلندی مصراع 
را  تشخیص داد. این کار با تممرین  شدنی

باید  بیشتر  اطالعات  .برای کسب  است 
نوشته شده  باره  دراین  که  کتابهائی  به 
بالغت  فنون   « کتاب  آنها  بهترین  و 
عالمه   استاد  نوشته    » ادبی  وصناعات 
جالل الدین همائی  است مراجعه بفرمائید 
منتشر  درتهران  هما  نشر  را  کتاب  این 

کرده است . 

توضیح
آخرین  آینده  شماره  یعنی   ۹۶ شماره 
شماره سال هشتم است که منتشر می 
فعالیت  نهم  سال  وازشماره ۹7   . کنیم 
 ۹7 درشماره  شود.  می  آغاز  ماهنامه 
سال   8 در  ماهنامه  فعالیتهای  درباره 
گذشته باشما گفتگو خواهیم کرد. اما فعال 
زیادتری  مشترکین  خواهیم  می  ازشما 
دست  آنها  به  ماهنامه  معرفی   با  را 
وپاکنید تا همچنان به ادامه حیات آزادی 

امیدوارباشیم. باسپاس 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری
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ممکن  که  قحطی  ترین  فجیع  از  یمن 
می  رنج  آید  بوجود  است دریک کشور 
برد. نظیر این قحطی را در چند دهه اخیر 
اگر   . است  نکرده  تجربه  کشوری  هیچ 
اجازه  زودتر    عربستان سعودی هرچه 
یمن  به همه شهرهای  و غذا  دارو  ورود 
را ندهد  واگر نگذارد که باردیگر خدمات 
ازسر  و عدن  به شهرهای  صنعا  هوائی 
لوکاک   مارک  گفته  طبق  شود   گرفته 
 ، امنیت   شورای  دیپلماتهای  از  یکی 
خواهد  روبرو  قربانی  میلیونها  با   یمن 
شد.از پنجم نوامبر ۲۰17 عربستان پس 
از شلیک موشک توسط حوثی هابسوی 
کرده  تشدید  را  یمن  محاصره  جده   
است . عربستان اخیرا محاصره بعضی از 
بنادر یمن را که توسط متحدینش کنترل 
از  لغو بخشی   . بود  لغو کرده  می شود  
به  غذا  رساندن  برای  ها  محاصره  این 
گرسنه   یمنی  میلیون  از 7  بیش  دست 
از گذشت سه سال  . پس  نیست  کافی 
جنگ   نابرابر  دریمن ، امروز مردم این 
کشور بیش از همیشه با بدبختی وناامنی 
کشته  یمنی  هزار  ده  روبرویند.حداقل 
شده اندکه بسیاری از آنها قربانی بمباران 
های هوائی متحدان عربستان و باکمک 
اند  بوده  آمریکا  متحده  ایاالت  نظامی 
از ۹۰۰  بیش  وبای مرگبار  .موج  شیوع  
بیمار کرده است  و بیش  را  هزار یمنی 
از 17 میلیون یمنی اکنون فقط چشم به 
کمکهای انسانی  دوخته اند تا بتوانند به 
نفس کشیدن خود ادامه دهند. کشتی ها 

و هواپیماهای حمل ونقل که دارو وغذا 

ودیگر کمکهای انسانی را به سواحل یمن 
حمل می کنند مورد بازرسی سازمان ملل 
متحد قرار میگیرند  تا اطمینان حاصل 
شود که حامل اسلحه برای جنگجویان 
ازرسیدن   شدن   مانع  نیستند.  حوثی 
واستفاده  یمن   به  انسانی   کمکهای 
جنگ  مردم  علیه  قحطی   سالح   از 
زده،   جنایت جنگی محسوب می شود 

وعربستان سعودی باید بداند که مردم 
دنیا  باألخره به این اوضاع واکنش نشان 
خواهندداد. کنگره ایاالت متحده  آمریکا 
قطعنامه ای را به تصویب رساند که هدف 
قراردادن  غیر نظامیان یمنی  را منع می 
درجنگ  درگیر  های  طرف  کند.وازهمه 
یمن  می خواهد که برکوشش های خود 
رسیدن  و  انسانی  تلفات  کاهش  برای  
آن  نیازمندان  بدست  انسانی  کمکهای 
شاید  قطعنامه  این  بیفزایند.  کشور 
محمد  شاهزاده   برای  باشد  هشداری 
نفوذ  گسترش  خواهان  که  سلمان  بن 
عربستان در منطقه است . اگرچه شاهزاده 
مشمول لطف بی دریغ پرزیدنت ترامپ 
است اما قانونگزاران آمریکا دربرابر قانون 
شکنی های  وقیحانه  درسطح جهان و 
نقض حقوق اولیه انسانی کمتر تحمل و 

شکیبائی از خود نشان می دهند.
به  بخشیدن  پایان  برای  که  راهی  تنها 
روزهای جهنمی مردم یمن باقی میماند  
فشارهای هرچه بیشتر کنگره و سازمان 
ملل متحد بر همه طرف های درگیر دراین 
جنگ است  تا به راه حل سیاسی متوسل 
شوند.                          )از نیویورک تایمز(

By Bilal Y. Saab
سراسرخاورمیانه  در  سعودی  عربستان 
وارد  فشار  ایران  علیه  تا  است  درتالش 
کند. اکنون، پس از شکست در سوریه، در 
یمن مبارزه می کند و در عراق  هم ، می 
خواهد حضور پیدا کند. ریاض قصد دارد 
لبنان را جبهه بعدی خود برای  برخورد با 
تهران قرار دهد.هدف عربستان سعودی 
در لبنان حزب اهلل، حزب قدرتمند شیعه 

است.  ایران  با  و عمیق  اتحاد قدیمی  با 
حزب اهلل با تشکر از کمک های مالی و 
نظامی سخاوتمندانه تهران، به یک قدرت 
منطقه ای تبدیل شده است که در سال 
های اخیر سلطه خود را بر تصمیم گیری 
در مورد امنیت ملی لبنان افزایش داده 
حمالت   دربرابر   خودرا  است،وموقعیت 
اسرائیل تقویت کرده است، به کمک رژیم 
بشار اسد درسوریه شتافته است  وحامی 
و  بحرین، عراق  نظامیان شیعه در  شبه 

یمن بوده است .
بیروت  در  سیاست  کنترل  ها  سعودی 
را ازناحیه حزب اهلل غیر قابل قبول می 
بینند. به همین دلیل است که در یک 
گذشته  سیاست  به   صریح  واکنش 

لبنان  دولت  اند   گرفته  تصمیم  خود، 
ماجراجویانه  حزب  اعمال   را  مسئول 
حیاط  در  جمله  از  کنند،  درمنطقه  اهلل 
خلوت خود در یمن، که حزب اهلل ظاهرا از 
شورشیان حوثی حمایت می کند، تصمیم 

گرفته اند به طور فعاالنه مقابله کند.
نشانه مجازات عربستان سعودی  اولین 
علیه لبنان، مجبور کردن سعد حریری 
 4 تاریخ  در  استعفا  به  وزیر  نخست 

در  حریری  که  حالی  در  نوامبربود، 
داشتند  اعتقاد  ها  سعودی  بود.  ریاض 
دنبال  به  گذشته  سال  حریری،  که 
از  اطمینان  برای  اهلل  حزب  با  توافق 
به  قادر  دیگر  خود،   سیاسی  بقای 
اجرای سیاست های سختگیرانه جدید 
بنابراین  نیست.  اهلل  حزب  علیه  خود 
بگذارند.  گنار  را  او  شدند  مجبور  آنها 
اما مجازات سعودی ها در اینجا متوقف 
بر  فشار  تواند  می  ریاض  شود.  نمی 
تمام  کشیدن  بیرون  با  را  اهلل  حزب 
های  بانک  از  عربستان  های  سپرده 
لبنانی  شهروندان  اخراج  و  لبنانی 
به  دو  هر  که  عربستان،  سرزمین  از 
رساند،  می  آسیب  کشور  مالی  ثبات 

مانع شدن از رسیدن کمکهای انسانی به یمن 
و استفاده از سالح قحطی علیه مردم جنگ زده  

جنایت جنگی محسوب می شود

* به سعودی ها اجازه ندهیدکه لبنان را بی ثبات
کند. متوقف  را  ریاض  باید  واشنگتن   . کنند   
* هدف عربستان درلبنان  حزب اهلل  شیعه است 
بااین حال انعطاف پذیری سیاسی  ومشکالت مالی 

ممکن است  حزب اهلل را منحرف کند.
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افزایش  دهد. ریاض ممکن است فرض  
بحران  یک   اگر  که  بگذارد  این  بر  را 
داخلی در لبنان  ایجاد کندحزب اهلل را 
متزلزل خواهد کرد و مانع از گسترش 
های  میدان  دیگر  در  آن  مشارکت  و 
شد.  خواهد  منطقه  سراسر  در  جنگ 
ایجاد اختالل عمده در وضعیت موجود 
لبنان موجب گسترش بحران و هرج و 

مرج در سراسر منطقه خواهد شد.
توانند   می  دلیلی  هر  به  ها   سعودی 
نگران فعالیت حزب اهلل در لبنان، یمن 
و جاهای دیگرباشند. هیچ شکی وجود 
ندارد که دست کم گرفتن گروه حزب 
اهلل ونفوذش در دولت لبنان، بی توجهی 
به حاکمیت ملی لبنان و ذخیره سازی 
سالح توسط این گروه خو اهدشد )که 
تاکنون آن را در برابر دشمنان داخلی و 
خارجی مورد استفاده قرار داده است( 
عمرانی  های  پروژه   مانع  ودرنتیجه  
تن  چند  امنیت  تهدید  و  لبنان  دولت 
متحده،  ایاالت  ای  منطقه  متحدین  از 
از جمله اسرائیل.  می شود اما سقوط 
سیاسی و فروپاشی اقتصادی در لبنان 
به عنوان راهی برای تضعیف حزب اهلل، 
آنطور که سعودی ها قصد انجام آن را 

دارند، به نفع هیچ کس نیست.
آمریکا،  جمهور  رئیس  کامل  حمایت 
جدید  رهبری  از  ترامپ،  دونالد 
و  سلمان  ملک  سعودی  عربستان 
سلمان،  بن  محمد  شاهزاده  پسرش، 
که  است  قادرکرده  را  پادشاهی  این 
ایران  به  نسبت  ای  جسورانه  موضع 
داشته و قمار مخاطره آمیز خود را در 
رسد  می  نظر  به  اما  کند.  دنبال  لبنان 
که دیگر اعضای ارشد دولت ترامپ به 
سعودی  همتایان  از  خصوصی،  صورت 
که  اند  خواسته  واشنگتن  در  خود 
و  کند  نشینی  عقب  لبنان  از  ریاض 
برگزاری  محل  عنوان  به  کشور  این  از 
مناقشات نیابتی با ایران اجتناب کند. 
باشند،  دقیق  هایی  گزارش  چنین  اگر 
کرده  عمل  درست  کامال  مقامات  این 
اند. اما مشخص نیست که آیا ریاض به 

این اندرزها گوش خواهد کرد یا خیر.
سه دلیل وجود دارد که ایاالت متحده 
باید برنامه های ریاض را در لبنانبشدت 
متوقف کند: اول،  امکان دارد سعودی 
از خود دورکنند  را  لبنانی  ها متحدان 

شوند؛  اهلل  حزب  تقویت  باعث   و  
برای  متحده  ایاالت  های  هزینه  دوم، 
از  بیشتر  بسیار  لبنان  ثبات سازی  بی 
با  بدرفتاری  و  جنگ  از  حاصل  منافع 
بهتر  راه های  حزب اهلل است؛ و سوم، 
صدمه  بدون  اهلل  حزب  تضعیف  برای 

زدن به لبنان وجود دارد.
سعودی،  عربستان  جدید  سیاست 
برای لبنان  از هم اکنون خشم زیادی 
سنت،   اهل  کشورهای  میان  در  را 
برانگیخته است  زیراجامعه اهل سنت  
ریاض  از  بیشتری  های  حمایت  انتظار 
سرکوب  با  سعودی  عربستان  دارد. 
طور  به  لبنان  رهبر  تحقیر  و  مسلحانه 
را  لبنان  تسنن  اهل  از  بسیاری  عام، 
ازخودرنجانده است. عشق آنها نسبت 
به کشورشان قوی تر از نفرت از حزب 
اهلل است. عالوه بر این، آنها مانند همه 
و  زندگی  شرایط  از  عمیقا  ها  لبنانی 
هستند  نگران  خود  اقتصادی  وضعیت 
و از اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، 
تحریم  به  دست   سعودی  وعربستان 

های مالی لبنان بزند بیم دارند.
شکست  دادن حزب اهلل ازنظر سیاسی 
این  به  و مشکالت مالی  ممکن است  
گروه  ضربه بزند اما لزوما آن را تضعیف 
به  قادر  کامال  گروه  این  کرد.  نخواهد 
برای حریری است و  یافتن جایگزینی 
حتی اگر روابط میان سنی ها و شیعیان 
اسلحه  اهلل  بدتر شود، حزب  لبنان  در 
هایی برای خنثی سازی منتقدان خود 
دارد - در واقع، اسلحه های حزب اهلل  
 . نیروهای مسلح کشور بیشتراست  از 
باشیم که حزب اهلل  به یاد داشته  باید 
های  جبهه  بارترین  خشونت  میان  از 
جنگ داخلی  دراوائل دهه 1۹8۰ متولد 
را  ماندن  زنده  هنر  زمان  شدودرطول 
بخوبی آموخته است  حزب اهلل  راهم 
دست  فعال  اما  داد  شکست  توان  می 
که  ای  منطقه  دارد چون قدرت  را  باال 
می خواهد با او بجنگد ضعیف  است و 

یکپارچه ومتحد نیست .
ایجاداختالل عمده در وضعیت موجود 
هرج  و  بحران  گسترش  موجب  لبنان 
که  می شود  منطقه  در سراسر  مرج  و 
ایاالت متحده  احتماال به نفع دشمنان 
از جمله ایران، دولت اسالمی )ISIS( و 
القاعده است. ایاالت متحده میلیاردها 

برای  را  سیاسی  سرمایه  و  دالر 
پاکسازی ISIS از عراق و سوریه صرف 
کرده است.  لبنان ناامن  فرصتی برای 
می  تروریستها  به  مجدد  بندی  گروه 
دهدو زمینه را برای ظهورسایر جنبش 
بر  عالوه  کند.  می  فراهم  افراطی  های 
فرقه  همزیستی  از  مدلی  این،لبنان 
ای را ارائه می دهد که می تواند برای 
یمن  و  سوریه  عراق،  نظیر  کشورهایی 
ریخته  هم  به  داخلی  جنگ  توسط  که 
سیاسی  تجربه  مفیدباشد.  بسیار  اند 
منحصر به فرد لبنان و آزادی مذاهب، 
سالح قدرتمندتر ی علیه بوجودآمدن 
جهادیون بیشتر در خاورمیانه هستند. 
همه اینها بدون شک حفظ ارزش است. 
برای  بهتری  های  راه  ریاض  نهایت  در 
رسیدن به هدف خود به منظور تضعیف 
حزب اهلل دارد. عربستان سعودی بهتر 
است با ایاالت متحده کار کند تا تحریم 
علیه  ترمالی  دقیق   و  تر  سخت  های 
حزب اهلل را به جای تالش برای تضعیف 
کردن اقتصاد لبنان، که در حال حاضر 

سوری  پناهنده  میلیون   1.5 حدود  با 
در کشوری که تقریبا شش میلیون نفر 
تضعیف شده  دارد، خودبخود  جمعیت 
است به کار گیرد. سعودی ها همچنین 
می توانند متحدان خودرا در انتخابات 
پارلمانی لبنان که در حال برنامه ریزی 
حمایت  هستند   ۲۰18 مارس  ماه  برای 
کاهش  نفع  به  بتوانند  تا  کنند  مالی 
نفوذ سیاسی حزب اهلل  به مجلس راه 
یابند . لبنان دراستراتژی ریاض از نظر 
فضای رقابتی با تهران بسیار ضعیف و 
پرهزینه است. اسرائیل، با کمک ایاالت 
بار  )آخرین  متعدد  موارد  در  متحده، 
را مورد  استراتژی  این  در سال ۲۰۰۶( 
آزمایش قرار داده است و هر بار آن را 
با فاجعه و تضعیف بیشتر کشور بپایان 
ایاالت  و  سعودی  منافع  است.  برده 
متحده با آموختن از این رویداد ها ی 

تاریخی  بهتر تأ مین خواهدشد.

از فارین افرز

زندانیان غرب در جمهوری اسالمی
یک زندانی شهروند آمریکا درزندان 
خودرا  دندان   ۶ اسالمی  جمهوری 

براثرسوء تغذیه ازدست داده است .
است  کرده  تالش  دیگر  زندانی 
که  سوم  بکشد.زندانی  خودرا  تا 
انگلیسی است با دوبرابرشدن دوران 
ازجمله  .اینها  روبرواست  حبس 
جرم  به  که  هستند  خارجی  زندانیان 
جاسوسی  درایران دستگیرشده اند.
بافشارهائی  دررابطه  آنها  اتهامات 
دررابطه  ایران  دولت  که  است 
سیاسی خود باغرب به ویژه با آمریکا 
دارد  واحتمال  روبروست  وانگلستان 
مواجه  جدیدی  های  تحریم  با  ایران 
ایرانی  ها  زندانی  ازاین  بعضی  شود.. 

های  دوتابعیتی هستند .
حدود دوسال پیش با پاگرفتن برجام  
در  آمریکائی  اززندانیان  گروهی 
ازایرانیان  ای  آزادشدندوعده  ایران 
متقاباًل  بودند  زندانی  درآمریکا  که 
ایران  میرود  احتمال  آزادگردیدند. 
چندزندانی  معاوضه  برای  خودرا 

دربرابر نقض تحریم آماده می کند.

دولت  که  مخالفتهائی  علیرغم  اخیراً 
نشان  ایران  رهبر  به  نسبت  ترامپ 
ضمنی  آمادگی  ایران  دولت  دهد   می 
خودرا برای یک معامله ابراز کرده است 
. همانند معامله برجام این معامله نیز 
ممکن است به بازپرداخت بدهی های 
آمریکا به ایران مربوط به سالهای قبل 

از 1۹7۹ منجرشود.
هردوطرف زندانیانی دراختیاردارند که 
آنهارا  جدید   معامله  در  است  ممکن 

مبادله کنند.
جمهوری اسالمی می گوید حداقل 14 
متحد  کشورهای  یا  درآمریکا  ایرانی  
تحریمها  دورزدن  جرم  به  آمریکا 
زندانی  منصفانه   غیر  ایران  علیه 
دوست  نام   لیست  .دراین  هستند 
محمدجوادظریف وزیرامورخارجه ایران 
حامله  زن  یک  شود.ویا  می  دیده  نیز 
که دراسترالیا زندانی است واحتماال به 

آمریکا مسترد خواهدشد.
خبر  اسالمی  جمهوری  تلویزیون   ...
نازنین  یکی  دادکه  دوزندانی  تبادل  از 
زاغری راتکلیف است  بقیه درصفحه48

جمهوری اسالمی می گوید حداقل 14 ایرانی  درآمریکا یا کشورهای متحد آمریکا به جرم دورزدن 
تحریمها علیه ایران غیر منصفانه  زندانی هستند .دراین لیست نام  دوست محمدجوادظریف دیده میشود
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الجزایری  کاریکاتوریست  یک  زمانی 
مشهور به لوهیک   Le Hic  موقعیت 
اینگونه  قلمش  گردش  با  را  عربستان 
سعودی  پادشاه   : که  بود  کرده  توصیف 
اعالم می کند که با تروریسم می جنگد 
خویش  سر  طرف  به  را  اسلحه  لوله  اما 
. درآن کارتون  همه  نه رفته است  نشا 
پارادوکس ها و اضداد عربستان سعودی 

به نمایش گذاشته شده بود.
 این کشور به خلق تروریست  و مسلمانان  
افراطی می پردازد ، آن هارا حمایت می 
کند پناه می دهد ، تغذیه می کند تا بنیاد 

و آینده خودرا  مورد تهدید قراردهد.
این آغاز مقاله ای است که کمل داوود در 
شماره هفدهم  نوامبر ۲۰17 در نیویورک 
تایمزمنتشر کرده است. او این سئوال را 

مطرح می کند که : 
چطور چنین چیزی ممکن است ؟

: برای رسیدن به  وخود پاسخ می دهد 
جواب این پرسش باید سه قرن به عقب 
میالدی   1744 سال  .حوالی  گردیم  بر 
سعود   بن  محمد  بنام  ای  قبیله  رئیس 
کاربنام  محافظه  العاده  فوق  خطیبی  با 
محمد ابن  عبدالوهاب   عهد مودت بست 
درشبه  را  پادشاهی  نخستین   ، وباتفاق 
جزیره عربستان  بنیان گذاشتند. یک سو 
خانواده  سعود قرارداشت که با حق خونی 
وموروثی که برای خودقائل بود مملکت را 
اداره می کرد  و سوی دیگر وهابیسم بود 
که اسالمگرایی افراطی را بعنوان اسالم 
اصیل   تبلیغ می کرد. خانواده سعود و 
روحانیون وهابی  درطول دهه ها با درآمد 
های نفتی  و مشروعیتی که ازمجاورت  با 
مقدس ترین مکان اسالمی )یعنی کعبه( 
کسب می کردند درهم ذوب شده وباهم 
به اداره مملکت مشغول بودند. اما امروز 
وهابیسم خود یکی از عوامل جهادگرائی  
در جهان است و منبع مالی وایدئولوژیک 
مساجد  مجموعه  و  اسالمگرا  نیروهای 
بنیادگرا ، شبکه های تلویزیونی  موعظه 
در  گوناگون   سیاسی  احزاب  و   ، گر 

سرتاسر دنیای اسالم  ا ست .   
می  غذا  دستی   به  سعودی  عربستان 
دهد که اورا و دیگر کشورها را ذره ذره 
می ُکشد . غرب به شدت تحت ضربات 
تا  گرفت  قرار  اسالمگرایانه  تروریسم 
راکه  تهدید  این  کامل  طور  به  توانست 

مدتی طوالنی  از نظرها پنهان بود  درک 
کند . اگرچه رهبران سعودی با همتایان 
غربی خود  دست می دهند و برویشان 
هزار  صدها  اماهرسال   میزنند  لبخند 
مردمی را که برای زیارت ساالنه خانه خدا 
در مکه جمع می شوند پذیرائی می کنند 
وبرایشان سخن از جهاد می گویند . امروز  
هرکس می تواند این موضوع را که سالها 

پنهان بود بهتر ببیند.
اکنون بنظر میرسد اعمال اصالحات در 
ولی  عربستان سعودی ضروری است - 
در عین حال امری محال است . چگونه 
حمایت   تواند  می  سلطنتی  خانواده 
حمایت  بگیرد؟از  نادیده  را  روحانیون 
مالی شبکه های بنیاد گرا دست بردارد 
؟ وسرانجام چیزی کمتر از چند انقالب 
نصیبش  اجتماعی  حقوق  با  رابطه  در 
نشود؟ثبات پادشاهی عربستان  درگروُ  و 

پیامد ثبات همه منطقه نیز هست .
بن  محمد  ساله    3۲ شاهزاده  ظهور 
عربستان  وتخت  تاج  وارث  که  سلمان 
است و به شاهزاده آهنین  شهرت یافته 
است ممکن است راه حلی برای مشکل 
حرارت  پر   ، جوان  او  باشد.  ها  سعودی 
که  پیش  دوسال  واز  است  گرا  اصالح  و 
صف  در  سیاسی  صحنه  در  اورا  پدرش 
مقدم قرارداد  کبکش خروس می خواند.

برای مثال او اقتصادی متفاوت با آنچه 
استوار  وگاز  نفت  برپایه  کنون  تا  که 

بودپیشنهاد می کند واعالم کرده است 

درهای مملکت را بدون هیچ شرطی بروی 
توریسم می گشایدو می خواهد بصورتی 
غیرقابل تصور به زنان حق رانندگی بدهد 
و به آنها اجازه ورود به ورزشگاهها اعطا 
کند وسرانجام سینماهارا باز گشائی کند  
آورد  فشار  روحانیون  بر  باالتر  همه  واز 
و  کنند  مرور  دوباره  را  قوانین شرع  تا  
احادیث را که از گفته های پیامبر است  
آنهارا  و  قراردهند  دوباره  ارزیابی  مورد 
که درست است تأیید کنند . وهمه اینها 
می  بوجود  را  خطرناکی  های  موقعیت 
اتفاق  عربستان  در  امروز  آنچه  آورند. 
می افتد بخصوص   باتوجه به پاکسازی 
گسترده  در احتیاط های قدیمی  نشان 
انقالبی در  دهنده این واقعیت است که 
در  مذهب   در  تحولی  و  سلطنتی  کاخ 
این   ، براین  .عالوه  است  تکوین  ُشُرف 
سعودی  دولت  های  هشدار  با  تغییرات 
همچنین   و  ایران  تهدیدات  درباره 
رویکردهای اخیر این دولت با  اسرائیل 
از  شاهزاده  این   . است  شده  همزمان 
قماش کدام انقالبیون است ؟ بعضی  اورا 
آمریکا   با دستهای  که  بینند  مردی می 
پاکسازی  مأموریت  و  شود  می  هدایت 
منطقه را برعهده دارد. هرتأثیری که این 
تغییرات  برعربستان بگذارد در جاهای 

دیگر نیز 
این کشور که  اگر  احساس خواهد شد. 
اصالحات  به  مادرفتواست   سرزمین 
روی آَوَرد ، اسالمگرا ها  در سرتاسر دنیا

مجبور به دنباله روی از عربستان خواهند 
بود ویا به سمت نادرست راست مذهبی  
در  مثال  برای  شد.  خواهند  کشیده 
الجزایر  ناراحتی تندروها  احساس می 
شود. دررسانه های جمعی بنظر میرسد  
آنها فکر  تئوری توطئه غالب می شود: 
فرایند   سلمان   بن  محمد  کنند  می 
دستورالعمل آمریکاست .اما روزنامه های 
کنسرواتیو  و سردبیران اسالمی  - که 
عربستان   به  نسبت  درهرمورد  عموماً  
حساس هستند   و هر لغزشی نسبت به 
اسالم  روی دهد بالفاصله از آن انتقاد می 
کنند - این بار بیشترشان  ساکت هستند  
ویا از وهابیسم می ترسند. درمساجد نیز  

سکوت حکمفرماست .
دو  از  یکی  الجزایربه  در  اسالمگرائی 
این  از  یکی   : است  وابسته  اردوگاه 
با  که  است  واجدادی  اردوگاهها خالص  
عربستان و دره فتواها  ادعای خویشی 
سلمان  محمدبن  اصالحات   از  داردو 
بااین  مخالفت  مبادا  که  است  بیمناک 
مالی  های  حمایت  از   آنهارا  اصالحات  
زیر  آنهارا  مشروعیت  و  کند  محروم 
خط  پیرو  دیگر   اردوگاه  ببرد.   سئوال 
رجب  به   نزدیک  و  المسلمین  اخوان 
طیب اردوغان  درترکیه   است  و  احزاب 
سیاسی اسالمگرا که اودر الجزایر  بوجود 
آورده است توسط دولت الجزایر تحمل 
نیز  احزاب  این  اعضای  اما  شود.  می 
دست  سعودی  دولت  اگر   : که  نگرانند 
درشطرنج  نیز  آنها  بزند  اصالحات  به 
سیاسی الجزایر  موقعیت خودرا ازدست 
نشان  با  سعودی  شاهزاده  خواهندداد. 
میانه  تراز  رو  میانه  بعنوان   خود  دادن 
فرش  خواهد  دیگرمی  هرکجای  روهای 
همه  و  بکشد.  اسالمگراها  پای  اززیر  را 
اسالمگراها زاین بیمناکند که بزودی یتیم 
خواهند شد. اردوگاه میانه روها  باچشم 
بسته  ممکن است  با شاهزاده راه بیاید  
امااردوگاه  بنیادگراها که موقعیت خودرا 
ازدست رفته می بیند  ممکن است علیه 
پادشاهی سعودی بپا خیزد تا مشروعیت 
جدیدی  برای خود دست وپا کند- و نوعی 
جنگ مقدس را علیه  سرزمین مقدس  براه 
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موسویان در گفت وگو با شبکه رادیویی  
آمریکا:

در  هرگز  هرگز،  *ایران 
مورد توان دفاعی و موشکی 

خود مذاکره نمی کند .
*آمریکا و اسرائیل صالحیت 
ندارند پلیس هسته ای جهان 

باشند.
*اگر آمریکا برجام را نقض 
را  ها  محدودیت  ایران  کند 

رعایت نخواهد کرد
 حسین موسویان در گفت وگو با شبکه 
رادیویی آمریکا در پاسخ به این پرسش 
برجام  است.  برجام  مخالف  ترامپ  که 
معاهده مصوب کنگره نیست که ترامپ 
متعهد به اجرای آن باشد؟ گفت: برجام 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است 
که طبق منشور این سازمان، اجرای آن 
برای تمام اعضاء الزامی است. از این رو 
برجام یک تعهد بین المللی آمریکاست. 
الزام آور  قطعنامه  برجام  نقض  با  ترامپ 
پا  زیر  را  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
می گذارد و دیگر این که برجام قطعنامه 
انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
به  موظف  اعضاء  کلیه  که  است  اتمی 
اجرای آن هستند. رفتار ترامپ با برجام 
نقض قطعنامه شورای احکام آژانس نیز 
اینکه  از  بیش  ترامپ  این  بر  بنا  است. 
ناقض  می کند،  رانقض  ایران  با  توافق 

مقررات بین الملل است.
دولت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
برجام  مورد  در  ترامپ  سیاست  ایران 
مهم تر  کرد:  اظهار  می بیند؟  راچطور 
دیدگاه مردم ایران است. برجام توافقی 
بار  اولین  برای  انقالب  از  بعد  که  است 
باالی  سطح  مذاکرات  ساعت  صدها  با 
مقامات عالی دو کشور و سایر قدرت های 
مذاکرات  است.  آمده  دست  به  جهانی 
برجام نه تنها بین دیپلمات ها بلکه بین 
گرفت.  صورت  جهان  اتمی  دانشمندان 
از سوی آمریکا پنجاه دانشمند عالی رتبه 
هسته ای آمریکا حضور داشتند. واقعیت 
ایران به آمریکا اعتماد  این است که نه 
دارد و نه آمریکا به ایران. اما برای اولین 

بار در یک مورد از اختالفات مهم، توافقی 
آن،  صحیح  اجرای  که  آمده  عمل  به 
می تواند به عنوان یک اقدام اعتمادساز 

تلقی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که منتقدان 
به  ایراد  سه  سفید  کاخ  در  برجام  به 
اجازه  ایران  به  اینکه  اول  دارند.  آن 
مجاز  ایران  اینکه  دوم  داده،  غنی سازی 
به داشتن پیشرفته ترین سانتریفیوژها و 
پیشرفت در زمینه پلوتونیوم آب سنگین 
بازرسی ها  نظام  اینکه  هم  و سوم  است 
ضعیف است با بیان این که هر سه ایراد 
ترامپ و کنگره بی اساس است افزود: اول 
سطح  باالترین  ایران  بازرسی.  مورد  در 
بازرسی ها در چهارچوب مقررات جهانی 
پروتکل  پادمان،  شامل  که  پذیرفته  را 
هیچ  است.  فرعی  ترتیبات  و  الحاقی 
کشور دیگری نیز بیش از این نپذیرفته 
پایان دوره محدودیت های  از  بعد  است. 
جاری در بخشی از برنامه هسته ای، ایران 
همچنان متعهد به این سطح از بازرسی ها 
برای  غروبی  رو  این  از  و  می ماند  باقی 
بازرسی ها و شفافیت در برنامه هسته ای 

ایران وجود ندارد.
مورد  در  باالخره  داد:  ادامه  موسویان  
موضوع بازرسی، آخر خط چیست؟ آخر 
خط، قوانین بین المللی است که می تواند 
مالک و معیار باشد و نه ادعاهای مخالفان. 
ایران باالترین سطح بازرسی ها در قالب 
و  پذیرفته  را  جهانی  موجود  مقررات 
ندارد.  وجود  هم  آن  از  باالتر  چیزی 
ضمن اینکه هیچ کشوری اجازه بازرسی 
از تاسیسات نظامی را نمی دهد. آمریکا 
و دیگران هم نمی دهند. با این وجود در 
گذشته ایران سه بار اجازه داد فقط برای 
که  کند  ثابت  جهانی  جامعه  به  این که 
آمریکا دروغ می گوید. در شرایط فعلی 
هم آژانس شبانه روز با حضور 1۶۰ نفر بر 
ایران نظارت دارد  فعالیت های هسته ای 

که نسبت با سایر کشورها بیشتر است.
که  پرسش  این   به  پاسخ  در  موسویان 
اگر آمریکا در شصت تا نود روز آینده 
برجام را منتفی کند، ایران چه خواهد 
کرد؟ گفت: اگر آمریکا از برجام خارج 
نقض  برگرداند،  را  تحریم ها  و  شود 
ایران  و  گرفته  صورت  برجام  فاحش 
هم ملزم به رعایت هیچ محدودیتی در 

برنامه هسته ای خود نخواهد بود..

را   عراق  سعودیان  دراز   سالهای 
 . دادند  لقب   » والئی  ایران  »عروسک  
درست در همان لحن  که افغانستانی ها  
دولت کرزای ودیگران را  عروسک آمریکا  

می نامیدند.
اما عراق  نه عروسک تهران است  ونه 
وهابیون  بازیچه   ونه  آمریکا  عروسک 
سعودی .    عراق باایران  درهمسایگی 
قانون   برطبق  همسایگی   این  اما  است 
ظروف مرتبطه است  یعنی تابع  شرایطی  
اسمزی است ونفوذها  درهم ومتقابلند. 
وبنظر من هرگز  حتی دربدترین  شرایط 
منقطع نشده اند.  مرزهای این دو کشور 
ازشمالی ت رین  نقطه تا جنوبی ترین آن  
با آنهمه تفاوت  وتنوع جغرافیائی  بروی 
باز است .وعالیق  هم  به صور مختلف  
مردم  درهردو سو  بسبب خویشاوندی  
اقتصادی مشترک  پیوسته  ها ومنافع  

برقرار بوده است .
بر  فقط  ها   پیوستگی  درباره  بعضی  
عالیق مذهبی تأکید می کنند  ووجود 
مدارس  شیعی ووفور رهبران  دینی واز 
همه مهمتر اماکن  متبرک را بر کشانده 
وعامل  اصلی روابط متقابل می نویسند  
واین  جز بخشی  از کل  پدیده  کم نظیر  

روابط ایران وعراق نیست . 
واگر بعضی دیگر بسبب دخالت  عثمانی 
مرز  ها  عثمانی   بر  پیروز  واستعمار   ها  
این دوکشور را مولود اراده  یک فرمانده 
انگلیسی  درتوافق با یک فرمانده  فرانسوی 
برتاریخ   که  است  آن  علت  میزنند   رقم 
هم  وشاید  کورند  کشور   این  باستانی 
مبهوت قدرت آن زمانی استعمار انگلیس و 
فرانسه ای هستند که با چند توپ  وتفنگ 

 
مجدد  مذاکره  ایران  این که  درباره  وی 
یا  پذیرفت  خواهد  را  برجام  مورد  در 
تاکید  را؟  موشک  مورد  در  مذاکره 
نظامی  گزینه  اسراییل  و  آمریکا  کرد: 
از این رو تهدیدات  را روی میز دارند. 
امنیت ملی ایران باال و جدی است. بنا 
بر این ایران هرگز، هرگز در مورد توان 
دفاعی و موشکی خود مذاکره و معامله 
نخواهد کرد چون برای دفاع از تمامیت 

کشور غیر قابل اجتناب است.

توپ  بدون  کشور  چند  توانستند  
و قالب  صنعت  زنجیره   به  را  وتفنگ 
ونمایش  های صنعتی شدن  خود کشند. 

***
هدف نخست وزیر عراق این بود واین 
از همسایه ها   با صمیمیت   هست  که 
وهمه دولتها  که ازدورونزدیک  حرمت 
که  بخواهد   رادارند   عراق  استقالل  
تروریسم   نسبی   ومحو  داعش  محو  با 
اینک   بارزانی   جداسر  نظام   ومحو 
عراق حق دارد   بارعایت همه  حقوق 

به استقالل کامل  رود.
وگفت  کرد   استفاده  فرصت  از  ترامپ 
بازگردند  بایران  باید  ایران   سربازان 
اشغال  ازعوارض  را   ماعراق  ونگفت  
زیرا  کرد   اخالل  پس   . سازیم  دورمی 
اگر کسی باید اول ازهمه عراق راترک 

کند  همانا آمریکاست .
که  هرنظام   ونه   ، والئی  ایران  نه 
است   محال  کارباشد   سر  درایران  
زیرا  ننهد   را  عراق  استقالل   حرمت 
که  دارد   براین  حکم  ومنافع  عالئق  
این دوکشور مستقل  وعمیقًا  درُحسن 

رابطه باشند.
عراق   ازدوستی  سعودی   عربستان 
که  بهانه  این  به  برد  می  رنج  وایران 
یا  نشانده  دست  عراق    فعلی  دولت 
یک  حرف  این   . است  ایران  عروسک 
نمی  درناسزاها   وسیاست  ناسزاست  

گنجد.
بودن   النهرینی  دربین  عراق  استقالل 
ووحدت جغرافیائی  اش تضمین شده 
مخالف   ایران  ندارد   امکان   . است  
عراق  همین  باشد.و   عراق  استقالل 
واکربوش   جرج  بوسیله  شده   اشغال 
اتحاد   موجب  وابوبکرالبغدادی  
هرفرد  زیرا   خواهدشد  مردمانش  
اشغال  و  ازاستعمار  زخمی   عراقی  

وداعش  وفشارریاض  دارد.... 
تبدیل  عراق   استقالل  که  کنیم  آرزو 
بعبارت  نشود  امصالحه   وجه  یک  به 
دیگر  استقالل اهدائی  ق ربانی کردن 

استقالل است  ... 
 )فشرده ای از یک مقاله نوشته دکتر 

کاظم ودیعی(
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آنها   های  وبچه  داعش   ، القاعده 
برنگردند.  وهرگز  بروند  است  ممکن 
خواهند  مثل   تولید  جهادگراها   اما 
کرد. پرنس محمد بن سلمان  ولیعهد 
عربستان سعودی  براصالحات  عمیق 
اعتدالی  اسالمی  بر  گشودن  وراه 
کرم  که  است  دریافته  گوئی  باوردارد. 
سیب  ازخود سیب است . پس وهابی 
 ، سعودی   نظام  فقرات   ستون  گرائی 
کرد.    ضمانت  را   خاندانی  دیکتاتوری 
به فساد خاندانی  روزها   این  که   او  و 
تلنگری زده است  ، آیا باوردارد  براینکه 

» کارد دسته خودرا نمی بُرد؟« 
جرأت  پرنس محمدبن سلمان  قدری 
ستودنی است  . زیرا اگر به آنچه ترامپ 
درسفر به ریاض  گفت توجه نمی کرد  
خودش  رفتنی بود. باید گاهی ترامپ 

را هم ستود.
خوش  میلیاردر-  های  پرنس   توقیف 
نشین های  عیاش ، عیار و حداقل سی 
تن  از بزرگ مردان سیاسی  ، مالی ، به 
تمام  معنی باجگیر نظام  به وقتی که 
رو  زیرو  به  تا  رفت   درون می  بحران  
کردن ها  رسد ، آسان نیست .جز اینکه  
اگر این  پاکسازی به محافل  روحانی نما  
نکشد  یأس و خطر می زاید.واصالحات  
درکشورسعودی ها اگر متوجه مزدوران 
آنهادررسانه های  جهانی نشود امروز تا 
فردا  تالش برای  پوشش دادن ها  آغاز 

خواهد شد.
ابعاد اقدام  اخیر ولیعهد  ،  دامن بسیاری  
که  مردانی   دامن    . گرفت  خواهد  را 
شبکه ها دارند وعوامل درغرب  که نه 
بلکه   برده  فساد   هارابه  سعودی  تنها 
بسیارازمردان  نامدار غرب  را به لجن 

کشانیده است .
ازجمله این  آلودگی ها  یکی هم ولیدبن 
طالل است که در تردد ومعاشرت های  
خاصی است  با کاخ الیزه  مقر  رئیس 
هتل  مالک   طالل   . فرانسه  جمهور 
معروف جرج پنجم  درپاریس است که 
نزدیکان   از  وی   . اوست  ثروت  حداقل 
جمهور  رئیس  دو  هوالند   و  سرکوزی 

قبل از ماکرون است . 
کار  روی  از   پیش  هم  گذشته  درسال 
فعلی   جمهور  رئیس  ماکرون   آمدن  
طی یک  فعل وانفعال معامله ای  ۲7 
میلیارددالری بسوداو انجام شد. طالل 
به مدد بانک هائی چند درفرانسه  و با 
کمک یکی ازوزرای  سرکوزی بنام  ژان 

لوئی بورلو  قصد دست نهادن  برطرح  
.طالل  آفریقاراداشت  سراسری   برق 
با ریاض همیشه  در تعارضات بود وی 
صاحب مؤسسات کشاورزی  درصحاری  
مناطق   ودرآن  است  ریاض   جنوب 
بشیوه ی ملوک عرب  می زید. یعنی 
که رعایا  شانه بوس اویند ، درقبال  1۰۰ 
دالربرای  هربار که شانه اش را ببوسند .

ولیعهد سعودی حمله اصالح طلبانه اش  
متوجه رقبای  سیاسی است که  بمحض 

فرصت  یافتن مهیای  برکندن  اویند .
درفرودگاه     ، وزرا  از  ، چهارتن   ازقرار 
جده  به وقتی که قصد فرار داشتند   به 

فرمان ملک توقیف شدند.
ها  دهه  طی  سعودی   های  پرنس 
امتیازات  خاص خاندانی  از  برخوردار  
بودند  واز قرار  کشتیبان را سیاستی  

دگر آمده است .
سلمان   ملک  فساد  با  مبارزه  شیوه 
وولیعهد او شبیه  شیوه پوتین درگذشته  
است ، که بزرگ ثروتمندان را  نابود کرد 
تاسندخودرااستوار بداردواین تفسیراز 
گروگان    G.Malbrunotمالرونو ژرژ 
نگار  وروزنامه   قدیمی  شده  گرفته 
مسلط برمسائل  خاورمیانه ای است  که 
در سال گذشته درکتابی پرده ازفساد 
ملوک وامرای عرب  برداشت وپرسید 
آیا اینها  دوستان    مایند که با هدایای  
مسموم  خود رجال و نظام مارا به فساد  

کشانیده اند؟وازآن پس درآمریکا واروپا 
تحقیقات   تحقیقات شروع شد بویژه که 
نویسنده   کتاب خودرا  با مشارکت یک 
روزنامه نگار  هوشمند آمریکائی نوشته 

ونشرداد.
عرب  رئیس  ها   دستگیرشده  ازجمله 
بنام صالح کمال  ست Arabsat است  
ودالل   واسط  بکربن الدن         نیز  و 
بسیاری از شرکتهای فرانسوی  ومحرم  
ملک عبداهلل خالد طواجیری و فرزند او 

ترکی   Turki معروف .
ازقرار متهمان  ، ثروت بسیار  بعهد ملک 
عبداهلل دردرون وبرون  اندوختند. یعنی 
گرفتند  را  با ملک  قرابت  باج  ازدرون  
بسبب  ها   نهی  باسرمایه   ودربیرون  
غرب   سیاسی   مردان  به  که  ها  رشوه 
و  عادی   غیر  ومکنتی  ثروت  دادندبه 

فاسد و فساد آفرین رفتند.
بی تردید محافل اروپا  و آمریکا  درین 
محکم   های   اسنادوپرونده  به  تالش 
مجهزند. بی جهت نیست که اروپا  به 
از  خروج   به  انگلیس  و  رفت  بحران 
نشورند   کردتامردم   میل  اتحادیه 
ودرفرانسه  دو حزب نیرومند  قدیمی  
رفتند   سیاسی  ورشکستگی   به 
و»جمهوری خواهان - سوسالیست ها« 
ولیدبن   برد:   نام  باید  را  کسان  بعضی 
طالل  موسوم به » الکترون آزاد«  . تاو 
سالها پیش درتبعید بود  و ساکن قاهره . 

وی مالک  شبکه  اودیو ویزول )سمعی 
 MBC  وبصری(  وولید ابراهیم  مالک
. واما مطیب فرزند  ملک عبداهلل  مالک 
هتل  عظیم  کریون Crillon  و ابراهیم 

آصف  وزیراقتصاد 
- ولیعهد سعودی  ظرف دو تا سه سال 
خودرا به رأس هرم  نظام رسانده است  
بسیاری را  سخت پس زد و به رئیس 
دولت  ملک  تبدیل شده است . حتی 

نایف  فرد وابسته به   CIA  را  راند.  
وکشتن    زدن  سعودی   درعربستان 
اما  بود.  عادی  رقیب   علیه  وکودتا 
اصالحات  امروزی بی شک  حاصل افشا 
گری  هائی است  که غرب را به فسادها  
برد.  عیسی توازی  کارشناس  عربستان 
 ، : هدف ولیعهد  جوان   معتقد است  
متوسط   طبقه  برکشیدن   و  جلب  
وجوانان است که 7۰ درصد  کل جمعیت  

را تشکیل می دهند.
پر شمارند   ولکن طبقه   البته  جوانان 
در   . است  ضعیف  بسیار   متوسط 
نفت   پول  و  ملک  قدرت   عربستان 
 ، ها   ومفتی  ها   پرنس  ممتاز   وطبقه 
نه مهلت به ُرشد طبقه متوسط داد  و 
نه به جوان ها.  این شد که در اجالس  
سمیناذر مانند  ملک سلمان  در حضور  
۲5۰۰  نفر از تصمیم گیران جهان  حرف 

از اصالحات  زد ووعده  به اعتدال داد.
دیکتاتورها  بشهادت تاریخ  یا بصورت 
یاناگزیر  و  افتند   می  بر  ناگهانی   
اصالحات را  قبول می کنند ولی ملک 
سلمان  که در هرجابجائی  1۲۰۰ همراه 
 ، رم  ومحا  حرم  و  واکره  ازعمله  دارد  
دید که قادر نیست  ، پس همه را سپرد  
به فرزند خود . عربستان  بعداز فاجعه 
دوبرج  دیگر قادر نبود  به صدور وهابی 
گرائی ادامه دهد. مالیمت» او باما «  را 
حمل بر بی اعتنائی کرد. وتعرض ترامپ  
به مدد فرزندش اورا به قبول اصالحات  

ناگزیر  برد که جز آغازی نیست .
عربستان   شناساگر  کارشناسان  
معتقدند  که قرا رداد  قدیمی )دوقرن(  
وهاب و سعودیان سست  شده وولیعهد  
قصد لغو آن را دارد. اگر این اتفاق بیفتد  
باید  برجدائی دین  ازحکومت  امیدها 

داشت .
یمن  جنگ  به  آلوده  عربستان   آیا 
باایران   دشمنی  و  رابطه   درقطع   ،
وشیعیان   اهلل  حزب  خطر  ودرمعرض  
ودربریدگی از  قطر قادر است  باوجود 

پروفسور کاظم ودیعی - پاریس
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ملک سلمان  81 ساله  مر تجع  سنتی 
به اصالح برود؟ مگر آنکه  وی از معرض  
خرد سیاسی  به استعفای آبرومندانه ای 
رود. زیرا درشرایط فعلی  پای اصالحات  

در گل سنت ها ست .

