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ماه امرداد فرارسیده است و باردیگر 
مارا  در تاریخ معاصر ایران به گردش 
ایران  پادشاه  دو  مرگ  دارد.  وامی 
فاجعه   ، امرداد  رویداد ۲۸   ، دوست 
رویدادهای  و   ، آبادان  سینمارکس 

دیگر را بیاد مان می آورد. 
مرگ دوپادشاه ایران ساز  درغربت و 
دوراز نیاخاک  پاکمان صورت گرفت .
سالهای  در  اما  روز  یک  فاصله  به 
و  انگیز  غم  هردو  مرگ   . متفاوت 
جانگداز است . پهلوی اول  در آفریقای 
جنوبی  با آرزوی دیدار ایران  چشم بر 
جهان بست و بقولی از دوری ایران دق 
کرد . وما با اشغالگران  همراه شدیم. 
ایران  از  ا  اور  هورا کشیدیم و خروج 
را که جز مشتی  واو   . جشن گرفتیم 
خاک ایران چیزی باخود نمی بُرد  متهم 
کردیم که  تمام جواهرات سلطنتی را با 
خود می بَرد. واو  سرفرازانه درخواست 
کرد تا همه چمدانهایش را بگردند تا 
ببینند چیزی از اموال ملت را باخود از 
ایران خارج نمی کند. و امروز ملت در 
نبودش براینهمه جفا که به او رواداشت   
پشیمان است و جادارد که خون بگرید.
پهلوی دوم  محمدرضاشاه  آن نیک 
اندیش بزرگ  که ۳۷ سال شب وروز 
هموطنانش  و  وطن  سربلندی  برای 
کوشید  ، سرانجام  به  سرطان سیاسی 
بجای   آمریکا  در  و  کردند  مبتالیش 
متخصص سرطان ، کارشناس قلب را 
به بالینش فرستادند تازودتر قلبش از 

طپش برای ایران عزیزش باز ایستد. 
ازاو  مردم  ایران  سرتاسر  در  وامروز 
کنند  می  یاد  خدابیامرز   بعنوان 
دوران  خوش  روزهای  حسرت  و 
پادشاهیش را بردل دارند. ملت ایران 
امروز به اشتباه خود در بهمن ۱۳۵۷ 
اعتراف می کند و در تظاهرات فریاد 

میزند» ما اشتباه کردیم« .
بدستور   ۱۳۵۷ سال  امرداد   ۲۸ در 

خمینی  و با شرکت مستقیم  خامنه ای و 
رفسنجانی   سینما رکس آبادان به آتش 
کشیده شدو   صدها نفر بیگناه در آتش 
خشم خمینی  سوختند و خاکستر شدند. وبا 
آنکه  در همان ایام  برای بسیاری مشخص 
خمینی  طرفداران  را  فاجعه  این  که  شد 
بوجود آورده اند  درروز موعود به آنها رأی 
دادیم و از آنها خواستیم تا بر مال و جان و 
ناموس ما  مسلط شوند. میلیاردها تومان از 
اموال مردم را به بهانه های مختلف ثبت و 
ضبط کردند و پس از آن هم هیچ حساب 
وکتابی  ارائه نشد و اکنون نیز با فراغ بال 
ناز  در  بادآورده   ثروت  این  با  همچنان  
ونعمت زندگی می کنند. ومردم در فقر و 

گرسنگی و تشنگی  دست وپا میزنند.
از  ای  عده  هم  هنوز  که  است  عجیب 
رسوبات  شوروی سابق   با نفرت از دوران 
پادشاهی ایران یاد می کنند و این رژیم را   

از هر اشتباهی مبرا می دانند.
آنچه پس از این دو پادشاه بزرگ ایران 
دوست و ایران  نژاد  به  ملت ایران  عرضه 
فساد  و  ویرانی  و  بدبختی  و  نکبت  شد  

وفحشاو ستم و نابرابری  است .  
آنها که با خمینی همدست شدند و اورا به 
قدرت رساندند  یک بیک یا کشته شدند و 

یا مجبور به فرار ازایران گردیدند. 
امروز پس از چهل سال  دربدری و آوارگی  
پاریس  در  خمینی   سابق  همکاران  این 
تجمع می کنند تا برای آینده ایران نقشه 

بریزند و  روش کار تعیین کنند. 
کار این عده همانند مال نصرالدین معروف 
است که بار دیگر هم در همین صفحه به 
آن اشاره کرده ام .  روزی مال در شهرشایع 
می کند که در میدان شهر تخم مرغ مجانی  
پخش می کنند   . مردم با شنیدن این خبر 
سراسیمه به سوی میدان شهر سرازیر می 
به  که  دیدن سیل جمعیت  با  مال  شوند. 
سوی میدان میرود   با خود می گوید  : 
نکند واقعا دارند تخم مرغ مجانی می دهند 
. بهتر است منهم بروم تا از  این تخم مرغها  
نصیبی ببرم .  حاال دوستان در بغداد و در 
زیر سایه  صدام حسین مدتی  به شهرهای 
مرزی ایران حمله کردند و در همه حمالت 
پاریس به  بعد  و  خوردند  شکست  هم 

 آمدند و در آنجا برای خود خدم وحشم
ژوئن   ماه  در  نیز  امسال  و  آوردند  گرد 
نشست ساالنه خودرا  با حضور عده زیادی 
خارجی و عده بسیار کمی ایرانی برگزار 
کردند..  سرکار علیه بانو مریم رجوی هم 
که فعال نام شوهر مفقوده  خود را یدک 
می کشند سخنرانی ها کردندو  ژست های 
رهبرانه گرفتند ودر سخنرانی خود یک جا 
از مسعود نقل قول کردند  بدون اینکه به 
این عده دنباله رو خود حقیقت را بگویند. 
جهان   سرتاسر  از  که  باورید  براین  اگر 
پاریس  به  خودرا  هواداران  و  طرفداران 
را  مردم  ساده  سئوال   این  اید   کشانده 
جواب دهید که رهبر گروهتان  کجاست ؟

چرا او درجمع شما نیست ؟
مال   همانند  صفتان   مال  این  هرحال   به 
آنقدر دروغ گفته اند که اکنون خودشان 
هم باورشان شده است که آلترناتیو ارژیم 
خمینی هستند. و در حالیکه مردم  از رژیم 
به  و  آمده  ستوه  به  برخود  حاکم  نابلد 
خیابان ریخته اند  مجاهدین این  تظاهرات 

را ملهم  از فرمان مریم رجوی می دانند .
ماکه بخیل نیستیم . اگر واقعا مردم ایران 
شمارا می خواهند و زنان ایران که برای  

برداشتن روسری لحظه شماری می کنند

  به روسری خانم رجوی دل می بندند و بااو 
بیعت می کنند ، ماهم تابع ملت ایران می 
شویم و ورود ایشان را به ایران  شادباش 
می گوئیم ولی اگر ملت آنهارا نپذیرفت 
لطف بفرمایند و همانند ما به خواست ملت 

ایران احترام بگذارند. 
امروز   است که  ازآن جوانانی  فردا  ایران 
در نهایت محرومیت وبدون  برخورداری 
از مواهب خدادادی کشورمان به زندگی 
نکبت باری  ادامه می دهند. جوانانی که با 
همه محرومیت ها  سراپا سرشار از عشق به 

آن سرزمین اهورائی هستند.
ومادران  دختران  به  متعلق  ایران   آینده 
شیردل ایرانی است  که امروز  توسط رژیم 
برایران  درحکم  موجوداتی  غیر  حاکم 
مفید  شمرده می شوند وجز به هنگام رأی 

گیری   هرگز آنهارا به بازی نمی گیرند.
دراین روزهای امردادماه  به روان پاک دو 
پادشاه بزرگ ایران  اعلیحضرت رضاشاه 
می  درود  پهلوی  شاه  محمدرضا  و  کبیر 
فرستیم  و از خدای بزرگ برای سربلندی 
ایران عزیز و ملت بزرگوار ایران بهروزی و 

سرفرازی آرزو می کنیم .

مرتضی پاریزی



صفحه 5
آزادی

- سال نهم
شماره ۱۰۲

هم
ل ن

سا
 -

۱۰
۲ 

ره
ما

  ش
دی  

آزا
ه۴

فح
ص

حکومت  مجاهدین !
درخبرها بود که روز شنبه  سی ام ژوئن 
تظاهراتی با حضور هزاران نفر  مجاهدین  
گردآمده  درپاریس  دنیا  ازسرتاسر  که 
جولیانی  آقای  برگزارشدودرآن  بودند  
خانم  هم  بعد  و  است  کرده  سخنرانی 
مریم رجوی  رئیس جمهور خودخوانده  
این  من  سئوال  اند.  فرموده  سخنرانی 
اینقدر  است که دستیاران آقای ترامپ 
از  ایران  مردم  دانند  نمی  که  احمقند 
آخوندهارا  متنفرندوحاضرند  مجاهدین 
حکومت  شاهد  و  نگهدارند  کار  برسر 
مجاهدین نباشند.  نظر شما وهمکارانتان 
دراینمورد چیست ؟ وآیا فکر می کنید 

شاهزاده در ایران  طرفدار ندارد؟ 
جواد از نیویورک
پاریس  در  آمریکا   از  که  کسانی 
 ، جولیانی  آقای  بودندمثل  گردآمده 
بیل ریچاردسون  در  و  نیوت گینگریچ 
ندارند.   نقشی  هیچ  ترامپ  آقای  کابینه 
کابینه هست  در  بولتن  جان  آقای  البته 
حضور  پاریس  گردهمایی  در  او  ولی 
سیاستمداران  همه  .مسلم  نداشت 
در  مجاهدین  که  دانند  می  آمریکایی 
دارندو  اندکی  طرفداران  ایران  داخل 
اکثریت با طرزفکر آنها  همگامی ندارند 
با چارقد در  بویژه که خانم رجوی هم 
می  نشان  و  بود  کرده  شرکت  مراسم 
آخوندها  جانشین  اینها  اگر  که  داد 
شوند تغییر زیادی در رژیم ایران ایجاد 
مابارها  عزیز  دوست  اما  نخواهدشد. 
 . کنیم  می  تکرار  وبازهم  ایم  نوشته 
ایرانی  جوانان  دست  به  ایران  آینده 

رقم خواهد خورد و هیچ قدرت دیگری 
تعیین  رژیم  ما  ملت  برای  تواند   نمی 
طرفدار  درایران  مجاهدین  اگر  کند.  
دارند طرفدارانشان آنهارا برسر کار می 
طرفدار  درایران  شاهزاده  اگر  و  آورند 
دارند ایشان توسط هوادارانشان به ایران 
مورد  دراین  خواهندشد.   فراخوانده 
دانید  اما همانگونه که می  نکنید.  شک 
هرکجای  در  مردم  توسط  شدن  تأیید 
داردو کسی که می  مبارزه  به  نیاز  دنیا 
باید  بگیرد  بدست  را  رهبری  خواهد 
و  باشد  تماس  در  داخل  مردم  با  دائم 
فعال  کند.  تحقق هدفهایش تالش  برای 
مجاهدین از همه فعال ترند. امیدواریم 
پیروز  است  مردم  عالقه  مورد  هرکس 
حق  ایرانی  یک  بعنوان  شماهم   . شود. 
عالقه  مورد  رژیم  از  درهرجمعی  دارید 
باشید  مطمئن  و  کنید  طرفداری  خود 
تک صدای شماست که با تک صداهای 
دیگر تبدیل به فریاد خواهدشد و بگوش 

مردم دنیا خواهدرسید.

کره شمالی و آمریکا
برای  که  تالشی  از  وباسپاس  با سالم   
های  درزمینه  ایرانیان   ما  کردن  آگاه 
مختلف انجام می دهید و مارا با گذشته 
از  و  کنید  می  آشنا  آفرینمان   افتخار 
آنچه امروز دردنیای سیاست می گذرد  
مارا با خبر می سازید.  موضوع  دیدار 
پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون  در 
 . بود  تاریخی  دیدار  یک  ژوئن    ۱۲
مخالف  که  آمریکا  های  رسانه  اگرچه 
اهمیت  بی  را   آن  هستند  ترامپ  آقای 

جلوه دادند. و همین بی اعتنائی  و ادامه 
باعث  به رهبر کره شمالی   ها  بدگوئی 
دیدار  شمالی   کره  سرانجام  که  شد 
پومپئو را با مذاکره کنندگان کره شمالی 
تأسف بار بخواند و فعال  کار غیر اتمی 
کردن کره  معوق مانده است .  چرا این 
خود  مملکت  سرنوشت  به   ها  رسانه 
فکر نمی کنند.آنها با همراهی پرزیدنت 
کردن  غیراتمی  کار  توانند  می  ترامپ 
کره را به سرانجام مطلوب برسانند . تا 
های  سلیقه  گیر   در  آمریکا  باید   گی 
شخصی و نفرت از ریاست جمهوری را 
این  تا  ها  دموکرات  و چرا  کند.  تحمل 
جمهور  رئیس  اعتبارکردن  بی  به  حد 
اصرار دارند و جمهوریخواهان هم گویا  
شما  بنظر  اند.   زده  یخ  زمان  تونل  در 
سرانجام این مملکت بزرگ چه خواهد 

بود؟
 بااحترام - منصوره  از کالیفرنیا

باور کنید ماهم دراین   تصفیه حسابهای 
سیاسی وحزبی  گیج شده ایم . اما اینجا 
در  هنر  بی  یک  وقتی    . آمریکاست 
 ، آمریکا  جوانان   بت  می شود  هالیوود 
در صحنه سیاسی هم عده ای فعال می 
هستد.   ماهری  های  هنرپیشه  که  شوند 
آمریکا  و  کره  های  گفتگو  این  اینقدر 
وایران(   ۵+۱ گفتگوهای  همانند   ( را 
کش می دهند تا همه دنیا بگویند به به

بکند.  کاررا  فالن  شد  موفق  آمریکا   
گفت  ترامپ  ژوئن  اوایل  یادتان هست 
دهم  روز   . است  منتفی  گفتگو  موضوع 
اینکه   درپاسخ  ترامپ  آقای  ژوئن  
کنید  می  گفتگو  شمالی  کره  با  باألخره 
یاخیر  می گفت حاال ببینیم چه می شود. 