ایران پرشتاب 
ایران والئی  شاد از افشاگری هاست .واما 
فعالً  گرفتار لبنان است و حزب اهلل بسبب  
استعفای سعد حریری  نخست وزیر لبنان  
که حزب اهلل  وایران ر ا متهم  به دخالت ها 
کرده و مدعی است   قصد جان اورا کرده اند.
خبر قصد جان  نخست  از ناحیه ریاض 

اعالم شد . چرا؟
ایران بسبب تهدیدهای آمریکا  ورفتن 
های   سازمان  فهرست   به  سپاه  
توسعه  درنظردارد   جهان  تروریست  
بیروت   و  نفوذ خودرا  درسمت دمشق  
به نقطه غیرقابل  برگشتی برساند. واین 
حزب  رساندن  برگشت   غیرقابل  نقطه 
اهلل   به قدرت است   درلبنان . تاباکنار 
آمدن  باعراق  که خروج سربازان  ایرانی 
ازباب  ایران   را طالب است  خیال نظام 
خاطر  بیروت     - دمشق  بغداد-  محور 

جمع شود  .
برای به قدرت رساندن  حزب اهلل  درلبنان، 
فرزند   - وزیر   )نخست  حریری   سعد 
مزاحم  تنها  نه  مقتول(   حریری  رفیق 
تنگاتنگی   ارتباط  بسبب  بلکه   است  
که باریاض دارد  د چشم ایران عنصری  
است  آگاه وخطرناک. ایران مایل به حذف 
اوست  وعربستان با آگاهی ها که از همه 
جا دارد  سعدحریری را  ازعمق فاجعه ای 

احتمالی  مطلع ساخته است .
سعد حریری  درست وحسابی  بارئیس 
جمهور  میشل عون  درهمکاری نیست.
وحمایت حزب اهلل  ازاین رئیس جمهور  
اطمینان اورا  کاسته است .واگر نخست 
وزیری میشالعون را پذیرفت  برای این 
بود که لبنان دوسال ونیم  درخأل قدرت 
رئیس  بدون  بود   کشوری  یعنی  بود. 
جمهور  وسعد حریری  نگران  شد مبادا  

این خأل بسود  حزب اهلل شود.
اما میشل عون  با ائتالف  با حزب اهلل  به 
قدرت رسید. پس قادر به نفی آنها نیست 

. هرچند  به حزب اهلل  هم اعتماد ندارد.
عربستان سعودی  برای کمک به دولت  
لبنان  مضایقه نکرد  اما حریف نفوذ آن 
نشد. دراین اواخر  ایران  برای پس راندن  
سعودی ها  سعد حریری را  بدست حزب 
اهلل  درتهدید نهادند.ونیز بدست حوثی ها ی
پرتاب  ریاض   سمت  به  موشکی  یمن   
را گرفت  نتایج  الزم  نمودند. عربستان 
سلمان   ملک  طلبانه  اصالح  .وحرکت 

وولیعهد را سرعت  داد.
اینک بعضی از مفسران  ، از جنگ قریب 
الوقوعی  بین ایران )غیرمستقیم( ولبنان  
وحتی سوریه  حرف می زنند. زیرا ایران  

بازگشت   غیرقابل  نقطه  به  است   مایل 
بتواند   برسد.تا  خود  طلبی  توسعه  در 
درمذاکرات  جای پای  قرص داشته باشد. 
امروزی    های  باداده  جنگ  این  احتمال 
عربستان   ولی      . است  ناچیز  ظاهراً 
وولیعهد جوان  و جاه طلب آن  از جائی 
نیرو  میگیرد که  باید به حساب گرفته 
اینکه   این جا  کجاست ؟ نخست  شود. 
که  است   مانده  عربستان چنان  عقب 
احترام است   به جهت  دالرش مورد  نه 
اورا  غرب  دنیای  اسالمش  جهت  به  ونه 
به بازی می گیرد. ولی خودرا آلوده کرده 
.سران عربستان  درسیاست تک  است 
بعدی  » خرید هرچیز وهرکس«  بسر می 
برند.  تاروپود قبیله ای درخیل پرنس ها 
که  هیچیک  خودرا کمتراز  دیگری نمی 
بیند فرسوده شده  است . همه ثروتمند  
وهرکس دربندوبست  بااژدهای  سیر نشو 

غرب 
این شرایط  بوی سقوط را می پراکند.

به  دوم آنکه غرب و بویژه آمریکا مایل 
 « اینکه  .پس  نیست  عربستان  سقوط 
تیزدندان   نباید بشکند«   وگرگ  قلک 
تجارت  اراده   . است  کمین   در  چین 
تحول   ازیک  عبور   با  توام  عربستان  

ناگزیر محسوس است .
نیرومند  هنوز   عربستان  حال   درعین 
رادرمنطقه  مصرواسرائیل    . است 
داردودربیروت علیرغم  قدرت حزب اهلل  
قادر است  رئیس جمهور بتراشدببهانه  
تقویت ارتش . نخست وزیر  بتراشد برای 
ایام  نخست  عمران  سودآور. درهمین 
وزیر سعد حریری را  به ریاض احضار می 
کندو ازباب  یک قرترومدار  کلی با ایران  
اورا مالمت کرده ووادار می کند  درریاض 
بماند. مصاحبه کندعلیه دخالتهای  ایران 
وحزب اهلل .و سعد حریری چنان می کند 
که ریاض می خواهد/.پولیعهد عربستان  
هرروز  بیش ازروز قبل  در تحریک ایران 
. وایران خوب می داند  که  والئی است 
اینها همه  اراده  آمریکاست . پس - تکرار 
خودرا   است  مایل  ایران    - کنیم  می 
درتوسعه طلبی  ها در منطقه  به نقطه 

غیرقابل  بازگشتی برساند.
اما رفتن سعد حریری  راه را برای یک 
حمله ازسوی اسرائیل  به حزب اهلل باز می 
کند؟ شاید.  زیرا بشیر خوری صاحبنظر 
تردید  کمترین  خودازبیروت  درگزارش 

ندارد  . 
قدرت  مجهزترین   زیرا  اسرائیل؟  چرا 
و  درمنطقه   است  نظامی    - سیاسی 
بهترین  دشمن ایران  و نتانیاهو  که از 
آشتی  عباس و الفتح  دلخور است  دراین 
ماجرا  به ارضای  نفرت همیشگی خود  

علیه ایران میرسد.
حرمت  سلطان   بن  محمد  ولیعهد 
پدرراداردولی سالمت پدر راکه دررفتن  
حرف  این  است.   آرزومند  راهم  اوست 

سرزبانهاست. جزاین که ولیعهد تیزگام  

                            

فعال درسایه  پدر می تواند  هرکاررا بنام  
پدر کند تا جا افتد.

***
پاسدارانش   سپاه  که  که  والئی  ایران  
درتیررس ترامپ است  چه خو.اهد کرد؟ 
که  باتظاهراتی  حاضر   درحال  ایران 
افکار سازی  آماده  در  داشت   اخیراً 

عمومی است . وکم نیستند  کسانی که  
درشرایط بحران  چند سره ی کنونی فکر 
می کنند قدری از اختیارات  بسیاررهبر  

باید به سپاه داده شود.
بعبارت دیگر  سپاه بناچار  قدری رهبری 

کند . ولی بسیار خطر زا.

پس از سه هفته اقامت موقت وترک ناگهانی دولت ، سعد حریری نخست وزیر 
لبنان  دوباره به لبنان بازگشت وحداقل  در حال حاضر درمقام تخست وزیری به 
رتق وفاق امور مشغول است .  اما درحالیکه  بازگشت او  وعده  گفتگوی سیاسی  
درباره آینده کشور  بطور موقت  لبنان را ازآستانه  خأل سیاسی به عقب رانده 
است مشکلی که بحران آفرین شد هنوز بطور جدی باقی است و همانند زمان 
قبل از خروج حریری از لبنان همچنان الینحل مانده است . این کشور کوچک   
رزمگاه  عربستان سعودی وایران شده است که برسر نفوذ حزب اهلل درخاور میانه 
تالش می کنند و درعین حال خاستگاه  شبه نظامیان حزب اهلل است که  بعنوان 

قدرت منطقه ای  دراین سرزمین  رشد کرده اند .
ازناحیه  او  که  را  خارجی  ودیپلماتهای  لبنان  دولتمردان  ادعای  حریری  آقای 
عربستان مجبور به استعفا شده است،- وحتی  این شایعه که قراربوده برادرش 
را بجای او به نخست وزیری بگمارند - بااین امید که  تغییراتی بوجودآید تا باعث 

تضعیف حزب اهلل شود را تکذیب کرد.
)گویا( طرح گفته شده)وجودداشته ولی( شکست خورده است  بخشی به دلیل 
اینکه   متحدان غربی عربستان سعودی  می گویند برعربستان فشار آورده اند 
تاازاجرای آن منصرف شود. حاال آقای حریری باردیگر در خانه خویش است - و 
همه می خواهند بداننئد که  بعداًچه خواهدشد.آقای ندیم  مونال  مشاور ارشد 
آقای حریری  می گوید :» از اینجا به کجا خواهیم رفت ؟ همه چشمها به ایران  و 
حزب اهلل دوخته شده من براین باورم که اکنون توپ درزمین آنهاست .«  سفر 
عجیب  آقای حریری  تأکیدی بر این واقعیت بود که لبنان دربرابر  درگیری های 
منطقه ای وبرنامه های بین المللی تاچه حد آسیب پذیر است . درسیستم سیاسی  
که برپایه فرقه ای شکل گرفته   است عمده ترین احزاب به قدرتهای  خارجی 
متکی هستند بااین انتظار که بعدا منافع حامیان  بین المللی خودراتأمین کنند. 
آقای حریری همین نقش را برای عربستان سعودی بازی کرده است . وقبل از 
اوهم پدرش رفیق حریری نخست وزیر سابق که درسال ۲۰۰5 در انفجار بمب 
کارگذاشته شده در اتومبیل ترور شد ،  این نقش را برعهده داشت . کشور فرانسه 
و ایاالت متحده هم ازاو حمایت کردند واورا میانه رو  و رهبر طرفدار غرب نامیدند. 
حزب اهلل هم این نقش را برای ایران بازی کرده است که درسالهای 1۹8۰  درایجاد 
این گروه سهم عمده داشت . ایران اینک به گروه شبه نظامی حزب اهلل بعنوان 
تهدید استراتژیک  علیه اسرائیل و نیروی نظامی اعزامی به دنیای عرب  ازجمله  
سوریه متکی است . عالوه بر اختالف نظری که درمورد نقش لبنان  در جهان  بین 
حریری وحزب اهلل وجوددارد حزب اهلل و حریری  هرگز احساس خوبی بیکدیگر 
نداشته اند.  آقای حریری همیشه از دخالت حزب اهلل در سوریه انتقاد کرده است 
و بعضی از اعضای حزب اهلل را به قتل پدرخود متهم می کند . اما حزب اهلل این 

اتهام را رد می کند.
نقل ازنیویورک تایمز  ۲7 نوامبر- نوشته بن هوبارد و هویداسعد  از بیروت 

بازگشت  سعد حریری به لبنان
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» ... شاه ،  دولت  ، ومجلس توان  رهبری 
واداره کشور را ندارند. ازبهداشت ودارو 
دادگستری   . نیست  میان  در  سخنی 
 . نیست  درکشور  وپرورش   آموزش  و 
به دو بخش  کشورمارا روس وانگلیس  

تقسیم کرده اند.
انقالبی هستند  اکنون  روسها  درگیر  
و انگلیس ها می خواهند  ارتش خودرا  
هنگام  اکنون   ! برادرانم  ببرند.  ازایران 
کاراست . اگر ما بپا خیزیم  ملت را  ازاین 
بدبختی ها  وتنگ دستی ها  خو اهیم 
. دست  دریابیم  را  زمان  بیایید   رهاند. 
دردست  هم بگذاریم  وازاین موقعیت  
سخنان  پایان   (  ». گیریم  بهره  درست 

سرتیپ رضاخان(.
آن چندتن  که احمد آقاخان - محمود 
سوگند  بودند   خان  ومرتضی  خان  
خوردند  که تا جان  دارند  برای سربلندی  
ایران ورهائی  کشور به فرمان  فرمانده 

خود  سرتیپ رضاخان  بکوشند.
رضا خان  درپاسخ گفت :فقط با دوهزارتا  
این  به  توانم   می  بافشنگ   تفنگ  

نابسامانی ها پایان دهم . 
رضا خان  با دل گرمی  سازماندهی کرد  
خورشیدی  ماه 1۲۹۹  اسفند  ودرسوم  

بایک کودتا بایاران خود  پیروز شد.
امنیت   برای استقرار  سرتیپ  رضاخان 
درکشور  باسرکوبی  »شاهک ها « کاررا 

آغاز کرد.
که  زمانی   : گفت  روزی  خان   یداهلل 
را  رضاشاه    13۲۰ درسال  ها   انگلیس 
مانند  اسیر جنگی  ازایران  می بردند  
من نخستین  تن بودم که باید بااو بروم 
وازهرجهت  آماده بودم .به ولیعهد گفت 
این  به   . باش  داشته  خود   درکنار  اورا 

ترتیب مأمور حفاظت شاه جوان شدم .
چندبار  می خو استند  سردارسپه را  ترور 
کنند  که هربار ازراهی آشکارشد. خدای 
ملت ایران  بود که آن سردار ایرانی را  
نگه داشت تا بتواند  کارهای بزرگ رابرای 
پیشرفت و آموزش وپرورش کشور انجام 

دهد.

خصوصیات استثنائی رضاشاه
 ِ خان  یداهلل  آنچه  نویسی  باز  امکان 
شادروان گفت دریک مقاله میسر نیست 

خصوصیات   ی  درباره  کتابی   باید 
اینک   .. نوشت  رضاشاه  استثنائی 

مختصری به آن اشاره می شود:
* رضا شاه در هوش وذکاوت  مخلوقی 

فوق العاده بود.
جنگ  جبهه  حضوری   باتلگراف   *

لرستان را آراست .
* درامالء وانشاء  ضعیف ولی درسخن 
گفتن  ودیکته کردن  منشیانه  بیان می 

کرد.
* او مثل همه مردان مقتدر  ، سوء ظنی 

مفرط داشت .
* اومردی تمیز ومنظم  بود.  هفت صبح 
شروع بکار می کرد . ساعت یازده ونیم  
نهار می خورد و شبها ساعت  نه شب می 

خوابید.
* هرروز حمام می کرد  و به خزانه میرفت  

و کیسه می کشید.
* ساعتی یک سیگار می کشید.

* تفریح او راه رفتن  وگپ زدن  باقائم 
قوام   ، دشتی  علی   ، رفیع  الملک  
)پدراسداهلل  علم  امیرشوکت  شیرازی، 

علم( و سردار بختیاری بود.
* قیافه اش پیوسته جدی بود. چشمهائی 

پرابهت  و با نفوذ داشت  .
* گاهی ازناحیه دندان  درد می کشید .

بزرگ   کدخدای  یک  بصورت  او   *
توانست سروصورتی به تمام تشکیالت  

مملکت بدهد.
روان شاد ید اهلل  خان که مردی سلیم 
بود  روزها وروزها  خاطراتش را صمیمانه  
صریح  وساده بیان  می کرد که دراین 

مختصر فقط اشاره ای به آن شد.
دیگر  خاطره  یک  با  را   گزارش  این 
ازرضاشاه  خاتمه می دهم که باصطالح 
 Happy دلپذیری   پایان  ها  فرنگی 

ending داشته باشد: 
، وزیر معارف  در  افتتاح  دانشگاه  روز 
پایان سخنانش خطاب به رضاشاه گفت 

»شما انوشیروان دادگر هستید.«
 : رضا شاه از نخست وزیر وقت پرسید 

این حرف وزیر درست است ؟
رئیس الوزرا تملق را چرب تر کرد وگفت  
بله قربان  شما بهتراز انوشیروان هستید. 
چاپلوسی   ازاین  که  درحالی  شاه   رضا 
بود  آمده  بدش  وزیر   نخست  و  وزیر 

خطاب به نخست وزیر گفت :

صدراعظم انوشیروان  بزرگمهر بود. اما 
نخست وزیر من  ، تو د  ...س  هستی .!!!

رضاشاه روزی که آمد 
وروزی که رفت 

روزی که آمد  ایران یک خرابه بود. وقتی 
آمد عشق به میهن  آورد.

روزی که آمد  شمال ایران  دردست 

روس ها وجنوب ایران  دردست انگلیسها 
بود.

روزی که آمد  اگر کسی از تهران به شیراز 
می رفت  باید جواز  ورود از کنسول انگلیس  
باید  فت   اگر به رشت میر   . می گرفت 

کنسول  روس به او  جواز سفر می داد.
روزی که آمد میرزا کوچک خان  جنگلی 
تحت حمایت  روس درشمال بود ، شیخ 
خزعل  تحت الحمایه  انگلیس  درجنوب  
سلطنت می کرد وحوزه قلمرو سردارسپه  

فقط  تهران ، شهرری و ورامین بود.
روزی که رفت  ؛ ایران  یک کشور مدرن 

وآباد بود.
وقتی که رفت   یک مشت خاک  بیشتر با

خود نبرد  ودربندر  هنگام خروج  از کشور 

وسوار کشتی شدن  ورفتن  بسوی تبعید 
گاهی  که انگلیس ها  روانه اش کردند  
مأمور گمرک  را مجبور کرد  چمدانهای 
اورا بگردند تا خاطر جمع شوند چیزی از 

مال مردم ایران درآن نیست .
ادامه درصفحه 48

ناصر امینی - پاریس

گفت وگوی اختصاصی با اسلحه دارباشی
 محافظ رضاشاه  ) قسمت دوم(

*  رضاخان می گفت :فقط با دوهزار  تفنگ    می توانم  به این نابسامانی ها پایان دهم . 

یداهلل خان بیگدلی محافظ مخصوص واسلحه دارباشی رضاشاه
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23 دسامبر 1942
می  روزگار   برسختی  زمستان  سختی 
به  مسئله ای دولتی  نان تبدیل  افزاید 
است  کرده  اعالم  دولت  زیرا  شده  
دولتی   درکارخانه  نان     پس  ازاین  که 
پخت و توسط  نانوائی ها توزیع خواهد 
شد. کارخانه نان  که در نزدیکی سیلبو 
قراردارد  نوبنیاد  ونانی که  درآن تولید  
چهارگوش  و  وسیاه   زمخت  شود   می 
است . بسیاری حاضرند   درمقابل  یک 
نان برشته ی  سنگک  یا بربری  کنجد 
دار  یا لئاشی که  درعین ارزانی  همیشه 
بر سفره  پادشاه بود  هربهائی بپ ردازند.  
شهر از جوشش خشم  گرسنگان  درلرزه 
است . حکومت نظامی  ، منع عبورومرور  
است  رابرقرارکرده  مطبوعات  وسانسور 
. شب 8 دسامبر  بیش از  یکصد کشته  
.جمعیت  است  مانده  برجا  خیابان   در 
شورشیان  برای فرو نشاندن  آتش خشم 
خود  پس از حمله  به مجلسیان  خانه 
تاراج کرده  وزیررا   قوام  نخست  احمد 
.وکمکهای  گداست  پراز  جا  .همه  است 
شیر  کند.  نمی  تکافو  سرخ   صلیب 
خشکی  که اول توسط این  سازمان به 

ایران وارد می شد  دیگر کافی نیست .
16 فوریه 1943

احمد قوام  براثر شورش  گر سنگان دیگر  
نخست وزیر نیست ولی سقوط او  برای 
خانواده  کشتگان  17 آدر  کافی نیست که 
طالب  معرفی ، تعقیب  و تنبیه مسببین  
شور شند... ملت به حق درتنگناست  اما 

مقصر کیست ؟
21 مارس شاه سابق  در ژوهانسبورگ

دراین جا پائیز است  اما درتهران  واقع 
در نیمکره  شمالی ، بهار  آغاز می شود 
اندوه   با  سابق   شاه  پهلوی   شاه  رضا   .
ومانند  آورد  می  بیاد  را  خوش  روزهای 
گردد.  می  درشهر  سرگردان   روحی 
تادرکنار   میرود  وحش   باغ  به  امروز 
حیوانات از انسانها  دوری گزیند. مقاله 
ای سراپا  بدگوئی  از کارهای سیاسی وی  
درروزنامه ای درج  است . ازطرف دیگر  
مالک ویالی مسکونیش   پس از دریافت  
سال   یک  پرداخت  پیش  و  پوند    5۰۰
اجاره خانه  غیبش زده  وحتی کسی را  
برای پایان  دادن  به کارهای نیمه تمام بنا  
نفرستاده است . شاه عصبانی است وعلیه 
وی شکایت می کند ولی باألخره  به جای 
دیگری نقل مکان می کند. ناراحتی قلب  
ودرد معده او  رو به وخامت است  همه را 

از چشم  غذای ناسازگار می بیند.
6 ژوئن 1943 اصفهان 

شاه جوان به بازدید از کشورش مشغول 
است . مستقبلین  متوقفش می کنند . 
عریضه می دهند . ازدردها  واحتیاجات 
بااو سخن می گویند. ازجمله ازکم آبی، 
برای مردم وکشاورزی  که  نهر   و  چاه  
که  دیدارها  قبیل  این   . است  حیاتی 
درعین مطبوع  ودوستانه بودن  بدبختی 
به شاه عرضه  را   ایرانیان  های روزمره  
می کند دربرنامه پیش بینی نشده است 
. توقف درقم نیز به همچنین .  شاه دراین 
شهر برای  زیارت حرم معصومه  تئقف می 
کند  وتوسط روحانیون  مورد استقبال  
شوروشوق  دراصفهان   گیرد.  می  قرار 
از مساجد  پادشاه   . ندارد  تمامی  مردم  
و  کلیسای ارامنه  جلفا بازدید  بعمل می 

آورد.
21 ژوئیه 1943

حمله ملخ  مثل زلزله  عامل بدبختی است  
ملخهای گرسنه  موجب قحطی  وویرانی 
درکنگره  کنندگان  شرکت  کشورند. 
درباب  مذاکره   درصدد  ملخ   با  مبارزه 
ریشه  کن کردن  این بال  با شاه هستند. 
افغان وهنئی وآمریکائی وروس وانگلیس  

دراین مورد همداستانند. 
14 سپتامبر1943 - تهران

علی سهیلی نخست وزیر ایران  باطالع 
آلمان   به  ایران  که  رساند  می  مجلس 
با 73  . مجلس  داده است  اعالن جنگ 
رأی موافق از 77 نفر حاضر ، با نخست 

وزیر همراهی می کند. سپس متن  اعالن 
قرائت می شود:         پادشاه   جنگ  توسط 
، ما پهلوی   باتأییدات  خداوند متعال   «
به پیشنهاد  دولت  بنا  ایران   شاهنشاه 
برطبق اصل پنجاه ویکم  قانون اساسی  
کشور  بین  را  جنگ   حالت  ازامروز  

خودمان و آلمان مقرر می داریم .«
10 اکتبر 1943 - تهران 

یک کمیته خیریه  مشغول گردآوری  پول 
برای ارتش سرخ است .

 محمدرضاشاه  شخصاً 3۰۰ هزارریال  به 
این کمیته  کمک می کند. 

شوروی   زده  قحطی  مردم   به  کمک 
سیاسی   انگیزه   ، اخالقی   جنبه  سوای 
شمالی   همسایه  به  اینکه  دربردارد.  نیز 
نشان بدهد  ایران کشوریست  مستقل 
مختلف  سیاستهای  تابع   وسخاوتش 
سرخ  حضورارتش   ی  خاطره  نیست. 
دراستانهای شمالی  هنوز در یادهاست 
واشغال دوباره ایران این خاطره را  زنده 

تر کرده است .
4 دسامبر 1943- تهران

کنفرانس تهران دیروز پایان گرفت .ژوزف 
استالین ، این مرد گرجی   با آداب ورسوم 
منطقه آشناست .با رفتن  به کاخ مرمر  
ماسک دوستی بر صورت می زندتا قدری 
بردل  کشور   اشغال  که  هایی  تلخی  از 

ایرانیان نشانده است  بزداید..
اوایل سال 1944

که  مرمر   کاخ  به  خودرا   دفتر  پادشاه 
توسط پدرش  ساخته شده  نقل مکان 

می دهد . بنا بسیارزیباست اما از جالل 
وشکوهی که  غربیان به کاخهای افسانه 
ای  مشرق زمین نسبت می دهند  درآن 

خبری نیست .
25 ژانویه 1944

بی بی سی اعالم می کند که  که جواهرات 
سلطنتی  دیگر پشتوانه اسکناس نیست  
بانک ملی بالفاصله تکذیب می کند  این 
جواهرات مطابق  قانون 1۹ نوامبر  1۹43 

پشتوانه 344.۲۰۲.581 ریال است .
 21 آوریل 1944 گرگان

درشهر  زلزله  سومین  چندروز  درظرف 
براثر  شهر  اما  افتد  می  اتفاق  گرگان 
است  شده  ویران  بکلی  قبلی  دوزلزله 
شده  داده  اسکان  چادر  درزیر  وهمه   .
اند.  شاه که به این محل سرزده به مردم 

دلداری می دهد.
ماه مه 1944

دراین ماه شاه  برای دیدار روحانیون  به 
اصفهان وشیراز می رود. رابطه شاه  بامالها  
که  پدرش  برخالف   . است  عالی  بسیار 
دردل اکثر  روحانیون شیعه  ترس و نفرت 
) راست  سمت  .)عکس  انگیخت  برمی 

10 ژوئن 1944
اما  ندارد  نماینده  درمجلس  زنان  حزب 
به مجلسیان  نظرات خودرا  تا  میکوشد 
بقبوالند این حزب طرف دار الغای  حجاب 
که بعداز تبعید رضاشاه ، دوباره باب شده  
وخواستار تغییر  قوانین مدارس وازدواج 
مخالف  درجهت   زنان  وطالقند.حزب 
کند  می  اظهاروجود  اجتماعی   توازن 
وتحرک آن  برای پیشرفت جامعه ایران  

بسیار الزم است .
25 ژوئیه 1944

حامد رشید  که برای غارت نکردن ماهی 
دوباره   گرفت   می  پول  هزارریال    13۰

شروع به غارت می کند.
۲۶ ژوئیه - ژوهانسبورگ

صبح امروز  محمود پیشخدمت  وفادار 
صورتی  با  او  خواب  اطاق  از  رضاشاه  
گرفته  به اتاق علی ایزدی  رئیس دفتر 
می شتابدومی گوید:» اعلیحضرت  بیدار 
نمی شوند.« طبق گزارش طبیب  قلب 
وی درساعت  5 صبح از کار افتاده است 
دچارسکته  پیش   روز  هشت  .پادشاه 
قلبی شد وباتنفس مصنوعی وداروهای 
تقویت کننده  قلب از حالت اغما درآمد 
دراین مدت حالش روبه بهبودبودمقامات 

قضائی خبر مرگ را اعالم می کنند/.
بقیه درصفحه 48

 روزشامر  زندگی محمدرضاشاه پهلوی )قسمت سوم(

» شـاه ایـران «
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 فرهنگ و تربیت

من دزد دیدم کو برد مال و متاع مردمان
این دزد ما خود دزد را چون می بدزد از میان ؟ 
                                        جالل الدین بلخی 

اشاره: گذشته از معنی حقیقی این بیت 
، با اجازه ، ما فقط به معنی مجازی آن 

میپردازیم.

اگر موالنا جالل الدین حال و روز ایران 
امروزی را میدید ، بیگمان هفتاد هشتاد 
تا نامه شکواییه به رهبر معظم انقالب با 
شکوه اسالمی مینوشت و یا چند تا شعر 
و قصیده میسرود که حتمأ کار دستش 
میداد و به جرم تشویش اذهان عمومی 
و توهین به نظام مقدس و براندازی آن، 
و  بسیج  و  وسپاه  قضاییه  قوه  توسط 
وزارت علوم و وزارت کشاورزی وچندین 
و  به غل  دیگر،  و زهرماری  نهاد کوفت 
که  میرسد  نظر  به  ولی  میافتاد.  زنجیر 
اینکه  مورد  در  ایشان  پرسش  جواب 
چگونه دزد میتواند دزد دیگر را بدزدد 
خیلی سخت نمیباشد. فرهنگ و تربیت. 

شوربختانه فرهنگ و تربیت ما ایرانیان 
که در گذشته های دور نمونه و پیشرو 
اخالقیات و دانش و سازندگی بود حاال 
مسکوویچ  قراضه  اتومبیل  موتور  مثل 
دوران شاه سابق به روغن سوزی و تپ 
ایران  همانند  جوامعی  در  افتاده.  تپ 
ساختار  چهارچوب  هیچ  که  امروزی 
سیاسی نداشته و ندارد، حکومت وقت 
در فرهنگ سازی و راهبردی آن جامعه 
بر  میکند.  بازی  را  مهمی  بسیار  نفش 
پاره  سینه  چاک  و  هیاهو  تمام  خالف 
و  ایرانساز  پادشاهان  دردوران  کردن 
ایراندوست پهلوی، که استعمار و نوکری 
و فساد و چرندیاتی از این قماش بیداد 
هیچ  که  کرد  ثابت  تاریخ  میکند. عمأل 
و  سیاسی  و  اجتماعی  بافت  از  آگاهی 
فرهنگی وجود نداشت وگرنه امروز کار 

به اینجا نمی کشید یعنی یکی از دوران 
های جهل و تعصب و خرافات و سقوط 

اخالقیات و کماالت انسانی.

بساز  ایم  گفته  همیشه  همانطوریکه 
بفروشی میزان ترقی و پیشرفت نیست 
مناطق  و  کرمانشاه  در  اخیر  زلزله   .
ایرانی  باختن شهروندان  و جان  اطراف 
و  دوباره  را  آخوندی  رژیم  ناکارآمدی   ،
گذشته  کرد.  نمایان  بخوبی  باره  چند 
بوگندو  از مزخرفات مذهبی که آخوند 
در راستای خرافه پراکنی به امت مسخ 
شده میدهد، اتفاقات طبیعی مثل سیل و 
زلزله بخاطر چادر چاقچور و عرق خوری 
و الواتی و سینما رفتن نیست. آنچه که 
مهم است مسئولیت دولت و حکومت در 
بد  بخت  از  است. حاال  برابر شهروندان 
ما گرفتار یک بخشی از فرهنگ دوگانه 
آنرا پس  تاوان  باید  که  ایم  افتاده  خود 
بدهیم. یکی از افتخارات رژیم آخوندی 
درزمان  و  میباشد  مهر  مسکن  برنامه 
دولت دکتر مموتی چند صد میلیارد برای 
این واحد های مسکونی که بدون هیچ 
استاندارد و مثل قوطی کبریت ساخته 
شده بود ، خرج کردند. افزایش بی رویه 
جمعیت در پی برنامه امت سازی همراه با 
کوته بینی نتیجه اش بهتر از این نمیشود.

 حاج آقا روحانی رییس جمهور مردمی 
و  چهل  مهر  مسکن  که  میکند  ادعا 
بلعیده است  شش درصد منابع ملی را 
ایلنا  آخوندی  گزارش خبرگزای  . طبق 
راه  تحقیقات  مرکز  زلزله  بخش  رییس 
هزار  از سه  اینکه  بیان  با  و شهرسازی 
مسکن مهر اسالم آباد غرب حتی یک 
واحد هم پس از زلزله سالم باقی نمانده 
زمان  کردن  کوتاه  برای  گفت:«...  است، 
حائل  دیوارهای  ساختمان ها،  احداث 
تیر و ستون متصل نشدند و همین  به 
است.  شده  بناها  دیوار  ریزش  عامل 
ساختمان های  جدی  تخریب  علت 
مسکن مهر استفاده از مصالح ساختمانی 
ساخت،  در  شتابزدگی  غیراستاندارد، 
جانمایی و طراحی نادرست است...« به 

عبارت ساده تر ندانم کاری و دزد بازی 
و جا زدن خرابی ها با پیشرفت و آبادانی. 
بعد گرد هم می نشینند و به به چه چه 
میکنند که دستاوردهای انقالب و از این 
اراجیف .کشورهای عقب افتاده مثل ژاپن 
وقتی زلزله هفت ریشتری میزنه. ککشون 
دانش  و  کوشش  نهایت  چون  نمیگزه 
خود را برای آسایش مردم بکار میبرند 
بدهند.  کمتری  مالی  و  جانی  تلفات  تا 
جهانگیری  استاد  هم  معرکه  این  وسط 
که زمان شاه مخلوع شغل شریف پنبه 
زنی داشته و حاال شده معاون اول رییس 
جمهور ، برای در رفتن از زیر مسئولیت 
. آمد و پته مموتی را روی آب ریخت که 
این پروژه مسکن مهر تهش باد میدهد و 
تقصیر اون چموش است و از این حرفها. 
انگاری که دولت فعلی میتواند بهتر از آن 
بساز بفروشی کند. بالفاصله هم بوقچیان 
رهبر معظم هم به جار و جنجال افتادند 
و ادعاهای عجیب غریب کردند. یکی از 
که  اینست  امتی  حکومت  گیهای  ویژه 
شغل دولتمردان آن ربطی به متخصص 
اگر  مثأل  ندارد.  را  مسند  آن  در  بودن 
رییس صنف کله پاچه فروشان کسی را 
بشناسد و پارتی داشته باشد میتواند سر 
کنسول یا معاون وزارت خارجه بشود. تا 
زمانی که جای مهر در پیشانی و والیت 
مدار باشند و گریه زاری کنند، نانشان در 

روغن است.

زاده  داروغه   ابراهیم  انتخاب  گزارش  به 
فیلم  جشنواره  ششمین  و  سی  دبیر 
دولت  و  احمدی نژاد  دولت  در  که  فجر 
در  داشته  مدیریتی  پست های  روحانی 
اینستاگرام خود انتقاد از مسکن مهر را 
غیر منصفانه خوانده و از منتقدان این 
طرح خواسته به این نکات توجه کنند: 
میزان  کمترین  مهر  مسکن  در  زلزله 
تلفات انسانی را داشته است )دو نفر( ...« 
البته معلوم نیست استاد ما از کدام پاچه 
بیرون کشیده  را  آماری  خود همچنین 
است و اصأل معلوم نیست تخصص ایشان 
در فیلم است یا بساز بفروشی ولی در 
این  از  چون  نمیکند  فرقی  قضیه  اصل 
امت همه فن حریف بسیار زیاد است . 
ندانم کاری احتیاجی به تخصص ندارد. 
اگر فردا پس فردا این استاد بشود رییس 
سازمان محیط زیست ، هیچ اقدامی در 
بهبودی و درمان فجایع اقلیمی نخواهد 
کرد چون چیزی بارش نیست و دو وجب 
آنطرف تر را نمیتواند ببیند. دلیل اثبات 
این ادعای ما همین است که بعد ازچهل 
سال حکومت نعلین و آفتابه ، کشور رو 

به نابودی است. 
نظام مقدس  ببینیم که  نیست  بد  حاال 
به گزارش  به داد مردم میرسد.  چگونه 
خبرگزای آخوندی مهر به نقل از وزارت 
به دستور وزیر  اقتصادی و دارایی  امور 
دیدگان آسیب  به  کمک  برای  اقتصاد، 

تیمور شهابی 
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مبلغ  پرداخت  کرمانشاه  و  ایالم 
در  تومان  1۰میلیون  و  71میلیارد 
داده  تخصیص  مختلف  سرفصل های 
مبلغ  این  که  میداند  خدا  حاال  شده. 
ولی  شد  خواهد  میل  و  حیف  چگونه 
این  ایم  گفته  همیشه  همانطوریکه 
بشریت،  دشمن  و  ناایرانی  حکومت 
خزعبالت  و  خرافات  ترویج  هدفش 
به  میدهد  ترجیح  و  است  اسالمی 
برسد  بیشتر  خود  تبلیغاتی  نهادهای 
تا به گرفتاریهای مردم. حاال ببینیم در 
مقایسه با کمک به زلزله زدگان و خرج و 
برج مراکز اسالمی، برآورد بودجه دولت 

در الیحه به مجلس چقدر میباشد
 7۰8   - علمیه  حوزه  خدمات  مرکز 

میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان.
شورای عالیه حوزه های علمیه - مجموعا 

3۶7 میلیارد تومان
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
که مستقل محاسبه شده - 111 میلیارد 

و ۹۰۰ میلیون تومان
شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه 

خواهران - ۲۲۹ میلیارد تومان.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی- به 
صورت کلی بیش از ۲85 میلیارد تومان.
سازمان تبلیغات اسالمی- 377 میلیارد 

و 55۲ میلیون و 7۰۰ هزار تومان.
 138  - خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 

میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان.
جامعه المصطفی- ۲۶7 میلیارد و ۶73 

میلیون تومان.
بنیاد بین المللی و فرهنگی امام رضا - 8 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان.
بودجه کانون فرهنگی و هنری مساجد- 

58 میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان.
خوانندگان گرامی التفات دارند که این 
ملی  سرمایه  نابودی  از  بخشی  فقط 
اینهمه مرگ  بعد وسط  میباشد.  ایران 
و خرابی سه هزار واحد مسکونی، برای 
زدگان  زلزله  و  مهر  مسکن  صاحبان 
اخطاریه درخواست پرداخت اقساط وام 
صادر شده است. به گزارش خبرگزاری 
مجلس«... نماینده مردم اسالم آباد غرب 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  داالهو  و 
با انتقاد از اینکه با وجودی که مساکن 
زده  زلزله  مردم  و  شده  تخریب  مهر 
اما  هستند  مواجه  جدی  مشکالت  با 
متاسفانه برای آنها اخطاریه درخواست 
پرداخت اقساط صادر شده است، گفت: 
مجموعه های مسکن مهر به طور کامل 
تخریب شده و صاحبان آنها آواره بوده 
ندارند  اسکان  برای  چادر  یک  حتی  و 
را  اقساط  شرایط  این  با  باید  چگونه 
جای  موضوع  این  واقعا  کنند  پرداخت 
بسیار  نمونه  اینهم  و  دارد...«  تاسف 
تربیت  و  سازی  فرهنگ  از  کوچکی 

حکومت مرده پرستان میباشد.
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

بعضی ها دراموری که مربوط به آنها 
می  عقیده  واظهار  دخالت  نیست 
ونظریه  عقیده  گاهی  اتفاقاً  کنند. 
که  شود  می  اظهار  رامری  د  آنها  
برطبق  واگر  برند  می  فایده  آن  از 
اقدام شود   همان نظریات  وعقاید 
تنها  نه  نظر کنندگان   اظهار  برای 
متضمن   بلکه  نیست   فایده  مفید 
پاسخ  بود.  خواهد  نیز  وضرر  زیان 
که   است  همان  مردم  دسته  این 
درعنوان مقاله آمدهاست : اگر آب 

نداشته باشد نان که دارد. 
اما ریشه  تاریخی ضرب المثل باال:

راجع به حاجی میرزا عباس ایروانی  
آغاسی  میرزا  حاجی  به  معروف 
صدراعظم  محمد شاه قاجار   زیاد 
میرزا  حاجی  دربرنامه  اید  شنیده 
ریزی  توپ  موضوع  دو  آغاسی  
قرا  مسائل  درصدر  قنوات   وحفر 
. افزایش توپ  را موجب  ر داشت 
تقویت  ارتش و حفر قنوات را  عامل 
اصلی  توسعه کشاورزی  می دانست 
. هروقت فراغتی  پیدا میکرد  به 
سراغ  مقنیان می رفت  وآنهارا  در 
حفر قنوات عدیده تشویق  وترغیب 
می کرد . اگر چه بیدل  و یا بقولی 
یغمای جندقی  این شعر رادروصف 
حاجی میرزا  آغاسی سروده است :
درمی حاجی   شاه  برای  نگذاشت 
شدصرف قنات وتوپ هربیش وکمی
نمی آب  راازآن  دوست  مزرع  نه 

نه لشگر خصم را  ازآن توپ غمی 
توپ  درمورد  باال   دوبیتی  ولی   
ریزی  حاجی اگر  تاحدی واقعیت 
که  انصافست  دوراز  باشد   داشته 
سعی وتالش وی را در حفر چاههای 
کشاورزی   توسعه  بمنظور  قنات  
فایده   از  خالی  آنچنان  درایران 
راازآن  دوست  مزرعه  که  بدانیم 
باشد. نرسیده  نصیبی  و  نم  آب 
این است که غالب حومه  راستش 
از  پیش  چندسال  همین  تا  تهران 
میرزا  حاجی  دایر  قنوات   رهگذر 
به  آغاسی مشروب می شدندواگر 
هم  کارافتاده   واز  کور  سابرقنوات 
توجه می شد  از حّیز انتفاع  نمی 

افتادند.
حاجی   روزی  گویند   می   ، باری 
از قنوات  رفته  بازدید  یکی  برای 
بودتا ازعمق مادرچاه ) چاه بزرگی 
که درابتدای قنات  حفر می کنند  
وآب چاه را  بوسیله قنات به شهر 
و آبادی می رسانند( ومیزان آب آن  
اظهار  مقنی  نماید.  حاصل  آگاهی 
داشت  تاکنون به آب نرسیده ایم 
وفکر نمی کنم  دراین چاه  رگۀ آب  

وجودداشته باشد.
ادامه  بکارتان    : گفت  حاجی 

دهیدومأیوس نباشید. 
گذشت.  مقدمه  ازاین   چندروزی 
به  آغاسی   میرزا  حاجی  مجدداً  
نتیجه ی  واز  رفت   آن چاه  سراغ 

مقنی   . نمود  استفسار  حفاری  
تشخیص  ئُحسن  به  که  موصوف  
جواب  در  داشت   اطمینان  خود  
حاجی گفت : قبالً عرض کردم  که 
کندن چاه  دراینجا بی حاصل است 

و به آب نخواهیم رسید.
 حاجی میرزا آغاسی  به اظهارات 

مقنی  اوجهی نکرد  وگفت :
بازهم حفر کنید  وبجلو بروید  زیرا 

باألخره  به برکه آب خواهیدرسید.
دفعه سوم که حاجی میرزا آغاسی  
بود   آمده  مادر   چاه  بازدید  برای 

مقنی سربلند کرد  وگفت :
حضرت صدراعظم : بازهم تکرار می 
کنم  که این چاه آب  ندارد وتالش ما  
بی فایده است . خوب است از ادامه 
ی حفاری  دراین منطقه ی بی آب 
زمین  این   . شود  خودداری  وعلف 
آب نداردوحاجی میرزا آغاسی  که 
در توپ ریزی وحفرقنوات  عشق 
عجیبی داشت  وگوشش دراین دو 
مورد  به حرف نفی   بدهکار نبود  
از  مقنی   اخیر  باشنیدن جمله ی 

کوره دررفت و فریادزد:
»احمق ، به تو چه مربوط است  که 
این زمین آب ندارد  اگر برای من آب 
نداشته باشد  یرای تو که نان دارد..«

مقنی دیگر  حرفی نزد و به تالش 
خودادامه داد تا همانطوریکه  خود 
میرزا  حاجی  بود   رسیده  نان  به 

آغاسی را به آب رسانید.

    امثال وحکم 
اگر آب نداشته باشد نان که دارد
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     »فردریک ویلهلم نیچه«فیلسوف 
که  "هردروغی  گوید:  می  آلمانی 
می  حقیقت  به  تکرارشود،تبدیل 
شود" که این گفته درباره ی بسیاری 
های  وچهره  تاریخی   رویدادهای  از 
دارد،  مصداق  ما  میهن  تاریخساز 
ازجمله درباره ی ماجرای جنگل ومیرزا 
ست  سالها  که  رهبرآن  خان  کوچک 
در بسیاری از کتابها ورساالت،حتا در 
مصاحبه های رادیویی وتلویزیونی، که 
بُحرانی وپُر آشوب  به  اوضاع  هرگاه  
کشور مان  درسالهای پایانی سلسلۀ 
قاجارپرداخته شده ومی شود،آنجا که 
به رویداد جنگل در گیالن اشاره می 
خان  کوچک  میرزا  شودوازرهبرآن 
عناوین  با  ازاو  برند،  می  ویا  بُرده  نام 
یاد می  وراهزن وجدایی طلب   یاغی 
تکرار  جز  به  چیزی  اغلب  که  کنند 
ناآگاه  چندتن  های  ونوشته  ها  گفته 
ویا ُمغرضانی که درهمان روزها منافع 
خودرا درصورت پیروزی جنگلیان در 
کرده  اندجستجومی  دیده  می  خطر 
هاو  گفته  این  که  ونیست  نبوده  اند، 
نوشته هانیز به خاطر تکرار وتداوم به 
درآمده  تاریخی  قطعی  سند  صورت  
خیانت  به  ای  آزاده  راه  وازاین  است 
متهم  گری  ویاغی  خواهی  وجدایی 

شده ومی شود.
      ازآنجا که اخیراًنیزدریکی از وب 
دربیرون  زبان  پارسی  ی  ها  سایت 
به  که  دست!(  کشورما)رو  ازخاک 
بد  وحتا  انتقاد  در  که  ای  خاطرشیوه 
می  کار  به  وآن  این  به  نسبت  گویی 
بََرد توّجۀ نسبتًا بسیاری راتوانسته به 
خود جلب کند،طّی یکی از برنامه های 
به زشتی  میرزا کوچک خان  از  خود، 
به  که چیزی  است  کرده  یاد  وخیانت 
که  نیست  مطالبی  همان  تکرار  جز 
میرزا  بدخواهان  ویا  ناآگاهان  ازدیگر 

به جا مانده است.
      چون مشی واهداف میرزا به ویژه 
اعالم الغای سلطنت قاجار ها وبرقراری 
نبود  مطلبی  درایران،  جمهوری  رژیم 
که به مذاق دربارقاجارووابستگان آن 
رجال  ویا  سلسله  هوادارآن  ورجال 
ی  بیگانه  به  وابسته  وعامل  ناالیق 
سیاسی  بازار  درآشفته  کسانیکه  ویا 

،منافع  روزگاران  آن  وهردمبیل 
خوش  اند،  کرده  می  خودراجستجو 
طریق  روتاتوانستنداز  ،ازاین  آید 
به  قلم  ویا  خود  هوادار  نویسندگان 
نوشتند  میرزا  علیِه  ،بر  بگیران  ُمزد 
وگفتندوناآگاهانی نیزبه رونویسی آن 
نوشتارها وگفتارها پرداختند تا بدین 

غایت رسید!
های  روایت  زدودن  اگرچه        
با  دراذهان،  افتاده  جا  نادرسِت  
ی  باهمه  روبروست،  هایی  دشواری 
خاموش  »اگر  مصداق  به  حال  این 
خودرا  کوشش  است«  گناه  بنشینی 
اجازه  ماهنامه  صفحات  که  آنجا  تا 
یک  روشنگری  جهت  دهد،در 
میرزا  شناسی  وباز  تاریخی  رویداد 
می  کار  به  جنگلی  خان  کوچک 
ی درباره  است  دریغ  چراکه  بریم، 
 آزاده مرد میهن دوستی،ازروی غَرض 

ویا ناآگاهی ،باژگونه داوری شود.
بود وچرا       میرزا کوچک خان کی 
در  مجاهدین  نام  به  را  نیرویی 
گرد  خود  دور  به  گیالن  جنگلهای 

آورده بود؟  
نام  ،اماچون  بود  یونس  او  نام       
همین  به  بود  بزرگ  میرزا  پدرش 
معروف  کوچک  میرزا  به  خاطر 
قمری  131۲هجری  درسال  او  گردید، 
آمد  دنیا  به  رشت  استادسرای  در 
طلبگی  تحصیل  به  نوجوانی  ودر 

درزادگاهش مشغول گردید.
واقعی  ونّیات  اینکه  چهره  برای       
میرزا کوچک خان روشن شود ناگزیر 
به  شرح احوال سیاسی اوبه گونه ای 
گذرا وفشرده می پردازیم؛  نخستین 
زمانی  خواهی  آزادی  درخشش 
دراوظاهر گردید که عالء الدوله حاکم 
مظفرالدین  پادشاهی  تهران)درزمان 
شاه قاجار(، عده ای از بازرگانان تهران 
گردید  وسبب  بست  فلک  چوب  رابه 
که تعدادی از بازرگانان وروحانیان در 
وبرای  شده  پناهنده  عبدالعظیم  شاه 
به  دادخواهی  به  مشروطه  برقراری 
پردازند وآنگاه با قتل طلبۀ جوانی به 
عین  عّمال  توسط  نام»عبدالحمید« 
الدوله صدراعظم وقت، میرزا کوچک 
دست از ادامۀ تحصیل طلبگی کشید 

وبا برانگیختن احساسات مردم رشت، 
وآزادی  طالب  از  انجمنی  تشکیل  به 
وزمانیکه  پرداخت  شهر  آن  خواهان 
)جانشین  محمدعلیشاه  دستور  به 
مظفرالدین شاه( مجلس شورای ملی 
از آزادی  به توپ بسته شد وعده ای 
خواهان گرفتار وبعضًابه قتل رسیدند 
ویا خاک میهن را ترک کردند، محمد 
کردن  خاموش  صدد  در  علیشاه  
سایر  در  خواهان  آزادی  صدای 
برآمد، درچنان  شهرها ازجمله رشت 
خواهان،  آزادی  بند  وبه  بگیر  شرایط 
را  رشت  ناگزیر  خان  میرزاکوچک 
وبا  میرود  تفلیس  وبه  کند  می  ترک 
سرزمین،  آن  خواهان  باآزادی  تماس 
شود،  ترمی  ُمصّمم  خواهی  درآزادی 
به جهت  تفلیس  از  او  که  هایی   نامه 
می  خواهان رشت  آزادی  از  تن  چند 
هرچه  بیانگرکشش  فرستاد،جملگی 
ومیهن  خواهی  آزادی  به  او  بیشتر 
گنجایش  به خاطر  که  اوست  دوستی 
آنها  ازنقل  ماهنامه  صفحات  محدود 
در  ها  نامه  شود.این  می  خودداری 
محمد  ی  جنگل)نوشته  انقالب  کتاب 
علی ُخمامی ُشهره به گیلک ( وسردار 
جنگل )نوشته ی ابراهیم میر فخرایی( 
از یاران میرزا که به مکاتبات واسناد 
جنگل دسترسی داشته اند، ارائه شده 

است .
بابرقراری  زمان  همین  در  چون       
حکومت نظامی در تفلیس وبگیر وبه 
شهرازسوی  آن  خواهان  آزادی  بند 
تفلیس  در  اقامت  ادامۀ  تزار،  عوامل 
رشت  به  نبود  فراهم  میرزا  ازبرای 
آزادی  دیگر  با  ودرخفا  گردد  می  بر 
بااستبداد  مبارزه  به  خواهان 
،تا  دهد  می  ادامه  محمدعلیشاهی 
تبریزی  خواهان  ازآزادی  یکی  اینکه 
می  ترور  ،دررشت  ستارخان  هوادار 
چون  رشت  خواهان  آزادی  شود، 
رشت  حاکم  ازسوی  تروررا  این 
)آقاباالخان سردار ( که از برگزیدگان 
قلب  ودرقساوت  علیشاه  محمد 
ُشهره بود می دیدند ،او را به قتل می 
رسانند وسرباز خانه را تسخیر وقوای 
چریک استبداد رابه فرماندهی سردار 
تصرف  به  وشهررا  منهزم  کرگانرودی 

خوددرمی آوردند.
     آزادی خواهان پس ازاین رویداد، 
آزادی  از  گروهی  ریاست  به  را  میرزا 
کنند  می  انتخاب  گیالن  خواهان 
واوبا گروه خود به سایر رزمندگان به 
فرماندهی سپهساالر تنکابنی  به هدف 
براندازی محمدعلیشاه به گروه »یپرم 
خان« که از ابوابجمعی سپهساالر بود، 
سقوط  ومحمدعلیشاه  پیوندد  می 
او  از چندی زمانیکه  می کند،اما پس 
روسیه  کوتاه درخاک  توقفی  از   پس 
وارد  وتختش  تاج  تصاحب  هدف  به 
جمع  که  نیرویی  وبا  گردید  گرگان 
آوری کرده بود توانسته بود تا ورامین 
یپرم  کنار  در  میرزا  کند،  پیشروی 
دولت  نظامی  نیروی  ی  فرمانده  خان 
خلع  شاه  نیروی  با  مقابله  در  مرکزی 
اردوی  وزمانیکه  می شود  دیده  شده 
او فاتحانه تا بندر گز پیش رفته بود، 
ترکمن  از  زیادی  عّدۀ  حملۀ  با  شبانه 
ناحیۀ  ز  محمدعلیشاه،ا  هوادار  های 
وبه  مجروح  سختی  وبازوبه  سینه 
باکمک  وباالخره  افتد  می  اغماء  حال 
معالجه  برای  محرمانه   دوستانش  
پس  او   ، شود  می  برده  بادکوبه  به 
تهران  به  وسپس  رشت   به  ازمعالجه 
اجبار  به  وچندسالی  گردد  می  بر 
وازنزدیک   کند  می  اقامت  درپایتخت 
وبُحرانی  سیاسی  وشرایط  اوضاع  به 
وبعضًا  وناالیق  رمق  بی  ورجال  ایران 
عامل بیگانه وهمچنین از مفادقرارداد 
ایران برباده 1۹۰7 و1۹15بین دولتهای 
روس وانگلیس بیشتر وروشن تر آشنا 
می شود وآتش درونش بیش از پیش 
زبانه می کشد، او می دید که بسیاری 
وگیالنی  آذری  خواهان  آزادی  از 
ی  روسیه  قوای  دست  به  وخراسانی 
بلد  نفی  ویا  اعدام  محابا  بی  تزاری 
انگلیسی  ویا  شوند،  می  زندانی  ویا 
استقرار  با  را  ایران  ها سراسر جنوب 
نیروی نظامی خود ویا از طریق عامل 
خزعل  )شیخ  خود  ی  نشانده  دست 
در  بختیاری(  خانهای  از  وچندتن 
وفساد  ظلم  دید  می  دارند،او  تصّرف 
درباریان ورجال صاحب قدرت وخان 
به  را  پناه  بی  مردم  جان  وشیوخ،  ها 
لب شان رسانده است، همچنین دیدن 

پژوهشی از ک . هومان

میرزا کوچک خان ، آزاده ای هک هب خیانت متهم شد!
*آیا داوری ما از میرزا کوچک خان  ازروی انصاف وعدالت است یا باید 
تاریخ را از نادرستی ها درباره ی او  بپاالئیم ؟ مقاله را بخوانید و نظر بدهید 



دی  95-سال هشتم صفحه      17 آزا

بسیاری دیگر از این دست نابسامانیها 
به کار  تا دست  بود که عزم جزم کرد 
مبارزه ی مسلحانه ی چریکی برعلیه 
نفوذ سیاسی ونظامی دولتهای روسیه 
ویا  ناالیق  رجال  و  وانگلستان  تزاری 
ای  عّده  که  نماند  ناگفته  شود.  فاسد 
خواه  وآزادی  دوست  میهن  ازرجال 
نیزچون خود نمی توانسته اند دربرابر 
آن  های  خواهی  وزیاده  تجاوزات 
آشکار  مخالفتی  ویا  مقاومت  دودولت 
از خود نشان دهند، ُمشّوق اودراین راه 
شدند، تا میرزا با سر پُر شوری که در 
وطن خواهی دارد در جنگلهای گیالن 

موی دماغ آنان شود.
تهران  در  ماندن  به  اجبارمیرزا       
ایم  کرده  اشاره  آن  به  ازاین  پیش  که 
تهران  پلیس  که  بود  جهت  این  از 
از  پس  که  تزاری  دستوردولت  به  بنا 
قرارداد1۹15 با دولت انگلستان سراسر 
به  ایران را درتیول خودداشت،  شمال 
میرزا اخطارکرده بود  تا پنج سال حق 

رفتن وسکونت در گیالن را ندارد.
به منظور تحقق آرزوهایش        میرزا 
رجال  از  باچندتن  که  دیداری  ضمن 
معدود خوشنام داشته است ،به اقدام 
عملی تشویق وترغیب می شود، ازاین 
ابتدا به  رو به همراه چندتن مخفیانه  
تنکابن رفته وسپس  وارد الهیجان می 
حشمت  دکتر  با  دیداری  از  شودوپس 
که از آزادی خواهان گیالن بود وبستن 
رشت  وارد  بااو،شبانه  وپیمان  عهد 
ازدوستان  یکی  منزل  ودر  شود  می 
پنهانی  روزی  چند  خود)مدنی(برای 

سکونت می کند.
عده  میرزاتوانست  زمان  دراین        
گیالن  خواهان  آزادی  از  معدود  ای 
از  راکه  کسمایی  احمد  میرزا  جمله  از 
دور خود جمع  بود،به  رشت  متنّفذین 
کند وآنگاه  با سالح محدود ومختصری 
که به دست آورده بود توانست کانون 
جنوب  درجنگلهای  خودرا  ی  مبارزه 
کمی  با  اما  مستقرسازد،  رشت  غربی 
قیام  کافی،  اسلحه  ونداشتن  نفرات 
نبود،ازاین  اشکال  از  دور  به  علنی 
در  را  اوچاره  ودوستان  رومیرزا 
بر علیۀ  تبلیغات مؤثر وآگاهی دهنده 
بیگانگان دیدند ومردم را به پشتیبانی 

از خود دعوت کردند.
      ازاین زمان بود که پایه های نهضت 
جنگل گذاشته شد وعّده ای از مردان 
میهن دوست وفداکار به منظور مبارزه 
با استبداد وبی عدالتی ومداخالت همه 
خاک  از  آنان  واخراج  بیگانگان  جانبۀ 
آنها  ایرانی  عوامل  وبرکناری  کشور 
شدند  پیمان  وهم  متّحد  یکدیگر  با 
ودرتوضیح خط مشی وآرمانهای خود 

چنین اعالم کردند:
     »ما قبل از هرچیز طرفدار استقالل 
تمام به  ایرانیم،استقاللی  مملکت 

معنی کلمه ،یعنی بدون اندک مداخلۀ 
نظر  هیچکس  ...با  اجنبی  دولت  هیچ 
نداریم،بادوست  ودشمنی  دوستی 
آب  این  وبادشمن  دوستیم  ایران 
دشمن...بعداز  خصومت  باتمام  وخاک 
اساسی  استقالل،اصالحات  احراز 
دولتی  تشکیالت  فساد  ورفع  مملکت 
نقطه نظر ماست که هرچه برسر ایران 
وبس... است  تشکیالت  ازفساد  آمده 
تمام  که  ما  اساسی  نظریات  است  این 
به هم  استثنا دعوت  بدون  را  ایرانیان 
عموم  از  وبالخصوص  کرده  صدایی 
ایرانیان فداکار خواستار مساعدتیم ...« 
.شماره ۲8جمادی اآلخر 133۶روزنامه 
جنگل، ارگان رسمی جنگل-  برگرفته 

ازکتاب گیالن نامه،جلد۲ص185
     میرزا دراین راه توانست در مراحل 
اعانه  ضرورت  مقدار  به  کار،  مقدماتی 
تفنگ  مقداری  و  کند  آوری  جمع 
ازهرنوع واز هرجا به دست آورد،اهالی 
پرداخت  در  ومیل  رغبت  کمال  نیزدر 
دریغ  خود  استطاعت  حّد  در  اعانه 
نمی کردند، تا آنکه این مساعدتها کم 
اکثریّت  چون  و  نهاد  فزونی  به  رو  کم 
گرانه  تجاوز  کارهای  از  گیالن  مردم 
تزاری  روسهای  های  وستمکاری 
ظهور  داشتند،  نفرت  دولتی  وعّمال 
دانسته  منتظره  غیر  راموهبتی  میرزا 
درتعریف وتمجید وتشویق او ویارانش 
از  بسیاری  تدریج  وبه  کوشیدند  می 
مازندران  وحتا  گیالن  خواهان  آزادی 

به ویژه جوانان، به او پیوستند.
از  پس  ویژه  به  گیالن  امور  چون       
انگلستان  بین  1۹۰7و1۹15  معاهدۀ 
روس  نظرکنسول  ،با  تزاری  وروسیه 
اداره می شد وحاکم اعزامی از مرکزجز 
نمی  واعزام  انتخاب  دولت  نظرآن  با 
تابع امورجملگی  ومتصدیان  گردید 

روس  واوامرکنسول  دستورات 
بخش  در  دولت  آن  نظامی  وفرمانده 
اخبار  باشیوع  بودند،  ایران  شمالی 
میان  در  آمیز  مبالغه  گاه  که  جنگل 
روس  کنسول  بود،  انتشاریافته  مردم 
تاازدرستی  درصددبرآمد  دررشت 
شود  مطلع  شایعات  این  نادرستی  یا 
پلیس   نیروی  از  ای  روعده  ازاین   ،
می  بررسی  مأمور  ایرانی   وقزاق 
شان  دست  از  کاری  وچون  شوند 
رشت  به   نتیجه  وبدون  بود  برنیامده 
به عکس داد وتوّجۀ  بر گشتند،نتیجه 
مجاهدین  سوی  به  رابیشتر  عمومی 
ها  وداستانسرایی  نمود  جلب  جنگل 
دوستانه  میهن  واهداف  شجاعت  از 
وهمین  گردید  آغاز  جنگلیان  ی 
شایعات سبب گردید تا کنسول روس 
ُمصّمم  گیالن)مفاخرالدوله(  وحکمران 
دماغ  موی  راکه  نهضت  این  شوند 
بود، خاموش کنند،نتیجه  روسها شده 
آنکه نیرویی را که برای سرکوب وقلع 
به  بودند  فرستاده  جنگلیان  وقمع 
زمین  به  وبا  خورده  شکست  سختی 
برقرار  فراررا  خود،  های  سالح  نهادن 

ترجیح دادند.
     شکست  مأموران اعزامی قونسول 
بسیار  برآنان  گیالن  وحکمران  روس  
مردم  دیگردر  سوی  از  آمد،اما  گران 
تولید امید کرد واحساسات اهالی را بر 
نمود،  تحریک  متجاوز  ی  بیگانه  علیۀ 
وباردیگر  ننشست  پا  از  کنسول روس 
برای سرکوبی جنگلیان این بار نیرویی 
را به فرماندهی ضرغام السلطنه طالش 
به تارومار کردن جنگلیان فرستاد ،اما 
اردو  ازاین  تزاری  کنسول  بارنیز  این 
السلطنه  وضرغام  نبرد  سودی  کشی 
عقب  به  بسیارناگزیر  تلفات  دادن  با 

نشینی شد.

     پس ازاین فتح، نهضت جنگل عماًل 
از  شود،ضمنًا  می  چریکی  جنگ  وارد 
درخوراهمّیت  شهرتی  به  ماجرا  این 
در مبارزه با دخالت بیگانگان درایران 
روز  مجاهد  نیروی  عدۀ  وبر  میرسد 
همین  ودر  گردد  ترمی  افزوده  روز  به 
زمان بود که خالوقربان نامی ازُکردهای 
به  از همراهان خود  باعده ای  هرسین 
پیوندد که پیوستن  نهضت جنگل می 
این گروه جنگجوبه جنگلیان وشماری 
تقویت  ایران،در  نقاط  سایر  از  دیگر 

روحی آنان بسیار مؤثربوده است.
کوچک  میرزا  که  است  گفتنی       
با  طالش  قوای  برخورد  از  پیش  خان 
نزدساالر  ای  نماینده  جنگلیان،بااعزام 
طالش،ازاو  نیروی  فرمانده  شجاع 
ایرانی  شماهم  چون  که  خواست 
برعلیۀ  که  جنگلیان  با  باید  هستید 
بیگانگان وبرای حفظ استقالل وصیانت 
مملکت قیام کرده اند همکاری نمایید 
کمترین  درخواست  این  به  و...اما 
نماینده  دوتن  ناچار   نشد،  توجهی 
مستوفی  تااز  فرستاد  تهران  به 
الممالک)نخست وزیر وقت( وسلیمان 
خواهان  ومساوات)ازآزادی  میرزا 
درخواست  وازآنان  دیدار  نام(  صاحب 
بخواهند  السلطنه  ضرغام  از  که  شود 
دست از برادرکشی بردارد،بنابرگزارش 
به  آنان  عزیمت  نتیجۀ  دومأمور  این 
تهران این شد که نامه ای از مستوفی 
درخواست  انجام  جهت  در  الممالک 
میرزابه عنوان ضرغام السلطنه گرفتند 
که با تغییر کابینه ی  مستوفی نتیجه 
نامبرده  بین دونیروی  نداد وجنگ  ای 
درگرفت وطالشها جز شکست نصیبی 
ازسوی  نامه  این  صدور  نبردند.ضمنًا 
وقت  وزیر  نخست  الممالک  مستوفی 
میرزا  به  نسبت  او  دهدکه  می  نشان 
وکارهای او عنایت داشته است ومیرزا 
نیز نزد او اعتباری،در غیر این صورت 
پادرمیانی  چنین  مملکت  دوم  شخص 
کرد.  نمی  وراهزن  یاغی  یک  ازبرای 
ای  گونه  به  اعزامی  مأمور  دو  )گزارش 
مشروح دربرگهای ۲4تا۲۹کتاب تاریخ 
علی  محمد  ی  نوشته  جنگل  انقالب 
شده  آورده  گیلک  به  ُشهره  خمامی 

است(.
روسها  طالش،  نیروی  باشکست       
باردیگربرای قلع وقمع کامل جنگلیان به 
زعامت میرزا - 3۰۰ نفر قزاق روس و5۰ 
نفر قزاق ایرانی را با تجهیزات کامل به 
جنگ جنگلیان فرستادند،میرزاپیش از 
درگیری با نیروی مزبورنطقی ازبرای ۶۰ 
نفر فدایی ُزبده وورزیده ی آماده ی به 
جنگ ایراد کرد که بسیار جالب است که 
تنها بخش اندکی از آن را به نقل از کتاب 
انقالب جنگل ص3۰و31 دراینجا  تاریخ 

می آوریم، اوگفت:
بقیه درصفحه 48
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زمینه کاری:داستان نویس و مترجم
۲8 بهمن 13۲4 )71 سال( زادروز: 

تهران
ایرانی ملیت: 

ایاالت متحده محل زندگی: 
)134۶تا  تقوایی  ناصر  همسر)ها( 

)135۲
علی فرزندان: 

جامعه شناسی از  مدرک تحصیلی: 
دانشگاه تهران
وب گاه رسمی 

shahrnooshparsipur.com
بهمن   ۲8 )زاده  پارسی پور  َشهرنوش 
مترجم  و  داستان نویس   )13۲4
پارسی پور   داستان های  است.  ایرانی 
ترجمه  دنیا  گوناگون  زبان های  به 
هجدهمین  سوی  از  او  شده است. 
در  زنان  پژوهش های  کنفرانس 
برگزیده  سال  زن  عنوان  به  آمریکا، 
جایزه  برنده  همچنین  شد.پارسی پور 

بیتای ۲۰1۶ است.

زندگی 
تهران  شهر  در  پارسی پور  شهرنوش 
پدری  و  خانه دار  و  تهرانی  مادری  از 
بود  دادگستری  قاضی  که  شیرازی 
اجتماعی  علوم  رشته  در  شد.  متولد 
تهران  دانشگاه  از   135۲ سال  در 
تحصیل  سپس  و  شد  دانش آموخته 
و  زبان  رشته  در  سوربن  دردانشگاه 
فرهنگ چینی را دنبال کرد. پارسی پور 
ازدواج  تقوایی  ناصر  با  در سال 134۶ 
کرد و در سال 135۲ از همسرش جدا 
شد. او در سال 135۹ به ایران بازگشت
از  را  نویسندگی  پارسی پور 
از  و  کرد  آغاز  سیزده سالگی 
نام  با  داستان هایش  شانزده سالگی 
به  گوناگون  گاهنامه های  در  مستعار 
چاپ می رسید. نخستین رمان او سگ 
و زمستان بلند نام دارد که در تابستان  

1353 کار نوشتن آن پایان یافت.
تلویزیون  در  همچنین  پارسی پور 
»زنان  برنامه  کننده  تهیه  ایران  ملی 

در   1353 بهمن  در  و  بود  روستایی« 
گلسرخی  خسرو  اعدام  به  اعتراض 
دستگیری  و  دانشیان،  کرامت اهلل  و 
غالمحسین  مانند  نویسندگانی 
فریده  گلشیری،  ساعدی،هوشنگ 
تلویزیون  از  زاهدی  پرویز  و  الشایی 
استعفاء داد. مدتی پس از استعفاء او را 
زندان  در  روز  و 544  بازداشت کردند 
گذرانید. پس از زندان به فکر مهاجرت 
به کانادا افتاد اما منصرف شد. بار دوم 
در مرداد 13۶۰ با اینکه خود وابسته به 
خاطر  به  نبود،  سیاسی  سازمان  هیچ 

همراه داشتن نشریات 

هنگام  خودرو،  در  برادرش  به  متعلق 
دستگیر  اش  زندانی  خواهر  با  مالقات 

شد و 4 سال را در زندان به سر برد.
پارسی پور پس از آزادی، به کار ترجمه 
زیرزمینی  در  کتاب فروشی  تأسیس  و 
از  بعد  آورد.  روی  سنایی  خیابان  در 
کمیته  مردان،  بدون  زنان  کتاب  چاپ 
منکرات او را احضار کرد و درباره کتاب 
و اینکه چرا از بکارت نوشته است او را 
آن  از  پس  کردند.  زندانی  و  بازجویی 

بود که شهرنوش به آمریکا رفت.
مقیم  اکنون  پارسی پور  شهرنوش 

ایاالت متحده آمریکا است.

در مصاحبه ای که واکنش های بسیاری 
کرد  عنوان  پارسی پور  برانگیخت، 
و  است  موافق  )متعه(  صیغه  با  که 
قانون  ازاین  که  هستند  مردهایی  اگر 
سوءاستفاده می کنند، مسئله ای دیگر 

است که باید جداگانه بررسی شود.

آثار
رمان ها

سگ و زمستان بلند )1355(
طوبا و معنای شب )13۶8(

عقل آبی )1371(
درخت  روح  کوچک  و  ساده  ماجرای 

)1378(
شیوا )1378(

بر بال باد نشستن )1381(
مجموعه داستان

در  بازچاپ   1357( آزاد  تجربه های 
)1371

داستان  )مجموعه  بلور  آویزه های 
)135۶

زنان بدون مردان )13۶8(
گرگ  حضور  در  چای  صرف  آداب 

)137۲(
سایر تالیفات

توپک قرمز )داستان کوتاه 1348(
ماجراهای کوچک

خاطرات زندان
گرما در سال صفر )138۲(

ترجمه ها
سلیم  دهکده  در  جادوگران  شکار 

)شرلی جکسن(
پیراروانشناسی

از کنفسیوس تا راه پیمایی دراز دلفین 
دولرس

تاریخ چین )چهار جلد(
)ماکس  دائویی  مرشدان  و  الئودزه 

کالتن مارک(
داستان های مردان تمدن های مختلف

* داستان های پارسی پور  به زبان های گوناگون دنیا ترجمه شده است.
* پارسی پور بجرم نام بردن از بکارت در کتاب زنان بدون مردان زندانی شد.

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران                                                                                                     از محمود نفیسی

شـهرنوش پارسی پور



دی  95-سال هشتم صفحه      19 آزا

گردآفرید

دژ سپید را نگهبانی بود هجیر نام و او 
خواهری داشت به نام گردآفرید.

نگهبان دژ رزم دیده هژیر
که با زور دل بود و با دارو گیر
سهراب پسر رستم که با سپاهی گران 
سپید  دژ  به  بود  ایران  با  جنگ  عازم 
رسید. هجیر دلیر بر اسبی چابک سوار 
سهراب  چون  آمد.  فرود  دژ  از  و  شد 
شمشیر  خشمگین  دید  را  او  جنگاور 
پیش  به  شیر  بسان  و  برکشید  کین 
هجیر آمد و بدو گفت که کیستی و نام 

تو چیست؟ هجیر پاسخ داد :
هجیر دلیر و سپهبد منم 

سرت را هم اکنون ز تن بر کنم
سهراب و هجیربا نیزه به یکدیگر حمله 
زمین  روی  از  را  هجیر  بردند. سهراب 
به کردار باد بلند کرد و از اسب به زیر 
آورد خواست سرش را از تن جدا کند 
سهراب خواست.  امان  او  از  هجیر  که 

او را زنهار داد اما به بندش کشید و به 
نزد هومان فرستاد. چون خبر گرفتاری 
هجیر به دژ رسید ، از زن و مرد خروش 
و داد و بیداد برخاست. دختر کژدهم، 
گردآفرید  که گردی سوار و در رزم و 
هجیر  کار  از  بود  نامدار  جنگاوری 
از خشم  گونش  الله  رخ  و  آمد  ننگش 
زره  گردآفرید  گشت.  سیاه  قیر  چون 
پوشیده و گیسوان را به زیر زره نهان 
از  و  زد  گره  رومی  ترک  بر سر  و  کرد 
دژ بکردار شیر فرود آمد و مانند رعد 
چون  کرد.  حمله  سپاه  به  خروشان 
سهراب شیرافکن او را دید، خندید و 
لب به دندان گزید و گفت گوری دیگر 
آمده  زور  و  شمشیر  خداوند  دام  به 
است. پس لباس رزم پوشید و دمان به 
کمند  دخت  چون  آمد.  گردآفرید  نزد 

افکن او را دید:
کمان را به زه کرد و بگشاد بر

نبد مرغ را پیش تیرش گذر
جنگی  گردآفرید  و  سهراب  میان 
سهراب سرانجام  و  گرفت  در  سخت 

 

زره بر تن گردآفرید درید.
بزد بر کمربند گردآفرید

زره بر تنش یک بیک بر درید
گردآفرید در نیرو با سهراب برابر نبود 

اما به سختی پایداری میکرد. سهراب
 پس از کشمکش بسیار کاله خود را از 
سر گردآفرید برداشت، موی او از بند 

زره رها شد.
رها شد ز بند زره موی او

درخشان چو خورشید شد روی او
سهراب کمند پیچان به طرف گردآفرید 
افکند و او را به بند آورد ، آنگاه گفت 
 . مجوی  رهایی  من  از  ماهروی  ای 
دید  گرفتار  را  خود  چون  گردآفرید 
چاره ای ندید که حیله ای به کار برد. 
دلیر  ای  گفت  و  نمود  روی  به سهراب 
گرند  نظاره  ما  بر  لشکر  دو  گیر،  شیر 
موی  و  روی  با  اینسان  من  که  اکنون 
سپاه  در  ام  ایستاده  اینجا  در  گشاده 
شد. خواهد  گفتگو  و  زمزمه  از  پر  تو 

که با دختری او به دشت نبرد
بدینسان به ابر اندرآورد گرد

بهتر  بسازیم  یکدیگر  با  نهانی  اگر 
خواهد بود آنگاه گفت: 

کنون لشکر و دژ به فرمان توست
نباید بر این آشتی جنگ جست

دژ و گنج و دژبان سراسر توراست 
چو آیی بدان ساز کت دل هواست 
به  گردآفرید  را  لب  عناب  چون 
سخنگویی گشود و چهره را به سهراب 

نمود
یکی بوستان بود اندر بهشت 

به باالی او سرو دهقان نکشت
دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان

تو گفتی همی بشکفد در زمان
سهراب به گردآفرید گفت بال و کوپال 
من  از  ای  دزیده  مرا  مردانگی  زور  و 
روی مگردان و آن من شو. گردآفرید 
سوار بر اسب در حالی که سهراب هم با 
او میرفت روی به دژ نهاد. گردآفرید دژ 
را گشود و تن خسته و بسته خود رابه 
داخل آن افکند و در دژ را بستند. همه 
گذشته  گردآفرید  و  هجیر  بر  آنچه  از 
بود غمگین و ناالن شدند . کژدهم پیر 
گل  چون  رخسارش   ، دختر  دیدار  از 

شکفته گشت و گفت 
که هم رزم جستی هم افسون و رنگ

نیاید ز کار تو بردوده ننگ
و  آمد  دژ  باالی  بر  خندان  گردآفرید 
سهراب را پشت به زین و چشم به در یافت

بخندید و او را به افسوس گفت 
که ترکان ز ایران نیایند جفت

به نظر میاید با این کتف و یال که کسی 
همانند تو نیست از نژاد ترکان نیستی، 
اما بدان چون خبر به شاه ایران و رستم 
رسد، آنان به مقابله خواهند شتافت و 
و  نیست  تهمتن  با  برابری  یارای  را  تو 
حیف است که بدست او از پای در آیی

دریغ آیدم کین چنین یال و سفت
همی از پلنگان بباید نهفت

کردار  و  گفتار  از  خشمگین  سهراب 
تاراج  با  و  آمد  فرود  دژ  از  آفرید  گرد 
و ویرانی اطراف دژ آماده جنگی عظیم 

شد.                                  ادامه دارد

گردآفرید زره پوشیده و گیسوان را به زیر زره نهان کرد و بر سر ترک رومی 
گره زد و از دژ ، بکردار شیر فرود آمد و مانند رعد خروشان به سپاه  سهراب 

حمله کرد .  اما سهراب عاشق گردآفرید شد...

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                     بخش  شانزدهم

  زانن شاهـناهم  گردآفرید
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 1۹83 سال  در  و.لیمن  ریچارد  جایزه 
دانشگاه  رئیس   هفتمین  افتخار  به 
پایه  لیمن  وال  ریچارد  استفورد، 
به  هرسال   جایزه  این  شد.  گذاری 
علمی  هیات  برجسته  اعضای  از  یکی 
به جامعه ی ای  العاده  فوق  که خدمات 
 فارغ التحصیالن کرده و درپیشُبردبرنامه 
استنفورد  التحصیالن  فارغ  کانون  های 
دریافت  شود.  می  اهدا  است  کوشیده 
هستند  کسانی  جایزه   این  کنندگان 
که  سخاوتمندانه وقت خودرا را به فارغ 
واهداف  داده   اختصاص  التحصیالن، 
مأموریت  و  دانشگاه  انتظارات  از  فراتر 
استنفورد  التحصیالن  فارغ  کانون  های 
را،  جامه ی عمل پوشانده اند..این جایزه 
امسال به پروفسور عباس میالنی   مدیر 
استنفورد،  دردانشگاه  ایران،  مطالعات 
یک  و  ایران  دموکراسی  پروژه  مدیر 
هوور  موسسه  در  پژوهنده  همکار 

اعطاکرد.
دردانشکده   1۹8۶ تاسال  دکترمیالنی 
تهران   دانشگاه  سیاسی  وعلوم  حقوق 
عضو  حال  ودرعین   . کرد  می  تدریس 
الملل  بین  روابط  مرکز  مدیره  هیئت 
ایران  که  آن  از  بود.پس  نیز  دانشکده 
رئیس  سال   14 مدت  به  کرد  ترک  را 
دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه نتردام 
 Notre Dame de Namur نامور  دو 
و  بود  کالیفرنیا  دربلمانت   University
دانشگاه  خاورمیانه   درمرکز  سال   8
پژوهشی  کارهای  به  کالیفرنیا  برکلی 
به   ۲۰۰3 سال  در  بود.   مشغول 
روابط  متخصص  پیوست،  استنفورد 
ایران وآمریکا و امور فرهنگی، سیاسی 
و امنیتی ایران است. در استنفورد، او 
سیاست  مورد  در  آموزشی  های  دوره 
راارائه  ایران  مذهب  و  فرهنگ   ، نوین 

کرده است .
که  استنفورد   التحصیالن  فارغ  کانون 
استنفورد”  بزرگ  “سفیر  را  میالنی، 
توصیف کرد، می گوید  که وی تقریبا 
از  انجمن،  این  های  برنامه  تمام  در 

منطقه،  های  باشگاه  رویدادهای  جمله 
رویداد   - آزمون،   بدون  های  کالس 
هیئت  اعضای  آئی   گردهم  جالب 
علمی که در معرض مهم ترین مسائل 
روز قرار دارند - درسفراعضای کتنون 
 17 به   استنفورد  التحصیالن  فارغ 
شهر )۲۰۰8-۲۰11( شرکت داشت  که 
نشان داد چگونه استنفورد با برخی از 
بزرگترین چالش های دنیا درگیر است.
که  گوید  می  التحصیالن  فارغ  کانون 
میالنی به بحث ها وموضوعاتی  که بر 
می گزیند دامنه و عمق می بخشد. او 
موضوعات خود را از زندگی و مسائلی 
روبرو  باآن  التحصیالن   فارغ  که 
با وقت خود  کند؛  انتخاب می  هستند 
های  درخواست  به   ، سخاوتمندانه 
و  دهد  می  پاسخ   التحصیالن،  فارغ 
مایل به سفرهای دور و دراز است؛ و با 
مهربانی با کارکنان همکاری می کند تا 
کارهای بزرگی راکه به فارغ التحصیالن 
استنفورد مربوط می شود انجام دهد. 

میالنی  استنفورد،  علمی  سفرهای  در 
از  بسیاری  به  التحصیالن  فارغ  با 
ترکیه،  جمله  از   ، دیگر  کشورهای  
کرده  سفر  مصر  و  سعودی  عربستان 

است.
به  سفر  در  میالنی  پیش،  سال  یک 
هیئت  رئیس  عنوان  به  فارس  خلیج 
متحده  امارات  از  بازدید  به  علمی 
عربی، قطر، بحرین و عمان پرداخت در 
سال آینده، مسافران را درامتدادجاده 
ازبکستان،  ترکمنستان،  به  ابریشم 
قرقیزستان  و  تاجیکستان  قزاقستان، 

خواهد بُرد.
فارغ التحصیالنی که با میالنی به خارج 
از کشور سفر کرده اند سخنرانی های 
او را با عنوان ساده ، جذاب وآموزنده 
که  گویند  می  آنها  اند،  کرده  توصیف 
دارد  فردی  به  منحصر  توانایی  میالنی 
را  مسافران  آسایش   تواند  می  که 
طوری  را   هایش  وبرنامه  کند  تأمین 
تنظیم می کندتا همواره  در دسترس 

و مفید باشد.
های  باشگاه  مکرر  باتقاضای  میالنی 
روبروست   التحصیالن  فارغ  ای  منطقه 
تا برای آنهادرباره خاورمیانه سخنرانی 

کند.
فارغ  کانون  رئیس  وولف،  هوارد 
“با  گوید:  می  استنفورد  التحصیالن 
شرایط جغرافیای سیاسی خاورمیانه و 
است،  فشرده  و  پویا  بسیار  که   ایران 
از  میالنی  عباس  تجربه  و  شناخت 

ارزش واالئی برخورداراست.
و  استنفورد   التحصیالن  فارغ  کانون 
ما  التحصیالن  فارغ  خاص  طور  به 
تیم  در  را  او  که  خوش شانس هستند 

خودداریم .«
برخی ازبرندگان جایزه دیچارد و.لیمن 
بوده  اشخاص  این  گذشته   درسالهای 

اند:
۲۰1۶

جیمز فاکس
التین،  آمریکای  مطالعات  مرکز  مدیر 

دانشیار علوم انسان شناسی
۲۰15

جفری کوسف
در  وودز  زیست  محیط  موسسه  مدیر 
دانشگاه استنفورد، دانشجوی دانشگاه 
فوق  تحصیالت  در  فورمن  مایکل 
و  عمران  مهندسی  استاد  و  لیسانس  

محیط زیست
۲۰14

مارگوت گریتسن
مدیر  انرژی،  منابع  مهندسی  دانشیار 
موسسه مهندسی محاسبات و ریاضی 
زمین شناسی،  دانشکده  ارشد  دبیر  و 

علوم انرژی و محیط زیست
۲۰13

لری دیاموند
موسسه  و  هوور  موسسه  ارشد  عضو 
اسپاگلی  المللی  بین  مطالعات 
جامعه  استاد  و   ،Freeman Spogli
شناسی و علوم سیاسی و عضو هیئت 
خدمات  برای  هاس  ای.  پیتر  مدیره 

عمومی  در استنفورد
۲۰1۲

هانک گرلی
استاد حقوق

۲۰11
لیمان پان ون اسلیکل

استاد تاریخ،  بازنشسته
۲۰1۰

آل کاماریو
و  عمومی  خدمات   تاریخ،   استاد 
دستیار ویژه در زمینه های  متنوع در 

دانشکده
۲۰۰۹

راب دانبر
 استاد دانشکده علوم زمین شناسی ،  
محیط  برای  وودز  موسسه  ارشد  عضو 

زیست
۲۰۰8

بارتون  اچ .  تامپسون
موسسه  مدیر  و  طبیعی  منابع  استاد 

وودز برای محیط زیست
۲۰۰7

فیلیپ زیمبرو
استاد روانشناسی، بازنشسته

۲۰۰۶
مارش مک کول
استاد کالسیک

۲۰۰5
پامال ماتسون

شناسی  زمین  علوم  دانشکده  معاون 
محیط  و  شناسی  زمین  علوم  استاد  و 

زیست
۲۰۰4

دیوید برادی
دانشگاه  استاد  سیاسی؛  علوم  استاد 
عضو  عمومی،  سیاست  در  سنتنیال، 

ارشد موسسه مطالعات بین المللی
۲۰۰3

هری ایالم
استاد علوم انسانی 

صمیمانه  را  میالنی  دکتر  موفقیت   
شادباش می گوئیم.

انجمن فارغ التحصیالن استنفورد،  پروفسور عباس میالنی را، 
بعنوان ’سفیر بزرگ استنفورد برگزید’، وجایزه ریچارد و. لیمن 

سال 2017  را به او اعطا کرد
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 خواجه گفت : ما احتیاجی بشما نداریم 
. جای مارا همین جا که نشسته ایم پهن 
کنید وشمابروید بخوابید. آسیابان گفت 
: حضر ت آقا فرمان شمارا اطاعت می 
کنم ولی پیشنهاد من که به داخل آسیا 
تشریف بیاورید. به این دلیل  بود   که 
مجبورمی  وشما  بارد  می  باران  امشب 
من  ولی  بیایید  آسیا  داخل  به  شوید 
ام   خوابیده  آسیا  عقب   درقسمت  که 
شوم  نمی  بیدار  شما  کمک  ازصدای 
وشرمنده می مانم . خواجه نصیر حرف  
ودستورداد   نپذیرفت   را  آسیابان 
رادرهمان   وهمراهانش   او  رختخواب 
فضای باز بیرون  گستردند . حضرات که 
خسته  ازرنج و راه پیمائی  به بستر گرمی 
نگذاشته   برزمین  سر  بودند   ه  رسید 
هفت آسمان را  زیر پا گذاشته  وهفتاد 
پادشاه را درخواب دیدند. اما این لحظات 
که  نکشید   طول  چندان  استراحت  
قطرات باران  بهاری یا غیر بهاری  آنهارا 
پراند. خواجه  از خواب  خوش شیرین 
وهمراهان  او که هنوز غرق نشئه خواب  
شیرین بودند  به همدیگر نگریستند. 
سرانجام  خواجه به سخن درآمد  وگفت 
:این مرد آسیابان  مثل اینکه  راست می 
گفت  وما حرف اورا  باور نکردیم . آیا او 
این پیش بینی را  از کجا  بدست آورد 
از همراهان خواجه  وکشف کرد؟ یکی 
گفت :  فعالً جای  بحث وغور  دراینگونه 
مسائل نیست  تمام رخاخوابها  ولوازم ما 
خیس  شده باید  به داخل آسیابرویم . 
خواجه نصیر که حرفهای آسیابان هنوز  
فاصله   : که  کرد  می  صدا  گوشش  در 
درورودی آسیا تا  سنگ گردان  که محل 
استراحت من است  زیاد است واگر شما 
دربیرون به من احتیاجی داشته باشید 
گفت   » شنوم  نمی  شمارا  صدای   من 
زنیم   می  آسیارا  در  درهرصورت   «  :
وآسیابان  به کمک ما می آید . بهمین 
نیت  هرکدام  درحالی که لحاف واره ای 
بخود  پیچیده بودند  به طرف در ِ آسیا 
حرکت کردند. اما هنوز ضربه های اول به 
در آسیا نخورده بود  که در آسیا باز شد 
ه بود ومیهمانان عالیمقام خیس از باران  
را درخود جای داد. معلوم شد آسیابان 
نگران حال میهمانان  غافل از باران بوده 
است . خواجه وهمراهانش  هنگامی که  
از شرباران  غیر منتظره  خالص شدند  

از آسیا   ای  ودرمحلی جدید  درگوشه 
بیتوته کردند  از عقل وشعور  آسیابان 
چقدر   او  که  کردند  وتمجید   تعریف 
موقعیت  فضائی منطقه را  می شناسد 
و نزول باران  را پیش بینی ک رده است .

االغم میفهمد 
تعریف  هرگز  که  دل  ساده  آسیابان  
وتمجید  بیهوده  از کارهای خود نشنیده 
بود  وبه اینگونه  تملق گوئی ها  آشنائی 
نداشت  حرف های خواجه  وهمر اهان  
آنها  آنکه   از  وپس  شنید   خوب  اورا 
حرفهای خودرا  زدند او چهره در چهر 
 : وگفت  ایستاد  عالیمقام   مهمانان  ه  
سروران من . اینهائی که گفتید  به عقل 
وشعور من نمی رسد . من یک دهاتی 
 . هستم  ساده  آسیابان   ویک  ساده  
وهرگز از آمدن  یانیامدن باران اطالعی 
ندارم . میهمانان  عالیمقام  گفتند: پس 
پیش بینی شما  درباره نزول باران  از 
بود؟ آسیابان گفت  کجا ریشه  گرفته 
دارم   بازی  آسیا  فضای  دربیرون  : من 
که درآن کشت وزرع  هم می کنم . اما 
فقط یک سرپناه  با طویله ای  برای االغ 
خود م درخارج از آسیا ساخته ام . االغ 
من  دراین فضا آزاد است  شبها گاهی

 درفضای آزاد می خوابد  وگاهی هم  به 
طویله خود می رود. من متوجه شده ام 
ازفضای  االغم  سرشب  از  هروقت   که 
آزاد به طویله رفت  وخوابید ، باران می 
آزاد  او درفضای  که  هائی  بارد. درشب 
می خوابد  مطمئن هستم  که بارندگی 
نمی شود. امشب هم االغم  ازسرشب 
تشریف  آزاد  درفضای   حضرات  که 
داشتید  به طویله رفت  ومن فهمیدم 
که  امشب باران  می آید ودراین مورد 
بشما هشداردادم . خواجه نصیر طوسی  
وهمراهان  باشنیدن  سخنان صادقانه  
آسیابان  درحالتی بین شرم ودرماندگی 
دربرابر   خود   آگاهی  عدم  از  تأسف  و 
آگاهی وشعور »االغ«  کتک خور ترین  

موجود روی زمین  قرار گرفتند..
داستان دیگری  که از خواجه نصیرالدین 
توسی  است  ، تقدیم کتاب خواجه نصیر  
عباسی   خلیفه  آخرین  المستعصم  به 
است که البته  سرنوشت خلیفه  دلیل 
درستی  این داستان است . می گویند  
که خواجه نصیر درابتدای جوانی  کتاب 
زمینه   در  که  خودرا  معیاراألشعار«   «
عروض و بدیع فارسی  نوشته بود  به 
برد. علت  المستعصم   خدمت  خلیفه 
این که  شعرا ونویسندگان  در آن زمان  
کتابهای خودرا  به پادشاهان  ، خلفا ، 

حکام  ومردم معروف  هدیه می کردند  
این بود که  آنها کتاب را بپسندند . اگر 
آنها می پسندیدند ، اجازه تکثیر آن را 
های   نشین  حاشیه  و  وزراء  دادند.  می 
آنان هرکدام  تالش می کردند  نسخه 
ای از  آن کتاب را  داشته باشند و به 
کتاب  و نساخ  استور استنساخ ) نسخه 
برداری(  آن را می دادند   وکتاب تکثیر  
واز نابودی نجات می یافت . خواجه نیز 
بهمین  منظور  با کتاب » معیاراألشعار«  
از  پس  شد.  رهسپار  بغداد   بسوی 
سر  بر  را  خلیفه  بسیار   وچوی  پرس 
جسر)پُل(  بغداد  در حال خوش وبش  
با اطرافیان خوددید  درموقعیت مناسبی  
 . گرفت  سخن  واجازه  جابرخاست   از 
کتابی   واوگفت  داد  اجازه  اورا  خلیفه 
باعنوان » معیاراألشعار«  نوشته ام  که 
تا کنون کتابی  به این جامعی  درزبان 
فارسی  نوشته نشده ، اگر مورد قبول  
خلیفه واقع شود  ممنون خواهم شد. 
خلیفه که  سری از شراب گرم داشت  
پرسید نامت چیست واز کجا می آئی 
؟ گفت نصیرالدین توسی از خراسان . 
خلیفه گفت  تو از گاوهای خراسانی یا 
ازخرهای خر اسان ؟ خواجه که سخت  
درشش و بش  کار فرو مانده بود  گفت 
: ازگاوان خراسان . خلیفه گفت اگر تو 
از گاوهای خراسانی پس شاخ هایت کو؟  
خواجه گفت  شاخ هایم را درخراسان جا 
گذاشته ام . خلیفه گفت  برو دفعه دیگر  
با شاخ هایت بیا و کتاب اورا نگاه نکرده  
به امواج  دجله وفرات  سپرد. وخواجه 
شد.  گم  مردم   همهمه  ئرمیان  منیز 
خواجه نصیر ابتدا به اسمعیلیه پیوست 
و ... خاجه به خدمت هالکوخان  در آمد. 
هنگامی که  کاخ خلیفه  به تسخیر هالکو 
بحضور هالکوخان   را   وخلیفه   درآمد 
آوردند ، خلیفه در کنار هالکو  چهره ای 
آشنا دید وگفت  چهره شما برایم خیلی 

آشناست . کجا خدمتتان رسیده ام ؟
خواجه با پوز خندی گفت : من همان  گاو 
خراسانی هستم  که کتابم را بشما تقدیم 
انداختید   در دجله  را  آن  کردم  وشما 
برو   ، خراسانی  گاوهای  از  اگر  وگفتید 
شاخ هایت را بیاور. اینک  من شاخ هایم 

را آورده ام .
ازکتاب  یادمانده هاجلد سوم صفحه 4۶۲ 

از انتشارات پژواک  سال 138۶

گشتی ردمیان کتابها

نوح اهلل  نصرت  از  اه    یادمانده 

    هب انتخاب  م.ع.آشنا
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وخواندنیکـوتاه
کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و

شبه ابوال در اوگاندا
ماربِرگ   بنام  کشنده  ویروسی  اخیراً 
سه نفررا در اوگاندا کشت . این ویروس 
که از خانواده ابوالست  هنوز واکسنی 
ندارد     و جان مردم اوگاندا را تهدید 

می کند.

بیوه قاتل
سیاه«  بیوه   « که  ای   هفتادساله  زن 
سه  کشتن  بخاطر  است  گرفته  نام 
مرداز جمله شوهرش  در دادگاه کیوتو 
شد.شیساکو  محکوم  مرگ  به  درژاپن 
از  استفاده  با  که  است  متهم  کاکهی 
که  خودرا  ثروتمند  عاشقان  سیانور  
راه  وازاین  است  کشته  بودند   ُمسن 
میلیونها دالر از بیمه آنها پول دریافت 

کرده است .