وسرانجام  دیدار صورت گرفت .  اینها 
باید  که  است  آشی  این  داغ  پیاز  همه 
پخته شود.ماهم  باید صبر کنیم تا ببینیم 
این  است  مشخص  آنچه  شود.  می  چه 
نتایجی  و  یافت  خواهد  ادامه  ها  گفتگو 
هم بدست خواهد آمد. منتهی به روش 

هالیوودی اش .

گله از دوستان بی وفا
اشتراک  تمدید  نامه  ژوئن  دراوایل  
به  اشتراکشان  که  مشترکینی  برای 
 ۹۰ هنوز   شد   ارسال  رسیده  پایان 
چنانچه   اند.  نداده  پاسخ  آنها  درصد 
دریافت  پاسخی  هم  آینده  چندروز  در 
نکنیم ازشماره آینده برای آن مشترکین 
شد.   نخواهد  ارسال  مجله  بدعهد   
مجله   دروجه  آنها  بدهی  است   بدیهی 

به قوت خود باقی خواهد ماند.
 ماهنامه آزادی

پبام های 
 خوانندگان

 به یاد ناصر ملک مطیعی 
مرتضی  کدبان  گرامی  دوست  ایران 

پاریزی مدیر ارجمند نشریه آزادی
برایتان   ، درودها  ترین  باشایسته 

تندرستی وخوشکامی آرزو می کنم . 
آزادی  نشریه  شماره  آخرین  دیروز 
رادریافت کردم وبا دیدن تصویر  روی 
نتوانستم  مطیعی«   ملک  ناصر   « جلد 

ازریزش اشک خود جلو گیری نمایم .
واریته   « شما   نوشته  خواندن  از  پس 
بهاری تا وداع بهاری«  قدری آرام شدم 
بفشارم  شمارا  وقلم   دست  میخواهم  
مطلب  حق  چنین   این  که  وببوسم  
اید. ادا کرده  یاد   زنده  را  درباره آن 
 نوشته شما  من را  به سالهای ۱۳۳۰ 
تهران  پهلوی  دبیرستان   در  که  برد  
فراموش   . آشناشدم  مطیعی  ملک  با 
نمی کنم  که آن هنرمند  متواضع بمن 
گفت  کار  تآتر را ول کن وارد کارهای 
دبیرستان   درآن  من  شو.  سینمایی 
کارهای هنری  وتآتررا اداره می کردم 
. ولی متأسفانه به اراک رفتم وکالسهای 
دردبیرستان   را  طبیعی  وششم  پنجم 
برای  وفوراً   کرده   تمام  اراک   پهلوی 
اسم نویسی  درتآتر وزبانهای خارجه  به 
روبرو  پدر  وبامخالفت  رفتم  هامبورگ 
شدم واجباراً  به گیسن رفتم  ودررشته 
دکترا  و  دیپلم  غذائی   مواد  بیوشیمی  
گرفتم . دراین چندسال از ملک مطیعی 
دورشدم ولی همیشه  به یاد این  هنرمند 
جوانمرد بودم وفیلم های اورا تماشا می 
کردم . پس از تمام کردن  تحصیل خود  
درآلمان  به ایران مراجعت  ودردانشگاه 
ودراینجا  شدم  استخدام  شیراز   پهلوی 
جناب  عزیزم  وهمکار  رئیس  با  که  بود 
که  آشناشدم  نهاوندی   هوشنگ  دکتر 
ادامه  هم  هنوز  ودوستی  آشنائی  این 

دارد.
کارهای  نیز  اراک   پهلوی  دردبیرستان 
 . کردم  می  اداره  را  تآتر   به  مربوط 
دردبیرستان نمایشنامه هائی از جمله » 
نزاع  شیطان وعزرائیل، موجر ومستأجر ، 
گلهای مسموم « را بروی صحنه آوردم. 
 » عالی  همت   « همیشه  تآتر  های  بلیط 
بود که در  آمد آن بنفع شیروخورشید 
مرکز واریز می شد.وازطرف واالحضرت 
شمس ، آقای دکتر نامدار  به اراک می 

آمدند.
داشتم   تآتر  بکار  که  زیاد   عالقه  روی 

ودارم هروقت بتهران  می آمدم  سری 
نیز  به تآتر سعدی میزدم . وچون سالها 
بودم   ایرانیسم  پان  حزب  در  که  بود 
مواظب بودم که در ورود به تآتر سعدی  
من  مواظب  همرزم  ازدوستان   کسی 
نباشد.من همیشه مجذوب  بازی  نوشین 
، لُرتا، وحسین خاشع بودم . اکنون مدت 
۴۰ سال است که مقیم آلمان  هستم و 
زندگی  سالمندان   خانه  در  روزها  این 
ملک  یاد   همانندزنده  منهم   . کنم  می 
که  ومنتظرم  هستم  ساله   ۸۸ مطیعی 
در  کی  زندگی  سریع  قطار  ببینم  
ایستگاه من نگهمیداردتا من پیاده شوم 
.وقتی ناله می کنم  که این درد را دارم  
و آن مریضی را  دکتر نهاوندی می گوید 
بیماری  از  غیر  نداری  بیماری  هیچ  »تو 

شناسنامه.« او همیشه بمن می گوید:
درنشریه  تو  های  نوشته  خواندن  از   «
آزادی لذت می برم . خواهشمندم  باز 

بنویس.خوب می نویسی .« 
آرزو  خوشی  سالهای  برایتان  درخاتمه 

می کنم .
ارادتمند  پرویز کالنی - آلمان   
پروفسور کالنی عزیز  مدتی بود ازشما 
نگران  و  بودم  نکرده  دریافت  ای  نامه 
حال شما بودم که خوشبختانه این نامه 
نامه  در   . کردم  دریافت  را  مهرتان  پر 
در  من  که  تلفنی  شماره  لطفا  بعدی 
مواقع ضروری بتوانم باشما تماس بگیرم 
را ذکر بفرمائید تا از شنیدن صدای شما 
دکتر  جناب  با  ماهم   . ببرم  لذت  نیز 
نهاوندی هم عقیده ایم که شما خوب می 
نوشتن،  بنویسید.   بیشتر  باید  و  نویسید 
ای  شناسنامه  دردهای  داروی  بهترین 

است .سالمتی کامل شمارا آرزومندم .

گفت وگو باخدا

گفتم :  خدایا از همه دلگیرم.
 گفت : حتی من ؟!

گفتم : نگران روزی ام. 
گفت : آن بامن

گفتم : خیلی تنهایم .
 گفت : تنهاترازمن؟

گفتم  درون قلبم  خالی است .

 گفت  پُرش کن از عشق من .
 گفتم : دست نیاز دارم . 

گفت : بگیر دست من .
گفتم : ازتو خیلی دورم .

 گفت : من ازتو نه .
گفتم : آخر چگونه آرام گیرم ؟ 

گفت : با یادمن .
گفتم : بااینهمه مشگل  چه کنم ؟

 گفت :توکل  به من .
گفتم : هیچکسی  کنارم نمانده . 

گفت : بجزمن.
گفتم خدایا! چرا اینقدر  میگوئی من ؟
گفت : چون من ازتوهستم و تو ازمن .

فرستنده سارا. از ماساچوست .

ایراد ازشعرمن 
وتشکر  جناب  آن  بحضور  سالم  ضمن  
آندوست  پایان  بی  های  محبت  از 
خدمتتان   مجله  آبونمان   چک  گرامی  
وهمه  جناب  آن  گردید.موفقیت  تقدیم 
کارمندان مجله را از خداوند خواستارم .
 یکی از دوستان  از اشعاری که  درمورد 
آریامهر   شاهنشاه  پهلوی  محمدرضاشاه 
داشتم  ارسال  شما  وبرای  سروده 
وشماهم  آنرا چاپ کردید   ایراد گرفته 
اندآقا یا خانم علی آبادی که نه اسمی 
از ایشان  دیده شده وبدون اینکه جنبه 
استادی درشعر داشته باشند از شعر من 
مرا   درشعر  وقافیه  وسجع  گرفته   ایراد 

ایراد گرفته اند. بایشان بفرمائید :
من اگر نیکم اگر بد  توبرو خودراباش

که گناه دگری برتو نخواهند نوشت .
نصراهلل بهادری داالس  
جناب  عزیز   وخواننده  گرامی  دوست 
شما  برشعر  که  انتقادی  از    . بهادری 
انتقاد  نشوید.  ناراحت  است  شده 
و  هرنویسنده  پیشرفت  عامل  مؤثرترین 
آنچه  گذشته   ازاین   . است  شاعر  هر 
در شعر سرودن مهم است  داشتن طبع 
شعر است که خوشبختانه شما این طبع 
خدادادرا دارید. خوب بودن و روان بودن 
و دلنشین بودن شعر مطلبی است که به 
تمرین زیاد نیاز دارد. شاید تعجب کنید 
شهریارهم  استاد  اشعار  که  بدانید  اگر 
بیتش  چند  است  ممکن  هزاربیت  در 
مورد انتقاد شدید منتقدین قرار گیرد ،) 
شعر  کتاب  درمورد   . است(  گرفته  که 
فکر می کنم منظورتان کتابی است که 
قواعد شعری را بیان می کند. یک کتاب 
استاد  تألیف  که  هست  زمینه  دراین 
جالل الدین همائی است و همانگونه که 
به خوانندگان عزیز قول داده ایم بزودی 
شماره  چندین  طی  آزادی  در  را  آن 
روزافزون  کرد.موفقیت  خواهیم  چاپ 
از خداوند  تان   باسالمتی  شماراهمراه 

خواستارم .

نامه جناب زاهدی
که  ای  نامه  آزادی  گذشته  درشماره 
تایمز  نیویورک  برای  زاهدی  جناب 
امور  وزیر  از  ودرآن  بودند  فرستاده 
به  احترامی  بی  بخاطر  آمریکا  خارجه 
کرده  انتقاد  شدیداً  ایرانیان   و  ایران 
بودند چاپ کردیم . رادیو فردا و بی بی 
زمینه  دراین  ایشان  با  هم  غارسی  سی 
های  رسانه  از  بسیاری  و  گفتگو کردند 
را  آن  نیز  کشور  از  خارج  زبان  فارسی 
نقل کردند. این نامه در داخل و خارج 
نیز  ما   . داشت  ای  گسترده  بازتاب 
واکنش های متفاوت خوانندگان خودرا 
دریافت کردیم که بطور خالصه اهم آن 

را دراینجا بازگو می کنیم :
تایمز  نیویورک  توی  زاهدی  اردشیر   *
با هزینه شخصی آگهی میزنه و آمریکا 
انتقاد  مورد  برجام  نقض  بخاطر  رو 
والیتی  اکبر  علی  ولی  میده  قرار  شدید 
و  پاریس  پیمان  نقض  به  اینکه  بدون 
ده ها توافق دیگه از سوی امریکا اشاره 
خودی ها  غفلت  حاصل  رو  برجام  کنه، 
خارجه  دووزیر  این  مقایسه  می دونه. 

اسبق هم قابل تامله .
انقالب  بعداز  اگر  زاهدی  آقای   *
را  و دردورنج مردم  بود  مانده  درایران 
می  حس  واستخوان  وپوست  باگوشت 
کرد امروز از رژیم مالها  طرفداری نمی 

کرد.
بایشان  که  زاهدی  جناب  چرا   *
رضا   شاهزاده  از  دارم   احترام  بسیار  
در  شاهزاده   اگر  کنند.  نمی  حمایت 
کند  می  اشتباه  خود  سیاسی  نظر  ابراز 
ایشان  زاهدی  جناب  انتظارداریم  ما 
شاهزاده  از  غیر  ما  کنند.  راهنمائی  را 
آلترناتیوی برای حکومت ایران نداریم .

* هزار بار درود و سپاس از آقای زاهدی 
که به این زیبائی از جوانان هموطن من  
تجلیل کرده اند و به آقای پمپیو  درس 
ایران شناسی داده اند. این آمریکائی ها 
سال   ۴۰ وگرنه  شناسند  نمی  را  ایران 
پیش با ایران ما و شاه عزیز ما اینگونه 

رفتار نمی کردند.
نیویورک  در  زاهدی  آقای  نوشته   *
دو  یکی  که  بود  برحق  آنقدر   تایمز 
نقل  را  آن  هم  ایران  داخل  روزنامه  
درارتباط  زاهدی  آقای  با  اگر  کردند.  
به  را  جوانان  ما  امتنان  مراتب  هستید 

ایشان  یاد آورشوید.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
برای  کشورهای مختلف به شرح 

زیراست:
آمریکا                                 5۰    دالر
کانادا          1۰۰ دالر
اروپا          15۰ دالر
خاورمیانه                       1۶۰ دالر
استرالیا         1۸۰ دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

یکسال  برای  اشتراک  حق 
از  شود  می  دریافت  پیشاپیش 
حمایت  و همراهیتان سپاسگزاریم.
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دخالت تام باراک  میلیونر و  سرمایه داردر 
یک زدو بند سیاسی فاش شد.