اخراج از کار بخاطر 
پرزیدنت ترامپ

بنام   ویرجینیا   اهل  سوار   دوچرخه 
 ۲8 درروز  ساله   5۰ بریسکمن   جولی 
اتومبیل  صف  که  زمانی  امسال  اکتبر 
از  ترامپ  پرزیدنت  همراهان  های 
آنها  به  اشاره  با  گذشت  می  خیابلن 
نشان  آنها  به  خودرا  میانی   انگشت 
داد. این کار در آمریکا توهین محسوب 
می شود. اما هیچ  تنبیهی برای آن در 
همان  جزء  و  است  نشده  گرفته  نظر 
با  آمریکا  مردم  که  است  هائی  آزادی 

خانم   این  بد  بخت  از  دل خوشند.  آن 
این بار گویا کارفرمای او  از طرفداران 
اورا  و  است  بوده  ترامپ  پروپاقرص 
مجبور کرده است تا از کار خود استعفا 

دهد

اشتباه اینشتین
بود  گفته  زمانی  اینشتین  آلبرت 
سی  به  رسیدن  از  قبل  که  کسانی 
نتوانند  در دنیای علم ودانش  سالگی 
منشأ  اثری باشند  پس از آن هم هرگز 
کمک  علم  بدنیای  توانست  نخواهند 
امسال  نوبل  جوایز  برندگان  کنند.. 
کردند  ثابت  را  اینشتین  گفته  خالف 
زیرا ۹ نفر از ده نفر برنده نوبل امسال 

باالی 7۰ سال سن دارند.
خودرا  تحقیقات  برندگان  این  اکثر 
و  کردند  آغاز  سالگی   5۰ درسنین 
به  باالتر  درسنین  نیز  آنها  از  بعضی 

فعالیت های  علمی پرداختند.

کمونیسم یعنی تروریسم!!
ویتنام  جنگ  اوج  که   1۹54 سال  در 
که  تبلیغاتی  های  پوستر  از  یکی  بود  
و  بود  شده  تهیه  ها  آمریکائی  توسط 
جنوبی  ویتنام  مردم  ترساندن  برای 
به  آنها  پیوستن  عدم  و  کمونیسم  از 
بکار می رفت مضمون   ویتنام شمالی  

این جمله را برخود داشت که :
» کمونیسم یعنی تروریسم«

از  قرن  نیم  از  بیش  که  اکنون 
گذرد   می  ویتنام  در  آمریکا  درگیری 
نمایشگاهی با نام  » یادآوری ویتنام«  
درواشنگتن  ملی   آرشیو  مرکز  در 
 ۲۰1۹ سال  تا  که  است  یافته  ترتیب 
. دراین  بازدید عموم  دایر است  برای 
 ، ها  نوشته   ، ها  عکس  نمایشگاه 
پوسترها و وسائل جنگی بکاررفته در 
این جنگ به نمایش گذاشته می شود . 

یک میلیون دالر نقد
هری بنسون عکاس اسکاتلندی است 
از  زیادی   بیادماندنی  های  عکس  که 
 . است  گرفته  مختلف  موضوعات 
در   1۹۹۰ درسال  گوید  می  ازجمله 
هتل تاج محل متعلق به  ترامپ  واقع 
ترامپ  دونالد  سیتی  آتالنتیک  در 
آمریکاست  جمهور  رئیس  اکنون  که 
نامیده   » قفس   « که  امنی  نقطه  به 

میلیون  یک  از  و  کرد  اشاره  شد  می 
کنون  تا  گفتم  من  کردو  صحبت  دالر 
. ام  ندیده  نقد  پول  دالر  میلیون  یک 

مرا    امنیتی   محافظین  میان  در  او   

بدرون »قفس« برد و یک میلیون دالر 
ازآن  به من نشان داد ومن  نقدرا  پول 
دراینجا  که  گرفتم  زیادی  های  عکس 
بنسون  بینید.اخیرا  می  آنهارا  از  یکی 
از عکس های خاطره انگیز خود کتابی 
منتشر   Persons of inte rest بنام  

کرده است .

مرگ رضاشاه
مدت  غالمرضا  شاهپور  یاد  زنده 
اعلیحضرت رضا  از مرگ  کوتاهی پس 
درگذشت  لحظات  یادداشتی  در  شاه 

شاه فقیدرا توضیح داده و نوشت :
» ساعات  اول آن شب  که اعلیحضرت 
جهان  از  چشم  همیشه  برای  فقید  
ایشان  حضور   در  همه  فروبستند  
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بودیم . ازواالحضرت شمس که بتازگی 
ایران   به  راجع  بودند   شده  وارد 
سئواالتی می فرمودند  . پس از صرف  
شام دیرتر  از هرشب  با ما خداحافظی 
نمودند وماهم به خوابگاه  خود رفتیم . 
ساعت  پنج صبح  مطابق معمول  سید 
وارد  مخصوص   پیشخدمت  محمود  
اتاق می شود  واعلیحضرت را  برخالف 
همیشه  درحال خواب می بیند . ناچار 
مطلع  را  پیشکار  ایزدی  علی  آقای 
اتاق می  ایشان وارد   نماید. وقتی  می 
شوند  ازفوت اعلیحضرت  مطلع شده  
من  موقع  دراین  شوند.  می  متوحش 
که  بودم  درخواب  )شاهپورغالمرضا( 
ایشان   بربالین  ومرا  مرازدند  اتاق  دِر 
درکمال  اعلیحضرت   کردند.  احضار 
تبسم  وبا  خفته   دربستر  آزادی  
ترک  را  دنیا  همیشه  برای  خفیفی  
کرده بودند. درآن روزها  لباس سیویل  
لباس  فوت   از  پس  ولی  پوشیدند  می 
پوشاندیم  برتنشان  را  ایشان  نظامی 
برسینه  راهم  هایشان   نشان  وتمام 
شان نصب کردیم ودراین حال عکسی 
که  شد  برداشته  فقید  اعلیحضرت  از 
فعال درنزد اعلیحضرت همایونی است .

رئیس جمهور دوازدهم 
فرانسه 

جمهور  رئیس  مرک   دو  گاستون 
دوازدهم فرانسه  مردی خوش مشرب 
از  هیچیک  درفرانسه   وشاید  بود 
پوانکاره(  )باستثنای  جمهور  رؤسای 

محبوبیت اورا نداشتند. 
دومرک قبل از اینکه رئیس جمهورشود 
بریج  بازی  بخصوص  ورق  با  بازی  به 
. اما وقتی رئیس  عالقه  زیادی داشت 
نزد.  ورق  به  دست  دیگر  جمهورشد  

وقتی دلیل آن را ازاو پرسیدند گفت :
باید  بعدازاین   من   مثل  شخصی    «
کندونباید  حاصل  موفقیت  همواره 
درکاری دخالت کند  که احتمال  باخت 

ویا شکست درآن می رود.

رقاصی برای نفت 
با  اول   الملل  بین  جنگ  در  آلمانها 
و  انصافی  بی  کمال   خود  مغلوبین  
تضییق را روا می داشتندودرعین حال  
جهان   مردم  به  که  کردند   می  سعی 
با  رفتارشان   که  کنند   وانمود  اینطور 
مردم مغلوب  دوستانه وصمیمانه است.

حیث   همه  از  مردم  که  دربروکسل   
مضیقه  در  نفت    حیث  مخصوصًااز 
که  کردند  اعالن   روز  یک  بودند  
می  دارد   احتیاج  نفت  به  هرکسی  
مصرفی  میزان  روز   درفالن  تواند 
خودرا از نزدیک ترین سرباز خانه  ها 
تحصیل نماید . مردم بانهایت  اشتیاق 
مراجعه  سربازخانه  به  مقرر  درروز  
کردندوازدحام عجیبی  برپاشد: یکی از 
افسران  آلمانی خطاب به مردم  گفت : 
سهمیه  نفِت هرکسی  حاضراست  ولی 
کسانی می توانند  نفت دریافت دارند 
که قباًل با سربازان ما برقصند. مراجعه 
کنندگان  که چاره ای جز این نداشتند  
شروع برقصیدن  کردند.ودرهمان حال  
از آن منظره فیلمهائی تهیه شد که به 
استفاده  این  آنها  از  تبلیغات   منظور 
بعمل  آمد که مردم اینقدر با سربازان 
با هم می  که  آلمانی صمیمی هستند  

رقصند.

خوشبخت ترین و
بدبخت ترین مردم

معروف  نویسنده  شاو   برنارد 
ترین  حخوشبخت  خودرا  انگلیسی  
مالیات  ترین   بدبدبخت  و  نویسندگان 
.  درآمد سالیانه  دهندگان  میدانست 
او از نویسندگی  بالغ بر  ۲4 هزار لیره 
آن  لیره  هزار   ۲۰ ولی  بود  انگلیسی 
داد.  می  دولت  به  مالیات  بعنوان  را  
تحصیلداری«   « کاررا   این  وخودش 

دولت  تعبیر می کرد.

ماجرای شیرینی خوردن 
آنتوانت  ماری  به  را  معروف  ای  جمله 
انقالب  که  درهنگام  نسبت می دهند 
کبیر فرانسه درسال 178۹       وقتی 
دید مردم قیام کرده اند  علت راپرسید. 
یکی ازدرباریان  گفت » مردم  شورش 
بخورند  ندارند که  نان  اند  چون  کرده 
نان  اگر  بود:»  گفته  درجواب  او  و  و« 

ندارند شیرینی بخورند« 
ثابت شده است که این جمله را ماری 
آنتوانت نگفته است . این جمله در جلد 
ششم  کتاب اعترافات ژان ژاک روسو  
که به سال 17۶7  یعنی نزدیک به ۲۲ 
در  تحریر  برشته  انقالب   از  قبل  سال 
ای  حادثه  به  اشاره  ضمن  روسو  آمده 

قبل  سال   15 یعنی   174۰ سال  در  که 
از تولد ماری آنتوانت  درلیون فرانسه  
کاغذ  برروی  را   جمله  این  داد   روی 

آورده است .

ژاندارک
در همه جا خوانده ایم که ژاندارک  یک 
این گفته  اما  بود    دختر دهاتی ساده 
از  ژاندارک  زیرا   . است  اشتباه  کامال 
بااینکه   وی  پدر   . بود   فرانسه  نجبای 
به کشاورزی اشتغال داشت  اما آنقدر 
بایک  بزرگی  مزرعه  که  بود   ثروتمند 

خانه اشرافی  در اختیار داشته باشد.
است  فرانسه  ملی  قهرمان  ژاندارک 
کاتولیک  قدیسه بشمار  ودر کلیسای 
دوشیزه  اورا  دلیل  بهمین  میرودو 
اورلئان ویا دوشیزه باکره  می نامنداو 

در جنگ صدساله ضدانگلستان مدتی 
رهبری فرانسویهارا برعهده داشت .

ریش - ریش
شاه  است   آمده  التواریخ  درخالصه 

تهماسب صفوی هنگام عبورازتهران  

راپیش  نوربخش  الدین   قوام  قاضی 
آتش  قرارداد.  تحقیق   ومورد  کشیده 
فرمودند  آمده  درحرکت  غضب شاهی 
مشعل برمحاسن اوداشتند. این سروده 

ازاوست :
فریادوفغان  که مذهب وکیش نماند

وزجورفلک  غنی ودرویش نماند
تاآتش قهر روی زردم  راسوخت

ازریش به روی من بجز ریش نماند
درایران  دانش  مرگ  کتاب  از  )نقل 

نوشته آراکل خواجه توریانس(

مجسمه آزادی
لیبرتی  جزیره   در  که  آزادی  مجسمه 
قراردارد   نبویورک  منهتن  نزدیکی  در 
 1875 درسال  فرانسه   مردم  پول  با 
اکتبر   ودر۲8  شد  ساخته  درپاریس 
پرزیدنت   جمهوری  188۶درریاست 
مردم  شد.  نصب  درنیویورک  کلیولند 
دوستی  به  احترام  بخاطر  فرانسه 
آمریکا  ومردم  آنها  بین  که  ومودتی 
به  را  مجسمه  این  بود  آمده  بوجود 
مردم آمریکا هدیه کردند.این مجسمه 
چکش  بکمک  مسی  صفحه   45۲ از 
باپایه  ودست شکل گرفته وبلندی آن 

اش ۹3 متراست .  
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پُرسش
 وپاسخ

علمی

 بیماری ضعف حافظه
یا  فراموشی  یا  حافظه  ضعف  بیماری 
کودنی دراثر پیری  که درزبان انگلیسی  
Dementia  نامیده می شود  ازبیماری 
هائی است که بیشتر درسنین  باال پیدا 
می شود و قدرت فراگیری و آموختن را 
از شخص می گیرد و به نوعی زوال عقل  
محسوب می شود اما درفارسی بیماری 
آلزایمر را نیز زوال عقل معنی کرده اند 

که با دیمنشیا فرق دارد.
بررسی های بعمل آمده  نشان می دهد که 
این بیماری به محل تولد اشخاص ارتباط 
تنگاتنگی دارد. حتی اگر در میان سالی 
خود  زادگاه  دورتراز  بسیار  ای  نقطه  به 
مهاجرت کرده باشید بازمحل تولد شما 

در ایجاد این بیماری نقش مؤثری دارد.

سوابق 74۲3 بیمار که درشمال کالیفرنیا 
داد  نشان  قرارگرفت  بررسی  مورد 
اشخاصی که متولدین  آالباما ، آالسکا، 
 ، پی  ، میسی سی  لوئیزیانا   ، آرکانزاس 
و  جنوبی  کارولینای   ، تنسی   ، اکالهما 
وست ویرجینیا  بودند  ۲8 درصد بیش 
از اشخاص دیگر در معرض خطر بیماری 
ضعف حافظه هستند.. پژوهشگران می 
گویند شما نمی توانید محل تولد خودرا 
عوض کنید اما با بکاربردن توصیه های 
کانون  و  آلزایمر  کانون  در  کارشناسان  
قلب  آمریکا می توانید  سالمت مغز خود  
رابه حداکثر ممکن برسانید و از زوال عقل 

کمتری  رنج ببرید.

قهوه داغ 
هچگونه می شود قهوه را  برای مدتی داغ 
نگهداشت . کسانی که قهوه می نوشند ، 

می  حرارت  درجه  چگونه  که  دانند  می 
تواند طعم  قهوه را تحت تأثیر قرار دهد: 
اگر خیلی گرم باشد، دهان را می سوزاند؛ 
خیلی سرد باشد ارزش نوشیدن ندارد. 
با یک برآورد، شما فقط حدود 37 ثانیه 
سطح  یک  در  ازقهوه   بردن  لذت  برای 
 Ember دارید.  فرصت  گرما  از  آل  ایده 
فنجانی  آنجلس  درلس   ،Technologies
فنجان  به   که  است  کرده  اختراع  را 
استنلس  جنس  واز  است  معروف  امبر 
استیل. با پوشش سرامیکی سفید، است 
ومی تواند قهوه یاچای  را به مدت یک 
برای  مناسب  حرارت  دردرجه  ساعت  
نوشیدن ولذت بردن از  آن نگهدارد. این 
فنجان  در حال حاضر در 4،۶۰۰ فروشگاه 

U.S.Starbucks فروخته می شود.

عینک برای نابینایان
برای میلیون ها نفر که از نظر قانونی نابینا 
هستند، ناوبری یک چالش معمول روزانه 

 است. گرچه بسیاری از نابینایان بکمک 
عصا و سگ راهنما می توانند راه خودرا 
پیداکنند و نیازی به انسانها ندارند ،اما آنها 
نمی توانند چشم انداز واقعی  را دراطراف 
خود مشاهده کنند.  اخیرا عینکی ببازار 
آمده است  که به آن eSight می گویند 
محیط  از  استفاده  بهنگام  عینک   این 
اطراف  ویدیوئی ضبط می کند و با استفاده 
های وپارامتر  کنتراست  بزرگنمایی،  از 
 اختصاصی استفاده می کند تا تصاویر را 
برای شخص نابینا قابل رؤیت کند.ارزش 
است  دالر،   ۹۹۹5 حدود   عینک   این 
این دستگاه که در ماه فوریه راه اندازی 
نیست  دسترسی  قابل  همه  برای  شد، 
)هرچند شرکت سازنده  کمک می کند 
های  کمک  با  را  احتمالی  خریداران  تا 
مالی، یاری کند(. تا به امروز، این شرکت 
تخمین می زند که بیش از 1۰۰۰ نابینا این 
عینک رامورد استفاده قرار داده اند. الزم 
به یادآوری است که استفاده ازاین عینک 
برای کسانیکه قانوناً نابینا محسوب می 
برای  است  وممکن  مفیداست  شوند 

نابینایان مادرزاد  قابل استفاده نباشد. 

تمدن پولینیزی 

 

که  هستند  مردمانی  ها   پولینزیایی 
درجزایر میانی  اقیانوس آرام  از هاوائی 
نو   زوالند  و   ایستر  جزیره  تا   گرفته 
ساکن هستند.  بیش از ده هزار  جزیره 
پولینزی   وجوددارد که هریک تاریخ و 
فرهنگ وزبان خاص خودرا دارند.بعضی 
ازاین جزایر احتماال چهل هزارسال پیش 
شرقی   جنوب  آسیای  مردمان  بوسیله 

مورد سکونت قرارگرفته است .درجزیره 
ایستر  بیش از ۶۰۰ مجسمه  سنگی در 
که  وجوددارد    ahus بنام    ای  منطقه 
این  منظور  چه  یه  داند  نمی  هیچکس 
مجسمه ها ساخته شده اند. این مجسمه 
نام دارند  زمانی ساخته   Moai  ها که
شده اند که وسایل فلزی مثل تیشه و تبر 
و وسائل سنگتراشی فلزی وجود نداشته 

است وابزارآنها همه ازسنگ بوده است .

یاماتو ها کیستند؟

یاماتو  قوم  میالدی   ۶45 تا   ۲۰۰ ازسال 
برژاپن حکومت می کرد. .این قوم اولین 
که  گذاشت  پایه  درژاپن  را  امپراتوری 
هنوزهم امپراتوری ژاپن خودرا از اعقاب 

این قوم می داند.

جدائی مذهب ودولت
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دردوران قرون وسطی   بین پادشاهان و 
مذهبیون  مقیم کلیساها  برسر تصاحب 
قدرت  و دردست داشتن زمام امور مردم 
جنگ درگرفت . که به جدائی بزرگ دین 
ودولت شهرت یافته است . بین سالهای 
قصر  ساختن  میالدی   137۰ تا   1314
پاپ درفرانسه طول کشید.  و پاپ های 
فرانسه به مدت یکصد سال دراین کاخ  
)عکس  بودند.  حاکم  مردم  برسرنوشت 

صفحه قبل ( 
یازدهم   گریگوری  که   1378 درسال 
به  بین مذهب ودولت  تفرقه  وفات کرد 
متعددی  های  پاپ  و  خودرسید.  اوج 
بوجود آمدند. درسال 1417 تفرقه بپایان 
همه  رهبران   از  مرکب  رسید وشورائی 
مارتین  و  شدند  جمع  دررم  کلیساها  
پنجم را بعنوان پاپ انتخاب کردند.همین  
دوران تفرقه از قدرت کلیسا برای همیشه 
کاست . اما انتخاب پاپ واحد همچنان به 

روش اولیه خود پابرجاست .

مداوای سرطان 
با داروی گیاهی

انسان   پیش   هزارسال  پنجاه  حدود 
برای  احتماال  تاریخ   ماقبل  نئاندرتال  
گیاهان  ازبعضی  خود   دردهای  درمان 
. در  بعنوان دارو استفاده میکرده است 
گیاهی  داروی  نوع   18۹۲ باستان  چین 
رواج  داشته است که هنوز پس از   سه 
ها  دارو  این  به  مردم  اعتماد  هزارسال 
سلب نشده است . اکثر داروها بجز آنتی 
بیوتیک ها ازگلهای گیاهان ساخته شده 
از دانه  اند.قوی ترین مسکن ها ی درد 
ساخته  درگرز خشخاش  موجود  های   
می شود.  سیر گفته می شود   که بدن 
را درمقابل  بیماریهای قلبی وبیماریهای 
خو نی   محافظت می کند. آسپ رین که 
امروز به میزان قابل توجهی در تسکین 
گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  دردها 
نخستین بار از پوست درخت بید گرفته 
شد. داروی وینکریستین که برای معالجه 
می  قرار  استفاده  مورد  اطفال  سرطان  

گیرد  از درختی که در ماداسکار می روید 
و بنام  پری وینکل  ماداگاسکار معروف 
است و درفارسی به آن  گیاه تلفنی می 

گوئیم  ساخته می شود.

درباره قهوه بیشتربدانید

روایت  داستانی  قهوه   پیدایش  درمورد 
ای   حبشه  چرانهای   بز   : که  شود  می 
از  آنها  بزهای  وقتی  که  شدند  متوجه 
دانه های گیاه قهوه می خورند شبها نمی 
خوابند . ازاینجا خاصیت تحرک  آفرینی 
قهوه کشف گردید. قهوه گیاهی کوهی 
است که در ارتفاعات  1۰۰۰ تا ۲5۰۰ متری 
ازسطح دریا رشد می کند.بوته های قهوه 
تا ۶ متر رشد می کنند اما بخاطر آسانی 
در چیدن میوه قهوه بوته هارا تا بیش از 
چهارمتر اجازه رشد نمی دهند. یک بوته 
قهوه می تواند درسال فقط ./7 کیلوگرم 
ابتدا  قهوه  های  دانه  کند.  تولید  قهوه 
سبزهستند بعد زرد می شوند و سرانجام 
روشن   قرمز  رنگ   به  رسیدند  وقتی 
دیده می شوند. دانه هارا با دست ازبوته 
جدامیکنند. بعد آنرا می کوبند تا گوشت 
از دانه دجداشود  و بعد آنرا می سایند 

تابرای دم کردن آماده شود.

کربو ئیدراتها چه هستند؟
ما  روزانه  درغذای  کربوئیدراتهاکه 
وجوددارند  منبع اصلی انرژی هستند. در 
مواد قندی و نشاسته ای مانند  نان ، کیک 
، و سیب زمینی  بحد وفور وجوددارند.
کربوئیدراتها دربدن ما می سوزند تا بدن 
را گرم نگهدارند و انرژی الزم برای رشد و 

حرکت ماهیچه ها بوجودآورند درختان 
با کسب انرژی از خورشید به تولید کر 

بوئیدرات می پردازند.

تعریف کالری
 هرانسان بالغ روزانه برای تأمین انرژی 
الزم بدن به حدود  ۲۰۰۰ تا 4۰۰۰ کالری  
نیازدارد. میزان کالری مورد نیاز بسته به 
فعالیت جسمی شخص تفاوت می کند.  
کالری  مقدار حرارتی است که  یک لیتر 
گراد  سانتی  درجه  یک  تا  نیازدارد  آب 

گرمتر شود.

مصیبت های پیری
سال   1۰۰ تا   ۶۰ بین  امروز  مردم  اکثر 
عمر می کنند . بعضی از اینهم طوالنی 
شخصی  پیرترین  حیاتند.   درقید  تر 
که تا کنون در جهان زیسته است زنی 
که  بود  کلمنت  جین  بنام   فرانسوی 
درسال 1۹۹7 زمانی که 1۲۲ سال و 1۶4 

روز دراین جهان زیسته بود درگذشت . 
دراروپا مردان می توانند امیوارباشند 

که 75 سال زندگی کنند و زنان حدود 
8۰ سال .  که به دلیل پیشرفتهای علم 
پزشکی امروز عمر اشخاص طوالنی تراز 

گذشته شده است .
پیری وطول عمر مصیبت هائی  این  اما 
سن  باافزایش  ازجمله  دارد  بهمراه  نیز 
انسان  ، شنوائی و چشائی  بینائی  حس 
ضعیف می شو د. موها خاکستری شده 
افتند.  می  کار  از  مو  رنگین  وسلولهای 
استخوانها  بخاطر ازدست دادن کلسیم 
شکننده و پوک می شوند.الیاف ماهیچه 
ها میمیرند و عضالت ضعیف می شوند.
شود. می  وچروک  چین  دچار  پوست 
را  ست  پو  پیرشدن  سرعت  نورآفتاب 
افزایش می دهد. بهمین دلیل است که 
صورت ودستها زودتراز نقاط دیگر بدن 
گردند. می  روبرو  ه  چروکید  پوست  با 
وسرانجام  گردش خونت و عمل تنفس  
مسدودو  رگها  میگرددو  روبرو  ضعف  با 
سفت می شوند و فشارخون باال میرودو... 
اینها مصیبت های معمولی است دربعضی 
ممکن است مصیبت های فاجعه بارتری 

دیده شود.

اسیدهای خوراکی
ترکیبی  شیمی   علم  در  اسید  اگرچه 
خطرناک است و گاه باعث سوزش شدید 
پوست و در مواردی مرگ انسان می شود 

اما بااین همه بدن ما به این اسید نیاز دارد 
و ما هرروز ازطریق خوردنی ها مقداری 
بدن خودتأمین می  برای  را  اسید  ازاین 
کنیم . پرنقال ، لیمو ، نارنج و میوه های 
نظیر آن ترش هستند که به دلیل  اسید 
موجود درآنهاست این اسید که سیتریک 
نام دارد همان ویتامین  c است که بدن 
فوق العاده به آن نیازدارد. ویا اسید هیدرو 
کلریک برای هضم غذا درمعده مورد لزوم 
است ویا سرکه که خواص بسیاری دارد 
اسید  استیک نام  دارداسید سولفوذریک 
اسیدی بسیار قوی است که حتی فلزرا 
شدت  ویا  ضعف  کند.  می  حل  درخود 
با  ph  می سنجند. قوی ترین  اسیدرا 
آب   برخورداراست  یک   ph از  اسیدها 
اسید  قدرت   . برخورداراست   7  ph از  
کلریدریک موجود درمعده ما در مقیاس 

ph ، یک است .

بزرگترین ستاره
بزرگ ترین ستاره شناخته شده کرگدن  
یا Cygnus OB2   شماره ۲ نام دارد 
نوراین ستاره عظیم  81۰ برابر  شدید تراز 
این   . فشار در مرکز  نور خورشید است 
تواند  که می  است  بحدی  ستاره عظیم 

اتمهای کربن را به آهن تبدیل کند.
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 ۹4 شماره  آزادی  انتشار   با  همزمان 
درمقیاس   7/3 قدرت  به  ای  زلزله 
روی  وعراق  ایران  مرز  ر  د  ریشتر 
تلویزیون  هستید.   آگاه  آن  از  دادکه 
برشمردن  ضمن  اسالمی   جمهوری 
کمک  به  اشاره  مردم   نقدی  کمکهای 
بعنوان  ازآن  که  است  کرده  میلیونی 
برده  نام   )نیکوکار(     کمک یک خیر 
با  مجازی   فضای  در  ها  ایرانی   . است 
اند  کرده  ادعا  تصویر شهبانو   انتشار  
که این شخص خیر  شهبانو فرح پهلوی 
ایشان  که  اند  کرده  ذکر  حتی  و  است 
اند.  کرده  کمک  تومان  میلیارد   1۰
بالفاصله عده ای دیگر که این استقبال 
اقدام شهبانو را  شاهد بودند   از  مردم 
حاکی  که  انتشاردادند  را  دیگری  خبر 
بود این کمک از طرف دولت ابو ظبی به 

زلزله زده های ایرانی شده است . 

به هرحال چه 8۰ میلیون دالر  توسط 
توسط  1۰میلیاردتومان   یا  و  ابوظبی 
به  چیزی  باشد  شده  کمک  شهبانو  
ها   خانه خراب  و  زلزله  قربانیان  دست 

نخواهد رسید. 
جوانان  از  یکی  که  بود  ها  درخبر 
کمکهای  آوری  که مشغول جمع  ُکرد  
دیدگان  آسیب  برای  مردم  نقدی  غیر 
شده  دستگیر  پاسداران  توسط  بود 
هیچ  کنون   تا  دستگیری  وازلحظه 
خبری از او نیست . به اصل خبر توجه 

فرمائید:
شهرام  سرنوشت  از  هرانا:  خبرگزاری 
فرهادی شهروند سنندجی که درحین 
زلزله  به  مردمی  های  کمک  بارگیری 
ی  اداره  توسط  کرمانشاه  زدگان 
بود  شده  بازداشت  سنندج  اطالعات 

اطالعی در دست نیست.

همراه  به  کوماندنایا  خانم  است  قرار 
و  سابق  فوتبالیست  لینه کر،  گری 
مراسم  سرشناس  بی بی سی  مجری 
قرعه کشی جام جهانی را که روز جمعه 
اول دسامبر) 1۰ آذر( در مسکو برگزار 

می شود، اجرا کند.)عکس زیر(
طرفداران فوتبال در ایران درپیام هایی 
به این مجری روس توصیه کرده اند که 
نوعی  به  مراسم  این  اجرای  زمان  در 
لباس بپوشد تا بینندگان ایرانی بتوانند 
جام  کشی  قرعه  سانسورمراسم  بدون 

جهانی را از تلویزیون ببینند.
انتخاب  به  واکنش  در  کاربران  از  یکی 
اینستاگرام گفته:  این مجری روس در 
مقامات  هستم.  ایرانی  یک  »من 
هستند  سختگیر  خیلی  ما  تلویزیون 
و تصاویر شما را سانسور می کنند. در 
این  برای  می توانید  آیا  امکان،  صورت 
مراسم، لباس مناسبی انتخاب کنید که 

ما بتوانیم این برنامه را تماشا کنیم؟«
کاربر دیگری در پیامی اینستاگرامی

نوشته: »خواهرم، لطفا درمورد حجابت 
مراسم  که  می خواهیم  ما  کن.  دقت 
بدون  را  جهانی  جام  کشی  قرعه 

سانسور از تلویزیون تماشا کنیم.«
انتخاب  این  به  هم  توییتر  کاربران 
واکنش نشان داده اند، یکی از کاربران 
لباس مناسبی  در توییتی گفته: »لطفا 
بپوشید که در هر فرهنگی قابل قبول 

باشد. مرسی«
شما  »از  گفته:  پیامی  در  دیگری  فرد 
می خواهم که از پوشیدن لباس سکسی 
جام  کشی  قرعه  مراسم  جریان  در 
جهانی خودداری کنید. تا ما بتوانیم به 

طور کامل این مراسم را ببینیم.«
خوانید  می  را  مطلب  این  که  اکنون 
وماامیدواریم  است  شده  انجام  مراسم 
جوانان ایرانی به خواسته خود رسیده 
باشند. ولی یک سئوال بزرگ بی پاسخ 
میماند. چراجوانان ما نمی توانند آزادانه 
را  موضوع  این  ببینند؟  را  مراسم  این 

)BBC(نباید دست کم گرفت

زلزله درغرب ایران و میلیونرهای خیّر 

جنجالی که ملکه های زیبائی آفریدند

خواست جوانان ایرانی ورزش دوست

گردهمایی  جریان  در  فردا:  رادیو 
ملکه های زیبایی جهان در شهر الس 
منتشر  متعددی  عکس های  وگاس 
شد، ولی از میان همه آنها یک سلفی 
و  شدید  واکنش های  و  شد  خبرساز 

گوناگونی برانگیخت.
نیوزاسترالیا،  وبسایت  گزارش  به 
با  عراق  زیبایی  ملکه  عیدان  ساره 
اسرائیل  زیبایی  ملکه  گاندلزمن  آدار 
یک سلفی مشترک گرفت و آن را در 
زیرنویس  این  با  اجتماعی  شبکه های 
طرف  از  صلح  و  »عشق  کرد:  منتشر 

ملکه زیبایی عراق و اسرائیل«.
عرب  کاربران  از  زیادی  تعداد 
موضوع  این  به  اجتماعی  شبکه های 
واکنش نشان داده و یادآوری کرده اند 
که عراق با اسرائیل روابط دیپلماتیک 
اشغالگر«  »کشور  یک  را  آن  و  ندارد 
خود  واکنش  در  برخی  می داند. 
نوشته اند که ترویج صلح به این شکل 

»سلیقه همه نیست«.
و  )راست(  عیدان  ساره  باال  درعکس 
آدار گاندلزمن در سلفی جنجالی شان

دیده می شوند.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
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و  ترامپ  آلمان:دختران  صدای 
و  کنونی  جمهوری  روسای  کلینتون، 
آمریکا  رسانه های  از  آمریکا،  پیشین 
خصوصی  زندگی  در  خواسته اند 
بسیاری  نکنند.  دخالت  اوباما  مالیا 
عکس هایی  آمریکا  رسانه های  از 
دختر  اوباما،  مالیا  از  جنجال برانگیز 
پیشین  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
این  کرده اند.  منتشر  را  آمریکا 
در  مالیا  که  می دهند  نشان  عکس ها 
پسری  و  است  کشیدن  سیگار  حال 
رئیس  دو  اکنون دختران  را می بوسد. 
اوباما  مالیا  یاری  به  آمریکا  جمهوری 
شتافته اند. این دو ایوانکا ماری ترامپ، 
جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  دختر 
کلینتون ویکتوریا  چلسی  و  آمریکا، 

وزیر  و  کلینتون  بیل  فرزند  تنها 
هیالری  آمریکا  پیشین  امورخارجه 

کلینتون هستند.
این دو در پیامی توییتری در رابطه با 
گزارش های پخش شده در باره زندگی 
موضع گیری  اوباما  مالیا  خصوصی 
توییتری  پیام  در  ایوانکا  کرده اند. 
خود نوشته است: »مالیا اوباما نیز باید 
زندگی  هم شاگردی هایش  دیگر  چون 

خصوصی عادی خود را داشته باشد.«
چلسی کلینتون نیز خطاب به رسانه ها 
مالیا  خصوصی  »زندگی  است:  نوشته 
عنوان  به  زنی جوان،  عنوان  به  اوباما، 
دانشجو و به عنوان فردی عادی، نباید 
بیشتر  فروش  برای  شود  موضوعی 

مطالب رسانه شما.« 

متحد  ملل  سازمان  کودکان  آژانس 
ارسال  نوامبراز   ۲۶ )یکشنبه(  روز 
یمن  به  واکسن  دوز  1/۹میلیون 
جنگ زده خبر داد که اولین محموله از 
زمان تشدید محاصره هوایی و دریایی 
در اوایل ماه به دست ائتالف تحت امر 

عربستان در یمن است.
به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری 
مدیر  کاپالره،  گرت  آسوشیتدپرس، 
منطقه ای یونیسف محموله را یک »گام 
فوری  نیاز  دوره  در  کوچک«  بسیار 
داد  هشدار  و  کرد  توصیف  شدید  و 
محموله  آخرین  و  اولین  نباید  این  که 
باشد.بیش از 11 میلیون کودک در یمن

آدم  گوگوش  و  گنجی  اکبر 
خودمان هستند!

 خوش کوشک در گفت و گوی خود با 
»مسعود  خود  افزاید:  می  نیوز  انصاف 
اما  است،  اردن  در  و  زنده  رجوی« 
خود  سازمانی  مصالح  به  بنا  منافقین 
و  گذاشتند  کنار  را  رجوی  مسعود 
آوردند  را  عضدانلو«  قجر  »مریم 
گفت:  مطلب  این  توضیح  در  وی  باال. 
قرارگاه  بمباران  آن  در  مسعود، 

جمهوری  رئیس  صالح،  عبداهلل  علی 
پیشین یمن، بنا به گزارش هایی که از 
شبه نظامیان  هوادار  رسانه های  سوی 
حوثی منتشر شده، کشته شده است. 
به  وابسته  المسیره  تلویزیونی  شبکه 
دسامبر/   4( دوشنبه  صبح  انصار اهلل، 
ارتباط  این  در  را  اطالعیه ای  آذر(   13
از سوی وزارت کشور حوثی ها منتشر 

کرد.
آلمان تصاویری  به گزارش خبرگزاری 
در  پیشین  جمهوری  رئیس  جسد  از 
سایت های  و  اجتماعی  شبکه های 

فوری  کمک های  دریافت  نیازمند   
هستند و برآورد می شود هر 1۰ دقیقه 
یک کودک یمنی از یک بیماری  کشنده 
امان،  در  کاپالره  گرت  دهد.  جان 
گفت:  خبرنگاران  به  اردن  پایتخت 
»هشدارهای اخیر با شیوع دیفتری که 
در پنج استان دیده شده، اوج گرفت. 
همچنین نزدیک به یک میلیون تن در 
وبا و  از  اکثرا کودک هستند،  یمن که 
رنج  آلوده  از آب  ناشی  اسهال حاد  یا 
می برند. جنگ در یمن متاسفانه جنگ 
بدترین  با  یمن  است.  کودکان  علیه 
طول  در  که  روبروست  انسانی  بحران 

عمرم شاهد بودم.«

موافقت  بعد  شد.  مجروح  اشرف 
زنده  بماند؛  اردن  در  برود  که  کردند 
و سرحال  را می کند  زندگی اش  است، 
این  از  دیگری  بخش  در  هست.او  هم 
را  گنجی  اکبر  آقای  گفت:  مصاحبه 
نهاد  ]یک  منبع  این  کردند،  رها  که 
گنجی  اکبر  آن جاست.  در  داخلی[ 
همه  این ها  است،  گوگوش  است، 
الحمدهلل؛  هستند  خودمان  آدم های 

بگذار بدانند، این ها سوخته اند.«

منتشر  حوثی ها  هواداران  اینترنتی 
شده است. . علی عبداهلل صالح که بیش 
از سی سال در یمن حکومت کرده بود، 
در سال ۲۰1۲ در پی اعتراضات وسیع 
کرد.  سقوط  کشور  این  در  شورش  و 
بخش هایی از ارتش اما به رهبر پیشین 
حوثی  شورشیان  ماندند.  وفادار  خود 
علی  با  سیاسی   - نظامی  پیمانی  در 
سابق  جمهور  رئیس  صالح،  عبداهلل 
این  چندروزقبل  بودنداما  متحد  یمن، 
همکاری قطع شد و سرانجام حوثی ها 

صالح را به قتل رساندند.

ازهمــــــــــــــــه جا
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اتحاد دختران روسای جمهوری آمریکا

درهر ده دقیقه یک کودک دریمن می میرد

باراک اوباما و دخترانش ساشا و مالیا )راست(

علی عبداهلل صالح کشته شد
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مجید  زندیه

جنگ شیروان  و
مقدمه قتل آقا محمد خان

بعداز حمله اعراب وظهور اسالم  بعضی از 
شهرهای شمالی  رودارس  که جزو خاک  
ولی  گردیدند   مسلمان  بودند   ایران 
بعضی دیگر  ازاین مناطق  تاقبل از حمله  
بودندوبعدازفتح  مسیحی  لنگ   تیمور 
آنها بدست تیمور مجبور  به قبول اسالم  
گردیدند. یکی از آن مناطق   آذربایجان 
بود  که سکنه آن  قبل از قبول اسالم  
دارای مذهب زرتشتی بودند  بعضی از 
مورخین  براین عقیده اند  که آـشکده  
مشهور آذربایجان  که درساحل  دریاچه 
اورمیه  قرارداشته  تا قرن سوم هجری  
آن  از  ودانشمندانی   است   بوده  دایر 
مناطق برخاسته اند  و بگفته ای زرتشت 
پیامبر  ایرانیان  از آن منطقه برخاسته 
است . شهر شیروان  درقسمت شرقی  
لحاظ  واز  قراردارد  قفقاز   کوههای 
حاصلخیز   مناطق   از  یکی  کشاورزی  
حساب   به  رودارس   شمال   منطقه 
لقب  »  بخود  امرای  شیروان  آید.  می 
شیروان شاه«  می دادند  واین لقب د 
نادر  رزمان  نادرشاه ملغی گردید. زیرا 
نمی خواست  جز خود او کسی  عنوان 
شاهی  را جزو  القاب  خود قراردهد ولی 
درزمان  صفویه این عنوان  وجود داشت  
وحتی درتاریخ آمده است  که یکی از 
جنگهای مهم  دوره صفویه  جنگ شاه 
اسماعیل  صفوی اولین  پادشاه سلسله 
صفویه  با شیروان شاه  حاکم شیروان  
بود وبااینکه در این جنگ شاه اسماعیل  
شروانشاه   بر  بود   خردسال  پادشاهی 
غلبه یافت . شیروان اززمان  قدیم  از دو 
جنبه  مشهور بود . یکی از آنها »چشمه 
آب حیات«  بود که مناع  درآمدی برای 
ودیگری  آمد  می  بحساب  شهر  آن 
وجود  تخته سنگی  که عقیده داشتند  
حضرت موسی  با غالم خود  بنام »نون«  
بودند. حمداهلل مستوفی   برآن نشسته 
نوشته  شرق   معروف  دان   جغرافی 
است  که چشمه آب حیات  درشیروان 
می جوشد  درچند نوشته ی دیگر آمده 
است  که اسکندر  مقدونی  برای نوشیدن  
آب حیات  بقصد برخورداری  اززندگی 
درشیروان    . رفت  شیروان  به  چاوید  
ولی  وجوددارد   زیادی   های  چشمه 

معلوم نیست  کدامیک از آنها چشمه آب 
حیات است . پایتخت شیروان  شهر » 
شماخی«  بود ولی  معروف ترین  شهر 
آن  اعراب  که  بود   شهری  شیروان  
ولی  خواندند.  می  األبواب«  باب   « را  
ئرنزد  ایرانیان  بنام » دربند«  معروف 
قرن  دان   جغرافی  حوقل   ابن   . است 
چها رم  درمورد این  شهر  می نویسد  
شهر  این  شرقی   درقسمت  دوکوه  که 
و  اند   پیشرفته  دریا   به  که  قراردارد  
بُغازی  را تشکیل می دهند  که کشتی 
های بزرگ  درداخل آن  پهلو بگیرند. ابن 
حوقل می گوید  زمانی که خوداو  دراین 
شهر بوده است  دیده است  که حدود 
یکصد کشتی  بزرگ درداخل  این بغاز 
انداخته  وکاالهای خودرا  تخلیه  لنگر 
کرده  یا به بارگیری  مشغول  بوده اند. 
میان این دو کوه  یک زنجیر بزرگ تعبیه 
کرده بودند  وعلت آن هجوم  راهزنان 
دریائی بود  که در گذشته   میتوانستند  
آزادانه  وا رد این  بندر شده  وکشتی ها 
را مورد  تهاجم  وغارت قراردهند . بدین 
جهت  با نصب زنجیر بزرگ می توانستند  
راه ورود  به بندر را مسدود کرده  وپس 
شه   « توسط  ها  کشتی  شناسائی   از 
بندر«  یا »رئیس  بندر«  اجازه ورود  به 
آنها داده می شده است . شهر شماخی  
یعنی پایتخت ومرکز حکومت  شیروان  
منطقه   بزرگ  شهرهای   از  یکی  نیز  
شیروان  بشمار می رفت  ومحل سکونت  
دارای  شماخی  شهر  بود  شیروانشاه  
تمام  در  که  بود   میوه  بزرگ  باغهای  
بالد قفقاز  شهرت داشت . یکی دیگر از 
محصوالت معروف  » شماخی«  پار چه 
های الوان  بنام   » تاخته«  یا » تافته«  
روزگار   آن   شهرهای  درتمام   که  بود 

خریداران زیادی داشت .
درزمانی که آقا محمدخان  قصد حمله  به 
»شماخی«  راداشت این شهر  تنها شهر  
منطقه شیروان بود  که دارای حصار بود 
ولی این حصار  ، حصار محکمی نبود که 
بتواند سدی  درمقابل ذحمله  دشمن به 
آن  شهر باشد. زیرا باخشت وِگل  ساخته 
شده بود  ووقتی » مصطفی خان«  حاکم 

شیروان  قصد مقاومت

درمقابل آقامحمدخان  راداشت قسمتی 
از  حصارشهر فروریخت . تاریخ جنگ 
شیروان  یابگفته ی دیگر چنگ شماخی  
درکتب مختلف  بصور مختلفی  شرح 
داده شده است . بعضی معتقدند  که این 
جنگ  قبل از حمله به شهر »شوشی« 
درگرجستان  بوده است وبعضی خالف 
این عقیده را دارند. وقتی آقامحمدخان 
دستورحمله به شهر »شماخی«  راصادر 
کرد بعلت بیماری قادر نبود  سواربراسب 
شود بنابراین فرمانده قشون خود  بنام » 
حسین خان قاجار«  را مأمور حمله وفتح 
شهر نمود. فرمانده توپچی هتای  قشون 
، شخصی بود بنام » حمید اولتین« این 
شخص که تجربه بدی از  جنگ شوشی 
داشت  این بار  حمله توپها به حصار شهر 
راطوری  سریع بانجام رساند  که کمترین 
فرصتی  به قشون دشمن  برای مرمت  
وسایر  سربازان   بنابراین   نداد   حصار 
افراد  قشون آقامحمدخان  بعداز هشت 
روز  توانستند بسرعت وارد شهر شوند. 
حاکم »شماخی«  یعنی »مصطفی خان«  
وقتی دید  که مقاومت  درمقابل ذقشون 
ئ آقامحمد خان  بی فایده است  دستور 
عقب نشینی داد  وبه تمام فرماندهان  
گفت بهر نحوی که صالح بدانند ز شهر 
خارج شوند وخودش با تعداد دیگری از 
ف رماندهان  از شهر گریخت وشهررا بی 
دفاع  بدست آقامحمد خان  سپرد.  طبق 
قانون آن زمان  چون قشون » شماخی«  
درمقابل  آقامحمد خان  مقاومت کرده 
بنابراین  نشد   تسلیم  آسانی  وبه  بود  
می بایستی  درموع فتح شهر  دستور 
قتل عام  از طرف آقامحمد خان  صادر 
می شد ولی این  دستور صادر نگردید 
فرماندهان   تعجب  باعث  امر   وهمین 
وبااینکه  گردید  آقامحمدخان  قشون 
عده ای  ازآنان  فرمان  قتل عام را  به 
آقامحمد خان  یادآوری کردند  ولی وی 
درجواب  آنها گفت  قصد ندارد  خون 
کسی  را بریزد . او نه تنها  دستور قتل 
دستورداد  بلکه  نکرد   صادر  را  عام  
وخراج   باج  شهر   ازمردم  ازاحدی  
باعث  بیشار  عمل  این  ندارند.  دریافت 
چون  شد  او  قشون  فرماندهان  تعجب 

آنها  شاهد بودند  درموقع تسخیر   شهر 
شوشی  درگرجستان  وی چگونه  دستور 
قتل عام وغارت  شهررا صادر کرد  . حال 
محمدخان    آقا  روحیه  که  دیدند   می 
کامالً باجنگهای دیگر تغییر کرده است 
به  نیست  دست  وبه هیچوجه  حاضر 
خونریزی بزند یاازکسی باج بگیرد حتی 
دستور دادباسکنه شهر شماخی  خوش 
رفتاری نمایند. وقتی فرماندهان  حاالت  
تغییر روحی او رادیدند  ازاو پرسیدند  که 
انعام سربازان چه می شود واودرجواب 
را  سربازان  انعام  که  داشت  اظهار  آنها 
کرد. خواهد  داخت  پر  خودش  ازجیب 

باعث  بیشتر  کردکه  هم  کاررا  وهمین 
تعجب فرماندهان  شد چون می دانستند  
اشتهار  خست  به  آقامحمدخان   که 
داردواین عمل او  یعنی پرداخت انعام به 
سربازان  نشان می داد  که او تغییر روش 
داده است واز غارت وقتل عام  وتجاوز ) 
پس از پیروزی درجنگها(  دست کشیده 
است .. دیگر از تغییراتی که در آقامحمد 
عدم  شد  دیده  زندگیش  درآخر  خان  
سختگیری برمودیان مالیاتی و بخشش 
مالیات  برای مردمی بود  که دچار قحطی 

و خشکسالی  شده بودند.

مقدمه قتل آقامحمد خان
هرموقع آقامحمد خان  قصد مسافرت  یا 
قصد لشکر کشی  به منطقه ای راداشت  
بخاطر  ازدیاد قشون  درجنگ یا ازدیاد  
مالزمین درسفرها وبرای تغذیه  قشون  
یا همراهان  ومالزمین  سلطنتی  یکی 
از مهمترین  ارکان دراین مواقع  حمل 
آشپزخانه سلطنتی بود . آشپزخانه ای 
که بتواند چه در موقع جنگ  وچه در 
زیادی   تعداد  دیدارهای رسمی   موقع  
را تغذیه نماید نقش بسیارمهمی داشت .

انتخاب   ازافرادی  آشپزخانه   ومدیران 
می شدند که  نهتنها دراین کار سررشته  
از طرف   بایستی  حتماً   بلکه  داشتند  
اعتماد   مورد  که  سرشناسانی  از  یکی 
سپس  شدند.  می  سفارش  بود  دربار 
درمدت خدمت  خود چنانچه  از عهده 
کا ر بخوبی برمی آمدند  به ترفیع مقام 
 « افراد   این  عنوان  شدند  می  نایل  
کارکنان خلوت« بود  کارکنان خلوت  یا 
باصطالح  دیگر  فراشان خلوت  از سنین 
راشروع  خانه   آبدار  در  کم  - خدمت 
می کردند  وپس از چندین سال صاحب 

داداه و بـیداداهی اتریخی 
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عنوان  می شدند. دربین کارکنان  خلوت  
» صادق  بنام  بود   مردی  آقامحمدخان 
نایب«    « رتبه   دارای  نهاوندی«  خان 
وی قبالً جزو کارکنان  خلوت جهانسوز  
بود-  قاجار  خان   آقامحمد  برادر  شاه  
زند   کریمخان  دردوره  شاه   جهانسوز 
ادعای پادشاهی کرد وکشته شد.  بعداز 
مرگ کریمخان  زند وخر وج آقامحمد 
خان  از شیراز  - صادق خان  نهاوندی 
آقامحمدخان  دستگاه   خدمت   وارد 
گردید.وچون قبالً دردربار جهانسوز شاه 
خدمت کرده بود  - بدربار  آقامحمدخان 
پذیرفته شدوصاحب عنوان  » خان«  و 
» نایب«  گردید ولی حدود چهل سال 
کار  بین   خاصی  احترام   واز  داشت  
کنان  دربار برخوردار بود  . بعدازاینکه 
شهر »شماخی«  بدست آقامحمد خان  
دستورداد   خان  آقامحمد  گردید   فتح 
باج  یاخراج   ندارد  ازکسی  احدی حق 
یا رشوه  دریافت دارد . یک شب صادق 
خان نهاوندی  باتفاق  دونفر از  دستیاران 
خلوت«   »عمله  جزو  نیز  آنها  که  خود  
از  اغنیاء شهر  بودند وا رد  خانه یکی 
»شماخی«  شد- آن شب شبی بود  که 
فردای آن  قشون  به سمت شهر  شوشی 
خان   صادق  وقتی   رد   ک  می  حرکت 
باتفاق  دستیارانش وارد خانه  آن مرد 
ثروتمند شد  به او گفت  که شهریار ایران  
پنجهزارتومان  مبلغ  است   دستورداده 
باضافه جواهرات  از شما دریافت کرده  
و به سلطان بدهم . چون قراربود صبح 
بعد  قشون آقامحمد خان  بسوی  روز 
شهرشوشی  حرکت کند  بنابراین  صادق 
خان مطمئن بود که صاحبخانه  دسترسی 
به  آقامحمد خان  نخواهدداشت  . چون 
روزبعد  هیچیک از قشون ئآقامحمد خان  

در »شماخی«  نخواهند بود . 

صبح روز بعد  صاحبخانه از  خانه خارج 
شد  تا خودرا به آقا محمد خان برساند  
و شکایتش را عرضه  بداردوبگوید  چه 
اندولی  گرفته  سلطان  بنام  ازاو   مبلغ 
بسوی  قشون   تمام  که  شد   متوجه 
شوشی  حرکت کرده است  مرد متظلم  
ولی  کرد  حرکت  شوشی  شهر  بسمت 
هیچکس  به ادعای او  توجهی نمی کرد  
تا اینکه  خبردارشد که درشهر شوشی  
مجتهدی بنام  » حاج بابک«  زندگی می 
کندکه مورد توجه  آقامحمد خان است 
..به او گفتند اگر عریضه اش را  توسط 
» حاج بابک«  به آقامحمد خان برساند  
ممکن است  به دادخواست او  توجهی 
شود. وقتی مرد متظلم  حاج بابک رادید  
داستان را برای او گفت . حاج بابک  ازاو 
با  که  میدانی   آنهارا  اسم  آیا  پرسید  
جواب منفی  مرد مظلم روبروشد  سپس 
پرسید  اگر آنهارا ببینی  می شناسی ؟  

مر د متظلم جواب مثبت د اد  
حاج بابک گفت  درروز عید غدیر  تعداد 
زیادی  افراد جهت  تبریک  ر.ز عید  به 
وامکان  یابند  می  باز  سلطان  خدمت  
اینکه  من بتوانم با ایشان صحبت کنم  
وجود ندارد  وبهترین  راه تظلم تو  دادن 
شکایت کتبی  به آقامحمد خان است . 
مرد شاکی  چاره ای  جز قبول نداشت  
نتیجه   گرفتن  تا  شد  مجبور  بنابراین  
بماند. مجتهد  شوشی  درشهر شوشی 
نامه ای را که باید بنویسد نوشت وروز 
هیجدهم  ماه ذیحجه سال 1۲11 هجری 
قمری  درحالیکه نامه  را دردست داشت 

به حضور  آقامحمد خان  بار یافت .
وقتی نوبت  به حاج بابک رسید که عید 
غدیررا به  شهریارایران تبریک بگوید  
بعداز گفتن تبریک  وموقع خداحافظی  
نامه را بدست  آقامحمد خان داد  واوهم نامه

اینکه  از  وپس  نهاد   خود  درجیب  را   
بارعام تمام شد  نامه را گشود  وخواند 
یادداشت  مطلبی  نامه   گوشه  سپس   .
کرد ونامه را درپاکت گذاشت  ودر پاکت 
را بست  وسپس صادق نهاوندی را صدا 
کرد  که نامه را به  یکی از فراش های  
خلوت بدهد  تا بدست  حاج بابک برساند  
که این کار بفوریت  انجام گرفت. ونامه 
بدست حاج بابک رسید. درآن یادداشت  
آقامحمد خان  به حاج بابک  نوشته بود  
که بامدادروز دیگر  هنگام نماز صبح  مرد 
شاکی بحضورش برسد  وقبل از خوابیدن  
را  شاکی  بعد   روز  صبح  داد   دستور 
بحضورش بیاورند. وقتی شاکی بحضور  
صادق  نشانی  رسید   خان  آقامحمد 
نهاوندی را به آقا محمد خان  داد. صادق 
نهاوندی  درروی بینی اش  سالکی داشت 
که عالمت  مشخصه او بود واین عالمت  
بی شک  باعث شناسائی  مجرم می شد. 
شاکی  به  خان   آقامحمد  موقع  دراین 
گفت  من دستور  می دهم  شخصی وارد

بیانداز   پائین   سررا  تو  شود   می  اتاق 
بطوریکه او نتواند ترا ببیند  ولی زیر چشم  
اورازیر نظر  داشته باش  وبعدازرفتن  او 
بمن بگو  آیا  این مرد همان شخص است 
که بادونفر دیگر به منزل تو آمدند وبنام 

من  ازتو اخاذی کردند یانه .
پیشخدمت  خان   آقامحمد  آنگاه 
خان  صادق  به  وگفت   کرد  احضار  را  
نهاوندی  اطالع بده  که بیاید. بعداز چند 
لحظه  صادق خان وارد  اتاق شهریار شد 
وسرفرود آورد. مرد شاکی پشت به در  
ورو به خواجه  قاجار  ایستاده بود. لباسی 
برتن داشت  .و کالهی به سر  بطوریکه  
کامالً ناشناخته می ماند. آقامحمد خان  
به صادق خان  گفت نامه ای  را که دیروز 
بتو دادم بتا بدست  حاج بابک  رسانده 
شود  رسانده شد یانه ؟ صادق نهاوندی  
جواب مثبت داد . سپس به او گفت بگو 
بیایند  وچراغ های الله د را ازاتاق خارج 
کنند . صادق خان شخصاً  چراغ های الله 
را  از اتاق خارج کرد  . بعداز خروج  او 
آقامحمدخان  روبه شاکی کرد و گفت آیا 
این مرد  را شناختی ؟  شاکی گفت قسم 
این شخص همان کسی  می خورم  که 
است  که همراه دونفر دیگر  به خانه من 
آمد  و مبلغ پنجهزارتومان   پول وطال 
ایران  پادشاه   که  از من گرفت  وگفت 
ئدستورداده است  که آن پول  ر اازمن  
بلکه  قیافه   تنها   نه  من  کنند.  وصول 
صدایش را هم شناختم . آقا محمد خان  
از مرد شاکی  نشانی منزلش  را خواست  
واودرجواب گفت  درنزدیک اینجا  ساکن 
است . آقامحمد خان گفت  درمنزل باش 
درموقع  کن   سعی  و  کنم  خبر  تاتورا 

خروج  از اینجا کسی ترا نبیند.
ادامه دارد.

مرکز  شماخی  شهرستان   : توضیح 
شیروان سابق ، که زمانی جزء ایران بود 
اکنون در جمهوری آذربایجان قراردارد.

ونباید با شیروان که  دراستان خراسان 
شمالی قراردارد اشتباه شود.

یکی از کاخ های شاه شیروان درباکو

یکی از کاخ های شیروانشاه  درجمهوری آذربایجان
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کتاب دمی با حافظ را خانم دکتر عفت 
قبل  سال   13 حدود  رحیمی  برادران 
نوشته ومنتشر کرد. این کتاب بخشی از  
حافظ  اشعار  پیرامون  ایشان  تحقیقات 
دکتر  کتاب   مقدمه  در   . است  بزرگ 
برادران رحیمی می نویسد:» ... خواندن  
تلطیف  بر  عالوه   ، گرانقدر   دیوان  این 
احساسات وانگیختن  افکار عمیق ، یک 
هشدارهای  تا   ، هست  نیز  ملی  وظیفه 
آگاهی دهنده او ، مانع ازآن شود که ازین 
پس ، هرگز به گفتار باطل مالیانی که پس 
از حمله ی اعراب ، کشورمارا دستخوش 
اند  کرده  خرافی خود  افکار  وتاز  تاخت 

اعتنا کنیم .
لس آنجلس فوریه ۲۰۰4 
ادبی  بضاعت  اما خواندن کتاب حافطظ 
این  برادران رحیمی  می طلبد که دکتر 
اش  شناسی  حافظ  کالسهای  در  ابزاررا 
دادو  می  قرار  حافظ  عاشقان  دراختیار 
باحافظ  دمی  درکتاب  ازآن  مختصری 

منتشرشده است . 
ازاین  نقل  به  را  حافظ  غزلهای  از  یکی 

کتاب مرور می کنیم :
برگرفت پرده  یارزرخ  که  بیا  ساقی 
درگرفت باز  خلوتیان   کارچراغ 
آن شمع سرگرفته  دگر چهره برفروخت
زسرگرفت جوانی  پیرسالخورده   وین 
آن عشوه دادعشق که مفتی زره برفت
وان لطف کرد دوست که دشمن حذرگرفت
دلفریب شیرین  عبارت   زنهارازاین 
تو سخن درشکرگرفت پسته  که  گوئی 
بود کرده  خسته  ما  خاطر  که  بارغمی 
برگرفت خدابفرستادو  دمی  عیسی 
هرحوروش که برمه وخور ُحسن میفروخت
دگرگرفت کاری  پی  تودرآمدی   چون 
پُرصداست گنبدافالک  هفت  قصه  زین 
مختصرگرفت سخن  که  نظرببین  کوته 
حافظ تو این سخن زکه آموختی که یار
زرگرفت. به  و  شعرترا  کرد   تعویذ 
این غزل زیبا وعمیق درستایش معشوق 
است  شده  سروده  عشق   رستش  وپ 
 ، پیررا جوانی می بخشد  .قدرت عشق 
تقوی رابرباد می دهد، درتشعشع الطاف 
بی پایان خود ، نقش هردشمن  یا دشمنی 
را کمرنگ  ویا بیرنگ  می سازد ، همچون  
دم مسیحا  مرده را زنده می کندودلهای 

خسته  را زندگی دوباره می بخشد.
معشوق ، به برکت  پرده های رنگین  خیال 
، از چنان زیبائی  وعظمتی  برخوردار می 
گردد که هردم  درآئینه  دل تصویری  تازه 
تر ازاو منعکس  می گردد. واین تصویر  
گرمابخش وزندگی آفرین  ازتمام  خوبان 
جهان  ، آنچه  دیده وشنیده  شده ، پیشی  
چنین   داشتن  وخوشبختی   میگیرد. 
ای ازشادی  را  عاشق  قلب    ، محبوبی 
 چنان بزرگ سرشار می سازد که هیچ غم  
یا حادثه اسف انگیزی  قادر نخواهد بود  
ازغبارغم   را   مدتی طوالنی  دل عاشق 

کدرسازد.
این قصه ی عشق ، که هرکس به زبانی 

       

بدیع  آنچنان   ، گوید   می  سخن  ازآن 
این   ، وبامهابت است که مولوی  وعظیم 
عاشق بزرگ ، که هزاران بیت  شو رانگیز 
درستایش عشق بزرگ خودسروده است  
، چون به  عشق می آید  ازآنکه نمی تواند 
ازآن  کند   بیان  را  آن  عظمت   ی  همه 

خجل می گردد.
و حافظ ، این سخنور جاودانی ، که جهان 
بینی اش  برعشق بناشده  ودیوانش را می 
توان  »عشق نامه«  نامید  ، انعکاس  قصه 
ی عشق را  درهفت گنبد گیتی  می شنود 
که غریو آن  همه کائنات را  دربر می گیرد 
وآنهائی را که  سخن عشق را مختصر می 
گیرند  کوته نظر  می خواند. او دراشعارش  
، هرکس با  هرمقام  ومسلک  رادرمحراب  
عشق  به زانو درمی آوردوامید دارد که  
جز عشق به همه چیز  دیگر به دیده ی  

بی اعتنائی بنگرد.
باشد   وبزرگ  وعمیق   واقعی  اگر  عشق 
رارونق  آفریند، حیات  ها می  ، شاهکار 
دوباره می بخشد ونسل های آینده  را نیز 

با آتش  خود دلگرم  می سازد.
حافظ ، خود از اعجاز هنری  که آفریده 
کمتر  که  عواطفی   وازبیان   خبردارد 
کسی  بااینهمه شیوائی  ونکته بینی  بیان 
کرده  آگاه است . وبه حق  بخت واقبال را 
پاسدار محفوظ د اشتن  وبا طال نوشتن  
اشعار خود می داندتا همیشه درصفحه  
روزگار باقی بماندودرکالبدهای خسته  ، 

جان تازه بدمد.
بیت اول : 

برگرفت پرده  یارزرخ  که  بیا  ساقی 
درگرفت باز  خلوتیان   کارچراغ 
خلوتیان = خلوت گزیدگان ، شب زنده 

داران
دراین بیت  حافظ صورت  محبوب را  

راغ  چ  مثل  وجذابیت   زیبائی  لحاظ  به 
نورانی توصیف کرده  وبا خطاب  به ساقی 
می گوید  : قبول کن  که معشوق باپرده 
برداشتن  ازروی صورت خود  کلبه خلوت 
گزیدگان  اهل دل را مثل چراغ  روشن 

کرده است 
بیا + قب.ل کن ،  بپذیر

بیت دوم :
آن شمع سرگرفته  دگر چهره برفروخت
زسرگرفت جوانی  پیرسالخورده   وین 
فتیله  که  شمعی   = سرگرفته  شمع 
تابهتر  باشند  چیده  دوباره  را  آن  ی 
کنایه  است   ممکن  بسوزدونیزدراینجا 
روی  معشوق  مقصود   ، ازسرگرفته  
پوشیده است که حاال با اشاره به بیت اول  

، پرده از ُرخ بازگرفته است
دگر= دوباره 

به شمع سرگرفته   دراین بیت معشوق  
سرش  که  شمعی  یعنی   ، شده  تشبیه 
بسته بود  وهنوزروشن نشده بود  وحاال 
بازگرفته   ازرخسار  پرده  معشوق  این  
ومحفل  خلوت گزیدگان  راروشن کرده  
سالخورده  پیر  که  است   شده  وسبب 
)حافظ( با دیدن زیبائی مسحور کننده ی 

او جوانی خودرابازیابد.
بیت سوم :

آن عشوه دادعشق که مفتی زره برفت
وان لطف کرد دوست که دشمن حذرگرفت
وارد   مهابتی  و  قدرت  چنان   با  عشق 
میدان شد که تقوی وپ رهیزکاری  ازره 
آتشی  چنان  دوست  .وعشق  بدررفت 
دردل برافروخت  که دشمنی  دشمنان  
به  پرداختن   یعنی   . گشت  فراموش 
عشق جائی  برای توجه  به دشمن  باقی 

نگذاشت ....
عشق که پایه  جهان بینی  حافظ است

  اساس وپایه خلقت هم  هست . هستی 
وصنعت  وریا  است   عشق  زائیده  
وعبادت  دروغین  باعشق سازگار نیست 
.معشوق  بی پرده ازدرودیوار خودرا می 
نماید. اما برای دیدن  او باید  دلی پاک 
وچشمی حقیقت بین داشت . مولوی هم  
دوروگردون ها را ازموج عشق میداند که 

نبود آن جهان را افسرده می سازد.
حافظ کسانی را  که از عشق  بی خبرند  
جزو زندگان  به حساب نمی آورد ومیگوید: 
هرآنکسی که دراین حلقه نیست زنده  بعشق
نمازکنید من  بفتوای  نمرده  براو 

بیت چهارم
 :زنهارازاین عبارت  شیرین دلفریب

تو سخن درشکرگرفت پسته  که  گوئی 
تحسین  ابراز  بمعنی  دراینجا  زنهار= 

وتعجب ازخوبی وزیبائی است.
ومنظور  است   ازدهان  کنایه   = پسته 
دهان کوچک است  که از مظاهر زیبائی 

بشمارمیرفته است.
حیرت  تو   عبارات  شیرینی  گوید:  می 
تو  گوئی  که  است  چنان  است.  انگیز 
کلماتت را آمیخته  باشکر  با آن دهان 

کوچک  بیان می کنی 
بیت پنجم:

بود کرده  خسته  ما  خاطر  که  بارغمی 
برگرفت خدابفرستادو  دمی  عیسی 

وجود معشوق را به عیسی وکالم شیرین 
اورا به دم مسیحائی او تشبیه کرده است 
خاطررا  که  غمی  سنگینی  گوید:  می   .
مسیحادم  معشوق  باآمدن  بود   آزرده 
ازجانم برداشته شدوشادی وخوشبختی 

جانشین  آزردگی و اندوه گردید.
بیت ششم :

هرحوروش که برمه وخور ُحسن میفروخت
دگرگرفت کاری  پی  تودرآمدی   چون 

        دکتر عفت برادران رحیمی

دمی با حافظ

* حافظ ، این سخنور جاودانی ، که جهان
 بینی اش  برعشق بناشده  ودیوانش را

 می توان  »عشق نامه«  نامید  ، انعکاس
  قصه ی عشق را  درهفت گنبد گیتی

  می شنود که غریو آن  همه کائنات را 
 دربرمی گیرد



دی  95-سال هشتم صفحه      31 آزا

حوروش = فرشته مانند ، پری وار
مه وخور= ماه وخورشید

 ، کردن  گری  جلوه   = فروختن  ُحسن 
زیبائی خودرا به رخ کشیدن

مانندی   فرشته  روی  هرزیبا  گوید:   می 
که خودرا ازماه وخورشیدهم  جذاب تر 
ودرمقابل  دانست   می  تر  ودرخشنده  
جلوه  به  بزرگ   دوستاره  آن  درخشش 
گری  وُحسن فروشی  می پرداخت ، به 
دربرابر    ، درآمدی  توازدر  اینکه   محض 
جمال دلفریبت  دیگر نتوانست  از ُحسن 
تو  به  را  گری  جلوه  کار  زند.  دم  خود 
واگذاشت وخود پی کاری دیگررفتویارای 
ترا  وتابناک  پُرشکوه  بازیبائی  برابری 

نداشت. جای دیگر حافظ گفته است :
اگر چه ُحسن فروشان به جلوه آمده اند

کسی به ُحسن ومالحت به یارمانرسد
اما اگر »تو«  رادراین بیت  زیبائی کل فرض 
کنیم ، معنای بیت  این می شودکه  همه 
ی کسانی که اززیبائی  وعظمت دم می 
زدند  وذهن مرا مشغول  تصورات افسانه 
های خود  می کردند ، وقتی که حقیقت  
ازخاطرما   ، برماآشکارشد   وجودتو  
دورشدند. زیرا تو  عظیم تر وتابناک تر 
حقیری   درهراندیشه   که  هستی  ازآن 
خلوص  که  هائی  دل  ودرآئینه   بگنجی 
نکرده  باطل  افکار  جانشین   را   وپاکی 
باشند جلوه گری نمائیکه : توبزرگی ودرآ 

ئینه کوچک ننمائی .
بیت هفتم :

پُرصداست گنبدافالک  هفت  قصه  زین 
مختصرگرفت سخن  که  نظرببین  کوته 
قصه = منظور قصه عشق است که نزد 
بردنت  بزرگترین  وسیله ی پی  حافظ  
به حقیقت  وجود وشادزیستن و به درک 

حقایق نائل شدن است .
هفت گنبد افالک= اشاره به عقیده ی 

قدماست که آسمان را  هفت طبقه می 
دانستنَصدا= انعکاس صوت ، پژواک

می گوید: این عشق که همه ی کاینات   

وعالم  درآورده  هستی  به  راازنیستی  
کوته   نزد   ، است  داده  شکل  را   امکان 
عمق   به  که  ناشناسی  حقیقت  نظران  
معنای آن  پی نبرده اند ، و عبادت بدون  
واخالص   عشق  بجای  را   نیت  خلوص 
. وآنها  ، قابل درک نیست  اند  پنداشته 
قادربه احساس   آن وعوالم  سرمستی  
تا  نیستند  آن  از  ناشی  وسرخوشی  
وند  ش  آگاه  ازحقایق   آن  ی   بوسیله 
نگاه  پیش  خداوند   تاملکوت  ملک  واز 

حقیقت بین  آنها  حجاب ازرخ برگیرد.
این عشق عظیم  که تمام گنبد  افالک 
جلوه ای  ازعظمت  وزیبائی او ،  وماه و 
خورشیدوکهکشان  وستاره ها  بازتابی از  
درخشندگی اوست ، نزد  مفتیان وشیخان  
وزاهدان ریایی  ، سخن  مختصر می نمای 
د  وچون ازدرک  عظمت آن  عاجزند  به 

چشم  بی اعتنائی اش می نگرند.
بیت هشتم :

حافظ تو این سخن زکه آموختی که یار
زرگرفت. به  و  شعرترا  کرد   تعویذ 
است   واقبال  شانس  معنی  به   = بخت 
دراین بیت  اسم معنی بخت  ، شخصیت 

حقوقی پیدا کرده است .
تعویذ= دعای مکتوب است  که اشخاصی  
حمل   باخود  مضرات   دفع  آنرابرای  
بندند  می  بازو   یابه  را  وآن  کنند  می 
به  نقره   یا  ازطال   کوچکی  ویادرجعبه  

گردن می آویزند.
آسمانی   کالم  عظمت   به  که   حافظ 
با  بیت   دراین   ، است   بوده   خودواقف 

خطاب  به خودش می گوید:
وروان   وزیبا  بلیغ  این چنین  تو   ! حافظ 
آموختی  که  ازچه کسی  را  شعرگفتن  
بخت و اقبال  ، که خود پناه بخش  تیره 
بختان  وآرزومندان است وبسوی هرکسی 
روی آورداورا  ازبالیا مصون  میدارد، برای 
حفاظت  خویش کالم  موزون ترا  بعنوان 
دعای  دفع شر درجعبه طال نهاده  وبا خود 

حمل می کند. 
جای دیگر  حافظ آرزو کرده است  که 
دستان او  مثل دعای  دفع شر  ، برگردن  

دلدار حمایل شود ومی گوید:
حافظ  دست  دوست  ای 
است زخم  چشم  تعویذ 
حمایل برگردنت  را  آن  بینم  که  یارب 
نه تنها   بینیم  حافظ  ضمناً چنانکه می 
اشعار ناب خودرا  دعای چشم زخم  برای 
حفاظت  ازبخت واقبال می داند  ، که بااین  
طریق دعاو تعویذ  را به ُسخره می گیرد. 
ویکباردیگر ازشبیخ ومفتی  که مردم  را 

می فریبند  انتقاد می کند.
***

ادب  و  حافظ  دوستداران  آگاهی  برای 
را خریداری  کتاب  این  مایلند  که  ایران 
کنند  استدعا می شود باتلفن زیر تماس 

بگیرند.:
)310( 2071969

پارچه ابریشم - زربفت - که غیاث الدین نقش بندی آن را در اوایل 
سده 11 هجری قمری بافته و از آن به عنوان روپوش قبر استفاده 

می شده، یکی از شاهکارهای هنری جهان است.
عده ای ازپژوهشگران روز 14 آذرماه در بخش دوران اسالمی موزه 
ملی ایران جمع شدند تا تنها اثر به جا مانده از خواجه غیاث الدین 

علی نقش بند یزدی در ایران را بررسی کنند.
وهنوزهم  است  بوده  ایران  نساجی  صنعت  پایتخت  دیرباز  از  یزد 

ترمه های یزدی ازشهرت جهانی برخوردارند.
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شمس الدین صاحبدیوان

بـیاموزم
یا تورا من وفا بیاموزم

یازتو من جفا بیاموزم
یاوفا یا جفا ، ازاین دو یکی

یا بیاموز یا بیاموزم
باتو چندان وفا کنم صنما

کاین جهان را وفا بیاموزم
بکدامین دعات خواهم یافت

که روم آن دعا بیاموزم

منوچهری دامغانی

جـهان دیواهن
جهانا چه بد مهرو بدخوجهانی

چو آشفته بازار بازارگانی
همه روزه ویران کنی کارمارا

نترسی که یک روز ویران بمانی؟
خوری خلق را و دهانت نبینم

خورنده ندیدم بدین بد دهانی
ستانی همی زندگانی زمردم

ازیرا درازت بود زندگانی
خیام

گویند بهشت و حور و کوثر باشد
جوی می و شیر و شهد و شکر باشد
نه بر دستم  و  باده  پر کن قدح 
نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد

هوشنگ ابتهاج)ه.ا.سایه(

سترون
آه درباغ بی درختی ما

این تبر رابه جای ُگل که نشاند؟
چه تبر ، اژدهائی ازدوزخ

که به هرسو دویدوریشه دواند
بشنوازمن که این سترون ُشوم

تا ابد بی بهار خواهد ماند
هیچ ُگل ازبرش نخواهد ُرست

هیچ بلبل  براو نخواهد خواند

منصوراوجی 

رغوب
چه شوم است ودلگیر

و  است  مخمل  از  که  غروبی 
بنفشه -

ویک کاج !
***

کالغی گذرکرد
کالغی دگر نیز!...

فیض کاشانی

رباعی
ای فیض بیا که عزم می خانه کنیم

پیمان شکنیم و می بپیمانه کنیم
دل در ره عشوه های ساقی فکنیم

جان در سر غمزه های جانانه کنیم

       ردرپندنیلی    شعروزغل
مهدی اخوان ثالث )م.امید(

باغ بی ربگی

آسمانش را گرفته  تنگ در آغوش
ابر؛ باآن پوستین سرد نمناکش

باغ بی برگی ،
روزوشب تنهاست ، 

با سکوت پاِک غمناکش 
سازاو باران ، سرودش باد

جامه اش شوالی عریانی است
ور ُجز اینش جامه ای باید

بافته بس شعله ی زرتار پودش باد
گو بروید ، هرچه درهرجا که خواهد ، یا نمی خواهد

باغبان و رهگذاران  نیست
باغ نو میدان   

چشم درراه بهاری نیست 
گرزچشمش پرتو گرمی نمی تابد،

وربرویش  برگ لبخندی نمی روید،
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟

داستان ازمیوه های سر به گردون سای
 اینک خفته  درتابوت پست خاک می گوید

باغ بی برگی 
خنده اش خونیست اشک آمیز

جاودان براسب یال افشان زردش میچمد درآن
پادشاه فصل ها ، پائیز...
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جهانگیر صداقت فر

زغل

پرده بردار زتندیس بلورین تنت
تن رها کن زحجاب قفس پیرهنت
من همه دیده  تمنای زیارت دارم
میهمان کن نگهم را  به نمای بدنت
شاهد بخت من وقبله نمای رخ توست
تارگیسوی سیه فام شکن در شکنت
واکن آغوش که هوش ازسر هشیار ربود
عطر سکر آور مردافکن چون یاسمنت
مجلس بزم مهیا و می کهنه به جام
تاکی آید به صدا سازخوش درزدنت
گر نسوزانیم  از آتش ذبی مهری خویش
می کنم شمع شب افروز به هرانجمنت
لحظه ای نیست که با یاد تو  آمیخته نیست
دفتری نیست که پُر نیست زناب سخنت
چشم من محرم وچشم دل زایر مشتاق
چه نهان داشته  ای درحرم پیرهنت
من سرگشته ره از چاه دگر نشناسم
راه بنمای به پیچ وخمک خویشتنت

 
وحشی بافقی

می انب
وحشی که همیشه میل ساغر دارد
جز باده کشی چه کار دیگر دارد
پیوسته کدویش ز می ناب پر است
دارد سر  در  باده  مدام  که  یعنی 

اوحدی مراغه ای*

 مالمت
را صبا  باد  می دهیم  سری  درد 
را ما  ی  قصه  دوست  به  برساند  تا 
تأنی به  کند  گذر  کویش  برسر 
مدارا به  کند  سخن  لعلش  لب  با 
نسیمش به  کند  قبا  ما  پیرهن 
را قبا  مژده  به  دگر  ما  از  برکند 
مرهم این ریش کرد نیست، که عمری
را بال  زخم  بوده ایم  سپر  سینه 
دنیی و دین کرده ایم در سر کارش
را قفا  و  تیغ  می نهیم  سر  و  گردن 
بیاموز و  بیا  نامهربان،  بت  ای 
را وفا  و  مهر  حدیث  من  سخن  از 
نداری چو  سرزنش  ها  چنین  پای 
پارا سرو  بی  عاشقان  مزن  دست 
خود از  الیقست،گر  نه  زبونی  عیب 
را قضا  تیغ  کرد  ندانست  دفع 
مالمت دست  بدار  من  از  اوحدی، 
را ارادتست خدا  من چه کنم؟ کین 

* عارف و شاعر پارسی گوی ایرانی و 
معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید

     سعیدی سیرجانی 
     

غالمرضا رشید یاسمی

ـخزان
چون خزان برگ درختان  برزمین ریزد همی

گوئی ازپرویزن اشجار زر ریزد همی
پنجه ی سرخ چنار ازشاخ درغلطد بیر

درگریبان ومیان گلبن آویزد همی
هرطرف بینی گروهی برگ پیش تند باد

برزمین افتان  وخیزان  زود بگریزد همی
شاخ ها هریک بسوئی  قامت خود خم کنند

این ازآن و آن ازاین گوئی بپرهیزد همی
ابر هردم خویشتن شکل  دگرسازد همی

گاه سر زیرافکند گاهی برافرازد همی
خرم آنکو  نوبهاری  بی خزان جوید همی

وین بهاران  خزانی رازدل  شوید همی
نوبهار بی خزان  آن خدمت  بی منت است

کز ستاک هرنهالش  شکرها روید همی  
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گلفروشی  که:ایرج  خواندید  تااینجا 
داشت . شکوه درآنجا بااو آشناشد وباهم 
ازدواج دخترکی  کردند. حاصل  ازدواج 
شبیه  مادرش  به  که  است  مهرک  بنام 
است ..بابک پسر عمه شکوه که درنیروی 
به  را  مهرک  کند  می  خدمت  دریائی 
پایگاه خودمی برد ومی گوید یک گروه 
شیمی  معلم  .برادرشکوه  خواستارداره 
نیروی  برای  که  هائی  هزینه  با  و  است 
مهرک  است.  مخالف  شود  می  دریایی 
بادائی خودبرسراین موضوع جرو بحث  

می کند و اینک دنباله داستان :
 -بنظرم دائی جان منو نبخشه...

نبخشه عزیزم  یا  ببخشه  شکوه گفت: 
حق باتوست. منهم مفتخرم که چیزی از 
تو یاد گرفتم  .و با نگاهی نظر مرا خواست. 
حرف  نقشه  این  مثل  چیزی  از  گفتم: 
میزنید که من در پنجم ابتدائی در آن 
زیسته ام. من این نقشه را همراه کتاب 
دراز و کلفت جغرافیا برای پنجم ششم 
ابتدائی  خوانده ام و امتحانش را داده ام. 
و یادم است وقتی از معلم خوب و نجیب 
مان میپرسیدم آقا کالرنس چیه؟ کیه؟ 
میگفت شرِح کشافی درباره او. و هرگز 
انگلیس  نظامی  افسر  یک  گفت   نمی 

مستعمره چیه. دائی جان تحت تاثیره...
***

این واقعه را روزی برای تیمسار تعریف 
کردم. گفت: »دائی جان مرد ساده لوحی 

است نمیدونه نسل من چه رنجها کشید 
تا شّر اجنبی کنده شد. اما دنبال حرفو 
بر  بعقب  دیگه  مملکت  این  نگیرید؛ 
نمی گرده. مهرک را بفرست ببوسمش. 
دخترک مستند حرف زده. و این مهّمه. 
بعد  تیمسار  مهرک.  دائی  آن  حرف  نه 
رفت توی اتاق بغل و برگشت و گفت: این 
هدیه را بده مهرک. طفلک راهش دوره 

شاید نتونه بیاد ببوسمش.
من آخرین کسی بودم که دو روز پیش 
او  را دیدم.  او  از سکته مغزی تیمسار، 
معجونی بود از تجارب حرفه ای و عشق 

به وطن. 
***

شکوه بعد از آن واقعه،  کتابخانه او را به 
ارث برد و هدیه کرد به مهرک. من قادر 
نمیشدم شکوه را تسّلی دهم. همچه که 
میرفتم دهان باز کنم، منو میگرفت تو 
بغل و تکرار میکرد: تو که هستی، تو که 
هستی. میدونی ترا دوست داشت. کاری 
نکنیم مهرک به گریه بیفته. و مهرک در 
مشوق  برای  گریست  می  تنها  اتاقش 

خود. برای پدربزرگ مادری اش.
***

گاهی جّو خانه و روحیات ما سه نفری به 
رکودی میرفت. و من حس میکردم سر 
است.  رفته  بدر  از دستمان  امور  رشته 
صدفی با سه مروارید غلتان بود خانواده 
من که اگر در از آن گشوده میشد هر 
مرواریِد گردن آویز سرنوشتی جدا ازین 

باهمی میشدیم. من نمی خواستم چنین 
شود. و دِر صدف به باز شدن میرفت. 

طرز نگاه من بظاهر آلوده به دلبستگی ام 
بودند  شده  که  بود  مهرک  و  شکوه  به 
امتداد  را  آنها  من  من.  های دل  ستون 
کسب و کارم که در آن بسیار موفق شده 
بودم می دیدم. آنها هم منکر من نبودند 
اما در پناه امکانات من به شکفتن های 
وجود خودشان میرفتند. من خانواده سه 
نفریم را جمع میزدم با مدیریت شرکتم. 
آنها را جدا از هم تصور کردن برایم محال 
بود. اصالً و ابداً نمی دیدم که کار و کسب 
به  برود  اگر  که  کتاب  و  است  حساب 
رشدی عمومی،  حسابی،  عددی،  رقمی 
دارد. در حالیکه خودم و شکوه و مهرک 
بعنوان سه موجود زنده و یک جمع  سه 
نفری،  به رشدی از نوعی دیگر میرفتیم. 
نمی  مینویسم  االن  که  اینگونه  آنروز 
بود  شده  روبراه  ام  کسب  و  کار  دیدم. 
و زندگی سه نفری در کم و کسر نبود. 
پس  اند  رفاه  در  آنها  کردم  می  فکر 

خوشبختند. مثل من. 
پس چرا هر کدام بسوئی و بسمتی رشد 
می کردیم؟ شکوه روزی بمن گفته بود: 
»من مشتری گل های تو می مانم.« و من 

عمق حرف را ندیدم. 
و  سر  و  خانه  بگوید  میخواست  او 
همسری،  اداره و شرکت و کار و کسب 
نیست. با جادوِی کششی بنا شده،  نه با 
یک حساب بانکی و یک سلسله مقررات 

و یک بازی روانی بنام بازاریابی.
همو،  وقت دیگری بمن گفت: »مهرک 
و من  اجتماعیات.«   به  رو  دارد  جنمی 
بخودم می گفتم معلومست با امکاناتی 

که دارد هر توفیقی سر راه اوست.
شکوه به گلدوزی رو کرده بود و چیزها از 
زیر دستش در میآمد که اسباب تحسین 
فکر  من  و  میشد.  همگان  تعجب  و 
میکردم طبیعی است؛ همه چیز فراهم 
ضامن  من،  توفیق  نه!  که  چرا  اوست، 
او هم هست. گاهی در بحث های  هنر 
یا  با مهرک و رفقای کوچک  اجتماعی 
بزرگتر از خودم شرکت میکردم تا ثابت 
کنم ریشه فکرشان در من هم هست. 
و حتی وامی نمودم که از آن ها َسَرم و 
اجتماعیات را در خود دارم؛ باین دلیل 
که بسبب شغل ام،  با مردم هر روزه در 

برخوردم. 
مامانش و اگر تصادفاً مهرک یا رفقای او 
می گفتند آخر اجتماعیات فقط تجارت 
نیست،  میخندیدم از سر بی اعتنائی. 
نهان  در  و  میرفتم  تفکرات  مایه  درین 
مالمت می کردم که اگر این خانه و این 
رفاه نبود کجا جمع میشدید تا اینگونه 

بلبلی کنید. 
درین سفت شدن های ذهنی میرفتم. 
و روزی مهرک سر رسید و گفت: توی 
شیرینی فروشی دانمارکی بودم،  بانوئی 
زیبا بطرفم آمد و گفت: اگر اشتباه نکنم 
شما دختر دوست من شکوه هستید که 

دو سه سال پیش همین جا دیدمتان. من 
و ماماِن تو توی کالس گلدوزی دوست 
شدیم. او زد از همه جلو. هردومان ارکیده 
باز بودیم. عزیزم اسم من لیالست. سالم 

برسان به شکوه...
و  لیال و ذوق  شکوه شرحی داد درباره 
شوق او به گل و گیاه و مخصوصاً ارکیده 

پروری های او.
من گفتم: می شناسمش. ولی توی کار 
گل به جائی نرسید. شکوه گفت: عزیزم 
او ارکیده را برای ارکیده دوست داشت. 
خوب میدونم از شوهر صاحب مقامش 
اداری  تشریفات  تحمل  چون  شد  جدا 

نداشت اما عاشق او بماند. هنوز هم.
مقام  اون شوهر صاحب  اگه  گفتم:  من 
نبود او نمی توانست ارکیده ای بپروراند 

که در نوع خود بی نظیر بود.
وقتی  داره  حق  مهرک  گفت:  شکوه 
میگه ما زنها در نابرابری های اجتماعی 
بسر می بریم. آخر چطور میتوانی منکر 
استعداد هنری و ذات انسانی و عاطفی 
از مرد دلخواهش ارکیده  لیال بشی که 

ساخته و از ارکیده مردی دلخواه!؟ 
یادم است بلند شدم و گفتم: ما مالیات 
میدیم تا او صاحب مقامی کنه... و رفتم 

سر کارم. و مهرک فریاد زد: بابا...
***

را  ما  شکست.  مرا  گو  و  گفت  این 
به  یک  هر  مروارید  سه  آن  شکست. 
سمتی غلتیدند. و من در باور حرفه ای ام 
کردم  فکر  آن  یک  ماندم.   ... و  ماندم 
بیهوده  و حس  میروم.  رایگانی  رنج  به 

دویدن ها آفت پرکاری هایم میشد. 
شکوه هرگز ترک رویه نکرد. مثل یک 
کشتی در برخورد به امواج باال و پائین 
اما در جهت همیشگی میرفت.  میشد 
و مهرک نیز طوری حرف میزد از فردا 
بین  ها  دیروز  و  دیروز  گوئی  فرداها  و 
تعبیر  من  و  است...  نیفتاده  اتفاقی  ما 
میکردم به اینکه راحتند. خوش اند. فقط 

نمی خواهند زحمات مرا ارج نهند...
در حقیقت من کنده شده بودم از آنها 
در درون خودم. در عین حال همه چیز 

بحال عادی بود.
***

یک دو سه هفته بعد لیال با بسته ای از 
ارکیده وارد تاالر گل شد و یکراست آمد 
ارکیده  از  میشود  بپرسد:  تا  من  سراغ 
معمولی یک نوع کوچک »مینی ارکیده« 
ساخت تا بشما سفارش دهم؟ گفتم: چرا 
میخواهید ازین زیبای زیبا یک کوتوله 

بسازم؟ حیف نیست؟ 
گفت: او که به یقه اش میزنه،  مرد پر 
گل  باید  یا  ساعت  دو  هر  ایه.  مشغله 
را عوض کنه یا ببرند آب دهند و باقی 
ارکیده«  »مینی  به  اگه  میدونید.  را 
برسم شاید دو دفعه در روز کافی باشه 
عوض کردنش. گفتم: پس برای مصرف 
بود.  اینطور  همیشه  گفت:  شخصیه... 
قول دادم بهش مطالعه کنم. وقت رفتن 

قسمت دوم
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گفت: تاالر گل چه اسم قشنگی. گفتم: 
از شکوهه ... راستی چرا نمیائید باو سر 
بزنید؟ جواب داد: بزودی. بهش همیشه 
مخصوصی  جوهر  شکوه  میزنم.  زنگ 
داره. مهرک را دیدم. همه زیبائی شکوه را 
داره... به بینم... رفت با یک بغل گل سرخ 

که خواست بخره و من هدیه اش کردم.
همه رو برای شکوه و مهرک سر میز شام 
تعریف کردم . شکوه خندید و گفت: پس 

میآد پیش ما...
اما در مورد »مینی ارکیده« مهرک گفت: 
چرا؟  پرسیدم:  ها.  نکنی  را  اینکار  بابا 
نیست.  ارکیده  دیگه  مینی  اون  گفت: 
نمیشه طبیعیت را مسخره کرد. شکوه 
گفت: او پول نداره اما قدرت داره. تو هم 
علم داری که خودش قدرته. قدرت شما 
را پر کرده میخواهید گل را از گل بودن 
دور کنید. بهش میگم اگه دیدمش. نه نه 

مهرک تو بهش بگو...
تلفنش را گرفتم گفتم: مهرک یک حرفی 
را میدم بخودش. پرسید:  داره.  گوشی 
یک کلمه بگو چی میگه تا من آماده باشم؟ 
گفتم: میگه طبیعت را مسخره  نکنید. 
گفت: تا ته حرفش را خواندم. مهرک داره 
از شکوه جلو میزنه. میبوسمش فردا میآم 
پیش شما. دارم میرم دیدنی ... تا فردا. و 

رفت. و فردا اومدنشو خواهم گفت.
***

شکوه با فروتنی به مهرک گفت: اگر اومد،  
لیال را تو حرفاش دست کم نگیر. آدمی 
که با دو کلمه ایرج ته فکر ترا خواند و 
فکر خود را رها کرد شنیدن داره. ابتکار 
در  من  دست  از  یکباره  عمل  و  سخن 
رفت. احساس کردم از حوزه بحث بیرونم 
گذاردند. اما تصمیم گرفتم تا آخر آمدن و 
رفتن لیال در بحث بمانم حتی بصورت یک 
چرخ پنچر. امید دادم بخودم باالخره یک 

جوری از من نظریابی می کنند...
لیلی آمد. و یک بغل هدیه برای مهرک. و 
یک جعبه کوچک سرمه ای برای شکوه 
همراه یک دو ثانیه پچ پچ در گوش او... و 
رفتند به شرح خاطرات دیروزها و گذران 

این روزها.
و وقتی لیال گلدوزی های شکوه را دید... 
به تأمل رفت که چرا به نمایشگاه ها نره؟ 

... که چرا تجاری نشه؟ اما هیچ نگفت...
علف  نقش  که  کارهاشو  از  یکی  شکوه 
باب  ساتَنی  ای  پارچه  بر  بود  گلی  بی 
سمت  در  سپید  پیراهنی  بر  نشاندنش 
چپ و باال هدیه لیال کرد... لیال گفت: بمن 
میخوره چون یک علف آدم بی دنباله ام 

... که بچه ندارم. ولی ارکیده می پرورم. 
شکوه شرمنده شد .اما گفت: آدم با بچه 
هاش آدم نمیشه. بچه ها می پرند آدم می 
مونه. همین مهرک را شاید سال بسال نه 

ببینم و نشنوم.
زدند.  حرف  چیز  همه  از  ساعت  دو 
ناگهان لیال بلند شد که بره که وقت کار 
گلخانه اش بود. توی حیاط،  پهلوی اقاقی 
کنار.  کشید  را  مهرک  کاشتم،   دست 

بود.  نکردم. مهرک دلچسب همه  اعتنا 
اینطوری قانع کردم خودمو.

من صدا زدم: لیال پس اون سفارش را ...؟ 
حرفم را بریدو گفت: مهرک تلفنی گفت 
که ... فاتحه اش را خوند... خداحافظ ایرج 

خان...
***

گلویم.  در  استخوانی  شد  جلسه  این 
همانشب به شکوه گفتم: انگار من زیادی 
چرا  گفت:  شکوه  شما؟  جمع  تو  بودم 
زیادی؟ تو باعث آمدن لیال شدی. تو تلفن 
کردی. در حقیقت برای تو و تحسین فکر 
مهرک اومد. ولی خوب وقتی در یک جمع 

باشه چهارمی  نفری سه تاش زن  چهار 
خودشو ناجور حس میکنه.

پرسیدم: واقعا معتقدی به اینکه آدم با 
بچه هاش آدم نمی شه؟ جواب داد: عزیزم 
البته که معتقدم ولی خواستم دل تو دل 
لیلی بگذارم. گفتم: ما با یکدونه مهرکمون 
پدر شدیم، مادر شدیم، آدم هم هستیم. 