درآپریل ۲۰۱۶  دوست نزدیک او دانلد 
نامزد ریاست جمهوری از  بعنوان  ترامپ 
حزب جمهوریخواه  تثبیت شد . اما  سخنان  
خصمانه آقای ترامپ  در مورد مسلمانان 
از  جلوگیری  برای    که  تصمیماتی  و   -
مهاجرت  مسلمانان  به آمریکا گرفته بود - 
شاهزادگان خلیج فارس را برآشفت .آقای 
باراک طی سالها در خلیج فارس  بعنوان 
فعالیت   نفت   خریدار  و  گذار   سرمایه 

کرده بود.
سفیر امارات متحده عربی  آقای یوسف  
سعی  ایمیل   با  باراک  وقتی  العطیبه 
ریاست جمهوری  انتخابات   نامزد  کرد 
در  کند    معرفی  او  به  را   آمریکا 
درمورد   «: نوشت  ایمیلی  طی  پاسخش 
دوست شما آقای  دانلد ترامپ ابهامات 
زیادی وجوددارد. عده بسیاری  شدیداً 
آقای  که  هستند  شخصیتی   نگران  

ترامپ از خود نشان داده است .«
باراک که مدتها با آقای سفیر  دادوستد 
مطمئن می سازد  که  اورا  است  داشته 
را   فارس  خلیج  وضعیت  ترامپ   آقای 
در  باراک  آقای  کند.  می  درک  خوب 
ایمیلی بتاریخ ۲۶ آوریل  ۲۰۱۶  برای 
در  ترامپ   « دادکه  توضیح  العطیبه  
گذاریهای  سرمایه  نیز  متحده  امارات 

مشترکی دارد!«
نامزد  موضع  تغییر  آغاز   ها  ایمیل  این 
بود   مسلمین  علیه  که   شد  انتخاباتی 
واورا به رئیس جمهوری تبدیل کرد که  
برایش  ابوظبی  و  ریاض  دربارهای   در 
جشنها برپاکردند وشاید بهترین دوست 
ریاض  رهبران   برای  سفید  کاخ  مقیم 
وابوظبی گردید که تا امروز همتا نداشته 
گواه  تنها  نه  موضع  تغییر  این    . است 
براین است که آقای ترامپ  از قابلیت 
بلکه  است   برخوردار  خاصی  انعطاف 
ترامپ   نیز در دنیای  باراک  برای آقای 
جائی باز کرد  تا  برای او دالل  قدرت 

شود.

 ، ترامپ   انتخاباتی  مبارزات  درطول 
آورندگان  جمع  دررأس  باراک  آقای 
و  قرارگرفت  ترامپ  برای  مالی  کمک  
درهای  شدکه  او  اعتماد  مورد  شخص 
امارات و عربستان   با   ازتباط ترامپ را 
کرد  پیشنهاد  او   به  گشودو  او  بروی 
ستاد  مدیر  بعنوان  را  منفورت  پال  که 
بعد  و  کند-  انتخاب  خود  مبارزاتی 
تالش کرد تا مالقاتی محرمانه بین آقای 
سعودی   عربستان  ولیعهد  و  منفورت 
ترتیب دهد. آقای باراک  سپس بعنوان  
رئیس کمیته   مراسم تحلیف  پرزیدنت 

ترامپ   انتخاب شد.
ویژه   بازرس  بوسیله  منفورت   آقای  اما 
در  روسیه  دخالت  درمورد   ، تحقیقات 
شد.  محکوم     ۲۰۱۶ سال  انتخابات  
متحده  امارات  آیا  که  دید  باید  حال 
مسیر  تغییر  در  سعودی   عربستان  و 
انتخابات بنفع ترامپ دخالت داشته اند
با  گویند  می  آگاهان  البته  که  یاخیر-   
دخالتی  چنین  تواند   می  روسیه  کمک 
. بگفته کسانی که  صورت گرفته باشد 
بازرسان  دارند  آشنائی  پرونده  بااین 
هزینه  درباره  شاهدان  از  همچنین 
برگذاری   برای  مالی  ویژه   ومنابع  ها 

مراسم تحلیف  سئواالتی کرده اند.
که  گوید   می  باراک  آقای  سخنگوی 
باراک هدف  او گفته شده که آقای  به 
بازرسان ویژه نخواهد بود. بازرسان در 
ماه  دسامبر ۲۰۱۷ با او مصاحبه کرده اند 

بااین  مطلع  افراد  از  یکی  ی  بگفته  اما 
سئواالت آنچه از او پرسیده اند   منحصراً 
گیتز  ریک  وشریکش   منفورت  درباره 

بوده است . 
در  است که  گفته  بوضوح  باراک  آقای 
دولت ترامپ هیچ نقش رسمی برعهده 
نداشته  و پیشنهاد  وزارت خزانه داری 
نپذیرفته  نیز  را  مکزیک  در  سفارت  یا 
بعنوان   نقشی   بدنبال   او  البته   (. است 
مأمور ویژه  درتوسعه اقتصاد خاورمیانه 
را  آن  سفید  کاخ  در  هرگز  اما   ، بوده 

مطرح نکرده است .(
بجای هرچیز ، آقای باراک همانگونه که 
سالها به تجارت مشغول بوده  ، با همان  
خلیج  کشورهای  با  که  قراردادهایی 
به  آنهارا  پیش  ودوسال  داشته  فارس 
آقای ترامپ نیز نشان داده بود مشغول 
پول درآوردن است .شرکت آقای باراک 
Colony Northstar  معروف  بنام   که 
بعنوان  ترامپ  آقای  که  زمانی  از  است 
باشرکت  شد  انتخاب  جمهور  رئیس 
میلیارد  سرمایه گذاران دیگر حدود ۷ 

دالر درآمد داشته است که ۲۴ 

درصد آن از خلیج فارس بوده است -

از امارات متحده  یا عربستان سعودی .
 شرکت کلنی نورت استار  نام سرمایه 
گذاران دیگر این شرکت را افشا نکرده 
.  در ایمیل آقای باراک به سفیر  است 
ُعطیبه  که قباًل از آن صحبتی نشده بود 
و بوسیله گروهی ناشناس که نسبت به 
به  اند  ناراضی  امارات  خارجی  سیاست 
نیویورک تایمز داده شده است به نقش   
سازنده ای که آقای باراک   برای ایجاد 
و شاهزادگان  خلیج  ترامپ  بین  رابطه 

فارس  بازی کرده اشاره شده است.
نماینده آقای باراک  صحت ایمیل هارا 
انکار نکرده است  سخنگوی او دربیانیه 
باراک   آقای  که  است  کرده  فاش  ای 
»تجارت خودرادر خاور میانه وسیله ای 
برای کمک به گفتمان ها و تفاهم های 

سیاسی می داند ، نه مسائل دیگر.
جمهوری  حزب  از  استون  راجر  آقای 

خواه که ترامپ و باراک
 را خوب میشناسد

 میگوید:

» نسبت  باراک  با ترامپ  درست مثل 
است   نیکسون  با   Bebe Ribozo رابطه 
که باهم بهترین دوست  بودند.« منظور 
امالک  مشاور  و  دار  سرمایه  استون   
استیضاح  هنگام  که  است  میلیاردری 
ترین  نزدیک  از  نیکسون  پرزیدنت 

دوستانش بود.
نزدیکی آقای باراک به پرزیدنت ترامپ  
نیز  ترامپ  با خانواده  او  نزدیکی  شامل 
میلیون  او ۷۰  تا سال ۲۰۱۰  می شود. 
جرد  ترامپ  داماد  های  بدهی  از  دالر  
 ۱/۸ آسمانخراش  ازخرید  که  کوشنر 
خیابان   ۶۶۶ اودرشماره  دالری  میلیار 
پنجم نیویورک  بود تصفیه کرد. باراک 
پس از تلفن آقای ترامپ  توافق  سرمایه 
با قرض دادن  دارانی که حاضر بودند  
تا  کنند  تر  سبک  اورا  بدهی  کوشنر  به 
از ورشکستگی نجات پیدا کند  بدست 

آورد.
سفیر  با  مکاتبه  اولین  از  بعد   ماه  یک 
ماه   ۲۶ دوباره  باراک  آقای   ، العطیبه  
معرفی  او  به  را  کوشنر  آقای  می  ماه 

برای تصدی  او  یادآورشد که   و  کرد  
مأمورویژه  رئیس جمهور در خاورمیانه   
ایمیل  باراک در  آماده  می شود. آقای 
دیگری  قول داد» عاشق او خواهید شد 

و او با برنامه های ما همراه است.«

دوستان میلیاردر
تامس جی. باراک جونیر  و دانلد جی . 
ترامپ  در دهه ۱۹۸۰ باهم آشناشدند.
آقای باراک  از ترامپ  بهتر عمل میکرد. 
در  تا  پرداخت  بحث  به  ترامپ  با  او 
خرید دو ملک  معروف سرمایه گذاری 
پنجم سهام فروشگاه زنجیره  کند: یک 
درسال  نیویورک   در  الکساندر  ای 
۱۹۸۵ و کل  پالزا هتل  درسال ۱۹۸۸. 
برای  دالر   میلیون   ۴۱۰ ترامپ   آقای 
ملکی  هردو  و  کرد  پرداخت  هتل  پالزا 
را که خریده بود به طلبکاران باخت .اما 
آقای باراک باوجود این ضررها توانست 
یک  بعنوان  ترامپ  با  خودرا  دوستی 

معامله گر ماهر  ادامه دهد. ..
آقای باراک فرزند یک مهاجر لبنانی  ، 
با دیگر  آنجلس  لوس  در خانه اش در 
می  صحبت  عربی  خانواده  اعضای 
ای  اداره  در  منشی  بعنوان  کردمادرش 
خواربار  یک   پدرش   و  کرد  می  کار 
داشت.تاسال  درکالورسیتی   فروشی 
دریافت  را  حقوق  لیسانس  او   ۱۹۷۲
کرد و در دفتر وکیل شخصی  نیکسون 

هربرت کالمباخ مشغول بکارشد.
در  عربی  درزبان  مهارتش  دلیل  به 
و  شد  استخدام  سعودی  شرکت  یک 
شغلی  پیشرفت  بزرگترین   به  آنگاه 
جای  کوچک  شرکت  و  شد  نایل  خود 
به  کارفرمایی همچون شاهزاده  خودرا 
سعودی  داد. درطول سالها  آقای باراک  
دوستانی  جلب  به  منطقه  درسرتاسر 
اتوبوس  در  بودوئن  بایک    . پرداخت 
غول  آرامکو  مدیر  بزودی  که  آشناشد 
دوست  از  باراک  شد  سعودی  نفتی 
بودوئن جدیدش دعوت کرد با او سفری 
به نیوپورت بیچ کالیفرنیا  بیاید. درآنجا 
به میهمان آرامکوئی اش کمک کرد تا 
و  کند  مدرسه خریداری  اتوبوس   ۳۷۵
این بزرگترین معامله ای بود که تا آن 
زمان  داللی اش را کرده بود. دوستانش 
ساخل  به  او  گویند  می  او  توصیف  در 
نشینان خلیج فارس وفاداراست وتالش 
آنها  رابه  واروپا  آمریکا  تا  کند  می 
بفروشد....وقتی یکی از امالک  آقا خان 
را  درسواحل  ساردینی  خرید  با آنکه 
خانواده  برای  اما  است  کاتولیک  رومن 
رستورانی  فارس  خلیج  سلطنتی   های 

می  عرضه  حالل  گوشت  که  کرد  دایر 
کرد...

زمانی که آقای ترامپ اعالم کرد پس از 
انتخاب شدن از ورود مسلمانان افراطی 
به آمریکا جلوگیری خواهد کرد عطیبه 
به باراک نوشت من نمی توانم این گفته 
را برتابم . وباراک در جواب او نوشت : 
»ترامپ  خدای مبالغه است. می توانیم 
عرب  مغز  چند  به  .او  بیاوریم  براه  اورا 
باهوش نیاز دارد که با آنها مشورت کند 

و شما دررأس آنها قراردارید.«

تغییر سیاست ترامپ
باراک کار خودرا آغاز کرد.  در ماه مه 
مالقات  کوشنر   آقای  با  عطیبه   ۲۰۱۶
کرد. بعدازآن سفیر عطیبه و آقای باراک 
محرمانه  مالقاتی  دادن  ترتیب  کار 
کارزار  مدیر  اکنون  که  منفورت  بین 
شاهزاده  با  بود  شده  ترامپ  انتخاباتی 
 ۲۰۱۶ ژوئن  در   را  سلمان  بن  محمد 
آغاز کردند. درآن زمان شاهزاده محمد 
ملک  پدرش  مشاور  و  ولیعهد  معاون 

سلمان بود.
با   ۱۹۷۰ های  سال  از  باراک  آقای   
زمان  آن  در   . داشت  دوستی  منفورت 
سعودی  عربستان  برای  دربیروت  هردو 
کار می کردند.درسال ۲۰۱۶ زمانی که 
مسلم شد آقای ترامپ برای نامزدشدن  
رقابت سختی با کنوانسیون جمهوریخواه 
ها دارد  باراک منفورت را برای مدیریت 
کارزار انتخاباتی به ترامپ پیشنهاد کرد. 
باراک در نامه ای که به ترامپ نوشت 
ونابود  ترین مدیر  »باتجربه  را  منفورت 

کننده رقیب « معرفی کرد.
بصورت  سلمان  بن  محمد  شاهزاده 
گسترده ای از حکام امارات حمایت می 
کرد. لذا آقای باراک در ایمیلی به سفیر 
عربستان در امارات نوشت بعنوان پیش 
بااو  ترامپ  با  منفورت  مالقات  درآمد 

مالقاتی داشته باشد .
باراک درایمیل خوددر۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ 
ترامپ  به  مایلم   «: نوشت  العطیبه  به 
یادآوری بشود که ارتباط بین عربستان 
و امارات هم اکنون با وجود  جرد کوشنر 
استوار است و فکر می کنم اهمیت دارد 
باشید.«  ارتباط  این  مرکز  در  شما  که 
بودو  رقابت  حال  در  باراک  آقای 

با  کرد  می  تالش  سعودی  شاهزاده 
انتخاباتی  کارزار  به  ای   واسطه  حضور 

ترامپ مرتبط شود
برای  سفیر  ازمنفورت   پیامی  باراک    
در  ترامپ  آقای   « فرستادکه  ُعطیبه 
تصمیم خود برای تحریم  ورود مسلمانان  
چند   . است  کرده  بازنگری  آمریکا  به 
هفته بعد  در ۱۳ ژوئیه  ۲۰۱۶ باراک 
به عطیبه اطالع داد که تیم ترامپ حتی 
درمورد  عربستان   به  وارده  اتهام   از 
سپتامبر    ۱۱ حمالت  در  داشتن  دست 
۲۰۰۱ به نیویورک نیز  دست برداشته 

است . 
نوامبر  انتخاب  در  ترامپ  موفقیت  با 
۲۰۱۶  سفیر ُعطیبه  می خواست آقای 
باراک را بازهم به خود نزدیک تر کند.