شکوه گفت: هیچکس با داشتن ها آدم 
مالک  میشه.  مادر  میشه.  پدر  نمیشه. 
با  فقط  آدم  ولی  میشه.  صاحب  میشه. 
عواطفش  با  هایش  دریافت  با  عقایدش 

آدم میشه. 
هم  مهرک  به  داریم،   رو  اینها  ما  اگر 
میرسه ولی مهرک نمیتونه بما آدم شدن 
را بفهمونه زیرا تا بجنبه ما رفتیم. تو از 

گفته من یک سویه درک کردی.
گفتم: چرا حرف تو گوارای من نمی شه؟ 

و اینکه من بدلیل اینکه اینو دارم نباید 
حس کنم آدم هستم! ؟ شکوه گفت: قبل 
از آنکه تو ثروتمند بشی هم آدم بودی. 
قبل از اینکه همسر منهم بشی، بی من 
و مهرک آدم بودی. االن هم آدمی. ولی 
شاید گاهی فکر کنی باین دلیل آدمی که 

دارا شده و دارا هستی.
گفتم: منهای تو و منهای مهرک و عواطف،  
که  هستم  اجتماعی  فعال  آدم  یک  من 
مالیات میدهم،  کار ایجاد می کنم. خمس 
و زکات میدم. به خیریه ها کمک می کنم؛ 

چطور ممکنه آدم نباشم؟ 
شکوه گفت: از موضوع خارج شدی. ولی 

حاال که مایلی بحث کنی، منهم حرفی 
ندارم. تو بدلیل همه آنها که برشمردی 
اجتماعی  اقتصادی-  فعال  عنصر  یک 
هستی مثل بسیاری دیگر. ولی عواطف و 
ادراکات تو از تو یک آدم میسازند ایندو 
را جمع نزن. ایندو را جدا جدا به بین. آدم 
موفق و پولدار در دنیا کم نیست. اینست 
من میگویم نه با بچه ام آدم هستم،  نه با 
شوهرم. با او مادرم. با تو همسرم. اما اگر 
عواطف انسانی در من نباشد مادر هستم،  
همسر هستم،  کدبانو هستم،  ولی آدم 

نیستم. .
اگر مادری من توام با درک درست از آدم 
بودن نباشد یک عنصر اجتماعی ام و بس. 
پرسیدم:  گرفت.  هیجان  قدری  شکوه 
نقصی است در ما که ترا به داشتن های من 
بدبین کرده است؟ گفت: چه نقصی باالتر 

ات  ثروت  زدن  فکر جمع  دائم  که  ازین 
آنچه  از  و  هستی.  دخترت  و  همسر  با 
بودی خودت را دور کرده ای. گفتم: آخر 
کارم زیاد است نمیرسم به عواطف شاید. 
شکوه گفت: رسیدی به حرف من. عواطف 

عطر مایند. گل بی عطر خریدار ندارد.
صبح سر می،  ظهر سر میز،  شب سر میز 
بوقت غذا. تو از چه حرف میزنی بجز از 
کار تاالر گل؟  آخر از خودت بپرس حرف 
دیگر هم داری؟  توی این خونه حرف از 
کار تو البته میتونه باشه. ولی کار تو داره 
خانواده رو میخوره. چرا فکر میکنی چون 
داریم،  چون میتونیم این و اونو بخریم، 
عزیزم  هستیم؟   هم  خوشبخت  پس 
داشتن دوست داشتن نیست؛ داشتن بی 

دوست داشتن کسالت است.
وقتی لیال از در میرفت بیرون باز هم از 
چه  لیلی  بگی  نمیشد  زدی.  حرف  کار 

خوب کاری کردی اومدی!
در  شکوه  فردا  تا  میدادم  مهلت  اگر 
همین مایه ها ادامه میداد. پس به بهانه 
برگه  شکوه  اما  بیرون.  زدم  هواخوری 
و گفت: چهارپنجم  داد  بدستم  را  تلفن 
تلفن های انجام شده طی سه ماه گذاشته 
تو.  به کار های شرکت  مربوط می شود 
اینجا کسی کارمند تو نیست. خانه جای 

پروراندن عواطف است...
هم  شکوه  بررسی...  به  رفتم  برگشتم. 
رفت به گلدوزی. مثل همیشه ولی نه مثل 

همیشه. 
بود. ولی من احساس  او درست  حرکت 
ام  خانه  از  داشتم  کردم. حق  نمی  خطا 

برای کارم بهر جا بخوام تلفن بزنم.
چه  گفتم:  گرفتم  باال  را  سرم  آن  یک   

جنایتی ازم سر زده که از تلفن خانه ام
گفت:  شکوه  ام!  کرده  کاری  استفاده   
جنایت، کشتن محیط زیست است. تلفن 

بهانه است.
***

مهرک سر رسید. و گفت: مامان. گرفتم. 
فردا میرم. 

من نپرسیدم کجا. آنها هم نگفتند کجا.
***

سردتر از آنشب تا به آنروز در خانه خودم 
شبی نداشتم. اما باز هم بخودم بدگمان 
نشدم. احساس نمی کردم کوتاهی هایم 
گرفتار  فردا  که  دادم  خبر  شکوه  به  را. 
بعد  سال  برنامه  تنظیم  و  شرکاء  هیات 
هستم دیرتر از همیشه به خانه میآیم. و با 
طعنه گفتم: ایرادی نداره عزیزم؟ و شکوه 
با وقار همیشگی گفت: خوب شد گفتی. 
موفق باشی. و من یادم رفته بود که مجمع 
شرکاء اینبار به دلیل باغات شرکت باید 
در ساری تشکیل بشه. پس سر صبحانه 
به شکوه گفتم ماجرا را و با مهربانی گفت: 

سفر بخیر عزیزم.

***

ادامه دارد
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مرتضی فرجیان :
*  طنز نویس ِ هوشیار 
ها  ارزش  باید  وآگاه 
های  ارزش  ضد  و 
اجتماع خودرا  بشناسد 
احترام  ها   ارزش  به 
ش  ز ر ا ضد و د ر ا بگذ
انتقاد  بین   هارازیرذره 

قراردهد .
نباید  نویس  طنز   *
خود  قلم  نیش  با 
اطف  عو   ، احساسات 
وبینش سیاسی مردم را 

جریحه دارسازد.
حیف !

» رئیس مجلس گفت : باید از حیف ومیل 
درسازمان های دولتی جلوگیری کرد«.  

»جراید«
قربان ، حیف که دیر اعالم کردید. هرچه 

بود میل کردندو رفتند.
» شاگرد تنبل«
»شاگرد تنبل«  بکی از نام های مستعار 
باال  » مرتضی فرجیان « است  ونوشته 
»حیف « اورا  درشماره هفتم ، سال پنجم 
 1373 اردیبهشت   ۲۲  - آقا  گل  مجله 
زمانی که دبیر شورای نویسندگان  این 
نشریه بود  نوشت . که این در جمهوری 

اسالمی دل شیر می خواهد.
کار  دوراِن  دراین  ببینیم   حاال   ، خوب 
با » گل آقا«  شاعر طنزپرداز ما چکونه  

زندگی می کرده است :

برنامه ی روزانه مخلص...!
بنده چون صبح سحر ، پیش از اذان پا میشوم
سخت منفک ازلحاف واز متکا می شوم
می کشم خمیازه ای ومشت می کوبم به خود
همزمان بااین عمل مشغول یک »آآ...« می شوم
موقع صبحانه ام کان نیست جز چائی ونان
شوم می  مربا   ، خامه   ، کره  آرزومند 
بعد کم کم می کنم  برتن کت وشلوار را
شوم می  مهیا  ازمنرل  رفتن   بهربیرون 
حال ساعت می دهد  آگاهیم از پنج ونیم
می نهم ازخانه پا بیرون و تنها می شوم
بیش از یک ساعت وربعی پیاده می روم
شوم  می  آنجا  به  وارد  برمقصدو  تارسم 
می نشینم پشت میز کار ، تا نزدیک ظهر
شوم می  تقال  گرم   ، مطلبی  شعرو  بهر 
خسته و وامانده  سمت خانه می آیم ناهار
بعد یک ساعت ر.ان سوی گل آقا می شوم
چون هوا تاریک می گ ردد ، از آنجا با شتاب
به الال می شوم آیم وحاضر  سوی منزل 
چشم را صبح سحر پیش از اذان وا می کنم
شوم می  فردا  کار  برای  آماده  باز 
»   فینگیلی«

نام های  از  »فینگیلی« هم  یکی دیگر 
که  است  نویسی  طنز  و  شاعر  مستعار 

دراین شماره  بااو آشنا می شوید

کیست ؟
مرتضی فرجیان  درسال 1313 درتهران 
زاده شد . پس از پایان  تحصیالت  بعنوان  
دبیر  در آموزش  وپرورش استخدام شد.

نخستین  شعر طنز او زمانی که ۲4 سال 
داشت  درسال 1337  درروزنامه فکاهی  
او  درسرودن  توفیق  چاپ شدومشوق 
شعر طنز گردید. کار جدی ومستمررا  از 
سال 134۲ باروزنامه تویق  شروع کرد که 
این  همکاری تا سال  135۰  ادامه داشت .

 وبعدازآن  تاریخ هم  توفیق برای همیشه 
تعطیل شد.

او چند سال  طنز نویسی را ترک کرد. 
امتا بعداز انقالب  با نشریات  » یاقوت« ، 
فکاهیون ، و خورجین  کار کردوتا آخرین  
نویسندگان   شورای  دبیر   ، زندگی   روز 

مجله گل آقا بود.
متأسفانه ، لحظاتی پیش از شامگاه  روز 
چهارشنبه ، بیست وسوم فروردین ماه 
برای  نامدار  نویس  این طنز  1374 قلب 

همیشه از حرکت ایستاد.

انتخاب سوژه ها
مرتضی فرجیان  مانند سایر طنز نویسان 
با  خود  کار  و  درمحیط  شب  تا  صبح  از 
مسایل و حوادثی روبرو بود  که هریک 
می توانست خمیر مایه ی یک داستان  
، شعر یا مطلب  طنز آمیز شود .. مثالً . 
فروش  موقع  کاسب سرگذر   که  اخمی 
شیر و پنیر صبحانه  به او می کرد- شیر و 

پنیری که روزبروز گرانتر وگرانتر می شد 
ومی شود- از آنجمله بود:

شیرگران شد...

دوغ وکره وخامه وسرشیر گران شد
چون شیر گران شد
کشک ونخود و قیسی و انجیر گران شد

چون شیر گران شد
رفتم بخرم سبزی آش رشته و یارو

ازپشت ترازو
گفتا : تره وجعفری وسیر گران شد

چون شیر گران شد
پیکان ِ قراضه دوسه روزی خفه می کرد

ُهل دادم وبادرد
 بردم ، آوانس گفت که : تعمیر گران شد

چون شیر گران شد
ازسقف اتاقم بچکد موقع باران

 هی آب فراوان
 اسفالت نتانم بکنم ! قیر گران شد

چون شیر گران شد

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

مرتضی فر   جـیان   ) شاعر و طنز نویسی با ده ها نام مستعار(
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رفتم بخرم  دفتر ثصدبرگ  دبستان
  ازیک دو سه دکان

گفتند همه : کاغذ تحریر گران شد
چون شیر گران شد

القصه کنون  گشته گران نرخ همه چیز
ازگنده  وازریز

گوش وزرا نیز ز تأثیر گران شد
چون شیر گران شد
» فینگیلی«
داخلی  جالب   خبرهای  همچنین  
ورادیو   ، ، مجالت  ها  روزنامه  وخارجی  
تلویزیون سهم مهمی درانتخاب  سوژه 
توسط  مرتضی فرجیان  دارد. او سوژه 
های اشعار ونوشته هایش  راازمیان  همین 
منابع انتخاب می کرد ازجمله درجراید 

نوشته شد:
» گر انی قبض های تلفن  سزوصدای همه 

را د رآورده است .«
و فینگیلی  چنین سرود:

گران ترین نیش!

خویش  ودستک  ودفتر  کنار  به  رفتم 
گشتم به میانشان  سه ساعت کم وبیش 
وگازوتلفن وبرق  زآب  که  که  دیدم 
! فیش  آمده  درآر  پدر  آخریش   اسن   
ازبازداشت   پروا  بدون  فرجیان   مرتضی 
صالحیت  بی  مقامات  به  پاسخگوئی  و 
با صالحیت  هرچه می خواست  دل  و 
او  البته  تنگش می نوشت و می سرود. 
نویس  طنز   : گفت  ومی  داشت   اعتقاد 
هوشیار  وآگاه باید ارزش ها وضدارزش 
ها ی اجتماع خودرا  بشناسد به ارزش 
ها احترام  بگذارد  وارزش ها را زیر ذره 
بین  انتقاد  قرار دهد  که ازآن جمله است  
ُمعضل احتکار ومحتکر که همواره  بوده 
وخواهد بود. که فینگیلی به زیبائی به آن 

پرداخته است :

محتکر...!

هرچه افزون می شود مال ومنال محتکر
خوب وخوش تر می شود هرروز حال محتکر
شوند الغرتر  هرچه  فزرتی  کارمنداِن 
چاق تر ، بشاش تر گردد جمال محتکر
هست بیماری مستضعف اگر ضعف ریال
محتکر ریال  جززور   ، نیست  آن  علِت 
اطواروناز کاِر دلبران  بود   اینها  از  پیش 
محتکر مال  نازواطواراست  حاال  لیک 
می رود تا عرش اعلی نِّک ونال مفلسان
هست تا درپشت  پستو قیل وقال محتکر
فسقلی اتاق  یک  آرزوی  مارا   ُکشت 
محتکر شمال  ویالی  انباری  نصف 
،  جفتی کفش خوب نیست  ما  زیرپای 
محتکر عیال  پاهای  زیر  باشد  بنز 
هست آشفته خیال خلق مفلس ، روزوشب
باشد  می  آسوده  درعوض 
موشک  محتکرنرخها  خیال 
رودتاآسمان می  گر  صفت 

هست این یک چشمه از کسب حالل محتکر
کرم از  فرما   کوتاه   ، کن  رحم  بارالها 
محتکر! وبال  و  وزر  مردمان  ما  ازسِر 
درسال 137۰ مجله گل آقا  گفت وگوئی 
با » دبیر شورای نویسندگان « خود کرد 
که درسالنامه اش چاپ شده است . دراین 
گفت وگوی کوتاه  از فرجیان سئوال شده 

است :

وطیفه طنز چیست ؟
فرجیان درپاسخ گفته است :

» وطیفه  طنز روشنگری وافشاء  مسائلی 
است  که وجودشان  دراجتماع  مایه عقب 
افتادگی  وانهدام  چامعه است . انتقاد اگر 
وقابل  تر  شیرین  بپوشد   طنز  ی  جامه 
طنز  وظیفه   واین  شود.  می  تر   احمل 
است  که مسائل  ومشکالت  وکمبودهای  
جامعه را  بالعاب شیرین طنز به جامعه  
اندر  ودست  مسئوالن   ومخصوصاً 
کاران  هیئت حاکمه عرضه کند.. وظیفه 
از مسائل   افراد جامعه  آگاه کردن   طنز 
ومشکالتی است  که بطورروزمره  باآن 
سروکار دارند . عرضه ی راه حل مسائل 
ومشکالت وظیفه ی طنز نیست . کار طنز  
شبیه کار  آزمایشگاههای  تشخیص طبی 
است . موارد نقص و بهم خوردگی واختالل 
جامعه را مشخص می کند ولی درمان  این 
اختالالت  ویافتن  راه بازگزداندن  سالمت 
جامعه  بعهده ی مسئوالن  کشور است .«
اگر چه عمده  شهرت مرتضی فر جیان  به 
خاطر  شاعری است اما  درنثرهم  دستی 

عمر  سالهای  اوبیشترین    . دارد  بسزا 
جوان  پردازان   طنز   درپرورش  خودرا  
با  خود  توانست   می  که  کسی  گذراند. 
خلق  اشعار ماندگار  درطنز معاصر فارسی  
 پایگاه استواری  داشته باش د  ، ترجیح 
داده است که تقریباً همه ی عمر ِ فعال 
اشعار   واصالح  تصحیح   به  خودرا  ادبی 
شاعران جوان  بگذراند. وقتی که مجبور 
می شد  گاه شعر طنزپردازی را بطور کلی  
ازاول تا به آخر تغییر دهد ، چون سوژه 
ازآن شاعر بود  ، نام  شاعر ونام خودرا  
می  چاپ  و  گذاشت  شعرمی  زیر  هردو 
زیر  مشترک   شعر  نمونه   بعنوان  کرد. 

است با دوامضای » عموباقر+ فینگیلی«

فراری ...!
خواهد سنگین  بهره  زمن  طلبکار  آن 
اسکناسی که بود خوشگل ورنگین خو اهد
ازلبخند  اثر  هیچ  او  درچهره  نیست 
پول از بنده  به قهر و غضب وکین خواهد
زنم  از دغدغه وهول وه راسش همه شب
قرص خواب از پی آرامش وتسکین خواهد
این میانه پدرم  سخت مریض احوال است
خواهد بالین  به  پرستار   و  پیغام  داده 
خودرا نموده  لوس  من   کوچک  دختر 
بلو جین خواهد مانتو وساعت و شلوار 
بنده هم  تا که فراری شوم از دست همه
به »ردیف« م لگد انداخته ، ماشین خواهم.
را  فرجیان    ، طنز  مشاهیر  از  بسیاری 
به حق استاد  خود می  دانند. شاعران 
یک  تغییر  ی  واجازه  حق  که  معروفی  

کلمه از شعرخودرا  به کسی نمی دادند  
، به آسانی  این حق واجازه را  به فرجیان 

می دادند.

نام های مستعار
آثار فر جیان  بانام های مستعار: »شاگرد 
تنبل ، فینگیلی ، ابو شنبلیله ، تر تیزک 
، خان داداش ، دائی مرتضی ، سید میرزا 
،  سپیده ، شونول ، کل توپی ، گل پونه 
، ندید بدید، هاده ، هاله ، هدی کوچولو 

و...» چاپ شده است .
مرتضی فرجیان  بانام مستعار فینگیلی  
سعر زنزی بسبک آواز کوچه باغی  دارد 

که خواندنی است :

ارز تک نرخی 
اال ای ارز تک نرخی ، الهی سرنگون گردی
به مثل این »ریال« درب وداغان نیمه جون گردی
به یک اردنگی جانانه  ازایران برون گردی
بمانند منات  و روبل مرده تون به تون گردی
که کردی اقتصاد ما  زبیخ وبن خراب آخر
بزیر بار سنگین  توشد پشت خالیق خم

زنرخ تو  نصیب مردم محروم ماشد غم
گرانی اخمها را کر ده افزون خنده هارا کم
وجودت از برای مردم ایران شده چون سّم
برون شد ظلم وبیدادتو ازحدنصاب آخر
تمام جنس ها گشته زتأثیرت گران اینجا
شده اکنون کلم قمری به نرخ زعفران اینجا
اینجا فغان  مردم  برلب  گرانی   بیاورده 
بزن فوراً بچاک جعده )!( وگمشو ، نمان اینجا
وجود نفس تو کرده دل مارا کباب آخر
زمانی نام تو »رسمی« وگاهی هم »شناور« شد
 به هراسمی شدی پیدا، بهای تو گرانتر شد
ازآنروزی که »واحد« گشته ای صدچرخ پنچرشد
شد برابر  ده  وکاال   هرجنس  بهاوقیمت 
شدی ای ارزیک نرخی بگردنها طناب آخر

مرتضی فرجیان  هزاران قطعه  شعر ونثر 
طنز دارد که در نشریات فکاهی  چاپ 
کاراو   ارزش  درک  امابرای  است   شده 
درطنز ُسرائی باید به کتابهایش  رجوع 

کردکتابهای :
1- »خنده بر هردرد بی درمان دواست «

۲-» دیوان فیلینگی « با مقدمه فاضالنه 
ابوالقاسم حالت

3- » لطفاً لبخند بزنید«
طنز   « ومحققانه  ارزشمند  کتاب   -4
سرایان ایران از مشروطیت تا انقالب« که 
به اتفاق محمد باقر نجف زاده بارفروش 
طنز  شعر  درپایان   اند.  کرده  تألیف 
نام  با  که  را  فرجیان  مرتضی  از  دیگری 
مستعار  فیلینگی منتشر کرده است باهم 

می خوانیم :

درددل....!
بلبل طبع مرا شورغزلخوانی نیست

که غزلخوانی این دوره به آسانی نیست 
بقیه درصفحه 48
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چقدرمن ازتیراندازی  لذت می بردم .اما 
حاال فک ر می کنم  باید با آگاهی ازاین 
آن  زیرا   . باشم  شوروشوقم  سرافکنده 
زمان  سعی داشتم  خودم را قانع کنم  که 
تیراندازی  تقریباً کاری عاقالنه  است و 
به مهارت  زیادی نیاز داردکه حدس بزنی  
به  سگها  و  بیابی  بیشتری   شکار  کجا 

آسانی  بتوانند  شکاررا پیدا کنند.
خاطره  یکی از بازدیدهایم  درپائیز  سال 
18۲7 در مایر  به یادماندنی است . درآن 
هنگام  ِسر مکین تاش ] فیلسوف و مو 
رخ[  را مالقات کردم  که خوش صحبت  
بعداً   . شناختم  می  که  بود  آدمی  ترین 
جوان  دراین   « بود:  گفته  که  شنیدم  
چیزی هست  که مورد عالقه ن است « 
ومن از گفته ی او احساس غرور  کردم . 
این بیشتر بخاطر  این بود که او هرچه می 
گفت  باعالقه گوش می کردم . گرچه مثل 
خوک  له مطالب تاریخی ، امور سیاسی  
 . بودم  اعتنا  بی  او  اخالق  ی  وفلسفه 
شخصیتی  از  وتمجید  تعریف  شنیدن 
برجسته  - بااینکه  مسلماً  باعث تکبر  
ونخوت می شود- فک ر می کنم  برای 
جوان خوب است واورا در مسیر درست 

قرار می دهد.
مسافرت من  به مایر  در طول این دوسال  
تیراندازی  از  جدا   ، بعدی   سال  سه  و 
پائیزی  ، واقعاً  شادی بخش بود.زندگی 
 . گذشت  می  آزادی  در  کامالً   درآنجا  
کاری   سوار  و  روی   پیاده  برای  ییالق 
بسیار دلپذیر وگفتگوهای شبانه  درجمع 
خانوادگی  همراه با موسیقی دلنشین بود.
تابستانها  همه ی افراد خانواده  روی پله 
های  سایه بان  قدیمی روبروی  باغ گل  
در شیب ساحل  پردرخت  دربرابر خانه  
که انعکاس  آن در آب افتاده  بود ، می 
نشستند . اینجا و آنجا  گاهی ماهی از آب 
بیرون  جست می زد  یا مرغ آبی  آب 
بازی می کرد . تصویر این شبها  بوضوح  

درذهن من نقش بسته است .
من همچنین  به عموی بسیار محترمم 
ساکت  او   . بودم  پیداکرده  دلبستگی  
وتودار  بود وتقریباً  دیر آشنا بنظر می 
رسید. اما گاهی  بی پرده با من  حرف می 
زد.و اوازآن آدمهای  قابل احترام  باعقیده 
ی پاک و شفاف بود. فکر نمی کنم  هیچ 
قدرتی  روی زمین می توانست  یک اینچ  

پنداشت   از مسیری که درست می  اورا 
منحرف کند. من اورا درذهنم  با چکامه 
فراموش  را  آن  که  هوراس   مشهور  ی 
 nec «: کرده ام  وکلمات آن چنین است

vultus tyranni« به یاد می آورم . 

کمبریج ، 1828- 1831
 ، ادینبرو   در  دوسال   گذراندن  از  پس 
پدرم متوجه شد  یا از خواهرانم شنید  
که من حرفه ی پزشکی را دوست ندارم 
.پس پیشنهاد کرد  که بهتراست کشیش 
شوم. او از اینکه من  به ورزشکاری عاطل 
و باطل  - که آن هنگام  سرانجام احتمالی  
برای من بنظر می رسید- بدل گردم کامال 
مخالف بود.تقاضا کردم  که اندک فرصتی  
به من داده شودتادراین باره مطالعه کنم 
. براساس  آنچه می دانستم  وفکر می 
اعتقادم  رادرباره  کردم  تردید داشتم  
ی تعصب  و جزمیت  کلیسای انگلستان  
اعالم کنم. بااین حال  به لحاظی دوست 

داشتم  کشیش روستا باشم .
جان   « کتاب  دقت  با  آنچه  براساس 
پیرسون  درباره مذهب «  وچند کتاب 

دیگررا  درباره ی الهیات  خواندم  ، 

کمترین شکی  نباید درحقیقت  دقیق 
و موبموی  هرواژه کتاب  مقدس داشته 
به  که  کنم   راضی  را  خودم  باید  باشم. 
»مذهب« ، باید تماماً تسلیم شد. هرگز 
منطقی  غیر  چقدر  نشد   روشن  برایم  
چیزی   به  من  شود   گفته  که  است  
اعتقاددارم که آن را نمی فهمم وحقیقت 
آن  ناروشن است . اما با صداقت  کامل 
باید بگویم  که هیچ تمایلی  به جروبحث  
درباره ی جزمیت ندارم  . بااین حال  این 
قدر  احمق نبودم  که بگویم :»  باور می 

کنم  زیرا  نامعقول ومحال است «.)1(
 ظاهراً مضحک است  که من زمانی  می 
خواستم کشیش شوم  وچقدر بیرحمانه 
مورد حمله ی دین  باوران  متعصب قرار 
می گرفتم . این تصمیم و خواسته ی پدرم 
نه تنها  رسماً تحقق نیافت  بلکه  به مرگ 
طبیعی ُمرد. آن زمان  که کمبریج را تر ک 
گفتم  . به عنوان طبیعی دان  به »بیگل«  
پیوستم .اگر بگفته ی جمجمه شناسان 
کامال  بخوبی   من   ، کرد  اعتماد  بتوان 

مناسب کشیش شدن بودم . چند سال
پیش دبیر انجمن  روانشناسی  آلمان طی

credo quia incredibile  )1(

نامه ای  بااصرار  تقاضای عکسی از من 
کرد. مدتی بعد گزارش یکی از جلسه ها 
بدستم رسید که بنطر می آمد  دیخت 
س رمن  موضوع جروبحث  علنی بوده 
کرده  اعالم  گویندگان   از  یکی   . است 
بود  برآمدگی جمجمه من  به اندازه کافی  

برای ده کشیش رشد کرده است .
یکی  به  بود   الزم  برای کشیش شدن  
بروم   انگلیسی  زبان   دانشگاههای  از 
ترک   بعداز  من   اما   . بگیرم  مدرکی  و 
دبیرستان هرگز  کتاب ادبیات  کالسیکی  
باز نکرده بودم  ومتأسفانه  درفاصله ی 
این دو  سال واقعاً  همه چیزرا  فراموش 
کرده بودم ؛ به نظر  باورنکردنی  می آید 
، ولی هرچیزی  که یادگرفته بودم  حتی 

چند حرف یونانی  را ازیاد برده بودم .
به  دراکتبر   معمول   طبق  بنابراین 
کمبریج نرفتم ، بلکه با  معلم خصوصی  
تعطیالت  وبعداز  کارکردم  درشرزبوری  
کریسمس  اوائل سال 18۲8  به کمبریج 

زندگی نامه خودنوشت 
چارلز داروین

ترجمه  دکتر محمدعلی صوتی                                         قسمت  پنجم

کالج ترینیتی
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رفتم . د راین مدت  به حد مطلوب برای 
تسلط به زبان رسیده بودم ومی توانستم  
و  هومر   مانند  یونانی   ساده   کتابهای 
ترجمه  آسانی  به  راتقریباً  »قراردادها« 

کنم .
سه سالی که در کمبریج گذراندم - باآنکه  
تحقیقات علمی  مورد توجه بود- مانند 

ادینبرو  و مدرسه  کامالً وقتم تلف شد.
نیز  ریاضیات   فراگرفتن  به  بین   دراین 
مبادرت کردم . حتی درتابستان  18۲8 
کسل  مرد  که   ( خصوصی   معلم  نزد 
کننده ای بود( به » بارماوث« رفتم  اما 
پیشرفتم بسیار کند  وکاربرایم زجر آور 
بود. بیشتر بخاطر اینکه  نمی توانستم  
مفهوم  مقدمات جبررا درک کنم . این بی 
صبری بسیار احمقانه  بود وچندین  سال 
بعد  عمیقاً  پشیمان شدمچرا باندازه کافی  
ادامه ندادم که از اصول  عمده ی ریاضیات 
حداقل  چیزی بفمم ؛ بدین ترتیب  آنان که
وقت خودرا  وقف یادگیری ریاضیات می 

کنند  ازشعور واالئی برخوردارند.
دررابطه با ادبیات  کالسیک کار چندانی 
سخنرانی   درچند  شرکت   جز  نکردم 

اجباری کالج  که تقریباً  سطحی بود.
درسال دوم  یکی دوماه  می بایستی برای 
گذراندن  نخستین  امتحان  برای گرفتن 
لیسانس کار کنم و به آسانی موفق شدم .
برای  جدیت  با  تقریباً  نیز  آخر  درسال 
گرفتن  لیسانس کار کردم و بفراگرفتن  
اقلیدس  ادبیات کالسیک  وکمی جبرو 
- که پیش از آن درمدرسه  برایم شادی 

بخش بود - پرداختم .
برای گذراندن  امتحان لیسانس  الزم بود 
کتابهای » شواهد مسیحیت« و » فلسفه 
هم  را   )۲( پیلی  ویلیام  نوشته   » اخالق 
بخوانم . این نیز بشیوه  ای دقیق به انجام  
رسید و با اطمینان  می توانستم  سرتاسر 
کتاب » ش.اهد«  را بدرستی بنویسم ، 

البته نه به زبان فصیح پیلی .
بخشس  فقط  آثار   این  دقیق  مطالعه 
اینکه  بدون  بود  آموزشی  ی  شیوه  از 
همچنانکه    . کنم  تعمق  آنها  درموضوع 
آن زمان  احساس می کردم  وهن.ز هم 
باور دارم  ، اینها هیچ تأثیری  برپرورش 
مشکلی  زمان  آن  نداشتند.  من  ذهن  
درصغری و کبری چیدن پیلی  نداشتم . 
بافرض پذیرفتن  گفته های او  من بیشتر 
شیفته ی سطهای طوالنی استدالل های  

او بودم .
امتحانی   سئوالهای  صحیح  باپاسخ 
کتابهای پیلی  وازعهده برآمدن  امتحان 
افقلیدس  و نه چندان ضعیف درادبیات  
دربین   ای   شایسته  جایگاه  کالسیک  
فارغ  ممتاز  بادرجه  که  کسانی  گروه 
عجیب   . قرارگرفتم   ، شدند   التحصیل 
است که درست بخاطر نمی آورم ئ که 
در چه مرتبه ای  بودم ، حافظه من  بین 

پنجم ، دهم و دوازدهم درنوسان است .
رشته   درچندین  عمومی   سخنرانیهای 
دردانشگاه  برگزار می شد و شرکت در 

از  که  من  اما  بود.  اختیاری  کامالً   آنها 
بودم   بیزار شده  ادینبرو   سخنرانیهای  
حتی در سخنرانیهای  جالب و آموزنده 
آدام سدگویک ، پروفسور  زمین شناسی  
بودم   کرده  چنین  اگر   . نکردم  شرکت 

شاید بیشتر زمین شناس شده بودم .
پروفسور   درسخنرانیهای   همه   بااین 
هنسلو )3( درباره گیاهشناسی  شرکت 
بخاطر  را  او  سخنرانیهای   . کردم  می 
وضوح فوق العاده   وتصاویر  قابل تحسین  
دوست  داشتم . گ رچه به مطالعه  گیاه 
معموالً    ، هنسلو   . نپرداختم  شناسی 
شاگردان  وچند عضو قدیمی تر  راباپای 
به  بادی   یاباقایق  دلیجان   یابا  پیاده  
گیاهان   بردودرباره  می  دور  راههای 
این  رد.  ک  می  سخرانی  نادر  وجانوران 

گشت وگذارها  لذتبخش بود.
که  مطمئنم   حاضر   درحال  باآنکه  
درزندگی ویژگی هائی درکمبریج کسب 
کردم ، اما متأسفانه وقتم  زیاد تلف شد. از 
آنجا که دیگر  نمی توانتستم  به تیراندازی  
وشکار - باهمه عشق وعالقه ام - بپردازم 
وصحرا  دردشت  سوارکاری   برای 
جوان   وچند  ورزشکار   گروهی  به 
خوشگذران  بی خیال پیوستم . ما معموالً 
با هم شام می خوردیم . بااینکه دربین ما 
مردان  متشخصی بودند  ، گاهی بیش از 
حد مشروب می نوشیدیم و آوازهای شاد  
می خواندیم .و بعد ورق بازی می کردیم 
که  وشبهائی  روزها   آن  برای  اکنون   .
گذراندم  احساس شذرمندگی می کنم . 
اما از آنجا که بعضی از دوستان من  خوش 
مشرب بودند  وروحیه ی همه ما شادبود  ، 
با نگاه  به گذشته خودم را نمی توانم قانع 
کنم  ازآن روزها  بارضایت خاطر یادکنم .

ُخلق  با  دیگری   رفقای  خوشحالم   اما 
وخوی  کامالً متفاوتی  هم داشتم . من با 
»سی . ویتلی « خیلی صمیمی بودم وباهم 
به پیاده روی های  دورودرازی  می رفتیم .
او مرا با نقاشی  وگراور آشناکرد  که چند 
قطعه  از آنهارا خریدم . پس از آن اغلب 
به گالری فیتز - ویلیام می رفتم وسلیقه 
ام  به اندازه کافی خ وب بود. برای اینکه 
ضمن  تحسین از نقاشی ها  ، با موزه دار  
فراوان   بااشتیاق   . کردم  می  بحث  پیر  

کتاب سررینولدز را خواندم )4(
نبود  فطری  درمن  گرچه  عالقه  این 
نقاشی   . یافت  ادامه  سال  چندین  تا 
از  بیش  لندن   گالری   نشنال  های  
آثار  بخصوص  بود.  من  خوشایند  پیش 
سباستیان  دل پیومبو )5( مرا به هیجان 

می آورد.

)william Paley  -)۲ کشیش انگلیسی 
1743-18۰5

)3(- جان استرنز هنسلو)17۹۶-18۶1( 
به  او  کمبریج.  گیاهشناسی  پروفسور 
را  دان  داروین کمک کرد شغل طبیعی 
به دست آورد. داروین  بیگل   درکشتی 

همیشه ازاو بااحترام یاد میکرد.

من همچنین با یک گروه نوازنده - فکر 
مهربانم   دوست  اهنمائی  ر  به  کنم   می 
 . شدم  آشنا   - هربرت  موریس  جان  
دادن  وگوش  نوازندگان  با  ازمعاشرت  
به  شدیدی  رغبت  آنان   نوازندگی  به 
داشتم   عادت  .و  دم  کر  پیدا  موسیقی  
درپیاده روی هایم  درروزهای هفته  به 
کلیسای  در  ملی  سرود   اجرای  هنگام 

کالج  کینگ  حاضر شوم .
داد.تا  می  زایدالوصفی  شادی  بمن  این 
آنجا که ستون فقراتم  برعشه می افتاد. 
نه  دلبستگی  دراین  که  بودم   مطمئن 
تظاهری بود و نه تقلیدی . زیرا معموالً به 
تنهائی  به کالج کینگ  می رفتم وگاهی 
سران گروه کررا به اتاقم دعوت می کردم.
با همه ی اینها  من کامالً  فاقد حساسیت  
ضرب  توانستم   ونمی  بودم   شنوائی 
آهنگ  را به درستی تشخیص دهم . این 
معماست چطور ممکن بود  از موسیقی  

لذت می بردم .
دوستان موسیقی دان  زود متوجه ضعف 
من   باآزمایش  را  وخودشان  شدند  من 
سرگرم می کردند . این آزمایش ها  شامل 
بودوقتی  ضرباهنگ   تعداد   تشخیص  
آهنگی را تندتر  یا آهسته تر  از معمول 
می نواختند. زمانی که سرود » خدا شاه 
را حفظ کند«  را طوری می نواختند  که 

معمای گیج کننده ای بود.
مرددیگری بود  تقریباً  به بدی حساسیت 
گوش من وعجیب بود که کمی فلوت  هم 
براو  موسیقی   درامتحان  یکبار  زد.  می 

پیروز شدم .
ی  باندازه  درکمبریج   فعالیتی   هیچ 
جمع آوری  سوسک مایه رضایت خاطر  
ودلخوشی من نبود. این امر صرفاً بخاطر 
تهیه  کلکسیون   بود. زیرا آنها  را تشریح 
های  توصیف  با  بندرت  و  دم   کر  نمی 
منتشر شده  مقایسه می کردم . یاآنکه 
نامی به آنها می دادم .دراینجا نمونه ای  
از میزان عالقه ام را خواهم آورد: یک روز 
وقتی  پوست درخت  پوسیده را می کندم  
دوس وسک نادررا دیدم و هرکدام را به  
دستی گرفتم . سپس  یکی دیگررا  از نوع 
جدیدی دیدم  که نمی توانستم  آن را از 
دست بدهم . بناچار  یکی را  که دست 

راستم گرفته  بودم دردهانم انداختم . 
تلخ  بشدت  مایع   سوسک   متأسفانه  
زننده ای از خود بیرون داد ومجبور شدم 
کردم   نتیجه گمش  در   . کنم  تف  را  آن 

وهمچنین سومی را.
درجمع آوری  کامالً موفق بودم . دوروش 

را ابداع کردم : کارگری استخدام کردم  

)4( - سر جاشوا رینولدز)17۹۲- 17۲3( 
نقاش انگلیسی ، نخستین رئیس آکادمی 

سلطنتی.
حدود   ( پیومبو  دل  سباستیان    -  5
ایتالیایی دوره ی  نقاش   )1547 -1485

رنسانس

درختان   رااز  ها   خزه  زمستان  در  که 
بزرگ  ای   کیسه  ودر  بتراشد  پوسیده 
بریزد. عالوه براین  آشغالهای  ته قایق 
های بادی را که از نی های باتالق آورده  
، جمع کند . ازاین راه مقدار زیادی انواع 

سوسکهای نادر نصیبم شد.
هیچ شاعری با نخستین  شعر چاپ شده 
اش  بیش از من  احساس شادی نکرده 
است . وقتی در نشریه » تصاویر حشرات 
افسون  کلمات   با   ، استفن  بریتانیا« ی 
کننده ی :» بدام انداخته  توسط جناب 
آقای چ. داروین« برخورد می کردم غرق 

لذت می شدم .
بوسیله ی نوه ی عمویم  دبلیو . داروین  
برخورد   با هوش وخوش  ، مردی  فاکس 
که آن وقت در کالج کرایست بود و بااو  
بسیار صمیمی شدم  ، با حشره شناسی 

آشنا گردیدم .
پس از تسلط کامل  برموضوع  با آلبذت  
وی . دانشجوی کالج ترینیتی  که سالها 
اچ  و  شد   آور  نام  باستانشناسی  بعد  
جمع  برای  کالج   همان  از  تامپسون   .
آوری سوسک می رفتم . تامپسون بعداً 
آهن   راه  رئیس    ، کشاورزی   متخصص 

وعضو پا رلمان شد.
سوسک  آوری   جمع  به  عالقه  ظاهراً 
تاحدودی موفقیت را درآینده نوید می 
داد.! تعجب می کنم  چه نقش پایداری  ، 
ریخت بیشتر سوسک هائی که درکمبریج 

گرفتم درذهنم  بجا گذاشته اند.
 ، ها  محل  از  بعضی  توانم  می  دقیقاً  من 
که  رودخانه  وسواحل  پوسیده  درختهای 
بخاطر  آوردم   دست  به  خوبی  چیزهای 
بیاورم . Panagaeus crux - major  زیبا 
درآنروزها گنجینه ای بود واینجا در داون  
سوسکی را درگذرگاه دیدم. وفوراً متوجه 

شدم که این گونه ای متفاوت است
ادامه دارد .

William Paley
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واژگان ، برگردان زندگی آدمیانند 

 زبان نوشتار  این برتری ویژه را برزبان 
درهمه  خودزبان   چون  که  دارد  گفتار 
درپیدایش   خود  مردم  ی  ها  نیازمندی 
یده های  وپد  پیوندها   ، ها   همبستگی 
هناینده   ، وسرزمینی  فرهنگی  نوین  
ی  ها  دیگرگونی  همه  وبا  بوده  )مؤثر( 
درونی  ، هنری ، اندازه داری )اقتصاد( ، 
سررشته داری )حکومت(، سیاسی وهمه 
نهادهای  فراهمی )اجتماعی( وجز اینها 
وبدین  است  داشته   ناگسستنی  پیوند 

سان  نوشتار  افزون بر اینکه :
- تنها پیوند وبازگوی فرهنگ و آموزنهای  

پیشینیان با کنونیان است ،
همچنان   را  باستانی  واژگان   رویه   -

نگهداشته  وبه ۀآیندگان  می رساند، 
زبان  درپی   پی  گسترش  و  فراگیری   -
می  پایدار  نویسی   درست  رابربنیاد  

گرداند،
- نمایانگر نشانه ها وهمه دیگرگونی های  

سامانی ها ونابسامانی هاست ،  
بازگوی تاریخ وسرگذشت آدمیان نیز می 

باشد.
واژگان   پیوند  تک  از   » نوشته  زبان    «
باسازمانی  سامان یافته  که واژه به واژه ی
 آن  بایکدیگر  همبستگی دارند  پدید 
می آید وزبان براستی  آمیزه ای است  از 
آواها  و واژگان  وازاین روی  زبان نوشتار  
چون زبان  گفتار بربنیاد  واژگان استوار 
است  وواژگان نمایانگر  ویژگیهای  زبان 

نوشتار  وگفتارند.
از ویژگی های زبان نوشتاری  و واژگانی  
سخنگو  و  )شاعر(  سرا  چامه  هر  که 
گیرد   بکار می  ونویسنده درزمان  خود 
افزون برروش نویسندگی  ، زمان وجای 
لغات(   )معنی  واژگان  وچم  نوشته   آن 
از   بسیاری  سرانجام   شده   بکاربرده 
های   دانش   ، دینی   ، سیاسی  باورهای 
های  ورویداد   وروش  آدمی  گوناگون 
زندگانی  آنان را نیز  آشکار می گرداند. 
افزون بر آنچه گفته شد ، شناخت   دیگر 
گونی های زندگانی آدمیان  درزمان های 
گوناگون  ، شیوه  زندگانی  وپیوستگی  
آنان با یکدیگر  ، با کارها  وپیشه ها  و 
 ، آنها   وترتیب(  )نظم  داشتن  بسامان 
باهنرها با پیشرفتهای فنی ، وجنگاچ ها 
))اسلحه (با فرهنگ وپد یده های  گونه 
گون  فراهمی ، بانام  افزارها و پوشاک ها 
وخوراکی ها  وهمه نیازاک های )نیازمندی 

ها( آنان از دانش و هنر و فرزان )فلسفه( 
واژگان   را  آنها    ترین  خرده  تا  گرفته 
نشان می دهند.از کهنه و نو ، از رفته ها 
وبدست آمده ها ، ازبرخورد  آدمیان  با 
خود ودیگران  ، همه را  ازراه واژگان  می 
توان یافت وهمه آنها رادرزمان  ودرجای 

خود می توان  شناخت .
ترجماِن    ، واژگان  که   این  سخن  کوتاه 
آن  کننده  و  است  پارسی  واژه  )ترجمه 
اشتباه  مترجم  واژه   . گویند  ترجمان  را 
است وباید بجای آن ترجمان را بکاربرد.(
راستین  فرایند  زندگانی آدمیان  وبازتاب  
همه پادکارها )واکنش ها( وویژگی های  
تنی )فردی( و گروهی  آنان در هزاره های 
بسیار  می باشدکه با شناخت آنها  انگیزه  
پیشرفت  و چبود  مردمی که با آن واژگان  
سخن می گویند  ومی نویسند  شناخته 

می گردد.

زبان پشتوانه  وپایگاه اندیشه ها

ازویژگی های زبان ، باز گفتن اندیشه ها  
وروان ساختن  آنها  درمیان دو  یا چند 
کس است . همانگونه که  زبان ، تازمانی  
برویه گفتار درنیاید ، اندیشه ها  ورازهای 
درونی  آدمی را  بگونه  واژگان  آشکار 
اندیشه  ونیروی  از  بیرون   به  نسازد  و 
پیام   توانائی   ، نرساند   او  دریافتنی  
ندارد.  هارا  اندیشه  ودریافت   رسانی 
چیزهائی  آن  همه  ها   وبرداشت  رازها 
که پیوسته  ازراه شنیداری  ودیداری  به 
اندیشه  راه می یابند  و بروبه  درون ما 
یه  آدمی در می آیند  وباآدمی  درزمینه 
را  دردرون   اندیشند  واندیشه  ای  می 
خود می پروراند، اگرازراه زبان  بگفتاری  
درنیاید  چون رازی ناگفته  وگونه  اندیشه 
ای ناشناخته  دردرون او  باز می ماند وآن 
درون مایه آدمی  که بنیاد  هستی اندیشه 
زمان   درکاربرد   او  نهفته   ورازهای  ها  
ودربیرون  از اندیشه های  اوست هیچگاه  

شناخته وآشکار  نمی گردد.
رازهای  وشناخت  ها  اندیشه  دریافت 
درونی  آدمیان  تنها ازراه زبان  آشکار 
پایدار   را  آن   نوشتاری  وزبان  می گردد 
های   تخمه  به  ای   تخمه  واز  سازد  می 
دیگر(می  نسلهای   به  )نسلی  دیگر 
رساند..ازسوی دیگر زبان  خو د افزاری 
آدمیان  دردست  اندیشیدن   برای 
آن  بخواهند   وهرجا   که هرزمان  است 
وخواست  درآورده   واژگانی  برویه  را 

نیروی  واالش   کار  گردانند.  روا  خویش 
دریافتنی »ذهنی«  همه اندیشمندان  و 
، سامان  زبان   درچارچوب  بینشوران   
یابد  وزبان  چون پایگاهی  استوار   می 
برای اندیشیدن ونیزبرای بازنمودن  همه 
کوششها وپراکندگی پژوهشها  و هوده  
دستاوردهای  دانش وپژوهش  آنان است  
بنیادها   وهمه  وشهریگری   فرهنگ  که 
واندازه  سیاسی    ، فراهمی  ونهادهای  
داری  برآن استواراست وازاین روی زبان 
تنها  پایگاه اندیشه ها  وپیوند آن با .اژگان  
درراه بازنمود آرزوها  وخواستهای درونی 

آدمیان است .