موفقیت  بمناسبت  تبریک  نامه  در  او 
:»  ما کارهای   باراک نوشت  ترامپ به 
زیادی داریم  که باید باهم انجام دهیم .

 باهم به معنی واقعی کلمه«. باراک در 
مایلم  من  است  بدیهی   «: نوشت  پاسخ 
ستون  بلک  امالک  درمورد   مالقاتی 

باشما داشته باشم .«
به  را  منفورت  آقای  همچنین  باراک 
تشویق  نیز  امارات  با  داشتن  ارتباط 
کرد.باراک به ُعطیبه نوشت :» منفورت 
برنامه  امارات   با  وهمراهی  درنزدیکی 
چون   میکند  مالقات  تو  رئیس  با  داردو 
امارات  دوست  و  با شاهزاده محمد  او 

است .«
مالقات  که  دهد  می  نشان  ها  ایمیل   
می  منفورت   و  بود  ژوئن   ۲۴ برای  
سعودی  باشاهزاده  درهتلی  خواست 
درز  ها  رسانه  به  خبر  تا  کند  مالقات 
که  گفت   باراک  سخنگوی  نکند.اما 
این  دقیقه   آخرین  در  منفورت   آقای 

مالقات را لغو کرد.
 آقای عتیبه باردیگر درپیامی به باراک 

نوشت :
» ازشما سپاسگزارم  من با جرد که فوق 
است  کارساز  هردوطرف  برای  العاده 

درتماس دائم هستم .« 
وقتی پرزیدنت ترامپ برای شرکت در  
نشست  سران عرب در ریاض تشکیل 
می شد بعنوان رئیس جمهور آمریکا در 

مارس ۲۰۱۷ به عربستان سفر کرد.
باراک به سفیر ُعتیبه نوشت : » همه چیز 

باشما و جرد کوشنر  
   ورق بزنید

   *میلیاردری که شاهزاده عربستان را با ترامپ  مرتبط کرد.
   *تام باراک  دوست نردیک ترامپ است  و با خانواده  سلطنتی عربستان  نیز ارتباط  دارد .

   *در ایمیل آقای باراک به سفیر ُعطیبه  به نقش   سازنده ای که آقای باراک   برای ایجاد رابطه بین ترامپ و شاهزادگان  خلیج فارس      
       بازی کرده اشاره شده است.

از چپ به راست :
تام باراک ، شاهزاده محمد بن 
ترامپ  دانلد  پرزیدنت  سلمان، 

و پال منفورت
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  بقیه از صفحه قبل 
بشما  شروع   این  بخاطر  شدو  شروع 

تبریک می گویم .

همه چیز بهم می ریزد
ترامپ    ریاض   اجالس  از  پس  هفته  دو 

سعی می کرد خودرا با سعودی وامارات
علیه دشمنانشان  در حول وحوش منطقه 
دوکشور  این  وقتی  کند.   هماهنگ   ،
تحریمهایی را علیه همسایه خود قطر  به 
هوائی  پایگاه  که  محلی  گذاشتند-  اجرا 
آقای  قراردارد-  آنجا  در  آمریکا  عمده 
ترامپ علیرغم تصمیم هیئت دولت خود  
کشور  دو  این  پشت  در  تمام  باقدرت 
ایستاد . به محض اینکه  شاهزاده محمد 
پیام  ترامپ   پیداکرد   ولیعهدی  عنوان 
بخاطر  واورا  فرستاد-  برایش  تبریکی 
بازداشت ۲۰۰ نفر از بازرگانان  و رقبایش 
که مزاحم قدرت او بودند ،  ستایش کرد.و 
بیرون  با  ترامپ   پرزیدنت  امسال   بهار 
دشمن  با  ای  هسته  قرارداد  از  کشیدن 
عربستان  به  بزرگتری  ، هدیه  ایران  آنها 
خلیج  درعوض  سالطین  داد.  امارات   و 
شناختن   برسمیت  بخاطر  تنها     ، فارس 
اسرائیل  توسط  پایتخت  بعنوان  اورشلیم 
ترامپ ، تظاهرات اعتراضی فرمایشی علیه 

رئیس جمهورآمریکا برپا کردند.  
ارتباطی   امکانات  از  بسیاری    ، بااینهمه 
آقای باراک ، مسئولیت هایی را  نیز بهمراه 
داشت . ارتباط بین آقای ترامپ  و سعودی 
وامارات  تحقیقات موشکافانه ای را بدنبال 
داشت . چند ماه پس ازاینکه آقای باراک 
جرج   ، داشت   می  بر  را  اولیه  گامهای 
و مشاور  لبنانی آمریکایی   بازرگان  نادر 
امارات   حکومت  رسمی   وغیر  پایه  بلند 
متحده عربی با دانلد ترامپ جونیر ، پسر 
کاندیدای جمهوریخواهان  در ستاد ترامپ 
دیدار  این   . کرد  دیدار  درنیویورک  
درسوم اوت  ۲۰۱۶ صورت گرفت و به 
از  امارات   و  سعودی  عربستان  گفت  او 
کرده  حمایت  ترامپ  انتخاباتی  مبارزات 
اند.  داده  پیشنهاد  نیز  را  کمکهایی  اندو 
چنین کمک ها خالف  قواعد  انتخاباتی 

آمریکاست...
بازجویان  به   منفورت  آقای  درهرحال 
فدرال دروغ گفت   زمانی که محکوم شد 

قبول کرد که گزارش خالف داده است و 
حاضراست با دادستان ویژه همکاری کند.

آقای کوشنر  به سئواالت  دادستان ویژه 
پاسخ داد. اما کاروبارآقای باراک  بخاطر 
امارات  و  ها  سعودی  با   ارتباطش  ادامه 
همچنان سکه است  . سال گذشته او به 
درلوس  را  ملکی  تا  بود  شریکی  دنبال 
ارزش  به  تجارتی  برج  برای   آنجلس 
۴۰۰ میلیون دالر خریداری کند یکی از  
شرکتهای بیمه اسرائیلی  ۷۰ میلیون دالر 
شرکتهای   از  یکی  خریدو  را  آن  ازسهام 
سرمایه گذاری ایالت کالیفرنیا که توسط 
ولیعهد ابوظبی کنترل می شود،  مبلغ ۷۰ 
میلیون دالر دیگررا پرداخت کرد.  دیگر 
چه؟  آقای باراک  از هر سهامدار معمولی 
یا مدیران اجرائی پروژه ها  بیشتر درآمد 
دارد. او به سرمایه گذاران کمک می کند  
را  آنان  برای  حاصله  سود  از  ودرصدی 

دریافت می دارد.
زمان  مدت  گویند  می  باراک  دوستان 
خلیج  در  او  تجارت  عمر  از  که  طوالنی 
فارس می گذرد گواه این حقیقت است که 
معامالتی که او انجام می دهد هیچ ارتباطی 
با کاخ سفید ندارد. با اینهمه یک چیز تغییر 
های  مشتری  اواخر  این  تا   . است  کرده 
آقای باراک نه سعودی بودند ونه اماراتی 
- بلکه  دشمن آنها ، یعنی قطری ها بودند  
که او برایشان کمپانی فیلم میرامکس و تیم 
فوتبال فرانسه را خرید.  درطول مبارزات 
انتخاباتی  آقای باراک  به قطری ها نیز 
امیر  بین ترامپ و  نزدیک شد.و مالقاتی 
ترامپ   برج  در  رادرسپتامبر ۲۰۱۶  قطر 

امکان پذیر ساخت .
یکی از کسانی که دراین دیدار  فعال بوده 
است می گوید:» تام می خواهد  ترامپ 
بداند که او این دیداررا ترتیب داده است.« 
اما با قطع رابطه ترامپ باقطر سایه سنگینی 
بر تجارت  آقای باراک درقطر افتاده است 
. یکی از مقامات ارشد قطر می گوید » 
ماهنوز باراک را دوست خود می دانیم اما 
با رویدادهایی که شاهدبوده ایم نسبت به 
میزان سهم او در ایجاد این اغتشاشات 

مشکو کیم .« 

المللی  بین  تایمز  نیویورک  از  نقل   
:دیوید  نوشته  ژوئن ۲۰۱۸  مورخه ۱۷ 

د. پاتریک . 

طیب  رجب  ژوئن،  یکشنبه،۲۴  روز  در 
انتخابات  از  دوره  دومین  در  اردوغان 
او  پیروزشد.  ترکیه  جمهوری  ریاست 
کرد،  کسب  را  آرا  درصد   ۵۰ از  بیش 
برگزاری   برای  نیازی  ترتیب   بدین  و 
دور دوم انتخابات نبود. حزب عدالت و 
از  تعدادی  مجلس  انتخابات  در  توسعه 
کرسی هایش را ازدست داد، امااردوغان  
متحدانش،از  قاطع  حمایت  خاطر  به 
 ،)MHP( گرایان  ملی  جنبش  حزب 
اکثریت خود را در پارلمان حفظ خواهد 
اپوزیسیون پیشرو و  اینجی،  کرد. محرم 
کاندیدای حزب مردمساالر جمهوریخواه 
سوسیال دموکرات )CHP(، بیش از ۳۰ 
درصد از آرا را دریافت کرد. این بهترین 
های  دموکرات  سوسیال  برای  نتیجه 
اخیراست.  سال   ۴۰ از  بیش  در  ترکیه 
بعد از آن که  نتایج توسط خبرگزاری 
رسمی آناتولی اعالم شد، اینس گفت که 
کرد  قبول  او  اما  نبود  عادالنه  انتخابات 

که اردوغان برنده انتخابات است.
اندازه  به  اردوغان  که  این  وجود  با 
دوم  دور  به  ازرفتن  تا  آورد  رأی  کافی 
رهبران  کمپین  این  کند،  جلوگیری 
اردوغان  کرد.  معرفی  را  ترکیه  آینده 
به  ورودش  زمان  از  بار  اولین  برای 
عنوان  به  قبل،  سال   ۱۵ که  قدرت 
بار  این  آمد  صحنه  به  وزیر،  نخست 
که  روبروشد  هایی  چالش  با  ناگزیر 
نشان دهنده افزایش طرفداران سوسیال 
دموکراسی و راست ناسیونالیست است. 
درگیری  ها  چپی  با  اینجی  عالوه  به 
داشت ، و اردوغان با مرل آکسنر، رهبر 
حزب ملی گرای راست نیک مواجه بود. 
از  بهتر  موقعیتی  باید  آکسنردرآینده 
ترکها  دو سوم  زیرا  باشد،  داشته   Ince
به عنوان مذهبی، ناسیونالیست و محافظه 
کار شناخته شده اند و کمتر از یک سوم 
دموکرات  سوسیال  ،مانند  هستند  چپی 
است  ممکن  اما  ها..  سوسیالیست  یا  ها 

تغییراتی دراین ساختار ایجادشود. 

چالشگراها

احزاب راست گرای  ترکیه مدت طوالنی
 است درسیاست ترکیه قدرت غالب اند.

یک  در  تنها  دموکرات  سوسیال  حزب   
سال  در  پیش   سال  آنهم ۴۰  انتخابات 
با  ها  راست  است.  شده  پیروز   ۱۹۷۷
با  ومخالفت  فرهنگی   جنگ  از  حمایت 
به  را   بسیاری  حمایت  طبقاتی  اختالف 
دست آورده اند. افرادی که در کشورهای 
از  حمایت    پایه  کنند  می  دیگرزندگی 
احزاب چپ میانه   - دهقانان، کارگران 
و طبقه متوسط   پایین-  هستندو به محافظه 
و  به مذهب خود  ی  که  پوپولیست کاران 
تقلید از نخبگان شهری می پردازند، رسیده 
اند. بسیاری از کارهایی که انجام می دهند، 
یک چشم انداز غربی دارد که کارمحافظه 
کاران را برای پوشاندن اختالفات طبقاتی 
به عنوان یک درگیری فرهنگی و مذهبی 
آسان می کند. اردوغان تنها آخرین رهبر- 
موفق و محافظه کار- است که به عنوان 
مدافع مردم عادی در مقابل ساکنان شهر 

»تصفیه شده« و ثروتمند قرار می گیرد.
قبل از Ince، چپها با اتخاذ شیوه های نخبه 
عنوان  به  توده های مذهبی  رفتار  و  گرا 
واکنشگرها، با محافظه کاران     همراه بودند. 
سوسیال  که  امی  گ هن شود  می  گفته 
به دست  را  روزی خود  ی پ تنها  دموکرات 
آورد، آنها یک رهبر داشتند که از قماش 
مذهبی ها نبود.  در آن زمان، آنها ازسنگر 

محافظه کاران ترکیه استفاده کردند.
به نظر می رسد که Ince از تاریخ ،درسها 
در  او  سیاسی  یت  ص شخ است.  آموخته 
گرفت،  شکل   ۱ ۹ ۷۰ ی  دهه  سالهای 
 CHP هنگامی که به عنوان یک نوجوان، به
پیوست. )در آن زمان حزب به طور رسمی 
»دموکراتیک چپگرا« بود(. او از یک شهر 
کوچک میآید و خودش را »پسر انقالبی 
می  توصیف  کار«  ظه  ف محا ای  خانواده 
است  مسلمان سنی  ز یک  نی او  اما  کند، 
که در نماز جمعه شرکت می کند. او با 
نی که فرزندانشان را به  روسری یا والدی
مدارس اسالمی می فرستد، هیچ  مشکلی 
ندارد. او از کلمه »سکوالریسم« در ظاهر 
مبارزات انتخاباتی خود اجتناب کرد. همه 

اینها باعث شد که  اردوغان نتواند او را به 
عنوان نماینده نخبگان شهری محکوم کند. 
در عوض اینجی، سالح اختالفات طبقاتی را 
علیه اردوغان بکارگرفت، و گفت اردوغان 
حامی ثروتمندان است  د ر حالی که خود 

او »یکی از مرد م«  است.
کردها،  بسوی   رفتن  ا  ب همچنین  اینجی 
های  دموکرات  سیال  و س که  ای  -حوزه 
تاریخی  گرایی   ملی  ا  ب را   آن  ترکیه 
خود بیگانه می بینند،- زمینه جدیدی را 
بوجودآورد. در ظاهر مبارزاتی که در شهر 
اصلی کردها، دیاربکر، درجریان بود اینجی 
وعده داد »احترام« ُکردها را حفظ خواهد 

کرد.
های  روش  با  که  داشت  اظهار  وی 
سرکوبگرانه دولت مخالف است ومعتقد 
را  ُکردها  مشکل  باید  پارلمان  که  است 
حل کند و گفت که او با آموزش و پرورش 

بزبان کردی موافق  است.
از  پیش  کردهابه  از  اینجی  پشتیبانی 
مبارزات انتخاباتی باز می گردد. در سال 
۲۰۱۶، هنگامی که پارلمان ترکیه برای 
تقویت مصونیت اعضای خود راه را برای 
پیگرد مجدد نمایندگان پارلمان از حزب 
طرفدار  حزب  یعنی   ، خلق  دموکراتیک 
کردها و حزب چپ )HDP(، هموارکرد از 
 .Selahattin Demirtas ،جمله رهبر حزب
)دمیتراس در اواخر سال ۲۰۱۶ دستگیر 
و متهم به حمایت از ستیزه جویان جدایی 
طلب شدوهنوزدرزندان است. ( درآن زمان 
اینجی برسر این موضوع حتی ارتباطش رابا 
حزب خود قطع کرد   بعد از اینکه رهبر 
CHP، کمال کیلیک داروغلو، اعضای خود 
سرکوبی  الیحه  این  از  حمایت  برای  را 
کردها تجهیز کرد، Ince هشدار داد که 
این حرکت به طور جدی دموکراسی ترکیه 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در روز رای 
گیری، برای نشان دادن مخالفت خود، به
باغ  در  همکارانش  و   Demirtas میز   
مجلس پیوست. پس از راه اندازی مبارزات 
انتخاباتی ریاست جمهوری، اولین اقدام وی 
این بود که به دمیرتاس، که نامزد انتخابات 
زندان  داخل  از   HDP جمهوری  ریاست 

بود، دیدار کرد.
خانم آکسنر، یکی دیگر از کاندیداهای اصلی
کردها  مهری  بی  با  زمانی   ، مخالف   
دهه  اواسط  در  آکسنر  بود.  روبروشده 
امنیتی های  سازمان  که  زمانی   ،۱۹۹۰

 جنگ های کثیف را در مناطق کردنشین 
سیاستمداران،  آن  طی  و  میدادند،  انجام 
ترورمی  را  ُکرد  بازرگانان  و  روشنفکران 
نام  او  رحمی  بی  بود.  کشور  کردندوزیر 
مستعاربانوی آهنین Iron Lady را برایش

آکسنر   ،۲۰۱۶ سال  در  آورد.  بهمراه 
گروه راست افراطی را ترک کردتاحزب 
کند   گذاری  پایه  را  نیک  حزب  خود، 
مخالف  که  اش  قدیمی  متحدان  به  اما 
وفادار  بودندهمچنان  ُکردی  گرائی  ملی 
در  را  ُکرد  مسئله  که  داد  قول  او  ماند. 
از  استفاده  با  احتماال  ماه حل کند،  شش 
تر.  رحمانه  بی  شورش  ضد  های  روش 
با  اخیر  سالهای  در  آکسنر  ناسیونالیسم 
پشتیبانی  اردوغان  توسط  ملی گرائی که 
می شود، کمی متفاوت است و البته با طبع 
اکثریت ترک ها همخوانی دارد. اما برنامه 
شبیه  که   - او  اقتصادی  کارانه  محافظه 
کمترنظر  است-  اردوغان   های  سیاست 
مردم را جلب کرد. او به اشتیاق روزافزون

کم  برابری  و  اجتماعی     عدالت  برای 
کارگر  طبقه  کرد.  توجه  کمتر  درآمدها 
کم  دستمزدها  ولی  است.  رشد  حال  در 
و ناکافی هستند نابرابری درآمد در طول 
سال های حکومت   حزب عدالت وتوسعه 
از  دولت  و  است.  یافته  افزایش   AKP
حالت اضطراری برای ممنوعیت اعتصاب 
ها استفاده کرده است. اگر چه اردوغان 
ادعا می کند که مردم را علیه نخبگان 
واقع،  امادر  کند،  می  ثروتمندنمایندگی 
سیاست مزایای  ترین  اصلی  نخبگان، 

 های وی بوده اند. 

پس از اردوغان
در  طبقاتی  اختالف  از  رضایت  عدم  
به جای   ،Ince تا  باعث شد  حال رشد، 
اردوغان  اصلی  رقیب  عنوان  به  آکسنر، 
اصالح   Ince حال،  این  با  شود.  ظاهر 
بانک  به  او  انقالبی.  یک  نه  است  طلب 
باقی  مستقل  که  داد  اطمینان  مرکزی 
سوسیال  یک  عنوان  به  او  ماند.  خواهد 
دموکرات خواستار توزیع مجدد درآمد 
و یک اقتصاد مولد است که شغل ایجاد 
می کند. این پیام زنگهارا بصدادرآورد. 
اقتصاد  عمدتا  ترکیه  اقتصادی  مدل 
هجوم  طریق  از  که  است،  مصرفی 
می  مالی   تامین  خارجی  های  سرمایه 
گذاری  سرمایه  که  حالی  در  شود، 
پایان  به  این رویکرد  صنعتی کم است. 
ها  نظرسنجی  و  است  رسیده  عمرخود 
ها  ترک  اکثریت  که  دهند  می  نشان 
طرفدارسیاست های اقتصادی با اولویت 
اگرظهور  حتی  اما  هستند،  شغل  تأمین 
دهنده  نشان  سیاست  درصحنه  اینس 
حضور  تغییرباشد،  حال  در  جامعه  یک 
او تنهااز یک جنبه اهمیت دارد: حمایت 
او از کردها.  دیگر سوسیال دموکراتهای
یپیشرفته جبهه  یک  تشکیل  از  ترکیه   

تواند  با ُکردهای  چپ معتدل که می   
افراطی راست  حزب  اتحاد  برابر  در 

جلوگیری  گیرد،  قرار   MHP و   AKP  
سوسیال  حزب  عوض،  در  اند،  کرده 
دموکرات CHP  برای انتخابات مجلس 
با حزب نیک آکسنر متحد شده است . 
دهد  می  نشان  اینس  پرقدرت   حضور 
او موفق به کسب آرای کردها شد  که 
در حالی که حمایت سوسیال دموکرات 
داشت.  خود  با  نیز  را  گرا  ملی  های 
بود،  نخواهد  درکار  دومی  دور  اگرچه 
که  دموکراسی  سوسیال  یک  اماظهور 
می داند که دموکراسی اجتماعی نیاز به 
فرهنگ فراترو تقسیمات قومی دارد، اگر 
انحصارگران   باجناح راست که  بخواهد 
قدرت بشمار میروند ستیز کند، احتماال 
تاثیر عمده ای بر انتخابات آینده دارد. 
دموکراسی ترکیه  به یک جایگزین قوی 
ناسیونالیسم  بجای  دمکراسی  سوسیال 
نیاز دارد. اگر اختالفات ترکیه و کردها 
که موجب تقویت ناسیونالیستهای راست 
و  اجتماعی  مشکالت  به  شودو  می  گرا 
پایان   ، شود  می  طبقاتی  اختالف  رشد 
از  پس  ترکیه  در  حتی  استبداد  نگیرد 

اردوغان نیز ادامه خواهد یافت .

چاپ  افرز  فارین  ماهنامه  از  برگردان 
آمریکا. بقلم هلیل کراولی

By Halil Karaveli       در استانبول پس از انتخابات، اردوغان  دوباره انتخاب شد AKP رویترز: حامیان
ژوئن ۲۰۱۸، جشن می گیرند.

اگر مشکل کردها درترکیه حل نشود  استبداد پس از اردوغان نیز
 در این کشور ادامه خواهد یافت
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برای مذاکره با ترامپ باید بمبی داشت 
سرنوشت  به  وگرنه  ای  هسته  ازنوع 
قذافی  شوید.  می  دچار  وصدام  قذافی 
داشت می داشت . عقب نشست . بمبش 
را نساخته گرفتند. به غسل توبه رفت . 

باور کرد مواعید آمریکا و انگلیس
گرفتند  را  جانش  بار  را.این  وفرانسه 
وبعدهم »بود« کشورش را. صدام بمب 
گفتند  حتی   . داری  گفتند   . نداشت 
زدند  دارش  به   . داری  که  را  خیالش 
رفتند  کشورش  اشغال  به  وصمیمانه 
 . دارم  گفت  کیم  پادرآمد.  از  وعراق 
حتی گفت خوبش را هم دارم ورفت به 
غرید  ترامپ  آن.  از  ای  گوشه  نمایش 
بلند نکنی  : چنان میزنم که سر  وگفت 
به عقل آمد.  . چین وساطت کرد. کیم 
 ، رفت به مذاکره باقصاب صلح جهانی 
دشمن تجارت جهانی ووحدت بشری . 
اما خوب که بنگرید موافقت نامه را می 
بینید که ترامپ ده برابر آنچه برجام به 
ایران و یی داد به کیم داده است وکیم 
ازآب  ترامپ  از  تر  زبل  امر  درباطن 
امروز  کیم  اما  فردارانمیدانم  درآمد. 
خود ووطنش را دارد. به دعوت آمریکای 
ترامپ به آمریکای ترامپ برود یا نرود 
او  ومهارت  جرأت  مهم   . نیست  مهم 
هم  کیم  زیرا   . هاست  رویاروئی  در 
وامتیازات  مذاکره  به صلح  ازرفتن  قبل 
سال  دوسه   . دریافت  خوب  را  مذاکره 
طول کشید تا برجام به امضا رسید زیرا 
ایران مغرور ، هنر مذاکرات وفواید معام 
سیاسی  رجز  در  .وچنان  نداشت  را  ت 
» مرگ  ازباب  وروف  ماند که صدای  
به  ایران«  رهبر  ِن  برآ  مرگ  و  براین 
رسانه  کرد.  تقبیح  را  وایران  آمد  ستوه 
شمالی  کره  قرارداد  جهان  مهم  های 
وآمریکا را ناکافی تفسیر کردند. نوشتند 
داد  نشان  ًا  ضمن   . وگرفت  نداد  کیم 
دور  سیاسی شرق  قدرتهای  درقبال  که 
)ژاپن ، کره جنوبی - چین( به تمامی ، 
مستقل و بالیاقت است . ترامپ آرزومند 
یک  قرارداد  بااین  دور  درشرق  است 
پایگاه ماندنی وچشمگیر دست وپا کند. 
مثل  آنرا  اما   ، داشت  زدن  قدرت  کیم 
پدربزرگش ابزار جنگ نکرد. دریافت و 
خوب هم دریافت که تغییر نظام » تحول 
ناگزیر« است بسود وطن ونه شکست . 
زیرا » ماندن درخانواده ملل بُرد واقعی

است.  سیاسی«  آلزایمر  انزوا»  و  است 

این یک قدم مفید است. ولی  بی شک 
کره این مذاکرات را به قیمت گزاف به
آمریکا می فروشد. ژاپن دراواخر جنگ 
جهانی دوم علیرغم غرور ملی به تسلیم 
داد. کره  آمریکا  به  را  پایگاهها   . رفت 
ُخل   « اورا  دنیا  اما کیم که  نیز.  جنوبی 
ودیوانه« می  َدل   « بدتر  وازآن  ِچل«  و 
دیدند نشان داد که مهارتش درمعامله 
 . است  شده  گرفته  کم  دست  سیاسی 
بحدی  بود  مترقبه  غیر  اقدامش   ! کیم 
بردش  کرد«  جابجا  را  ترامپ   « که 
هم  جنوبی  کره  و  وژاپن  دور.  شرق  به 
ترامپ  سیاست  فهم  برای  مجبورشدند 
یتمامی  و  روند  سفید  کاخ  در  بزیارت 
آنها  با  هرگز  ترامپ  که  بیمند  در 
دردرون  اینک  ترامپ  نکرد.  مشورت 
عرضه  گران  بسیار  خودرا  کشورش 
می کند تا مردم بهای دور دوم ریاست 
ازاین  کیم  بپردازند.  را  جمهوریش 
مذاکرات  ازاین   » »تاریخی  قات  م 
که  است  مفاخرات  در  نیز  رویاروئی 
 .» است  سپرده  تاریخ  به  را  »دیروز 
قرارداد کیم - ترامپ در کلیات نشسته 
است و تاریخ بندی هم ندارد . البته نمی 

شودبه»زودوخوب«رفت.
درنهانگاه ذهن سیاسی ترامپ فهماندن 
این نکته است به چین که » ما اینجائیم 
چین  ورهبران  چین  اما  دور«  درشرق 
درشرق  آمریکا  حضور  از  وبیمی  ترس 
دور ندارند. زیرا آنها در کار جهانگشائی 
نیستند.  استعمار  عهد  مثل  های سطحی 
بازارهای  به  وصدور  بازار  عاشق  آنها 
جنگ  سر  دور  شرق  جهانند.  سودآور 
فزونی  از  سوزد  می  ترامپ   . ندارد 
صادرات چین وحتمً ا میداند داشتن کره 
شمالی درآینده هزینه آفرین است. کره 
  ً نداردوفع  فروش  برای  چیزی  شمالی 

۳/۹۱ درصد تجارت
کره   . است  چین  دردست  شمالی  کره 
معادل  رشدی   ۲۰۱۵ درسال  شمالی 
۲۵/۶ داشت واینک این کشور رشدی 
شک  منفیدرحد۱۸-درصددارد،کهبی 

ازجمله عوامل رفتن به مذاکره با
چندماه  بعداز   . وهست  بوده  ترامپ 
کشور  دو  رهبران  شدید  لفظی  جنگ 
دادند  مذاکره  به  تن  متفاوت  بسیار 
ومتعهد صلح وثبات شدند. دراین میان 
معلوم شد که ترامپ چندان با نظام کره 