زبان سخن
زبان ، دستگاه  درچیده )منظم( وسامان 
آدمی   )ذهنی(   دریافتنی  نیروی  یافته  
دست  از  که  است  آن  از  وجداشده 
 ، سره  )یک  پاک   ، ها  یکه  یازیدن  
تماماً(  بدوراست. دربرابر چنین  دستگاه 
یکپارچه  ودرچیده ، رویه دیگرزبان  جای 
دارد  که آن را زبان  گفتار یازبان  سخن 
گویندکه خود پاره ای  ازهمین دستگاه 
از  دربیرون  آن   وهستی  بوده   یکسر 
نیروی دریافتنی آدمی ، دیدنی ودریافت 

کردنی است  .
زبان سخن  که فرایند  زنده  و پاره ای  از 
دستگاه  زبان است  خود روشهای  ویژه 
ای دارد. ازاین روی  هریک از نویسندگان، 
درسخنوری  وگویندگان   سخنوران  
خوددارندکه  ویژه  شیوه   ونویسندگی 
همآهنگی  وسازگاری  با دیگران  ندارد. 
بگونه ای که  سخن وگفتار  هیچ دونفری  
ازیک زبان  با یکدیگر  مانندگی ندارند. 
وسخنگویان   نویسندگان  هرچند 
بسیارند  ولی سخنی که  هستی بخش 
زبان باشد وآنرا ارجدار  وجاودان  گرداند، 
سخنی است پرورده شده و آرایش یافته  
که اززیبائی  و رسایی وارزش های هنری 

بهره مند باشد. 
سخن زیبا  وزبان ، دو جستار  جداگانه ای 
است که نمی توان  آندورا یکی دانست  
وباهم درآمیخت وازاین روی جدائی هایی 
میان  سخندان وزبان دان  دیده می شود.
که هرسخندانی را زباندانی سزاست ولی 
اززیبائی   سخنش  که  باشد  هرزباندانی  
به  باشدویا  بهره  بی  هنری  وارزشهای  
که  نباشد  شناس  سخن  دیگر   سخنی 

گفته اند:

چوبشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نئی جان من خطا اینجاست

دو  این  مرز  )توجه(  باپروای   ، سان  بهر 
درزمینه  توان   می    ، جداگانه  جستار  
نهفته  هنری   وارزشهای  زیبا   سخنان 
آفریند   می  دردلها  شوری   که  درآن  
واندیشه  انگیزاند  برمی  را   وهنردوست 
ها را بر می افروزاند وسخن را  به ا وگ 
)اوج( واالی زیبایی     ودلنشینی خود  می 
رساند  ، به کوتاهی  برای آشنایی ، نه درراه 
، که خود دانش  جداگانه ای شناسایی 

 است ، سخن راند تاارزش ها ی هنری 
وسعدی   فردوسی  چون  سخنورانی  
ودیگر بزرگان  وسخنوران  پارسی آشکار 
ونمایان گردد که سخن هنگامی  دردلها 
می نشیند  وجاودانه می ماند  که بدور 
ازواژگان  بیگانه  وآمیخته باهنروزیبایی  
برای  پیامی ساده وخشک   وتنها  باشد 
سرها نباشد  که بدل  ها نیز راهی جوید  
های  پدیده   هرچه  برانگیزاندکه  وآنرا 
انگیزندگی و آفرینش   از   ، هنری سخن 
ارزش   ، باشد  برخوردار  بیشتری  هنری 
هنری فزون تری  خواهد داشت  وجاودانه  

خواهد ماند.
واین خود تنها  انگیزه پاک  وورجاوندی  
جنبش   پیشگامان   همه  که  بود  می 
روی   پیش  پارسی   زبان  پیرایش  
پاکدالنه   راه   ودراین  اند   خودداشته 
تالش های  بسیاری کرده  ، دچار  سختی 
ها ودشواریهای فراوانی  شده وبسیاری  
ازآنان نیز  جان خودرا  ازدست داده اند  
تازبان پارسی  از آشفتگی  ونابسامانی  ، 
کژی  ونادرستی ، درآید. رسا وگویا گردد 
وازواژگان  سست وچاپلوسانه  وواژگان  
دشوار وبی معنی  وپیچیده دور  باشد. 
زبانی آراسته  وکرانه پذیر گردد وزیستی 

جاودانه  داشته باشد.

آغاز نویسیدن 
وبازنمودن  گفتن   افزارسخن   ، زبان 
بسیار  نیاز  بدان  که  آدمیانست  اندیشه 
سخن  مردمان  هرآینه   نباشد  استواگر 
گفتن  ندانند  واندیشه یکدیگررا  دریافت 
کردن نتوانند  ورشته های هم اندیشی   

وباهمی گسیخته گردد.
زبان سخن نیازمند  نشان های  هم مانی 
)بهم شبیه بودن(   و بسامانی است .که 
بازگفتن  وبازنمودن  اندیشه را یاری دهد  

پارسی بگوئـیم و پارسی بنویسیم
نوشته ای از جاویدنام  دکتر خانک عشقی صنعتی 

قسمت هفتم 
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وآدمیان را  بیکدیگر  نزدیک گرداند. این 
نشانها  و یا نخستین  زبان سخن گفتن  
آدمیان  ، در آغاز  آوازهای کوتاه  وبلند 
بوده  که با آنها خواستها و اندیشه های 
کردند   می  دریافت  یکدیگررا   درونی  
می  رده  برآو  خودرا   های   ونیازمندی 

ساختند.
است  خرسندی  بسیار  جای  خود  این 
که آدمیان درهرزمان ودرهرجا پیوسته  
 ، داشته  وبهروزی  پیشرفت  روبسوی 
بوده  افزایش  روبه  آنان   ودانش  آگاهی 
زمین  درروی  آنان   پیدایش  واززمان  
آرمان  وهمیشه   رفته  پیش  همواره 
خود  واین  است  داشته  بهزیستی  
آنان  ویژگیهای  واز  آدمیان   ازسرشت 
وخودرا  جویند  باز  خودرا  راه  که  است 
هابرهانند. ووتیرگی  ها   ازسنگالخ 
)سنگالخ  ازواژه سنگ و پسوند  »الخ« 
درآمیخته است . الخ پسوندی است که 
فراوانی چیزی را درجائی می رساند  چون  
آهودرآن  که  جائی  آهوالخ   ، الخ  دزد 

فراوان است. فردوسی گوید:
 درآن  اهرمن الخ  نرم ودرشت

  زماهی شکم دیدم از مارپشت . 
ویا خاقانی گوید: 

 در دیوالخ آز مرا مسکن است ومن 
خط فنون  عقل به مسکن درآورم(
زبان فریادهای کوتاه وبلند ، اندک اندک  
می  نگاری   نشانه  زبان  به  خودرا  جای 
دهد واین زمانی است  که پس از سده ها  
وهزاره ها  ، آدمیان  از غارگرائی وجنگل  
زیستی  درآمده وبابرخورداری  بیشتر از 
نیروی توانها  وروان ها  وراهنمائی  اندیشه 
ها  وخردها  برسپهر  چیرگی بیشتری  
ها  نابسامانی  رشته   وبایک  کرده   پیدا 
به چاره اندیشی  پرداخته وپیشرفتهائی  
خود   تنی  و  همگانی   زیست  درزمینه 

داشته است .
این جهان  پهناور که زادگاه  وزیستگاه 
این سرزمین  گسترده   ، آدمیان است  
، آن آفتاب فروزان که به او گرمی  می 
دهد وآن ماه تابان واختران درخشان  ، 
آن سنگ ها و آن کوهها  ، آن آبهاواین 
خشکی ها ، این  رویاها ودرختان باردار 
واین جاندارانی که روی زمین  می زیسته 
شایانی  هنایش   او  در  وهمه  همه   اند 
داشته  وچون آدمیان  برای شناخت  آنها 
به تالش  برخاسته ودرآغاز نام آنهارا نمی 
دانسته است برای نشان دادن وشناساندن      
آنها چاره ای  جز نشانه نگاری  که تنهاراه  
شناخت ودریافت  آنها بوده است  نداشته 
است . وبدین سان  شیوه نشانه نگاری که 
نخستین  زبان نوشته  واندیشه آدمیان  
است   پیرامونیان  خودبوده  درشناخت  
روان وبانگارش  رویه ها  وفرتور )عکس( 
هائی درزمینه  های آنچه که بیشترآدمیان  
درزندگانی   فراهمی خود  داشته  وازآنها 

سود می جسته  اند آغاز گردید.
 ، جانداران  وسر  وپا   دست  فرتورهای  
از  وبسیاری   ها   بتکده  ونمای  جایگاه 

باشندگان  دیگر سپهری  از نشانی هایی  
بوده اند که آدمیان برای نمودن و بازگفتن 
اند.  برده  می  بکار  خود   های   اندیشه 
هریک  ازفرتورها  نشان ویژه ای  داشته  
ودرمیان مردم  آنزمان  روان  ودریافت 
کردنی  بوده است . وشناخت برخی  از 
آنها نیز  برای همگان یکسان  بوده است  
چون سپهر وکهکشان  واختران  ومانند 

اینها.

زبان نشانه نگاری 
آن   وشناخت  نگاری   نشانه  پیدایش 
بین   « رودان   میان  های   درسرزمین 
انهرین«  وایران  برروی کوزه های  سفالی  
نگاریده  ومردمان  این سرزمین ها اندیشه 
های گوناگونی  درباره آنها داشتند وآنهارا  

» برترنیروهای افسونگر « که جلو بدی ها  
وزشتی ها  گیرد می پنداشتند. 

پس زبان  نشانه نگاری  نخستین زبان  
نوشته آدمیان  سخن گفتن ونخستین  
راه  در  بزرگی  گام   خود  واین  است  
)تمدن(  می  ویا شهریگری   پیشرفت  

بوده است .
آدمیان  دراین زمان  برای سخن گفتن 
ورازهای درونی   ها   اندیشه  وبازنمودن  
نمی  نگاری   نشانه  زبان  جز  زبانی   ،
شناخته  ونمی داشته اند ولی چیزی که 
هست  این است که  نیازها  برای افزایش

  آسایش وشکوه زندگانی  وبرخورداری  
بیشترازآسایش  وخرسندی  وگسترش  
دانش ها  وآگاهی ها  آنان را  بجلو می 
کشانیده وبه پژوهش  وتکاپوی  بیشتری 

وامی داشته است.

پیکره نگاری 
پیکره نگاری  ، دوم پایه و .بنیاد بندواژه 
آ دمیان است .که خود پیشرفت  بزرگی 
داشته   می  بسیاری  های   وهوده  بوده 
وازآن  آدمیان  به آگاهی های  ارج دار 

وسودمندی  رسیده ومی رسیده است .
زبان سخن  درپیکره نگاری  ، نگاریدن 
پیکره جان داران  وبی جانهائی است  که 
آدمیان  ازباستان زمان  با آنها آشنایی  
وزیست نزدیک داشته  ، آنهارا فرهیخته  

وپرورش داده  ویا می شناخته است .
از چهارپایان : پیکره  گوسفندها  ، گاوها 
که  هنایشی  بزرگ وبنیادی  درزندگی 
آدمیان داشته است  از پراها )پرندگان(  
فوکاها  از   ، دیگر  وپراهای  مرغان 
)جمادات( سنگها کوهها و ستیغ ها ، از 
واز  )نباتات(  دانگی ها ودرختها  رویاها 
کاچال ها )اثات ولوازم زندگی( برخی از 
 ، افزارهای کشاورزی   ، افزارهای زندگی 
نماها  وسردرهای پرستشگاه ها ، پیکر 
خدایان ویژه  وآدمیان  ومانند اینها  بوده 
که  هریک  نشان ویژه  وشناخته شده ای

 داشنه است .
پیکره گاو  که سودمندی بسیار ی داشت  
ونمونه   چهارپایان   دیگر  از  تر   فزون   ،
 . است  بوده  آنان  کارهای  از   برجسته 
پنجهزارسال پیش  از پیدایش مسیح  ، 
بناها    ستون  رایش  آ  نمودار   سرگاونر  
وساختمانها ونشانی ازارزش  های هنری  
هنرمندان   وبرجسته  نمایان   کار  ویا 
تندیسه  و  آرایشی   ، کاری   دربرجسته 

سازی باستانیان بوده است .
انگیزه   به  را  نر   گاو  نگاران  سر  پیکره 
پیرایش در نماها  ، به بخش های  گوناگون 
آرایش  آن  با  ستونهارا   وسر  نگاریده  
می دادند. این نگاریده ها گاهی  راست 

وزمانی  روبرو وبرابر هم بوده اند.
از پیکره نگاری های پشت کوزه  های گلی  
بازمانده  ازباستان زمان  چنین پیداست  
که نگاره ها  در آغاز که آ دمیان  کوششی 
تری  ودرست  بهتر   نویسیده  به سوی  
داشتند  در ستون های  تارکی ) عمودی( 
و سپس اندک اندک   هنگامی که بخش 
های گوناگون  نگاریده ها  گ رایشی بسو 
کردند   پیدا  هندسی   های  نگاریده  ی  
درستونهای ترازی )افقی(  به نگارش در 
آمدند  که پیدایش  نویسیده  میخی  نیز 

هوده آن بوده است .

اندیشه نگاری 
اندیشه نگاری  که اروپائیان  آن را  ایدئو 
گرافی  گویند  سوم سامان بان بندواژه 
نگاری   پیکره  چون  که  است   دمیان  آ 
ازراست وبادست  راست  ودرستون های 

ترازی  نگاریده می شده است .
اندیشه  نمودن   باز  اگر  نگاری  درپیکره 
ها ورازهای درونی  با نگارش پیکر ه ها  
آشکار می شده است ، دراندیشه نگاری  
آنچه به اندیشه  آدمیان  می رسیده  است 

بنگارش  درمی آمده است .
پس اندیشه نگاری  برون از پرهون )دایره، 
هاله ( پیکره نگاری  ودریافت فهم آدمیان 
نبوده  وتنها برتری  آن این بوده است  که 
درپیکره نگاری   همه پیکره ها  نگاریده 
می شده ولی  اندیشه نگاری  نیازها را 
آسان تر کرده  ونشانه های کوتاه شده ای 

از پیکره  را نشان می داده است .
اندیشه نگاری  دربرخی دانش ها  تا این 
باز مانده است  چنانکه   زمان همچنان  
در دانش کیمیا گری )شیمی(  H  نشان 
هیدروژن  و  O  نشان  اکسیژن  بخشی 
از گازهای هو است  ودردانش  شماره ها 
)ریاضی(  نیز+  نشان افزایش و یا _ نشان  
کاهش واز نشانه های شناخته شده است  
که اندیشه هارا  باز می نماید  و چنین 

است  بسیاری از نشانه های دیگر...
ادامه دارد

سمت راست : هیروگلیف  نویسیده باستانی 
است  بوده  کشوردیگر  چند  و  ها  مصری 
درزبان پارسی ها و  سومری ها وبابلیها نیز 
نشانه های اندیشه نگاری وجودداشته است 
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بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت بیست وپنجم( کیخسرو 

دبیرستان  دهم   کالس  آموز  دانش 
دوهفته  یکی   . بودم  شیراز  سلطانی  
گذشته  تحصسلی   سال  آغاز  از  ای  
بود . صبح شنبه که وارد مدرسه شدم 
سرفراز«   اردالن   « ام   تازه  همکالسی 
توهمانی که  پرسید:  آمدوبا شوق  جلو 
دیشب درنمایشنامه رادیو شیراز بازی 

کردی ؟ گفتم : بله 
کرد  آمیزش خوشحالم  تشویق  لبخند 
من    وصدای  اسم  نفر  یک  باألخره  که 
. ضمن صحبت   است  راازرادیو شنیده 
گوید  می  شعر  هم  او  که  بردم   پی 
وبعضی از اشعارش  درمجله »جوانان«  
چاپ شده است . اردالن  از » داراب«  
 . وصمیمی  وساده  صاف  بود.  آمده 
هنر  به  ما    هردوی  ی  وعالقه   عشق 
تر  ونزدیک  نزدیک  مارابهم   وادبیات  
کرد. دوستی ورفاقتی که  تاپایان دوره 
دبیرستان  کنا رهم  پشت یک نیمکت 

می نشستیم . 
تهران  ساکن  هردو   ؛  گذشت  زمان 
می  کار  ایران  رادیو  در  من   . شدیم 
کردم واونام وشهرتی در  ترانه ُسرائی  

یافته بود.
درسال 1355 که مشغول  پژوهش در 
ترانه وترانه ُسرایان  امروز ایران بودم 
از اردالن سرفراز خواهش کردم  دراین 
وگوئی  گفت  آمدو  کند.  شرکت  بحث 

رادیو  از  سال  درهمان  که  دیم   کر 
ایران پخش شد . این گفت وگو  را که 
اولین  برای  ام  پیاده کرده  نوار   ازروی 
شود  می  چاپ  نوشتاری   بصورت  بار  

که درزیر خواهید خواند. 
آغاز  خود  از  باشعری  سرفراز  اردالن 

می کند:
موسیقی متن شعر...

توی یک جنگل تن خیس کبود
یه پرنده آشیونه ساخته بود

خون داغ عشق خورشید تو پرش 
جنگل بزرگ خورشید ، رو سرش 

تو هوای آفتابی ، رودرختا می پ رید
تنشو به جنگل  روشن خورشید  ، می 

کشید
تایه روز ابرای سنگین اومدند.

دنیای قشنگشو ، بهم  زدند؛
هرچی صبر کرد  آسمون آبی نشد

ابرا موندند ، هوا آفتابی نشد
بس که خورشیدشو توزندون سردابرادید
یه دفعه دیوونه شدازتوی جنگل پرکشید 

زندگیشو توی جنگل جا گذاشت
رفت ورفت ابرا رو زیر پا گذاشت

رفت وعاقبت  به خورشیدش رسید
اما خورشید به تنش آتیش کشید.

اگه خورشید ، یکی تو آسمونه
مرغ عاشق روزمین فراوونه

روزی  یکی به باال چشم می دوزه

سوزه  می  دونه   می  که  بااین  ره  می 
روز  یه  که  هستم  پرنده   همون  من 

خورشیدو دید
اسم من یه قصه شد،

این قصه رو دنیا شنید.
ادامه موسیقی...

سال   ۲۶. هستم  سرفراز  اردالن  من 
سن دارم ومتولد داراب  فارس هستم. 
لیسانس  درحدود  من   تحصیالت 
سال    1۲ ومدت  است  روانشناسی 
بیشتر یا کمتر است  که به کار شاعری  
 . شاعرم  بگویم  است  یابهتر  مشغولم  
نزدیک به هفت سال می شود که  ترانه 
کار  راستین   آغاز   . کنم  می  ُسرائی  
ترانه ُسرائی من دقیقًا اززمانی است که 
حدود  یعنی    . ساختم  را  جاده   ترانه 
ترتیب  این  به  پس   . پیش  سال  پنج 

دوسال درکارم وقفه افتاده است .
بهروزی : آقای سرفراز ، قبل از  این که 
وترانه  ترانه  کار  به  مفصل   بطور  
می  خواهش   ، بپردازیم   سرائی 
بگوئید  شاعری  کار  درمورد  کنم  
از  یک  کدام   . شد  آغاز  چگونه    .
راهگشای  یا معاصر  شاعران متقدم 
بیشتر   یک  کدام   به  و  بودند  شما 
ازاولین گام ها  در  ؟  توجه داشتید 

کار شعر بگوئید.
سرفراز: دوازده سال است که شعر می 

گویم . دوازده سال پیش  این را 
توانم  می  کردمکه  کشف  درخودم 
شعر بگویم . این کشف زمانی بود  که 
دقیقًا  کالس دهم بودم . آغاز کارم  
غزل بود و آشنائی با حافظ وزندگی 
بخصوص   . نظامی  اشعار  با  کردن  
باهم  هستند؛  شعر  اهل  مادرم   که 
می  حافظ  نشستیم   می  ساعتها 
پنج  مخصوصًا   ، نظامی   . خواندیم 
. پیش  گنج نظامی  را می خواندیم 
از  باراهنمائی های  یکی  ازاین هم  
دانشمند   منوچهر   آقای  استادانم  
های  کالس   ، بود  انشاء  معلم  که 
انشاء   ، ساعت  ونهم   هفتم وهشتم 
؛  بودم  داده  اختصاص  خودم  به  را 
ها می  بچه  وبرای  نوشتم   قصه می 
غزلی  با  شاعری  شروع    . اندم  خو 
اندک   . نیست  یادم  دقیقًا  که  بود  
همشهری  دوستان   از  یکی  اندک  
خوبم  آقای رحیم معزی  با شعر آشنا 
کردن   باهدیه  داشت  والفتی   وانس 
کتاب »آهنگ دیگر«  و »آواز خاک «
  از منوچهر آتشی  من را به سوی 
آغاز  امروز کشاند.  یا شعر  نو   شعر 
آشنائی من با شعرامروز  با منوچهر 
آتشی  بود و کتاب »آهنگ دیگر«. 

تأثیر آتشی در شعرهای  اولیه ی
همان   . است  مشهود  کاماًل  من    

اردالن سرـفراز
ازنوآوران رتاهن رداریان

* من ترانه را هنر می دانم    * ترانه ُسرا باید اول شاعرباشد
* ترانه می تواند متعهدتراز شعر باشد

*ترانه می تواند  مانند هنرهای دیگر  بارعاطفی  یک هنررا بدوش بکشد
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مطلق  گرائی  محیط   ، گرائی  جنوب 
وانتخاب تمثیل ها  هم از میان همه ی
بود. اطرافم  درجنوب  که  عواملی   
مربوط  من  شاعری  کار  ادامه  بعد، 
ادامه  برای  که  زمانی  به  شود   می 
آمدم  تهران  به  شیراز  از  تحصیل  
به  وپُر واضح است  که وقتی کسی 
وعالقمند  کرد  پیدا  نوگرایش  شعر 
همه  شعرهای  اندن   خو  به   ، بود  
ی نوگ رایان  روی می آورد. بعداز 
اشعار   . خواندم  را  شاملو   ، آتشی 
نیما  را خواندم وشعر سایر شاعران 
نوپرداز. ولی بیشتر با شاملو  زندگی 
گویم  را من می  این  که   . می کردم 
مهدی  اشعار  البته  خواندن.  شعر 
و  زاد  فرخ  فروغ   ، ثالث  اخوان 
سهراب سپهری  را هم می خواندم 
در  که  وتأملی  تعمق  آنچنان   اما   .
ام   کرده  وآتشی  شاملو   شعرهای 

درمورد سایر شاعران نکرده ام .

آغاز ترانه سرائی
سرائی  انه  تر  کار  آغاز  از   : بهروزی 

بگوئید.
به  من  سرائی  ترانه  آغاز  سرفراز: 
توصیه ی » حسین سرفراز« بود او 
ایران   رادیو  برنامه جوانان  به  را  من 
سرائی  ترانه  به  که  کرد   معرفی 
بپردازم . شروع کار  من آهنگی بود 
شهبازیان  فریدون  های   ساخته  از 
باصدای  سکوت   شهر  قصه  بنام 
که  بود  ای  جرقه  این  اما  عارف  
در  توقف  ماه  شش  شد.  خاموش 
آشیانه  به  ویازهم  پیداشد  کارم 
بعداز   . برگشتم  شعر  یعنی  اولم  
و  دوپنجره  های   باترانه  ماه   شش 
آهنگ   . کردم  شروع  دوباره  جاده  
دوپنجره  شروع کار من بودبا آقای 
حسن شماعی زاده  وخانم گوگوش 

به  کنیم  می  گوش   :  بهروزی 
دوپنجره 

موسیقی
توی یک دیوار سنگی 

دوتا پنجره  اسیرن
دوتا خسته ، دوتا تنها

یکیشون تو یکیشون من 
دیوار از سنگ سیاهه

سنگ سرد و سخت ِ خارا
زده قفل بی صدائی 

به لبای خسته  ما
نمی تونم که بجنبم
زیر سنگینی دیوار

همه ی عشق من وتو
قصه هست قصه دیوار

همیشه فاصله بوده 
بین دستای من وتو

باهمین تلخی گذشته 
شب وروزای من وتو

راه دوری بین ما نیست

اماباز اینم زیاده
تنها پیوند من وتو

دست مهربون  باده
ماباید  اسیر بمونیم 

رنده هستیم  تا اسیریم
واسه ما  رهائی مرگه 
تارها بشیم میمیریم 

کاشکی این دیوار خراب  شه
من وتو باهم بمیریم 

توی یک دنیای دیگه  
دستای همو  بگیریم

شاید اونجا توی دل ها 
درد بی زاری نباشه 

میون پنجره هاشون 
دیگه دیواری نباشه 

کاشکی این دیوار خراب شه 
من وتوباهم بمیریم

 توی یک دنیای دیگه 
....

بهروزی : آقای اردالن سرفراز، 
آهنگ دوپنجره کار مشترک  شما ، 
شماعی زاده و گوگوش  را شنیدیم 

ترانه وشعر یکی است    ، بنظر شما  
یاشیوه وراهشان  جدااست ؟

سرفراز: بنظر من  ریشه ی هردو یکی
ذهن   باید  که  شاعر  یعنی    . است 
شاعرانه داشته باشد  ، ترانه ُسرا هم    
ذهنی  اولیه   مواد  یعنی   . همینطور 

وفکری برای هردو یکی است .
خیلی  ماشاعران   چرا  پس   : بهروزی 
ُسرا  ترانه  که  داریم   خوبی 
خیلی  ُسراهای  نیستندوترانه 
خوبی هم داریم  که شاعران خوبی 

نیستند؟
سرفراز: اجازه بدهید توضیح می دهم؛ 
شاعر با جوهر شعری و باذهن  کاماًل 
فوت  و  صنعت  اگر   شاعرانه  غنی 
وفن های ترانه سرائی را نداند، ترانه 
بعضی  شد.  نخواهد  موفقی   ُسرای 
شاعران  خیلی خوب ما  که از نظر 
به  عالی هستند   در حد  تغزلی هم 
ترانه ُسر ائی رو کردند اما موفق  نش 
دند. من می گویم  باید جوهر وذهن  
بود  شاعر  باید   ، داشت  شاعرانه 
خوب  هم  ُسرائی  ترانه  وفن  وفوت 
دانست تابتوان  ترانه خلق کرد.نمی 
گویم شناخت موسیقی الزامی است ؛ 

شناخت 
اصول   وبقیه  است  الزامی  هجاها 
ُسرائی  درترانه  باید   که  ومواردی 
را  ُسرائی   ترانه  من  شود.  رعایت 
ازاین  پیش   . دانم  می  هنر  یک 
درصحبتی  هم   نوگرائی  موج  
آقایان   نوپردازم  دوستان  با   که 
عطائی   جنتی  وایرج  شهیارقنبری  
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  داشتیم  
هدف ما باید  رساندن ترانه  درحد 
یک هنر باشد ؛ یک هنر ناب ، مثل 
شعر؛ نمی گویم به پای شعر برسیم . 
نه . اما ترانه ُسرائی  می تواند بعنوان  

یک هنر تلقی  بشود، نه یک وسیله 
مانند  تواند   می  ترانه   . تفنن  برای 
هنرهای دیگر  بارعاطفی  یک هنررا 
بدوش بکشد. بارذهنی یک هنرمندارا 
که  هم  اثرالقائیش    . بکشد  بدوش 
از  بیشتر  خیلی  دانید  می  خودتان  
شعر است . پس  ترانه حتی می تواند  

متعهدتراز شعر باشد.
بهروزی :  آقای سرفراز  اشاره  کردید

به ایرج جنتی عطائی  و شهیار قنبری  
درنوسازی  ای  عمده  هردوسهم   که 
راهی   ، نفر  شما  دارندو هرسه  ترانه 
تازه  درکارترانه ُسرائی  ایران گشوده 
اید. فکر می کنید  تا چه اندازه  این راه 

جا خو اهد افتاد  وتثبیت خواهدشد؟
زمان  به  شمارا   جواب  من  سرفراز«  
محول می کنم وخیلی عالقمندم بدانم  
بعداز ما ترانه سرائی  چه وضعیتی پیدا 
می کند  وچه قضاوتی  دربیاره ما می 
شود. مانمی گوئیم کاری کرده ایم ، نه 
، بلکه سعی کرده ایم  ترانه نو را به راه  
راستین خودش  بیندازیم . ازتریبونی  
 . نکنیم  استفاده  ناحق  به  داریم   که 
فکر مردم  را مسموم نکنیم . سلیقه 
مردم را  بهتر کنیم . مردم هم متوجه  
شده اند که می شود  ازترانه ی خوب  
بعنوان  عامل  انتقال فرهنگ استفاده 

کرد.
قبل از این که گفت وگویمان را ضبط 
کنیم  آقای بهروزی صحبت  میکردیم 
، شمااین موضوع را مطرح کردید  که 
نیازها  تواند  می  اندازه   چه  تا  ترانه 
اما  کند   منعکس  را  زمان  ومسائل  
کنم   می  عرض  من  نباشد؟  مخرب  
خیلی خوب  می توان  نیازهای زمان 
ومسائل اجتماعی  روزرا دقیقاً درترانه 
مطرح کرد. دیگر این که هرهنر کهنه 
ای  درزمان خود نوبوده است ؛ وممکن 
است  که این ترانه ُسرائی  نوین هم 
روزی کهنه شود . من امیدوارم روزی 
یک ترانه ُسرا بیاید باافکار  وراه تازه 
امروز  که  هائی  معیارها  وتمام  تری  
درباره ترانه گفتم  وبکار برده ایم رابهم 
پذیرفته  فهیم  مردم   وازطرف  بریزد 

شود.
که  دانم  می  سرفراز  آقای   : بهروزی 
جوان،  سه  غیرازشما  دارید   قبول 

مسن ترها ودیگران هم پیش از شما
ترانه   نوگرائی   سوی  به  هائی  گام 

برداشته اندکه آنها هم  شما سه نفررا 
ودنبال   آغاز  را  راه  این  دانه   مج  که 
برای شما  کنند   تأیید می  اید  کرده 
موفقیت بیش از پیش  آرزو می کنم  
وخواهش می کنم  یکی از ترانه هایتان  
انتخاب  وگو   گفت  این  پایان  رابرای 

کنید  تا پخش کنیم .
سرفراز: از شما بسیار سپاسگزارم  

شرکت  بحث  دراین  هم  را  من  که 
حسن  از  آهنگ  مسخ   ترانه  دادید. 
شماعی زاده  با صدای فرهاد ر ا لطفًا 

پخش کنید.
موسیقی 

می بینم صورتمو توآینه
بالبی خسته می پرسم ازخودم

این غریبه کیه از من چی میخواد<
اون به من  یامن به اون خیره شدم

باورم نمی شه هرچی می بینم
چشامو یه لحظه روهم می ذارم

به خودم می گم  که : این صورتکه 
می تونم  ازصورتم ورش دارم 
می کشم دستمو روی صورتم

هرچه باید بدونم  دستم می گه 
منو توی آینه نشون می ده 

می گه این توئی نه هیچکس دیگه
جای پاهای تموم قصه ها،

رنگ غربت  تو تموم لحظه ها
مونده روی صورتت  تابدونی 

حاال امروز  چی ازت مونده به جا
آینه می گه : توهمونی که یه روز

می خواسی خورشیدو بادست بگیری
ولی امروز  شهر شب خونه ات شده

میمیری  قلبت  تو  صدا  بی  داری 
می شکنم  آینه رو  تادوباره ،

نخواد از گذشته ها  حرف بزنه
آینه می شکنه هزار تیکه میشه 

اما بازتو هرتیکه ش عکس منه
عکسهابادهن کجی  بهم می کن

چشم امیدو بُبر از آسمون
روزاباهم  دیگه فرقی ندا رن

بوی کهنگی می دن تمامشون
.....

موسیقی
سرای  وترانه  شاعر   ، سرفراز   اردالن 
که  است  چهاردهه   به  نزدیک   ، نامی  
کند.  زندگی می  آلمان   در دوسلدورف 
برایش تندرستی ودل خوش آرزو می 

کنم

   
               شماعی زاده                                  گوگوش                         اردالن سرفراز
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ظروف سفالی  برای رفع نیازمندی های 
قرون   وطی  شده   می  ساخته  زندگی 
تغییرات گوناگون  د ر آنها بوجود آمده 
است . استادان فن    سبک های متفاوتی  
د رنقاط مختلف  بوجود آورده اندکه تاین 
تغییرات  تابع تکامل  پیشرفت فن  سفال 
سازی بوده است . ازحیث تنوع  سبک 
وآثارباقیمانده  هیچیک از  صنایع ایران  
برابری  سازی   سفال  بافن  تواند   نمی 

نماید.
ه  ر  دو  سفالی   ظروف  به  مقاله  دراین 
. دورانی که  درواقع  اسالم توجه داریم 
ادامه  هنر ماقبل خود  بشمار می رود. این 
ظروف اکثراً عبارتند از  کاسه وبشقاب  به 
اندازه های کوچک وبزرگ  ، انواع کوزه ، 
جامهای  پایه دار ، مجسمه هائی بشکل  
انسان وحیوان  وپرنده که  تزئینات آنها  
درقرون مختلف  با یکدیگر متفاوت است  
ولعاب   رنگ  بادرنظرگرفتن   بطوریکه 
وتزئین ، تاریخ حقیقی ساخت آنهارا می 

توان  مشخص نمود.
که  است  روشهائی  ازجمله  نویسی  خط 
برای آرایش ظروف  سفالی دوره اسالمی  
بکاربرده میشده وازدیرباز درایران معمول  
طرح  یک  ان   بعنو  دوره   ودراین  بوده 
تزئینی  بیش از اد.وار گذشته  راه تکامل 
پیموده است . گاه اغالطی درنوشته های 
روی ظروف  دیده می شود که دلیل آن  
ناآشنائی هنرمند به زبان  معمول  زمان  
ویااین بوده  که دربعضی موارد صرفاً  خط 
برای  مقاصد  تزئینی  بکار برده می شده 
نمی  مبذول  عبارت  اصل  به  وتوجهی 
گردیده است . خطوطی که  روی ظروف 
شوند   می  دیده  اسالم   دوره  سفالی  
عبارتنداز : انواع خط کوفی ، نسخ ، ثلث 
زیبائی  طرح  نستعلیق  که درنهایت  و 

گردیده اند.
خط کوفی : 

خط عربی درهنرایران  یک نقش اصلی 
هنری   هیچ   . است  کرده  بازی  ومهمی 
چون هنر  اسالمی ایران  تا کنون  باین 
حد  بخصوص  در اشیاء  روز مره  از خط 
است  نکرده  استفاده  وتزئینات  خطی  
الخطی  رسم  چون  خطی   هیچ  واصوال 
که کوفی  نامیده می شود  برای مقاصد 
تزئینی  بانواع  وانحاء مختلف  درحدی 
از    . نیست  مناسب  پایان  وبی  وسیع  
نوشته هائی که روی لوازم  خانگی باقی 
مانده  نبایستی غافل بود  زیرا  هزاران 
نقوش  وخطوطی که برروی  این ظروف 

دیده می شود  د رواقع بزرگترین  خرمن 
تنوع خط بشمار می روند.

در  کوفی   بخط  منقوش   ظروف  غالب 
، گرگان  وشوش  ساخته می  نیشابور  
شده  ومتعلق  بقرن سوم وچهارم  هجری 
می باشند. این ظروف اکثراً دارای زمینه 

کاسه سفالی لعابدار- قرن سوم هجری 
شوش 

سفید  یا نخودی هستند که با ترئیناتی  
برنگ قهوه ای  ، الجوردی و آجری  نموده 
شده اند. که با تزئیناتی  برنگهای قهوه 
اند.  ای  الجوردی ، وآجری نموده شده 
گاه زمینه  برنگ  قهوه ای  ونقوش برنگ  

سبز یاسفید نیز دیده می شوند.
هنرمند  گاه کلمه  » اهلل«  رابنابر معتقدات  
مذهبی  برای تزئین  انتخاب می نموده  
وزمانی عبارت  »برکـت        لصاحبه «   
که دعای خیر  درحق صاحب ظرف است 
. نمونه جالب کاسه ای است  وچک متعلق  
بموزه ایران باستان  که بدنه داخلی  آن 
با عبارت  فوق درسه نقطه  تزئین یافته 
از  سفید   زمینه  با   کاسه  این  است  
قرن   به  ومربوط  آمده   بدست  نیشابور  

سوم هجری است 
نمونه دیگر  قدحی است سفالی  که سطح 
بخط  نوشته    ردیف  بایک  آن   داخلی 
کوفی  برنگهای قهوه ای  تیره و آجری  
عبارات   ازبین   . است  گردیده  آرایش 
اصاحبه   برکه  کلمات   تابحال  منقوش  

والحکم  خوانده شده است .
که  آمده   بدست  ای  کاسه  نیز  ازشوش 
دارای زمینه نخودی  است با  نقش آبی 
الجوردی . یک عبارت کوفی  که درسه 
را  کاسه  این  کف   شده   نوشته  سطر  
باطرح چهار برگ احاطه  کرده است . سه 
کلمه عربی  برکه ، نعمه ، لصاحبه  عبارت 

مزبور راتشکیل می دهد.)تصویر باال(
عالمه  الحرص   « چون  دیگر  عباراتی  

الفقر«  ونظائر آن  روی تعدادی از ظروف 
مشاهده می گردد. سازنده  عالوه براینکه  
استفاده  کلمات   تزئینی   از جنبه های 
منتخب  عبارات  داشته  کوشش  نموده  
اخالقی  راهنمای  نوعی  حال   عین  در 
ای  کاسه  آن  برجسته   نمونه  نیزباشد. 
سانتیمتر   وارتفاع 8  بقطر ۲۶/5  است  
وزمینه نخودی  متعلق به  قرن سوم  که 
داخل   . است  آمده  بدست  نیشابور   در 
این کاسه با دوردیف نوشته  بخط کوفی  
برنگهای الجوردی  وآجری منقوش است 
وچنانکه گذشت  عبارت » الحرص عالمه 

الفقر« در آن خوانده می شود.
کاسه دیگری  باندازه  کوچکتر  باهمین 
عبارت  آرایش گردیده  ازنیشابور  بدست 
آمده  وزینت بخش گنجینه موزه ایران 
زرین  ظروف    روی  باشد..  می  باستان 
فام  که ساخت آنها  درقرن سوم هجری  
معمول بوده  نیز  عبارات ویا کلماتی  بخط 
جمله  ازآن  گردد.  می  مشاهده  کوفی  

هجری   هفتم  قرن   - فام  زرین  تنگ 
گرگان .

کوزه ای است  باسه دسته  که قسمت  
باطرح حیوانات   باالی بدنه خارجی  آن 
در حال حرکت  وشاخهای بلند  آرایش 
ردیف  یک  پائین  ودرقسمت  گردیده 
مشاهده  کوفی  بخط  شبیه  طرحهای 
کلمه  مرکزی  دایره  درمیان   گردد.  می 
»زادان«  )احتماالً نام سازنده ظرف(نقش 
شده است . بااینکه این بشقاب  متعلق 
بقذن سوم هجری  است  وغالب ظروف 
وعبارات  باکلمات  دوره  این  دار   نوشته 
یگانه  این   ولی  اند   یافته  زینت  کوفی 
منقوش  کوفی  بخط  که  است  ای  کلمه 

نگردیده است .

***

خط نسخ وثلث
بدوران   متعلق  قرآنهای  کتابا   برای 
نسخ   خط  هجری   چهارم  بعدازقرن 
اوائل   که   . است  رفته  می  بکار  وثلث  
درمشرق وشمال  ایران  متداول گردید  
وبزودی  بجای خط پهلوی  مورد استفاده  

قرارگرفت .
اگرچه  خط نسخ  از نظر تنوع  نتوانسته  با 
کوفی  رقابت نماید  معذالک  مانند کوفی 
خطی برجسته  وباابهت می نماید. خط 
نسخ  که از اواخر  قرن چهارم  هجری 
توانسته بود  قالب حقیقی خودرا  بدست 
بیاورد  خط متداول  تااوائل  قرن  هفتم  
هجری  بشمار می رفت  ولی رفته رفته  
که  قلمی  ونوع  نوشتن   وطرز  درشیوه  
بکاربرده  میشده تغییراتی  حاصل آمد  
که مبانی شیوه خط  جدیدی بنام ثلث 

گردید.
خط نسخ وثلث چون خط کوفی  نه فقط 
جهت  بلکه  شده   نوشته  کاغذ  روی  
استفاده شده  ازآن  آرایش  ظروف هم  

است .
ظروفی که باخط نسخ وثلث زینت یافته     
و  ای  فیروزه   ، مینائی  فام  زرین  بانواع 
سفالی بدون لعاب  است واین دونوع رسم 
الخط  بطور کلی  روی غالب  ظروفی که 
ساخته   هجری  وهفتم   ششم  درقرون 
میشده می گر دد. محل ساخت  ظروف 

گرگان ، ری ، کاشان وساوه بوده است .
دراین دوران  هنوزهم  خط کوفی  روی 

بعضی ازظروف دیده می شود ولی نه 
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تنوع  اولیه رادارندونه عامل  اصلی بشمار 
می روند.

ظروف متعلق بقرن ششم وهفتم  هجری 
گاه  باعبارات عربی  وزمانی بااشعار پارسی 
تزئین یافته اندودربعضی موارد  ازهردوی 
آنها  دریک جا استفاده می شده که اینک  

بشرح چند نمونه  از آن می پردازیم :

عبارات عربی :
روی تعداد زیادی  ازظروف  سفالی عبارت  
آن   ونظایر  الزائد«  واألقبال  »العزالدائم، 
خوانده می شود. ازانواع این گروه  بشقاب 
پایه داریست که ازری  سفالی  مینائی  
بخط  عباراتی   با  آن  ولبه  آمده  بدست 
وبیرون  شده  زینت  مانند  نسخ  کوفی  
بشقاب  با عبارات فوق  بخط ثلث  بقلم 

سیاه  آرایش گردیده است 
نمونه  دیگر تنگی است  زرین فام  گردن 
بدنه   آن  بلند  لب کنگره ای که روی 
دوردیف  نوشته بخط ثلث  مشاهده می 

گردد 
ردیف اول  راعبارت »الهزالدائمواألقبال 
والبقالصاحبه«   واسالمه  والسعاده  الزائد 
گرگان  از  تنگ   این  دهد.  می  تشکیل 
بدست آمده  ومتعلق بقرن هفتم هجری 

است .
است   ای  کاسه  مینائی   ظروف  ازانواع 
ازری  مربوط بقرن ششم  هجری با زمینه 
فیروزه ای  که بعد داخلی آن باعبارات  
کوفی   بخط  والنعمه«   والسالمه  »الدوله 
بقلم سفید  روی زمینه سیاه  زینت شده 
است . بیرون کاسه  عبارات  » األمیراسپه 
نصیرالدین   العالم  األجل  سالر)ساالر( 
عماداسالم شهاب الدوله  ضرغام الملوک 
تاج  والقلم   السیف  صاحب  وسالطین  
 » تأییده  اهلل  ادام  والعجم  عرب  منشان 

بخط ثلث بقلم سیاه  بچشم می خورد.
نمونه دیگر  ظرفی است مستطیل شکل  
لب برگشته  کمی گود  ازنوع ظروف  زرین 
فام  که روی لبه آن عباراتی بقلم  نسخ 
دیده می شود. محل ساخت  این ظرف 
گ رگان  ومربوط بقرن هفتم هجری است 

.)تصویر سمت چپ(

قسمت داخلی  کاسه مینائی  قرن هفتم 
هجری - ری

اشعارفارسی

اشعار منتخب برای تزئین ظرف  یا جنبه  
نصیحت واندرز  دارد  ویا مبین   احساسات 
می باشد.چنانکه روی کاسه  ای زرین فام 
ازگرگان متعلق  بقرن ششم هجری  این 

اشعار خوانده می شود:
 بتارک چرا برنهی  تاج آز

چودانی بدین در نمانی دراز
***

بی آنک رسید زوری ازما
یا گشت پریشان دل موری ازما

ناگاه برآورد بدین رسوائی  
شوریده سرزلف تو شوری ازما
زمان ساخت کاسه  سال ۶۰8 هجری رقم  
محمدبن ابوالحسن المقریزی ذکر گردیده 

است 
برپشت  یک کاسه مینائی  ساخت ری  
متعلق بقرن  هفتم  هجری یک دوبیتی  

بخط ثلث بقلم سیاه  روی زمینه سفید  
چنین آمده  است :

اول همه راه مردمی بنمودی 
تاازمن مستمند دل بربودی

)متأسفانه بیت دوم خوانا نیست (
اشعار زیر نیز  زینت بخش  بشقاب زرین 

فامی است  ازگرگان :
روی چرا نهان داری

ماهی وعادت  مهان داری
رخ چون ماه آسمان داری

قد چون سرو بوستان داری
دل توداری غلط همی گفتند

بی گمان ... جان داری 
)چندکلمه اش خوانا نیست(

سنه  شوال  بشقاب   این  ساخت  تاریخ 
لبه   روی  هجری(   ۶۰3( وستمأئه  ثلث 

داخلی آن ذکر  شده است .
نمونه دیگر کاسه ای است  مینائی  که 
در کف آن  نقشی  شبیه  گل مینا  طرح 
گردیده است . لبه داخلی  کاسه با کلمه  
» الدوله«  بطور مکرر زینت یافته  وبرلبه 
خارجی کاسه دوبیتی زیر نقش گردیده 

است :

شادی ونشاط  وخرمی  کارتوباد
اندردوجهان  خدا نگهدار توباد

گردون فلک  دونده ... توباد
ایزد.... نگهدارتوباد
این کاسه در  ری تهیه  شده ومربوط بقرن  

هفتم هجری است .
بدون  سفالی   ازظروف  تعدادی   برروی 
لعاب نیز  که ساخت آنها  درقرون  ششم 
اشعار  بوده   مرسوم   هجری  وهفتم  
آن  ارانواع    . شود  می  دیده  وعباراتی  
قمقمه ای است  بانقش قالب زده     دارای 
بیت   بااین  آن  ربدنه  دو  که  دودسته  

آرایش گردیده است :
آب خوشتر مرا زباده می 

لمن الماء کل شیئی   حی
دروسط قمقمه دوکلمه  » عمل ابوالماجد« 

درون یک دایره  بچشم می خورد.
بوضوح  ظرف  ساخت   تاریخ  فقط  گاه 
نوشته  شده است . از انواع آن  کاسه ای  

ست  زرین فام از کاشان  که لبه  داخلی  
سفید  قلم   به  نوشته  ردیف   یک  با 
ولی  یافته   زینت  طالئی   زمینه   روی 
پذیر  امکان  کلمات   متأسفانهتشخیص 
نیست . دربیرون کاسه  تاریخ ساخت  آن 
خوانده می شود. بتاریخ صفر سنه احدو 

ستمائه )۶۰1 هجری( 
تاریخ ساخت   کاسه مینائی دیگری  ازری 
با یک ردیف نوشته   که لبه داخلی آن  
بخط کوفی  زینت شده شوال سنه ۶۰4 

ذکر شده است .

نستعلیق :
تزئین   برای  معمولی   روشهای  از  یکی 
ظروف سفالی  دور ان صفویه  خطاطی 
کوفی   خط  بجای  که  تفاوت  بااین  است 
برروی  نستعلیق   خط   ، وثلث  نسخ   ،
ظروفی  ازانواع  گردد.  می  مشاهده  آنها 
که  اینگونه تزئین  شده کاسه ای است  
سفالی  بازمینه آبی که داخل آن باطرح 
شکسته   بخط  شعر  ودوبیت   گل  یک 

نستعلیق  بشرح زیر  تزئین یافته است .

کوزه زمینه سفید نقش الجوردی - دوران 
صفویه  که برروی آن رباعی خیام باخط 

نستعلیق  نقش بسته است .

یارم چو قدح بدست گیرد
بازار بتان شکست گیرد

دربحر فتادیم چوماهی
تایارمرا به شست گیرد

نمونه دیگر کوزه ای است  زمینه سفید  
نقش الجوردی  که روی بدنه  آن طرح  
چهاربوته گل  بچشم می خورد. درباالی 
این نقوش  دو حاشیه  با طرحهای تزئینی 
دیده می شود که در حد فاصل  آنها  یک 
خط نستعلیق  وتاریخ ساخت کوزه  به 

این شرح نوشته شده است :

ردکارگهی )هگ( کوزه گری بودم دوش
دیدم دوزهار کوزه گویاوخموش 

( ربآمد خروش  انگاه  زکوزه  )کذا
کو کوزه گرو کوزه خر وکوزه فروش 

سنه 970

شماره  هنرومردم  مجله  از  نقل 
هشتادوپنجم آبان ماه 1348 

ظرف زرین فام - قرن هفتم هجری  گرگان
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دیکتاتوری،  ی  دوره  گرفتن  پایان  با 
کاهش  شدت  به  سانسور  دراسپانیا 
زبانهای  به  فرهنگی  کارهای  و  یافت 
دیگر در اسپانیا به غیر اززبان اسپانیایی 
موسسه  نتیجه  در  و  شد  داده  اجازه 
گردید. تاسیس  کاتاالن  ی  سینما 
مانند  مردمی  های  پدیده  ابتدا،  در 
صحنه های  استریپ تیز و زمین لرزه 
کسب  موفقیتهائی  الندا(  آلفردو  )از 
ای  عده  دموکراسی،  دوران  در  کرد. 
خود  های  فیلم  جدید  کارگردانان  از 
برانگیز  بحث  های  سوژه  اساس  بر  را 
ساختند  کشور  تاریخ  بازنگری  یا 
.بعضی از این فیلم ها ساخته ی جیم 
چاواری، ویکتور اریسی، خوزه لوئیس 
گارسی، مانوئل گوتیرز آرگان، الی دی 
ال ایگلسیا، پیالر میروس و پدرو اولیا 
جوانما  یا  آرماندریس  مونتسو  بودند. 