شمالی در معارضه نیست وحقوق بشر

وبی  کارافتاده  از  ای  اسلحه  رابمانند 
. معهذا  نهاده است  تاریخ مصرف کنار 
ترامپ  چرا  نوشتند  بسیاری  مفسران 
ایران  درمورد  او  وتیز  تند  ودومشاور 
بسیار   ، برجام  وحرمتگذار  بمب  بدون 
کنند؟  می  تکیه  ایران  نظام  برتغییر 
را  ترامپ  مفسران  ازآن  جمعی  هرچند 
درآستانه انصراف ازتغییر نظام ایران می 
بینند. درکانادا دراجال س ۷ کشور مهم 
صنعتی ،ترامپ گفت چرا روسیه به این 
اجال س دعوت نشود؟ سخن او مخالف 
درصدد  همیشه  ترامپ  اما   . نداشت 
.وعلیرغم است  پوتین  روسیه  تحبیب 
باب  از  است  وارد  براو  که  اتهامی 
، هرگز  او  به  کمک روسیه درانتخابات 
کوتاه  باپوتین  مذاکره  برای  کوشش  از 
پوتین  باروسیه  دوستی   . است  نیامده 
مدد  تابه  است  آمریکا  اصلی  نیاز 
روند. ها  مذاکره  به  درخاورمیانه  آن 
یا  متضرر  را  وضمنًاطرحراهابریشمچین 
این  بسازند.  اقتصادی  کندوغیر  حداقل 
مایل  آمریکا  که  معناست  بدان  سخن 
است چین راازباب فزونی در صادراتش 
آقایترامپ  قدیمی  نهد.ومشاور  درفشار 
»بنن« اخیراًاع مکرد چین وترکیه وایران 
در کار ایجاد یک محور مخالفت ، علیه 
آمریکا می باشند.وحرفی ازاتحاد ایران 
وروسیه وترکیه بمیان نیاورد. آیا کیم در 
کشور خود که نظامیان قدرت اصلی اند 
در خطر است ؟ به احتمال زیاد ارتش 
 ، ستیزی  آمریکا  داغ  درروغن  پرورده 
تابد.دراین  نمی  بر  آمریکارا  سروری 
ترامپ  به  امنیتی   - عاتی  اط  منابع  باره 
جان   ، وترامپ  اند  داده  ها  گزارش 
شرکت  سنگاپور  درمذاکرات  را  بولتن 
افتاد  اتفاق  لیبی  با مثل آنچه در  تا  داد 
روبرو نشود. زیرا در لیبی قذافی ازباب 
مصالحه با آمریکا قربانی شد. اینک جان 
بولتن  بد در سازماندهی امنیتی است تا 
کیم فدای مذاکرات نشود. درشرق دور 
باب  از  کامل  خشنودی  در  فعال    کیم 
تایوان  و  ژاپن  حالیکه  در  آمریکاست 
وچین وکره جنوبی در نارضایتی ها بسر 
می برند. ارتش کره جنوبی از اینکه من 
موضع  در  ترامپ  آمریکای  با  باید  بعد 
ناهمروائیها  در  البته  باشد  مشترک  خط 
بسر می برد. وکره جنوبی درصدد است 
از  تا  زند  دست  مشترک  مانورهای  به 
تکیه بر پنتاگون رها شود. وقایع ناشی از 

توافق نامه ترامپ وکیم برایران اثر می 
نهد. روزنامه گاردین می نویسد: 

شدن  رها  درصدد  کار  محافظه  مالیان 
برند.  ابطال  به  بکل  را  برجام  تا  اند 
پسندند.  نمی  آمریکارا  جهانی  رهبری 
می  ضعف  به  را  روحانی  حسن  دولت 

کشانند .
مدی  آقای  مقاله  در  نامه  روز  درهمان 
سعودی  عربستان  نویسد  می  بنیامین 
وپروراننده  ها  رادیکال  حرکت  موجد 
 . ونه شیعه گری  القاعده وداعش است 
سرکوبگر  عربستان  کمتراز  ایران  نظام 
برای  مدلی  عربستان  نظام   . است 
قصد  ترامپ  اما   . نیست  دموکراسی 
درسر  عربستان  برای  دموکرات  ]نظام[ 
بیند  نمی  درست  نویسنده  پس   . ندارد 
به  گوید  می  ننوشته  که  را  ترامپ  خط 
راست راست . گوش به فرمان من. نمی 
شود باور کرد که روسیه روزی با آمریکا 
به توافق وهمکاری ها رود. مشکل ایران 
آنجاست که نظام با مردم خود درسخت 
گیری هاست . فرار آدمها ،فرار سرمایه 
در  مخاصمات  به  ودلبستگی  انزوا  و  ها 
برای رهبر آن  . خبر خوش  میانه  خاور 
است که جان بولتُن گفته است » تغییر 
پس  نیست.«  ترامپ  حرف  ایران  نظام 
به راحت می  نفسی  اینک  ئی  وال  ایران 
کشد. مشکل دیگر نظام ایران آنجاست 
می  اسال  ب  انقال  رهبران  اول  نسل  که 
هرگز در صدد پروردن جانشین نشدند. 
وهرفرد مستعد جانشینی را نفی کردند 
تا به » تحول ناگزیر« تن در ندهند. بی 
سه  باسوادان  بیکاری  که  نیست  جهت 
اسال  لشگر   « سوادان  بی  بیکاری  برابر 
میان  دراین   . است  ایثار«  عاشقان   - م 
خروج امریکا ازبرجام بسود نظام ایران 
بدست  ابتکار  زیرا  شد.  خواهد  تمام 
نظام  مورد  در  وترامپ  افتد.  می  ایران 
- بعداز مطالعات- دیگر دست کشیده 
است . بخصوص که متحدی برای اینکار 
دهد  روی  ای  حمله  اگر  البته  ندارد. 
ایرانیان اختال فات را کنار می نهند واین 
خصلت ملی ماست . برگردیم به توافق 
سنگاپور بار ّد نفی این نکته که چین در 

مذاکرات کنار نهاده شد .
چین در تمام لحظات در مشاوره با کیم 
علنی  حضور  بود.  آمریکا  با  تماس  ودر 

وی بسودکره شمالی وحرمت استقالل
ملت کره نبود. این دو کشور دوستی 

را  ترامپ  خوانی  بارجز  پومپئو  آقای 
درخط  اسبه  وچهار  گرفت  تحویل 
در  ایشان  لفظی  حمله  میرود.  تازیدن 
ودرادبیات  خارجه  وزیر  یک  شأن 
به  وقتی   . نیست  دیپلمات  یک  سیاسی 
درجهان  خارجه  وزرای  وسیاق  سبک 
غیر  لحن  با  کنیم  مقایسه  و  کنیم  توجه 
ق  اخ  که  یابیم  می  در  ایشان  مسئول 
سیاسی در آمریکا درتنزلی فاحش است 
است  حتًماآمریکایترامپدررنجمدهشی   .
درموضع  خودرا  اش  خارجه  وزیر  که 
کند.  می  حس  برافروخته  دفاعی  وزیر 
درمثل مناقشه نیست ودرسخن سیاسی 
بیشتر  ؛ ومن هرچه  نیست  مقایسه گناه 
بنیاد محافظه  خواندم نطق ایشان را در 
از  چیزی  که  کردم  باور  هریتیج  کار 
پامپئپ  ومغز  درتن  نژاد  احمدی  آقای 
نشسته است . از جمله فرمایشات ایشان 
است  ئی  و  ایران  قیدو شرط  تسلیم ب 
و  سابقه  بی  مالی  فشار  طریق  از  .والبته 
مردم  درایران   . ایران  زانودرآوردن  به 
ها.وباوردارند  تهدید  این  به  می خندند 
براینکه آمریکا به روان زدگی می رود. 
زیرا ایران برنامه های اتمی خودرا کنار 
ندارد.  اتمی  افزار  وجنگ  است  نهاده 
آقای  باستناد  شمالی  کره  حالیکه  در 
دارد.  اتمی  افزار  نوع جنگ  ترامپ ۶۰ 
مخالفتآمریکاباایرانریشهدرموضع فکری 
ایران وال ئی دارد که وجود نفوذ نئو استعماری

ترامپ  که  سرعتی  دارند.  ساله  هزار 
نشان  خود  از  سنگاپور  مذاکرات  برای 
داد برای ایجاد شکاف در اروپا بود. اما 

نتوانست راه بندان
جهانی  از  ترامپ  شود.  خارجی  تجارت 
بیم دارد کشتی  شدن ها وحشت دارد. 
آمریکارا آب بگیرد. باید جهانی شوند. 
این  اند.  جهانی  ت  ومعض  دردها  زیرا 
به  را  آدم  بنی  اما   . نیست  آسان  کار 
ودوم  اول  بشریت  برد.  می  هم  صیانت 
نمی شناسد. مخالفانی جهانی شدن ها ، 
سود جویند یا در کوربینی بسر می برند. 
تک روی آمریکا برآمده از یک برنامه 
ظاهراً  است  امری   . نیست  سنجیده 
مقاومت  به  رفته  رفته  دولتها   . شخصی 
شانگهای  همکاری   ، شاید  روند.  می 
فعال شود. مواعید ترامپ به کیم از باب 

بهشت فروشی ها ست .

آمریکارا در نفی ونهی انقال ب اسال می 
سر  پشت  هنوز  ایران  دارد.ومردم  خود 
نظامی اند که در انقال ب وجنگ تحمیلی 
وتحریم از جان ومال خود مایه نهاده و 
می نهند. گیرم آمریکا بزند و ایران را به 
روز سوریه بنشاند. بعد چه ؟ وزیر خارجه 
را می شناخت  ایران  اگر مردم  آمریکا 
از  می کشید..  راآب  مبارک  حتًمادهان 
بعضی مفسران نامدار اما تازه کار بسیار 
در   ً و دائما   ً . غالبا  خواندم ومی خوانم 
تکرار:»ایران باید ، ایران باید...« هایند. 
از  بار  یک  هایشان  درنوشته  وندیدم 
»آمریکا باید..« دوکلمه بگویند. حدس 
اعتقاد  به  ربطی  هایشان  نوشته  زنم  می 
ن مسئوال  لفظی  ت  حمال  ندارد.  آنها 
می  دراز  را  نظام  عمر  آمریکا  امنیتی   
به  عربستان  سطحی  تحول  واگر  کند. 
چه  آمریکا  نرسد  ملی  رشدوآگاهی 
خواهد کرد؟ آیا این شیوه پریشانکاری 
آمریکا سرانجام بسود رقبای آمریکا تمام 
نخواهد شد؟ از بعد از به اجرا درآمدن 
برجام نه فقط وزارت خارجه بلکه رهبر 
اندوآمریکا  کرده  رو  سخنی  نرم  به 

به وارونه کاری روکرده است .

با  خودرا  وهمیشه  ماست  ساخته  تشییع 
میراث فرهنگی وهویت ملی در هم بافته 
و تنیده داشته ایم . غرب و امروز آمریکا 
آلمان  آنچه  با  را  ایران  ناسیونالیسم 
اند.  دیده  عوضی  و  بد  کردند  وغیره 

ایران شناسی در دستور غرب نیست .
 ته فکر آنها این است :» ماکه خوبیم ،

احوال  درعمق  شوید.«  ما  مثل  بروید   
آمریکا که خیره شوید با کشور ودولتی 
روبرو می شوید که امروز مظهر وحشت 
کاذبی است . آمریکا با شتابی بی سابقه 
دررقابت با چین است که اگر مسابقه را 
می  آخر  یش  دنیا  خودش  بخیال  ببازد 

شود. به فرض محافظه کارانش .
 همیشه رفتن ، همیشه جلو زدن دربطن 
طبیعت و طبایع آدمیان نیست . تأمل گم 

تروریسم  ترس  از   . است  ترامپ  شده 
ودیگر  وافغانستان  عراق  ویرانی  به 
وواقعیت  بود.نتایج  خطا  رفتن  کشورها 
ومکنت  ثروت  همه  این   . ماست  مقابل 
وازآن  وورچیدن  رادیدن  خاورمیانه 
می  را  مردمان  بخود  خود  کردن  خود 
شوراند. آمریکا واروپا هرچه علیه ایران 
وال ئی از باب محو حقوق بشر بگویند و 
بنویسند تکرار حرفهای خود مردم ایران 
است . ولی آمریکا از اروپا فاصله گرفته 
تاخودرا تبدیل بیک نیروی قهار استقالل 
ُکش ونافی حاکمیت ملی کند. این دیگر 
پذیرفتنی نیست . نظام ایران حرفهایش 

را زده و کارش را کرده است .
که  هستید  روبرو  نسلی  با  امروز  شما   
شما  از  تمام  نیت  عقال  و  خونسردی  با 
چه  خاورمیانه  در  اینجا   « پرسد:  می 
به  خواهید؟«  می  چه  ازما  کنید؟  می 
موسیلینی  ونه  هیتلریم  مانه  هرصورت 
ونه داعش . اما شما قاتل استقال ل مائید. 

ولی ما شمارا ازسر می گذرانیم .
 تصویری که آمریکا از ایران قبل از انقال ب

 داشت این بود که ایران متفق غرب و 
جزیره ثبات است . اما شما آن متفق را از

خود راندید.واز حمایت انقالبیون مضایقه 
نکردید. وامروز از همانهامی نالید . همین 
معامله را با شادروان مصدق کردید. اورا 
نفت  تولید  تعطیل  عهد  در  ولی  ستودید 
اقتصاد  کسری  برای  او  به  دادن  وام  از 
مضایقه کردید. از خودتان نپرسیدید چرا 
با سر سپرده ها در همدلی سیاسی نیستید. 
درپایان  نویسد:»  می  تایمز  نیویورک 
دنیا  آمریکائیم«)۱۸/۶/۱۸(  فرماندهی 
در پناه آمریکا بسر نمی برد. سالهای دراز 
خودرا فاتح جنگ جهانی دوم رقم زدید 
ویک کلمه نگفتید دیگران چه فداکاریها 
ها  شده  فراموش  همان  امروز  کردند. 
رویاروی شما ودر انتقاد از شمایند. هفتاد 
سال تمام سیاست آمریکا مبتنی بر خرید 
صلح و توسعه بود، از آنهمه کودتا آفرینیها 

بکجا ونزدیک  دور  سرزمینهای  در 
رسیدید؟واینک نه قدرت خریدن همانها 
را دارید و نه قبول می کنید که دنیا بر پرو 
. است  آگاه  عمیقاً  شما  های  زدن  پوک 

تا  اند  اروپائیان در مطالعات همه جائي   
این درجه  به  دریابند چه چیز ترامپ را 
خشم وانحراف وا میدارد و چرا به روشهای

ضداعتدال مایل است ؟ مردی که مایل 
همکاری  در  باهم  کشور  دو  هیچ  است 
نباشند وبطور ُفرادا و تک تک با آمریکا 
فرزندان  دیدن  چشم  واخیراً   . کنند  کار 
در کنار پدرو مادرها را هم ندارد. ترامپ 
کن  چاه   « المثل  ضرب  مصداق  همان 
همیشه ته چاه است « می باشد. من باور 
باشند درراستای  بااو  او  ندارم که کسان 

عرق خانگی . 
آنها تک تک به نخ سود آنی ازاو آویزانند. 
دراین زمانه شوم آنچه نصیب مردم ایران 
برآمریکائی  آگاهی   ، شده  میانه  خاور  و 
است که درست شناخته همگان نبود. زیرا 
درزرورق هالیوودی ها پنهان شده بود. آیا 
کشوری ر ا می شناسید که به مدد آمریکا 
باشد؟  رسیده  وتوسعه  صلح  و  ثبات  به 
آمریکای ترامپ اخیراً خودرا از عضویت 
شورای حقوق بشر سازمان ملل دور کرد.و 
بدنبال آن است تا سپاهی از طرفداران خود 
درجهان تأسیس کند ونه فقط این ، بلکه

تأسیس  و  فرماندهی درفضاست  بدنبال   
 ۱ کیم  عهده  از  که  مردی  فضا.  سپاه 
چین  آغوش  به  درست  واورا  برنیامده 
سپرده است ) نگاه کنید بگزارش سومین 
سفر کیم ۱ به پکن -فیگارو ۸/۶/۲۰ و 
دیگر رسانه ها(اینک در صدد اثبات این 
بهتر«.  بزرگتر  هرچه  دروغ   « که  است 
میلیاردی   ۲۰۰ تحریم  دررؤیای  ترامپ 
تال فی هاست  اجرای  برواردات چین در 
از باب کیفیت ها وکمیت ها در صادرات 
تدارک طرحی  واما مسکو در   . وواردات 
برای مقابله و حمایت از تجارت جهانی. 
اولین نتیجه این بزن وبخورها کاهش رشد 
اروپاست . اما تشدید تجارت بین آسیائی 
ها هم درافق است . ترامپ کار زمین را 
سامان داد و اینک دنبال سامان دادن کار 
فضاست . اما یادمان باشد که در مذاکره با 
کیم ۱ برحقوق بشر تکیه نکرد. زیرا وی 

به آن باور ندارد.
 در ذهن او تثبیت قدرت کور

                 لطفا ورق بزنید

     دکتر کاظم ودیعی - پاریس

                                        ترامپ  داد و نگرفت

آمریکا مهارت در تجارت را به 
چین باخته است
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بقیه  : آمریکا مهارت درتجارت ...

فزاینده تر  همان حق بشر است که بی 
پرده پوشی  اصل جامعه  وحوش است .این 
بزرگوار معنی تازه ای  دردل دموکراسی 
کاشته است که احتماالً ریشه در ژنتیک 

او دارد. 
می  حرف  زود  کیم    : گفت  اخیراً   وی 
زند  و ملت او زود  گوش می کند. آرزو 
وای  کنند.  چنین  آمریکاهم  مردم  دارم  
باشد.  کیم  در حسرت   که  برآمریکایی 
ودستوراو   مهاجران   به  ترامپ   نگاه 
عین  آنها   واولیا  فرزندان  برجداکردن  
گروگان گیری است . مرحله ی بعد  البد 

قانونی کردن  مغز شوئی هاست .؟
درریشه  بود.  آمریکا  در  همه  اینها  باری 
آمریکا  به  آمده  جماعات  هویتی   های 
وسعت  با  اینک   .۱۹۲۱ در  بویژه  بود. 
زیاد در تکثیرو توسعه اند. فرآورده های  
کارخانه  ذهن ترامپ  واصحاب او  بسود 
نظام ایران  است . طلب حمایت  از آمریکا 
سرنوشت   به  کنید  نگاه  ندارد   عاقبت 
جوشش  در  مردمش  که  هاشمی   اردن 
اند  برای نان یومیه  و رهبر آن  در انتظار 
این  امات  فارس.  خلیج  امرای  صدقات  
کشور  پایگاه آموزش نظامیان است . وقتی 
نظامی سیاسی  بترساند  یعنی که می ترسد 
ووقتی که بترسد  وا می دهد یا به جنون می 
رود. آمریکا مساوی کل کره زمین نیست. 
والبته  خود   مردم  منتخب   هم  ترامپ 
منتخب بخشی از مردم آمریکاست . تنها 
چیزی که  ترامپ  در آرزو دارد  تضعیف 
کنگره  فعلی است تا کنگره ای درراستای 
تمنیات او  پدید آید. آیا مردم آمریکا این 

هدیه را به او می دهند؟...

زیر بنای وحشت آقای ترامپ

آقای  آمریکای  گفت  شود  می  عامیانه 
تا  » بایست   خواهد  می  چین  از  ترامپ  
ازتو جلو  زنم « ونمی گوید  » بکوشیم تا 
از چین جلو بزنیم .«  این جنگ تجارتی 
بهرحال درجریان است . بی شک آمریکا  
چین   ساخت  تولیدی  میان  برکاالهای  
ازطریق  شرکتهای  اما  بندد.  می  مالیات 
آمریکائی یا بوسیله کمپانی های چند ملیتی  
مانند اپل ، که مسئله ای با جهانی شدن ها  
ندارد  ولی ترامپ  به رأی دهندگان  خود 
نظر دارد  که واسطه کاالهای واسطه اند. 
درمورد فوالد  آمریکا با  ۸۰ هزار  شاغل 
روبروست . درمورد  ۸۰۰ شرکت مصرف 
کننده واسطه  مواد فوالدی  با ۹۰۰ هزار  
مزدبگیر  سروکار دارد. دربرابر  آن 
کمپانی  های چینی اند  که بقول وال 
استریت  جورنال  در کار درو کردن  
فناوری های  آمریکا هستند. دراینحال 

رشد  اقتصاد آمریکا در خطر است .
آمریکا لیاقت در رقابت را  فدای جنگ  

تجارتی با چین می کند؟!

گلشائیان درروز نهم آبانماه ۱۳۵۷ درست  
سه ماه قبل از انقالب  باشاه مالقات کرد  
با شاه کرد که آنروزها   او صحبت هایی 

محرمانه ماند و منتشر نشد. 

گلشائیان  درشهریور ۱۳۲۰  یعنی آخرین 
روزهای  سلطنت رضا شاه کبیر  وزیر دارایی  
ایران بود.دردوران سلطنت محمدرضاشاه  
درسه کابینه  محمدعلی فروغی  درسال 
۱۳۲۰ وهم چنین  درکابینه صدراألشراف 
درسال  ۱۳۲۴ وزیر دادگستری  درکابینه 
ساعد مراغه ای  وزیر دارایی شد. درسال 
۱۳۲۸  قرارداد نفت را با سر نویل آرچیبالد 
گس مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم 
)بی پی( امضاء کرد  که به قرارداد »گس - 
گلشائیان«  یا قرارداد الحاقی  معروف شد.
ازآنجا که او  باالترین مقام را داشت ازاوو 
خواستند  درنهم آبان ماه ۱۳۵۷ که سال 
روز  شانزده سالگی ولیعهد  ایران بود  وهر 
سال سالم عام  در کاخ ابیض برگزار می 
شد  به شاه وولیعهد  تبریک بگوید. او  به 
من که خبر نگار  رادیو ایران  وروزنامه 
اطالعات بودم  گفت دربین  وزاری گذشته  

من بودم که )اقدم( بودم . یعنی مقام  من 
باالتر از همه بود. بنابراین  از دربار بمن  
تلفن شد که در آن روز  درسالم شرکت 
کنم  ومخاطب  سالم باشم . ناچار به قصر 
گلستان رفتم  تصمیم گرفتم حقایقی را  

بعرض ملوکانه برسانم .

شب قبل ازآن  از من خواستند  شرحی را 
که می خواهم  بعرض ملوکانه برسانم  قباًل 
بدهم  که از طرف ساواک بررسی شود  . 
گفتم من اصوالً  به شرطی شرکت خواهم 
کرد  که بطور شفاهی صحبت کنم و حاضر 
نیستم  عرایض مرا ساواک سانسور کند. 

بناچار آنها بعداز مشورت ها قبول کردند.
منهم آن روز باعصا در دست ، لنگان لنگان  
درمراسم شرکت کردم . شاه آمد و ملکه 
فرح واردالن  وزیر دربار  در جلوی صف  
مولود سعید   تبریک  ابتدا  من   . ایستادند 
و  خودم  طرف  از  را  ولیعهد  واالحضرت 
سایرین  عرض کردم و بعد بدون مقدمه 
کتیبه  در  داریوش  :» اعلیحضرتا،   گفتم 
بیستون  چنین نوشته است : ای کسی که 
بعدازمن  به شاهی می رسی  از سه چیز 
حذر کن . از دروغ وتملق بپرهیز.اشخاص 
دروغگو ومتملق را ازخود دور کن . به افراد  

جلوی  نسپار-  بزرگ  کارهای   فرومایه  
فسادورشوه خواری را بگیر.  اعلیحضرت 
، این اشخاص که فعال دور شما را احاطه 
کرده اند  ودروغ می گویند  از خودتان 
را   دور کنید. جلوی فساد ورشوه خواری 
خودتان   درکارهای  خداوندرا   بگیرید. 
ناظر و شاهد  بدانید تا سلطنت شما  دوام 
علیه  سعدی  از   شعری  بعد  کند.  پیدا 

الرحمه  خواندم:
به ُخردان  بنسپار کار درشت

که سندان نشاید  شکستن به مشت
شاه نگاهی به من کرد وفقط گفت : درست 
بدهد   دست  بامن  اینکه  بدون  شود.  می 
بمن پشت کرد) معمول بود  به کسی که 
از طرف تمام حاضران  که کلیه نمایندگان  
نمایندگان   خارجی   کشورهای   سیاسی 
وکلیه  سنا  ومجلس  ملی  شورای  مجلس 
سخنرانی   بعداز  دارند   شرکت  وزیران  
سخنران ، دست بدهد.( شاه رفت  با نفر 
بعدی که نصراهلل انتظام بود وزیر دست من 
ایستاده بود  چند کلمه ای صحبت کرد  و 
درمقابل فردفرد  اشخاص سری تکان داد  

و از تاالر رفت .
ماجرا باینگونه خاتمه یافت  ومن خوشحال 
بودم که وظیفه وجدانی خودرا  به انجام 
رساندم اما افسوس وصدافسوس که دیر 

شده بود.
 - قمری   ۱۳۲۲( گلشائیان  عباسقلی   *
 . بود  تهران  متولد  ی(  خورشید   ۱۳۶۹
و  داد.  ازدست  پنجسالگی  در  را  پدرش 
با  سرانجام   . زیست  می  فقر  در  مدتی 
پشتکاری که داشت تحصیالت مقدماتی را 
درخانه  بانجام رساند  و بعد به دارالفنون 
رفت و آنگاه از مدرسه حقوق که وزارت 
التحصیل  فارغ  بود  کرده  دایر  عدلیه 
ضمن  او  شد.  بکار  مشغول  درعدلیه  و 
پرداختن به کارهای سیاسی  از ذوق هنری 
محضر  از  و  بود  برخوردار  نیز  سرشاری 

درویش خان نواختن تاررا آموخت .
رسید  دارایی  وزارت  به  ساعد  دردولت   
و مأمور شد تا با »ِسرنویل ِگس( قرارداد 
مشهور گس - گلشائیان را امضاء کند. او 
 ، تهران  :شهرداری  نظیر  در مسئولیتهایی 
ریاست دانشگاه تبریز،استاندار خراسان ، 
فارس و آذربایجان خدمت کرد. درمقام 
دولت  کارکنان  کیفر  دیوان  دادستان  

ازتیمورتاش بازجوئی کرد. 

کلن 5 مارس 1۹5۸

ساعت ۴ بعدازظهر  زنگ ویالی  روکوکوی 
سفارت   « لوحه  که  اشتراسه   پارک 
نصب  آن  برسردر  ایران«   شاهنشاهی  
است  به صدا در می آید . در سالن که  
پراز گلهای  آزاله  آبی است  اسد بختیار  
عموی ملکه  ثریا  ازطرف شاه  به او چنین 
می گوید:»  از آنجا که  ثریا نتوانسته وارثی  
به تاج وتخت  ایران  بدهد شاه  پس از  نظر 
خواهی  ازریش سفیدان  به او پیشنهاد می 
کند  که یا طالق بگیرد  یا بپذیرد که  شاه 

همسر دومی  اختیار کند. 
ثریا  ۱۳ فوریه  ۱۹۵۸  ایران را  به قصد 
اسکی  درسن موریتس  ترک گفته است. 
، برادرش  اوا کارل  او به همراه مادرش  
بیژن  و قره گوزلو  رئیس تشریفات  در 
.  دوروز  پاالس هتل  خانه کرده  است 
اسکی   به  روزهارا  که  ثریا   احوال  اول  
وشبهارا  در پاالس بار  یا باشگاه  کرویلیا  
ولی  است   خوش  بسیار  گذراند   می 
ازروز سوم ناگهان  وضع عوض می شود. 
ازتهران تلفنی  نشده است . ثریا دیگر از 
هتل  بیرون نمی رود.اما صاحب نامان  سن 
موریتس  به جبران  ۶۰ گل سرخی  که 
شاه تا آن زمان  روزانه  برایش می فرستاد  
صدها  گل سرخ  تقدیمش می کنند. روز 
بیست وچهارم فوریه  خانواده راهی کلن 
می شود  تا از پدر ثریا  که کنسول ایران  
در آن شهر است  و پایش شکسته  دیدار 
کند.  این تغییر  مکان  بردرد انتظار  بی اثر 
است . صفحه های  مغازه صفحه فروشی  
هوهه اشتراسه قادر نیست غم جدایی را 
ازفردی که  هم پادشاه است  وهم شوهری  

دوست داشتنی  از دل ثریا  پاک کند.
سرانجام درروز ۱۴ مارس ۱۹۵۸  دربار  
خبر طالق  شاه وثریا را  پخش می کند. 
نوروزی  جشنهای  درتدارک  که  ومردم 
هستند  ناگهان  درغمی که بردل شاهشان 
نشسته است  شادی سال نورا فراموش می 

کنند.