باجو الوآ  از»سینمای جدید باسک «
بودند.  برجسته  فیلمسازان  جزء  نیز 
برجسته  ازکارگردانان   دیگر  یکی 

باسک Julio Médem است.
به  اسپانیا  سینمای  حال،  این  با 
باصطالح  از  بزرگی  های  نمایش 
که  است  متکی  »مادریلینو«  کمدی 
تروبا،  فرناندو  یا  کلمو  فرناندو  توسط 
ملودرام های  خلق گردید وهمچنین  
آلمودور،  پدرو  توسط  که  ای   ماهرانه 
و  سیاه  طنز  و  ایگلیسیا  ال  د  الکس 
کارهای  یا  سگوورا  سنتیگو  سفید 
می  اعتبار  آن  به  امنابار  آلیاندرو 
تولید کننده  بر اساس گفته   بخشد.  
کل  از  درصد   5۰« فلز،  آنتونیو  خوزه 
از این  درآمد گیشه ها به پنج عنوان 
کارها اختصاص داشته است و بین 8 تا 
1۰ فیلم،  8۰ درصد از کل درآمدگیشه  
در طول سال ۲۰۰4 را بخود اختصاص 

دادند.
در سال 1۹87، یک سال پس از 
 Academia de las Artes y تاسیس
 las Ciencias Cinematográficas de
España، جایزه Goya برای تشخیص 
های  جنبه  از  بسیاری  در  ها  بهترین 
بازیگری،  مانند  اسپانیا،   سینمای 
ایجاد  نویسی  فیلمنامه  و  کارگردانی 
 1۶ تاریخ  در  مراسم  نخستین  شد. 
در  وگا  د  لوپ  تئاتر  در   1۹87 مارس 
در  ساالنه  مراسم  شد.  برگزار  مادرید 
دارد  ادامه  هرسال  ژانویه  ماه  انتهای 
طول  در  که  فیلمهایی  به  جوایز  و 

اهدا  اند،  شده  ساخته  گذشته  سال 
می شود. جایزه یک مجسمه نیم تنه  
 Francisco de Goya از  است  برنزی 
که توسط مجسمه ساز معروف  خوزه 

لوئی فرناندو ساخته شده است .

شده  تولید  زبان  انگلیسی  های  فیلم 
توسط شرکت های فیلمسازی اسپانیا 
Two Much )کارگردانی  از  عبارتند 
 The Others  ،)1۹۹5 تروبا  فرناندو 
 The  ،)۲۰۰1  ،Alejandro Amenábar

Machist      )براد اندرسون، ۲۰۰4(،

  غریزه ابتدائی ۲ )تولید شده توسط 
روح  یا   )۲۰۰۶  KanZaman Spain
گویا ساخته  Milos Forman درسال 
خوآن  ساخته    ( ممکن  غیر   ،)۲۰۰۶

آنتونیو بایونا، محصول ۲۰1۲(

 
شرکت  و  )ازاسپانیا(   KanZaman
  Recorded Picture Company
 Sexy Beast      از)انگلستان(       فیلم
رادرسال 1۹۹۹ مشترکًا  تولید کردند 
 Jonathan گلیزر   جاناتان  توسط  که 

Glazer کارگردانی شده بود .      

این  توسط  شده  تولید  های  فیلم    
شرکت اسپانیائی   عبارتند از»فرضیه« 
ساخته پل مک گیگان -۲۰۰3(، فیلم 
بهره  با  «که  ری  لوئیس  سن  »پِل 
گیری از داستانی به همین نام  نوشته  
پولیتزر   جایزه  برنده  وایلدر  تورنتون 
گوگیان  مک  مری   کارگردانی  به  
ساخته شد.   در این فیلم  بازیکنانی 
کیتل،  هاروی  دونیرو،  رابرت  نظیر  
بازیگر زن اسپانیا پیالر  و  بیتس  کتی 
لوپز دی ایاال،  شرکت داشتند . فیلم 
های دیگر در این گروه عبارتند از: زن 
و   )۲۰۰4( بوکر  مایک  ساخته   خوب 

صحرا ) اثر برک فیسنر، ۲۰۰5(.
  KanZaman  در سال ۲۰۰4،  شرکت 
ریدلی  رابا     » بهشت  پادشاهی  فیلم» 
تولید       ن  ی بزرگتر که  ساخت،  اسکات  
در تاریخ        سینمای اسپانیا به شمار 

میرود..
جان  سینما  پرده  بر  فیلمهائی  امروزه 
آنها محصول  از  بسیاری  می گیرد که 
شرکتهای  دیگر  و  اسپانیا  مشترک 

فیلم جهان است . 
بطور  اسپانیا  سینمای  امروز  گرچه 
می  را  وترقی  پیشرفت  راه  مستقل 
به  مجموعه  این  هنورز   اما  پیماید 
اسپانیا  دولت  مالی  های  حمایت 
وابسته است  که در شماره قبل بطور 

مختصر به آن پرداختیم .
نسبت  اسپانیا  سینمای  که  امتیازی 
اروپائی  کشورهای  دیگر  سینمای  به  
این  غنی  فرهنگ  دارد  هالیوود  و 
آورانی  نام  حضور  با  که  کشوراست 
در هرزمینه  ادبی ، هنری و اجتماعی   

پررنگ تر می شود.  
دوران  که  اسپانیائی  فیلمسازان 
اند  کرده  تجربه  را  فرانکو  استبداد 
این  دمکراسی  فضای  در  سالهاست 
ملی  فرهنگ  از  گیری  بهره  با  کشور 
سینمای  به  بزرگی  کارهای  اسپانیا 
وزارت   اند.  داشته  عرضه   جهان 
نزدیک حرکت  از  نیز  اسپانیا  فرهنگ 
حضور  و  دارد  نظر  زیر  سینمارا  این 
این  فیلمسازان  و  اسپانیائی  بازیکنان 
برای  کشور درصحنه سینمای جهان  
صنعت فیلم اسپانیا  اعتبار و شخصیت 

بین المللی بهمراه آورده است .

سینمای   بررسی  به  آینده  شماره  در 
ایتالیا خواهیم پرداخت .

 زغاهل زیدی
سینمای اسپانـیا ازآغاز اتامروز           قسمت  سوم        

پدرو آلمودوار، جولیو مدام،دو نامدار بزرگ سینمای امروز اسپانیا هستند.

آنابلن برنده جایزه گویا در سال ۲۰17 
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انگیز   غم  داستان  پادشاه   یک  مرگ 
محمدرضاشاه  ایران  پادشاه  درگذشت 
جوان  یک  باهمت   که  است  پهلوی  
فیلم  به  کلهر   بابک  بنام   ایرانی 
درآمده است .  فیلم به زبان انگلیسی 
است باعنوان : A Dying King   که 
سکانس نخست آن خروج شاه ازایران 

است :
» 1۶ ژانویه 1۹7۹ شاه آخرین سفرخود 
به  کوپتر  هلی  با  سلطنتی  کاخ  از  را 
و1۹  دهد.  می  انجام  مهرآباد  فرودگاه 
سپارد«.  می  جان  غربت  در  بعد  ماه 
بابک کلهر تهیه کننده وکارگردان این 
فیلم مستند است که یک ساعت و ۲۶ 
دقیقه و47 ثانیه بیننده  ایرانی خودرا  
درهرلحظه  با حقایقی درباره مرگ زود 
هنگام اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی 
روبرو می کند.  او پرونده پزشکی شاه 
نقاط  به  با سفر  و  دوباره می گشاید  را 
مختلف جهان  بدنبال پزشکان و کسانی 
که به نوعی در آخرین روزهای زندگی 
شاه بااو درارتباط بودند گفتگو می کند. 
اگرچه  نویسنده فیلمنامه سعی می کند 
طرفانه   بی  را  پادشاه  مرگ  داستان  تا 
بازگو کند اما  دربعضی سکانس ها قادر 

به انجام این کار نیست .
سرانجام   شاه   « گوید:  می  وقتی  مثاًل 
داد  راازدست  وخارجی  داخلی  حمایت 
روح  بنام  مالئی  سر  پشت  ها  ایرانی  و 
را  انقالب  تا  شدند  متحد  خمینی   اهلل 
از  ای  عده  شاه  برسانند..  پیروزی  به 
دولتمردان  را دستگیر کرد . اما صدای  
کارتر   پرزیدنت  شد.  رساتر  انقالبیون 
ژنرال چهار ستاره  از فرماندهان ناتو را  
تا جلوی   ایران فرستاد   به  بنام هایزر  
کودتای ارتش را بگیرد و خروج شاه از 
ایران را تسهیل کندو خمینی جانشین 

او شود.«
این عبارات  بی طرفانه است اما داغی 
را که ایرانیان  از این رویداد بردل دارند 
بخوبی مجسم می کند.. وقتی ایرانی ها 
بدنبال خمینی براه می افتند و یا زمانی 
کودتای  تا  آید  می  ایران  به  هایزر  که 
احتمالی ارتش را خنثی کند و خمینی 
جانشین شاه شود  هزاران آه وافسوس 

با خوددارد.
پرسش  این  فیلمنامه  نویسنده  آنگاه  
شاه  برکناری   «: که  کند  می  مطرح  را 

تأثیری  چه  سیاسی   اسالم  آوردن  و 
برجای گذاشت ؟« 

این  پاسخ  دهد:»   می  پاسخ  وخود 
ازصحنه  شاه  که  اززمانی  سئوال  
مشخص  شد  حذف  ایران   سیاسی 

گردید.« 
درفیلم با پزشکان ایرانی و غیر ایرانی  

که  ایرانی  دولتمردان  با  وهمچنین 
درکناراو  شاه  عمر  لحظات  آخرین  تا 

بودند گفتگو شده است . 
اقامت شاه درغربت  گفته شد  از  پس 
پنجه  سرطان   بیماری  سالهابا  او  که 
نرم می کرده است و خود واطرافیانش  

ازوجود این بیماری آگاه نبوده اند .
و  برنارد   ژان  دکتر   1۹74 درسال 
و  شدند  فراخوانده  ایران  به  همکارش 
خون شاه را آزمایش کردند  وفهمیدند  

به نوعی سرطان خون دچار است . 
ایرانی  پزشکان  از  یکی  دکتر صفویان 
که در مداوای شاه  دخالت داشت می 
گوید:»  برای اینکه اعلیحضرت  خیال 
گفته  بایشان  دارند  سرطان  که  نکنند 
شد  چون زمانی به بیماری ماالریا دچار 
شده بودند اکنون طحال ایشان بزرگ 
شده است . پزشکان فرانسوی هم می 
گفتند  اعلیحضرت شما بیماری ندارد و 

حالشان کامال خوب است .
دکتر  افشار  امیراصالن  ادعای  به 
اوگفته  به  درسال 1۹۶8   ، اما  فیلینگر 

بود  که شاه سرطان دارد.

ایادی  گوید:   می  افشار   امیراصالن 
سالیانه   آپ  چک  رابرای  شاه  هرسال  
فلینگز  بُرد.  می  فیلینگز  دکتر  پیش 
همان زمان  به دکتر ایادی گفته بود  که 
اعلیحضرت باید  تحت مراقبت بیشتر 
را  موضوع  این  ایادی  گویا  اما  باشند. 
گوش   پشت  ویا  بود   نگرفته  جدی 

انداخته بود. 
نمی  افشار  اصالن  امیر  آقای  دراینجا 
گوید که اگر فیلینگر به اوهم گفته بود 
که شاه سرطان دارد  چرا او اقدامی نکرد 
و همه را به دکتر ایادی واگذاشته بود.؟
کردن   مخفی  درمورد  گنجی  منوچهر 
ایران معتقد است  از ملت  بیماری شاه 
که  شاه خیال می کرد  اگر مردم  ایران 
قدرت   آن  است   بیمار  او  که  بفهمند  
یکی  دهد..  می  ازدست  را  پادشاهی 
جری  دکتر   معروف   ازروانشناسان 
روانی   اثرات  بررسی  به  نیز  برلین  
پردازد.   می  شاه  بیماری  شدن  فاش 
اما اردشیر زاهدی که گفته می شود تا 
آخرین لحظه بربالین شاه بوده است و 
حتی غسل وکفن اورا انجام داده است  
گفتم   اعلیحضرت  به  من  گوید:   می 
مردم باید بدانند  که شما بیمارهستید  
دراین صورت  ممکن است  بیشتر باشما  
ابراز همدردی کنند.. این سخنان جناب 
زاهدی نشانگر آن است که درروزهای 
هائی  تالش    57 بهمن  از  قبل  بحران 
خصومت  کردن    خنثی  برای  مستمر 

رواج  حکومت   به   نسبت  مردم  های 
بگفته  بنا  ازجمله    . است  داشته 
منوچهر گنجی  :» عجیب بود که  شاه 
از  که  داد  را  کسانی  دستوربازداشت  
اما علی انصاری   او بودند.«  وفاداران به 
استاد تاریخ ونزدیک به دربار می گوید

تازمانی که اسداهلل علم زنده بود  اوضاع 
روبراه بود  اما پس از مرگ علم  درسال 
1۹78 یعنی یکسال قبل از انقالب  نفوذ 
افزایش  برامور سیاسی کشور  شهبانو  
یافت  و هرچه شاه دوست نداشت  مورد 
نمی  شهبانو  هرچه  شهبانوبودو  عالقه 
پسندید مورد پسند شاه بود. ومنوچهر 
دولتمردان  بازداشت  گوید   می  گنجی 
فرح صورت  شهبانو  دستور  به  احتماال 

گرفت . 
سولیوان  که  است  هنگامه  ودراین 
برای  می خواهد   از شاه  آمریکا  سفیر 
و  برود  مرخصی  به  مداوا  و  استراحت 
پاسخ شاه مثبت است . اگرچه مشخص 

بود  این سفر برگشتی نخواهدداشت .
یکماه   «: گوید  می  افشار  اصالن  امیر 
قبل از  خروج ، شاه بمن فرمودند  می 
خواهم بروم  آمریکا ، شورای امنیت را 
ببینم ، به کنگره بروم . بااینها صحبت 
کنم  وبگویم ازما چه می خواهید؟  چه 
بوده که نکردیم؟  وچه باید بکنیم که به 
این وضع  خاتمه داده شودوبه آنهابگویم 
که اگر مابرویم  اوضاع خاورمیانه  بهم 
راهنمائی  مارا  فقط   . خورد  خواهد 
پیشنهاد  و  بگیرید  ایراد  یا  کنید 
. دهیم  انجام  باید  کارهائی  چه  کنید 

از  خروج  برای  شاه  تصمیم  از  آمریکا 
می  سولیوان   . است  خوشحال  کشور 
خواسته  اعلیحضرت  از  کارتر  گوید 
مصر  آسوان  در  آمریکا   سرراه  است  
توقف کنند . پریدنت فورد در آنجاست 
ومذاکراتی راجع به کمپ دیوید  درآنجا 

انجام بدهند . 
نباید  شاه  که   باوردارد  اردشیرزادی  
گوش   وانگلستان  آمریکا  سفیران  به 
شاه  مرگ  انگیز  غم  داستان  کرد..  می 
و درمان او در کشورهای مختلف مورد 
بحث فیلم است که چون هنوز  نمایش 
بررسی  است  نشده  آغاز  آن  عمومی 
ادامه آن را درآینده همراه با گفتگوئی 
شما  برای  فیلم  این  سازنده  با  مفصل 

خواهیم نوشت .   

       مروری برفیلم مستند :
مرگ یک پادشاه
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بقیه: یداهلل خان بیگدلی

اسلحه  خان   یداهلل  رفت   می  وقتی 
دارباشی بیگدلی  محافظ رضا شاه وقتی 
اسیر  مانند  بارضاشاه  ها  انگلیس  دید  
جنگی  رفتار می کنند  می خواست  با 
به  و  مانع شد  آنها گالویز شود که شاه 
ولیعهد گفت  یداهلل را در کنار خود داشته 
مأمور  خان  یداهلل  ترتیب  این  به   . باش 

حفاظت  شاه جوان شد.
پسرش هم  وقتی آمد  هنگامه ای به راه 
کرد  می  غوغا  جهانی   دوم  بودوجنگ 
. وقتی به وسعت تدابیر  عمران  بخش 
کنیم   می  فکر  پسر  پدرو  این  وآبادگر  
بآنها  نسبت  احترام   ادای  جز  ای  چاره 

نداریم .
این پدروپسر زیاد به غرب  اعتماد کردند  
. نه غرب آنهارا فهمید  و نه آنها نیرنگهای 
چگونه   ودیدیم  شناختند.  را   غرب 
انگلیس پدر ، وآمریکا  پسررا روانه  تبعید 

کردندو هردو با چشمانی گریان رفتند.
محمدرضاشاه مردم را  به وج دان  ملی و 
شعور ملی خود واگذاشت و هنگامی که 

می رفت  اشک به گونه داشت .

بقیه  روزشمار زندگی ...
صورت برداری ازاشیاء شخصی وی نشان 
می دهد که فقط یک ساعت وچند سکه 
به  .جسدوی  است  داشته  همراه  به  طال 
قاهره حمل می شود تادرکشوری مسلمان  
دفن گردد خبردرتهران اعالم می شودبه 
از  پدر   دستور محمدرضاشاه  در عزای 
مساکین   از  نفر  هزار  سه  شده   دست 
شمیران و شهرری  اطعام می شوندودربار 

اعالم سوگواری می کند.
ادامه دارد

بقیه غم مخور
روزنامه چوکنم باز  ، دلم می گیرد

چون خبرها همه  جز کشتن وویرانی نیست
غول بی شاخ وِدمی گشته کنون آمریکا
که چنو درهمه آفاق  یکی جانی نیست
فتنه وجنگ وجدالی که به لبنان برپاست
خوب پیداست که جز نقشه شیطانی نیست
بنگر  ، کشور  داخل  توبیا  یکدم   حال 
حال آن گونه که می دانی  ومیخوانی نیست
قندوشکر کوپن   ، نباشد  گوپن گوشت 
نیست « پریشانی  نا قحط  »ازبرای دل 
ُگل گران است وبود شمع دل افسرده چوبرق
باچنین وضع دگر فرصت مهمانی نیست
ناچار خود  دل  بردرد  خاتمه   دهم  می 
گرچه چیزیم به این فت وفراوانی نیست 

یادونام مرتضی فرجیان گرامی باد.

 بقیه  : میرزا کوچک خان

وضع  ی  مشاهده  عزیزم،  »برادران      
دخالت  دراثر  کشورایران  اسفناک 
ودولتی  ملی  شئون  تمام  به  بیگانگان 
شمالی  همسایگان  روزافزون  وفشار 
تمام  که  دهد  می  اجازه  وجنوبی، 
افرادغیرتمند ایرانی باهم مّتحد شده وبه 
این زندگی ننگین خاتمه دهند...ایران یک 
روز مهدتمدن وآرامگاه دلیران بود،دراثر 
حریص،مرکز  دژخیمان  این  سیاست 
بند  وپای  اراده  بدون  اشخاص  مشتی 
گردید،رجال  وخرافات  موهومات  به 
تابع  ملت  لشکٍر،پیشوایان  کشور،امرای 
ونمایندگان  هستند،وزراء  اجانب  ارادۀ 
ملت از اشخاصی که به مزدوری بیگانگان 
داده  امتحان  وبارها  داشته  افتخار 

اند،انتخاب می شوند و...«.
وقزاق  روسی  نیروی  جنگ  دراین       
افسرروسی،  فرماندهی  به  ایرانی   های 
به سختی شکست خورده وبادادن تلفات 
زیاد، بسیاری از سالح وسایر تجهیزات 
خودرا نیزبجا گذاشتند،آنان که جان سالم 
بدربرده بودند توانستند در میان جنگلها 
سرگردان وبه دست دهاتی ها خلع سالح 
وچند نفری هم به زحمت خودرا به رشت 

برسانند.
شّدت  به  هارا  روس  شکست،  این       
مقتدر  ی  وفرمانده  ساخت  خشمگین 
روس تصمیم گرفت ضربت قطعی را به 
او  به  نسبت  مردم  احساسات  که  میرزا 
بسیار افزایش یافته بود، وارد سازد وبرای 
انجام این مقصود نیرویی مرکب از قزاق 
عراده  وچند  وپیاده  دارسوار  نیزه  های 
توپ به فرماندهی یکی از افسران ارشد 
به سمت ماسوله روانه ساخت وکلنل"ماما 
نُف" فرمانده ی روسی قزاق خانه ی ایرانی 
وسوارهای  ایرانی  قزاق  تن   7۰۰ با  نیز 
مأمورشدند  طارمی  السلطنه  برهان 
اززنجان به سوی ماسوله پیش بروند واز 
طریق طالش دوالب 1۰۰ تن قزاق روسی 
به راهنمایی ضرغام السلطنه وکسانش به 
سوی جنگل حرکت کردند تا نیروی میرزا 

را در محاصره بگیرند وکارش را بسازند.
     روس ها ازاین لشکر کشی به خاطر 
وگریز  وجنگ  نواحی  آن  بودن  جنگلی 
اندک  از  نبردند وپس  مجاهدین سودی 
مدتی توقف درآن نواحی، محل را ترک 
ومجاهدین که درمیان جنگل ها پنهان 
هم  گرد  ماسوله  در  دوباره  بودند  شده 
روسی  ی  فرمانده  توفیق  وعدم  آمدند 
وپشتیبانان اوسبب گردید تا مجاهدین 
جنگل نزد مردم از وجهه واعتبار بیشتری 
روزانه  جنگل  ونیروی  شوند  برخوردار 

توسعه می یافت.
     باردیگرروسها عده ای قزاق روسی برای 
کمک به ضرغام السلطنه که سرسپرده ی 
روانه  دوالب  طالش  بودبه  تزاری  دولت 
نمودند که این بار نیزمجاهدین توانستند 

نیروی مزبوررا تارومار کنند.
تابع  ایران  مرکزی  دولت  که  ازآنجا      
تزاری  روسیه  دولتهای  دستورات 
روس  ی  خواسته  بود،به  وانگلستان 
وقمع  قلع  برای  گردید   مجبور  ها 
جنگلیان اقدام کند وبرای انجام این کار 
مفاخرالملک رئیس پلیس رشت داوطلب 
فرماندهی  نیروبه  تن   7۰۰ با  گردید 
اشجع الدولۀ اسالمی)از خوانین طالش(
این  اما  کند،  وقمع  قلع  را  مجاهدین 
خورده  شکست  سختی  به  نیز  نیرو 
ومفاخرالمک کشته می شود، چون مردم 
رفتار  خاطر  به  مفاخرالملک  از  رشت 
دل  روسها  به  اش  ووابستگی  ظالمانه 
خوشی نداشتند، از کشته شدن اوبسیار 
باب سروده  نیزدراین  واشعاری  شادمان 
شد که مطلع آن چنین بود:»ای ُکشته ی 
داس وتبر مفاخر« ضمناًکمکهای بیشتری 

را داوطلبانه به مجاهدین ُمتقبل شدند.
     جای یادآوری است که چون در همین 
جریان  در  نخست  جهانی  جنگ  ایام 
بود ودولت انگلستان در جنگ با آلمان 
واتریش وعثمانی با دولت تزاری هم پیمان 
شده بود، به دولت ایران برای ازبین بردن 
بساط جنگلیان که موی دماغ روسها شده 
بودند،فشارمی آورد ه است ،عالوه براین 
،نیروی نظامی انگلیس به بهانه ی کمک 
به متفق خود )روسیه ی تزاری (وجنگ 
با دولت عثمانی بخش عظیمی از خاک 
کرده  اشغال  وغرب  جنوب  در  را  ایران 
ودرامور کشور بیش از پیش مداخله می 
کرد وسپاهیان  روس  به منظور اعاده ی 
حیثیبت خود که در نتیجۀ شکست در 
جبهه ی اروپا ازدست داده بودند، به قصد 
جنگ با عثمانیها وحفظ ارتباط  با قشون 
غربی  وشمال  انگلستان، سراسر شمال 
ایران را با نیروی بیشتری تحت استیالی 
خود گرفته بودند ودولت ایران را رمقی 
داخلی  امنیت  به  الاقل  تا  بود  نمانده 
خود به پردازد، به ویژه آنکه ایران دراین 
زمان در اوج بُحران وضعف بود ودر میان 
سدها رجال ایرانی به جز معدود کسانی، 
جملگی سرسپرده ی روس ویا انگلیس 
بودند وآن معدود کسان راهم نای وتوان 

کاری در جهت تأمین منافع کشورنبود.
     هنوز جنگ جهانی نخست به پایان 
کتبر  درا  تزاری  رژیم  که  بود  نرسیده 
انقالبیون روسیه سقوط  به دست   1۹17
می کند وپس از یک دوره کشمکشهای 
داخلی، کمونیستها با کمک دولت آلمان 
زمام امور آن کشوررا دردست می گیرند 
رژیم  با  مخالفت  در  انگلستان  ودولت 
به  کمک  قصد  به  روسیه  کمونیستی 
ژنرالهای هوادارتزار) دنیکن، کلچاک و 
ولی  قفقاز،  طلبان  استقالل  و  وراندل( 
در نهان بهره جستن از منابع نفتی آن 
منطقه وتوسعۀ نفوذ خود،نیرویی را به 
گیالن  به  دنسترویل  ژنرال  فرماندهی 

روانه می کند
ادامه دارد

بقیه : زندانیان غرب 

-انگلیسی  ایرانی  و  دارد  سال   3۹ که 
است که  برای بنیاد تامسون رویتر کار 
می کند.وبه 5 سال زندان محکوم شده 
است . دیگری شی ونگ  دکترای تاریخ 
در دانشگاه  پرینستون است که چینی - 
آمریکائی است و بمدت ده سال محکوم 

شده است .
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
زودتر  هرچه  خواست  ایران  ازدولت 
زندانیان  بیگناه را آزاد کند.او به پرسش 
درباره  زمان مذاکره با ایران برسر آزادی 

زندانیان  پاسخ نداد.
هواکو همسر آقای ونگ دریک گفتگوی 
ترامپ  دولت  از  او  اظهارداشت  تلفنی 
برای  کاری  تا  است  کرده  درخواست 
آزادی  همسراو  و آمریکائی های   دیگر 
قول  آنها چندبار   «: انجام دهد.او گفت 

داده اند که آزادی گروگانهای ما درایران
آنها دراولویت قراردارد.شوهر من  برای 
حدود 1۶ ماه است که  زندانی است .او 
هردوزانویش آرتروزدارد، کمردرد دارد ، 
و به سردرد دچار می شود.«.خانم ونگ 
درگفتگوئی با ان بی سی گفت »شوهرش 
داردو  شدید  وافسردگی  فشارروحی  

تالش کرده بود خودرا بکشد.«  
حداقل چهار تبعه آمریکا و دو صاحب 
گرین کارت مشخص شده که درزندانهای 
بنام  آمریکا  تبعه  یک  و  هستند  ایران 
رابرت  ا.لوینسون بیش از یک دهه است 

که درایران گمشده است .
تبادل  احتمال  که  ونگ  آقای  بر  عالوه 
زندانی درآمریکا وجوددارد  ایرانی  با  او 
 ، نمازی  وسیامک  باقر  است  ممکن    ،
پدروپسری که هریک به ده سال حبس 

محکوم شده اند معاوضه شوند.
فشارهای  سیاسی برایران برای آزادی 
بیماریهای  به  که  ساله   8۲ باقرنمازی  
گوناگون ازجمله بیماری قلبی دچاراست  

وارد می شود .
آقای َجِرد گنسر  وکیل خانواده نمازی 
زیستی   شرایط  گوید  می  درنیویورک  
برای آقای نمازی نسبت به سال گذشته 
. اما او ۶ دندان خودرا  بهتر شده است 

درزندان ازدست داده است .
نقل از نیویورک تایمز 
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بک  اشتاین  جان  از  اثری   -1 افقی: 
برای  واحدی   - پارچه  نوعی   -۲  -
طول  که معادل  ۶۰ ذرع است ضمنا 
در درادارات به  رتبه هم می گویند- 
غذائی با تخم مرغ 3- دریای عربی - 
ناخالص  ابریشم  دودلی - گورکن 4- 
- موردنیازدرودگران - دارای روغن - 
گوسفندماده 5- بناشده - آشامیدنی 
- گیاهی از تیره چتریان ۶- مهمانی 
فریادعدل 7-  فرار-  - حب  عروسی 
جزایر  از  دسته  یکپا-  ازبازی  نیمی 
منطقه   -8 منجمدشمالی  دراقیانوس 
ازتوابع  سردسیری  و  کوهستانی  ای 
که  وطریق ۹- جائی  - رسم  سنندج 
درخت نارنج را عمل آورند- تلخ 1۰- 
سگ بیگانه - حلقه ودایره   ازلشکر 
حرفی   -11 جان  فاقد  وسوار-  پیاده 
نیست  دیرزمانی   - انگلیسی  اززبان 
 - است  گشوده   جهان  به  چشم  که 
عابد مسیحی 1۲- ازبین بردنوبرطرف 
فارس  دراستان  شهرستانی   - کردن 
ماه   - بود  زلزله  مرکز  درگذشته  که 
کمان نشین - فلزسیاسی  که باالترین 
قیمت رادارد13- بچه چارپایان - نام 
درحومه  ای   ناحیه   - آشنا  بسیار 
سرای  آن  جای  همه   -14- تهران 
ماست - کنار  حاشیه نشسته  است 
- پارچه ای  نازک ومشبک 15- برغم 

سالم فرستاد وبشهرت رسید 
عمودی :1-  نویسنده » فاجعه آسیای 
دراساطیر  که  دریونان  سبز«کوهی 
 -۲ داشت  اختصاص  نیز  آپولون  به   
بطور   - انگلیسی  شیر   - جمع  ضمیر 
 - گنجشک  زبان  درخت   -3 رایگان 
موسیقیدان  جوانمرد-  زهر-  به  آلوده 
معاصرماکهدرکنارابن سیناآرمیده است 

.4- طالع واقبال - پرتاب بمب  ازباال

جغد-  منزلگه   -5 چلچراغ   -
نوعی    -۶ وتوان  تاب  شادوبانشاط- 
کبک - جسمی معدنی  وبلوری شکل  
 -7 سیاه  کالغ   - مختلف  دررنگهای 
همراه فقیروغنی - فدائی - پس ازنقره 
 -8 است  وگرما  برق   هادی  بهترین 
بسوی راست و بلوغ رفتن - یک حرف 
وسه حرف - تروتازه - عکس خارجی 
منتظرونگران   - فرانسه  قدیم  نام   -۹
خانه  قهوه  در  رمضان  ماه  ازبازیهای   -
بگیرید  را  جلویش  ازهرکجا  ها1۰- 
مکروحیله   - گودال   - است  منفعت 
سازد-  می  مصدر  که  پسوندی   -11
مجموعه درآمدهاوهزینه ها  - دریای 
که  منجمدشمالی  ازاقیانوس  منشعب 
بنام کاشف آن است 1۲- یکی ازایالت 
است  پس  وقتی   - دیگرپرستو  نام   -
کنایه از خرابی اوضاع است 13- سخن 
ارتباط واتصال  چین - زمان طویل -  
- مجرای خون 14- بخشاینده - موی 
نقطه  است  سفیدوسیاه  سروصورتش 
رودی   -15 شده  فاسد  که  ازمیوه  ای 
میریزد-  فارس  خلیج  به  که  درفارس 
اثری از قطب الدین شیرازی که درباره 
کتاب »قانون « ابن سینا  نوشته شده 

است .

***

طرح از: زنده یاد جهانگیر پارساخو که 
درمجله   1362 ماه  دراردیبهشت 

دانستنیها به جاپ رسیده است .

***

پاسخ در شماره آینده .

جدول کلمات متقاطع

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود

 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت دوستداران 

کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای 
کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 

تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024
Tel:(310)446-6151

داشبرد-   - رس  1-مایا-اسا-شیلی3-  سبد۲-  ویلیامز-  تنسی  افقی:1- 
دهلیز4- آهنگری -ا- لوس -نی 5- سرما - نا- سوزوکی ۶- بوارق - سوق 
- خار-آ7- ور- یسر- ناو-رمال8- 8- لدن - موم - نیک - کیف ۹- بیشه 
- زال - نوا- تو1۰- ا- اما- الت - سیمان 11- مطابقت - یم - والس 1۲- 
دی - یام - ب- روادید 13- ممنون - - دامغان - او 14- سوسن - ترب 

- اشهد- د15- هنر- امیلی برونته 
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درباره مستند »قائم مقام« 
از  مقام  قائم  مستند  سینماپرس:  
اعتنایی  قابل  سیاسی  مستندهای 
در  تاریخ نگارانه ای  تم  با  که  است 
مورد رویدادهای دهه شصت و سلوک 
شده  ساخته  منتظری  آقای  سیاسی 
است. پرونده ای که پس از انتشار فایل 
اعدام های  مورد  در  بی بی سی،  صوتی 
بسیار  ایشان،  سخنان  و    13۶7 سال 
برخی  تا  می شد  گشوده  باید  زودتر 
فایل های تاریخی  دوباره مورد ارزیابی 
مردم  و  بگیرد  قرار  حقیقت جویانه 
مطلع  شصت  دهه  سیاسی  حقایق  از 

شوند.
مسئله اعدام های 13۶7 موضوعی بود 
از  ابراهیم رئیسی  انتخاباتی  که رقبای 
تربیون های  در  روحانی  حسن  جمله 
تبلیغاتی و توسط رسانه های غیررسمی  
مخصوصا کانال های تلگرامی هوادارش، 
انتخابات  در  را  رئیسی  تضعیف  زمینه 
تغییر وضعیت  این  آورد.  فراهم   13۹۶
که  جوانی  نسل  که  است  دلیل  این  به 
به صندوق حسن روحانی  را  رای خود 
و  جامعی  اطالعات  است،    انداخته 
واقعی از دهه شصت ندارد، اگر آگاهی 
رسانی انقالبی نسبت به دهه شصت به 
هیچگاه  پذیرد،  دقیقی صورت  صورت 
نقطه  نمی توان  را   13۶7 اعدام های 
با آن پرونده  ضعفی برای افراد مرتبط 

محسوب کرد.

این خبری است که یکی از نشریه های 
وابسته به رژیم نوشته است . وباوردارد 
اعدامهای  ماجرای  از  ایران  که جوانان 
تابستان ۶7 اطالع درستی ندارد . این 
نویسنده های مزدور یا خود نا آگاهند 
و یا عمدا خودرا به نفهمی می زنند تا 
غفلت  به  آرندو  بکف  نانی  مزدوری  با 
بخورند. امروز جوتانان ایرانی  بهتر از 
هر سیاستمداری اوضاع ایران را درک 
می کنند و با مراجعه به فضای مجازی 
از  آنچه  از  جامعی  اطالعات  سالم 
اسالمی  جمهوری  گیری  شکل  ابتدای 
خوانند  می  را  تاکنون  است  داده  روی 
دهند.  می  قرار  دقیق  بررسی  مورد  و 
زمان  رویدادهای  درمورد  حتی  آنها 
 . دارند  کامل  آگاهی  نیز  شاهنشاهی 
لبه همین دلیل  وقتی سریالی بعنوان 
معمای شاه  با هزینه گزاف ساخته می 
شود  با استقبال این جوانان روبرو نمی 
مفتضحانه  شکست  با  ودرنهایت  شود 

ای روبرو می گردد. 
جمهوری اسالمی نسخه  سران انقالب 
شور وی را  درمو رد سینما و هنرمندان  
با  اند. هرکجا  داده  قرار  استفاده  مورد 
سراغ  به  شوند  می  مواجه  شکست 
سینما  مطرح  وغیر  مطرح  هنرمندان 
می روند وهرزمان که کبکشان خروس 
می خواند  تا می توانند طبقه هنرمندرا 
جریان  در  گذارند.   می  فشار  تحت 
انتخابات ریاست جمهوری اخیر دیدیم 
آقای رئیسی به سراغ خواننده ای رفت 

محبوبیتی  هیچ  هم  جوانان  دربین  که 
به  را  جوانان  پاسخ  سرانجام  و  ندارد. 
رئیسی  آقای  هنری  کشی  لشکر  این 
وخواری  خفت  چه  با  که  شاهدبودیم 
تن به شکست داد.  اخیرا با زیاده روی 
های  موشک  ساخت  کار  در  که  هائی 
قدونیم قد کرده است جمهوری اسالمی 
رئیس  سوی  از  مهمی  تهدیدهای  با 
و  روبرواست  آمریکا  وکنگره  جمهور 
بزودی باید با تحریم های بزرگی روبرو 
که  سال   3۹ از  پس  باردیگر  لذا  شود. 
گذرد   می  درایران  پادشاهی  سقوط  از 
محمدرضاشاه  دوم  پهلوی  سراغ  به 
ساخته  مستندی   و  اند  رفته  پهلوی 
. کارگ ردانی  ارثیه پدری«  بنام »  اند 
تا  اند  واداشته  کار  این  به  را  گمنام 
فقیدرا  پادشاه  مرگ  تا  عروسی  از 
گویا  بکشد.  فیلم  به  مستند  بصورتی 
که  فهمند  نمی  کاران  اندر  دست  این 
استالین و لنین هردو ازسینما استفاده 
ابزاری می کردند اما نان هنرمندان هم 
درروغن بود. از زندگی مرفه و آسایش  
باید  ما  هنرمند  برخورداربودند.  نسبی 
یا  و  باشد  انفرادی  در گوشه سلوب  یا 
دست  که  بپردازد  بکار  سناریوئی  با 
صنعت  به  ناآگاه  آخوندهای  نوشته 

سینماست .
رسانه  در  منتظری  از  بردن  نام  زمانی 
را  مرتکبین  و  بود  ممنوع  ایران  های 
تا پای دیوار مرگ می کشاند.اما اینک 
 . بسازند  ازاو  مستندی  خواهند  می 
البته که اورا دراین مستند بیش ازپیش 
اما  خواهندداد.  نشان  خواروخفیف 
خواروخفیف در چشم خودشان وگرنه 
این  دیدن  برای  وقای  نه  ایران  مردم 
واقعیت  آنچه  از  نه  و  دارند  خزعبالت 
 . است  مانده  پنهان  دید شان  از  است 
می  هم  خوب  و  دانند  می  چیزرا  همه 
ازآن سرمایه  میان حیف  دانند. دراین 
های  عظیمی که حیف ومیل می شود 
و بجای گرم کردن خانه بی نوائی و یا 

کالس درسی  در روستائی محروم 

باید هزینه فیلمی شود که تنها بیننده 
هستند.  رژیم  سردمداران  خود  آن 
می  در  نصرالدین   مال  روزی  میگویند 
مردم  به  دروغ  به  و  ایستاد  شهر  دان 
گفت دو خیابان باالتر تخم مرغ مجانی 
هجوم  که  نگذشت  دقایقی  دهند.  می 
مردم به سوی محلی که مال نشانیش را 
باخود گفت  بود سرازیر شدو مال  داده 
نکند واقعا دارند تخم مرغ مجانی می 
دهند . پس منهم بروم تا سرم بی کاله 
دروغ  یک  هم  امروزی  مالهای  نماند.  
را  آن  خودشان  و  گویند  می  مردم  به 

راست می پندارند.
رسانه های ایران این مستندرا منتظری 
بدون سانسور نامیده اند و با گفتگو با 
به  را  نکته  این  اند  کرده  افرادی سعی 

مردم بقبوالنندبرای مثال :
مرحوم  فرزند  طالقانی  »مهدی 
در  حاضران  از  یکی  طالقانی  آیت اهلل 
گفت وگو  در  طالقانی  بود.  مراسم  این 
مستند  با  ارتباط  در  »وطن امروز«  با 
قائم مقام گفت: »این مستند کار بسیار 
خوبی بود، بویژه به این دلیل که سراغ 
فرزند آقای منتظری نیز رفته بودند و 
از صحبت های او نیز در این اثر استفاده 
شده است«. وی همچنین در پاسخ به 
این سوال که تا چه اندازه این مستند 
مرحوم  با  ارتباط  در  منصفانه  اثری  را 
»این  کرد:  اظهار  می داند،  منتظری 
رعایت  را  انصاف  جانب  واقعا  مستند 
کرده است و توانست آن ایراداتی را که 
به بیت ایشان وارد بود به شکلی صریح 
بیان کند«. وی افزود: »متاسفانه ضعف 
آقای منتظری در ارتباط با خانواده اش 
که آقای ناطق نوری به آن اشاره می کرد 

واقعا برای من تاثرآور بود«.
وجه  به  اشاره  با  همچنین  طالقانی 
روشنگری این مستند بیان کرد: »این 
بود.  روشنگرانه ای  بسیار  اثر  مستند 
خیلی از نکات پشت پرده ای را که شاید 
خود ما نیز از آن اطالع نداشتیم در این 

مستند مطرح شده بود.. الی آخر.

وقتی  بازهم  سال   39 حدود  گذشت  از  پس 
به  متوسل  آورد  می  کم  اسالمی  جمهوری 
شود  می  پهلوی  خاندان  درباره  دروغگوئی 
می  آنها  زندگی  از  شده  تحریف  فیلمهایی  و 
سازد. حیف ازاینهمه سرمایه که دراین راه بی 

حاصل مصرف می شود
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فیلم ریدلی اسکات همه صحنه هائبی را که اسپی سی درآن بازی داشت با هنرمند دیگری این فیاآرنولد

مارتین اسکورسیزی  ، 
  
جدید  فیلم  اسکورسیزی  مارتین   
و  ایرلندی  می سازد  بانام   خودرا 
از  خود  فیلم  ترین  تازه  این  برای 
اش   قدیمی  رفقای  و  هنرمندان 
پاچینو  آل  و  دونیرو  رابرت  یعنی 

سود می برد.

 وفیلم جدید
 

به  مربوط  های  عکس  روزها  این 
رابرت  که  فیلم   این  های  صحنه 
دونیرو و پاچینورا در سنین اواخر 
اوایل   بگوئیم  بهتر  یا  سالی   میان 
پیرسالی نشان می دهد در فضای 

مجازی دست بدست می گردد.

فیلمبرداری دوباره همه پولهای جهان
ِکِون  اسپی سی  یکی از هنرپیشگان  
هاای   رسوائی  اخیراً  که  هالیوود 
یکی  از  تا  شد  باعث  او  جنسی 
خانه  بنام  معروف  ازسریالهای 
اخیرا  شود   گذاشته  کنار  کاغذی 
همه  بنام  بود  کرده  بازی  درفیلمی 
آن   سازنده  که  جهان  های  پول 
ریدلی اسکات   همه صحنه هائی را 
شرکت  با  حضورداشت  درآن  او  که 
کریستوفر پالمر  دوباره فیلمبرداری 
بحدی  تعویض  این  سرعت  کرد. 

بود که نمایش فیلم در ماه سپتامبر  
با هیچ مشکلی  گرفته شده  درنظر 
روبرو نخواهد شد و در موعد مقرر 
به نمایش درخواهد آمد.  البته تهیه 
کنندگان فیلم مجبور به صرف هزینه 
از  قسمتهائی  تعویض  برای  اضافی 

فیلم شدند.
اخالقی  های  رسوائی  موج  اخیراً 
آمریکارا  سیاسی  صحنه  و  هالیوود 
.دربر گرفته است . ریدلی اسکات را 

درتصویرزیرمی بینید.

زندگی ریگان  برصفحه سینما جان می گیرد
که  ریگان  پتی  بنام  ریگان  دختر 
خود دستی در دنیای رسانه ها دارد 
بار  اولین  برای  است  گرفته  تصمیم 
بعنوان عضو خانواده ریگان درساختن 
فیلمی اززندگی پدرش سهیم باشد. 
این فیلم  زندگی ریگان را درمقاطع 
مختلف  ازجمله دوران هنرپیشگی 

وقبل ازآن و زمان  واردشدن به 

فرماندار  همانند  امورسیاسی  
کالیفرنیا شدن و بعد انتخابش بعنوان 
ریاست جمهوری آمریکا  رادربر می 

گیرد. 
ریگان  که  محبوبیتی  به   باتوجه 
نقاط  دربین مردم آمریکا  و بیشتر 
جهان دارد موفقیت این فیلم از هم 

اکنون تضمین شده بنظر می رسد.

آرنولدشوارتزنگر  جایزه نگرفت
آرنولد شوارتزنگر  هنرمند اتریشی 
األصل که باخانواده کندی وصلت کرد 
و عالوه برسینما در عالم سیاست هم 
اشتباه  یک  با  داشت  موفقیتهائی 
دلش خیلی چیزهارا ازدست داد که 
یکی از آنها محیط گرم خانواده بود 
اگرچه هنوز همسر خود ماریا شرایور 
نیز  اخیرا   . است  نداده  طالق  را 

به  ای  جایزه  کالیفرنیا  در  بود  قرار 
اوبدهند اما او دراین مراسم شرکت 
به  وابسته  نکرد چون چندسازمان  
زنان تهدید کرده بود به دلیل رسوائی 
های اخالقی آرنولد این مراسم را برهم 
خواهدزد. برگزارکنندگان این مراسم 
شدند.وبه  آن  تعطیل  به  ناچار  نیز 
این ترتیب آرنولد جایزه ای نگرفت

جشنواره فیلم تفلیس میزبان ایران شد
بین المللی  جشنواره  هجدهمین 
فیلم »تفلیس« این روزها با نمایش 
برپا  گرجستان  در  ایرانی  فیلم های 

ست.
هجدهمین  ایسنا،   گزارش  به 
تا   13 از  تفلیس  فیلم  جشنواره 
در  دسامبر   1۰ تا   4 با  برابر  آذر   1۹
چهار  و  برپاست  گرجستان  کشور 
سینماگر ایرانی در بخش های مختلف 
جشنواره، فیلم های خود را به نمایش 

خواهند گذاشت.
سینه  سایت  ادامه  در  همچنین 
فیلم  که  است  کرده  اعالم  ایران 
و  اعلمی  میالد  ساخته  »دلربا« 
فرانسه  و  سوئد  دانمارک،  محصول 
بین الملل،  مسابقه  بخش  در 
پرویز  ساخته  فیلم های»ماالریا« 
عبد  »تمارض«ساخته  و  شهبازی 

آبست در بخش افق ها و فیلم »یه وا« 
ساخته آناهید آباد و محصول ایران 
و ارمنستان در بخش فروم سینمای 
دارند..  حضور  رویداد  این  در  اروپا 
وا  یه  فیلم  است  یادآوری  به  الزم 
وارمنستان   ایران  محصول مشترک 
 . است  اسکارشده  جایزه  کاندید 
کارگردان فیلم »یه وا« گفت: انتخاب 
عنوان  به  اسکار  برای  فیلم  این 
محصول مشترک ارمنستان و ایران 
اتفاقی خوشحال کننده است و باید 
تالش مضاعفی برای نمایش و معرفی 

آن صورت پذیرد.
و  تابعیت  به  توجه  با  اوگفت: 
دارم،  که  دوگانه ای  خاستگاه های 
ریشه هایم را در دو فرهنگ ارمنی و 
ایرانی می یابم که خیلی دوست شان 

دارم.
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برای سفارش کتاب تاریخچه  موسیقی کالسیک اثر مجید زندیه با ایمیلzandmusic@aol.com تماس بگیرید.