تهران ۲ دسامبر  1۹5۸

شاهدخت شهناز  دختر محمدرضا شاه و 
فوزیه ،  دختری بدنیا می آورد  که مهناز 
نام می گیرد. شهناز درروز  ۱۲ اکتبر سال 
قبل  به همسری  اردشیر زاهدی  نخست 
وزیر سابق  در آمده است . شاه شاهان  

پدربزرگ شده است اما از یاد نمی برد  که 
خود هنوز  پسری که ولیعهد او بشود ندارد.

۲۴ مارس 1۹5۹

برتمام  رود   اروند  سوی  آن  تحوالت 
کشورهای  منطقه تأثیر می گذارد . ۱۴ 
ژوئیه  سال گذشته  ۱۴ افسر  در بغداد  
قدرت را  به دست گرفته  وسلطنت عراق 
وتمام  فیصل   . ملک  اند  را ساقط کرده 
جمهوری  اند.  شده  کشته   اش  خانواده 
عراق  که گوش به پیامهای  سوسیالیستی 
ناصر  سپرده است  بلوک عوض می کند 
. عمر پیمان بغداد  بسر آمده است . سنتو  
» سازمان پیمان مرکزی«  همان اعضای  
قبلی را  ، منهای عراق  در خود گرد آورده 
است . اهداف این پیمان عوض نشده  است 
می  روسیه  کردن   آرام  در  ایران   ولی 

کوشد . مرکز  سنتو در آنکارا خواهد بود.

تهران ۳۰ سپتامبر  1۹5۹
قصد  به  اردشیرزاهدی   دفتر  به  رفتن 
گرفتن  بورس تحصیلی  انجام می گیرد. 

ولی فرح دیبا  بورس را به دست نمی آورد. 
درعوض  ودر مقابل یک »بله«  شهبانوی

ایران می شود.
زاهدی که اورا ساده وجذاب یافته است  
به خانه اش دعوت می کند. وفرح در آنجا 
با  شاهدخت شهناز آشنا می شود. شهناز 
هم شیفته این دختر  جوان وسرزنده می 
شودوروزی که قرار است  پدرش به خانه 
آنها بیاید  دوباره وی را  به منزل خود می 
خواند  . هردو عاشق  هم می شوند. شاه به 
فرح هشدار می دهد  که زندگی آسانی  در 

پیش نخواهد داشت .

۲۲ نوامبر  1۹5۹
درساعت ۵ بعدازظهر  اتومبیل رسمی  در 
کاخ ملکه مادر  که  فرح دیبا از هنگام 
بازگشت از پاریس  درآن منزل کرده است  
به دنبال  او می آید.مجلس بسیار خصوصی 
است . اعضای دوخانواده  ، نخست وزیر  
فرح  در مجلس حاضرند.  دربار   وزیر  و 
تا جای ممکن  راز را با کسی  در میان 
نگران  قدری  مادرش   . است   نگذاشته 
مسئولیتهای  کند   می  تصور  زیرا  است 
زیادی  بردوش دخترش خواهد افتاد  که 
آمادگیش را ندارد . ماه قبل  ، پیش از اعالم 
رسمی  خبر نامزدی  درایران  ، نشریات 
فرانسه  صفحات کاملی  را به درج  این 
خبر اختصاص داده اند.  چند ساعت پس از 
این نامزدی  فاطمه خواهر  کوچک شاه  با 
محمد خاتمی  ، خلبانی که  درسال  ۱۹۵۳  
وآن روزهای سخت  مردادماه ۳۲  شاه 
وثریا را  به بغداد وسپس به رم  برده است  
ازدواج می کند.فرح همان لباس نامزدی را  
برتن دارد  و برای باراول  بطور رسمی  در 

مجلسی  شرکت می کند.

۲1 دسامبر 1۹5۹
فرح دیبا به مقاالتی می خندد که زندگی 
آینده اورا  با شاه به داستانهای هزارویکشب  
تشبیه می کنندباید درایران انبوه کارهارا  
به انجام برساند. درایران ودنیا چه تعداد 
بی سواد است ؟  ثروت کم اورا  از آموزش 
و  اندیشیدن به  عدالت و  حیثیت انسانی  

باز نداشته است . 
جواهرات زیبایش  متعلق به دولت  است .

 برای خارج کردن هرکدام از آنها  از گاو 
صندوق  احتیاج به یک سلسله امضا ست  
وقتی در کاخ مرمر بله می گوید  ساعت 
۵ بعدازظهر  است . فرح دیبا  ملکه ایران 

شده است  اما کار اصلی در پیش است . 
ارزانی  وارثی  ایران   تاج وتخت   به  باید 

شود.

سال 1۹۶۰
و۱۴۸  استان   ۱۷ به  ایران   : فوریه   ۲۱

شهرستان  تقسیم می شود.

برای یک سفر  وملکه   شاه   : فوریه   ۲۷
رسمی هفت روزه  به پاکستان می روند

ازرادیو  شاه  نوروزی   پیام   : مارس   ۲۱
پخش می شود محور  پیام او بازهم  بهبود 

وضع زندگی  مردم ایران است .

۲۸ مه :  شاه همراه ملکه که بارداراست  
دیدار خودرا  از کشورهای سوئد، بلژیک 
واتریش ازروز دوم مه شروع کرده ودراین 
باز می  روز ازطریق  استانبول  به تهران 

گردد.
اعالم می کند  بانک کشاورزی   : ۳۰ مه 
که ظرف ماه گذشته ۱۱۰۶ وام به میزان 
اعطا  کشاورزان  به  ریال   میلیون   ۲۲/۵

کرده است .
۲۶ ژوئن: وزارت بهداری اعالم می کند 
که درظرف سه ماه گذشته  ۲/۵ میلیون 
نفر  در مقابله با ماالریا  مورد محافظت قرار 
گرفته اند . یک دهم این  افراد  گپر نشین 

هستند.
۱۹ ژوئیه :  فرستنده یکصد کیلوواتی موج 
کوتاه  رادیو ایران  افتتاح می شود. برنامه 

این رادیو  ۲۴ ساعته می شود.
۲۶ ژوئیه:  روابط دیپلماتیک با مصر قطع 

می شود.
۳ اوت :  اولین شاه لوله  نفتی  زیر دریایی  
دنیا  که ۳۳ کیلومتر طول دارد  و پایانه  
گچساران  را تغذیه می کند  شروع به کار 

می کند.               
     بقیه در صفحه ۴۸

 روزشامر  زندگی محمدرضاشاه پهلوی )قسمت پنجم(

» شـاه ایـران «

              ناصر امینی - پاریس

                                                                 آشنائی با خدمتگزاران ایران ودیپلماتهائی که محبوبیت جهانی داشتند

                   عباسقلی گلشائیان*
*من در آبان 5۷ وطیفه وجدانی خودرا انجام دادم اما 

متأسفانه  دیر شده بود.
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عشوه  چقدر  :هر  کرم  بابا  آهنگ  با 
کنی عشوه کنی باز تو برجام منی

امت  این   ، مبارکتان  بروی  گالب  بعله 
پیشرفت  در  که   ، اسالمزده  آخوند  و 
سیاسی و اخالقی و اجتماعی و اقتصادی 
به  غایطی  و  بول  چنان   ، همتاست  بی 
آینده  تا  که  اند  زده  منطقه  و  کشور 
بسیار دوری بازسازی خرابی ها  نیاز به 
بعد  البته  دارد.  ملی  بزرگ  بسیار  همت 
و  نعلین  رژیم  از  گذشتن  و  براندازی  از 
آفتابه.  به عبارت ساده تر یعنی با افکار 
وطن گرایی ، نه امت گرایی و هذیان ظهور 
و چرندیاتی  امپراطوری شیعه  وهپروت 
برای  را  مردم  خرخره  که  قبیل  این  از 
چندین قرن گرفته است و ول نمیکند. 
تنها با پشتوانه میهن گرایی و اراده قوی 
مردان و زنان و دگرباشان و دگراندیشان 
و دگرقومیت های چهارگوشه ایران است 
که میتوان کشور را بازسازی کرد و آنرا به 

آسایش و آرامش رساند.
هر که به حال و روز ایران اسالمی عزیز، 
یک نیم نگاهی بیاندازد آگاه خواهد شد 
که اوضاع، شدیدأ قمر در عقرب و رو به 
شعارهای  و  اخیر  است.جنبشهای  قبله 
مردم  و چالش های بزرگ همه نمایانگر 
فساد  و  بیعرضگی   ، لیاقتی  بی  زبونی، 
رژیم و مکتب جمهوری اسالمی و نقش 
اسالم سیاسی ، با هنرمندی امت نابخرد 
و نادان ، در میدانهای اخالقی و اجتماعی 

و سیاسی میباشد.
اوضاع بقیه دنیا هم که قربانش بروم . یک 
مشتی مالیخولیایی شدند ارباب دنیا. از 
رییس جمهور ابدی چین و ماچین و ترک 
و تاتارگرفته تا تزار روسیه رفیق پوتین 
وحاج آقا ترامپ روانپریش نامتعادل. اون 
حاج آقا اوباما که هی این پا اون پا کرد و 
نمیدونست با دسته گلی که استاد جرج 
بوش پسر در خاورمیانه کاشته بود چه 
کار کند. فقط ساخت و پاخت کرد و یک 
جورایی سپردش به دست حضرت عباس 
و پنج تن آل عبا تا شاید  توفیری شود و 
خاورمیانه درست شود. کفار اروپایی هم 
کنار  گوشه  در  دالری  میلیارد  چند  که 

ایران سرمایه گذاری کرده اند تکلیفشان 
روشن نیست و بقول لوطی های تهران، 
زن  سینه  هیئت  میباشند.  درهوا  لنگ 
جمهوری  اتمی  کننده  مذاکره  عزادار  و 
پنج  با  اینبار  بلژیک  در  ایران  آخوندی 
منهای یک  بر سر غوغای برجام چک و 
چونه زدند و از چین و ماچین و روسیه 
و ممالک اروپا خواستند که به توافقنامه 
پایبند بمانند و حال آمریکا را بگیرند. با 
وضعی که حاجی ترامپ پیش گرفته اند 
هیچ بعید نیست که دوستان آمریکا را به 
طرف چین و روسیه بفرستند و آنها هم با 
آخوند ها مماشات و داد و ستد کنند ولی 
نهایتأ آنها با امریکای جهانخوار همداستان 
خواهند شد . باألخره میدانند که این خل 
و چل بازیهای حاج آقا ترامپ دوره اش 
قبأل  همانطوریکه  ما  است.  شدنی  تمام 
هم گفته ایم ، این آقای ترامپ اول نگران 
سر و وضع خود  دررسانه هاست بعد فکر 
و خانواده است چون فرقی  منافع خود 
ریاست  مسند  در  حزبی  چه  نمیکند 
با  حال  بهر  آنها  باشد  آمریکا  جمهوری 
اعراب زد و بند و خرید و فروش میکنند و 
با اروپا و چین مبادالت مالی میکنند. ولی 
استاد ترامپ ما سودش را با الس زدن با 
مماالک خرپول عربی می بیند و اعراب 
می  منطقه  آرامش  در  را  سودشان  هم 
بینند .البته اسراییل فالن فالن شده هم 

نگران حمالت لشکریون قدس و فاطمیون 
و ابی طالب و حزب اهلل و نصراهلل و یداهلل 
امت  خود  که  هست  بیخرد  دشمنان  و 
هم نمی دانند چرا با قوم یهود دشمنی 
دارند، فقط توی مسجد پای منبر آخوند 
بی اصل و نسب شنیده اند که یهود نجس 
است و با پیغمبر اکرم میانه خوبی نداشته 
سرکوب  فلسطین  مسلمان  مردم  و  اند 
شده اند ومشتی خزعبالت من در آوردی 

روایات و احادیث.
امت زمامدار جمهوری آخوندی میداند که 
به صدا در آمده است  ناقوس فروپاشی 
و باید به هر راهی که میتواند سرمایه و 
ارز را وارد این بلبشوی اقتصادی کند و 
به همین جهت با پنج کفار منهای یک ، 
وارد مذاکره شده است و به دست و پای 
آنان افتاده که شما را به حضرت عباس 
توافقنامه خارج نشوید. رژیم  از   ، قسم 
جهل و جنون آخوندی - امتی نیاز بسیار 
زیادی به منابع پولی و بانکی در میدانهای 
جهانی دارد و این برجام و نابودی برنامه 
هسته ای همراه با قیافه و خنده چندش 
آور ظریف هم بخاطر جذب سرمایه های 
اوباما فکر  آقا  یعنی که حاج  بود.  ر  کفا 
میکرد اینها آدم بشو هستند چون امت 
با داللی و وعده  ماله کش خارج نشین 
این  که  خواندند  ایشان  گوش  در  وعید 
اوباش اصالح پذیرند. رژیم مافیایی هم 

بعد از اینکه پول و پله ای بدستش آمد 
بجای درمان نا هنجاریهای داخلی ، آنرا 
به پای امت شیعه در منطقه ریخت و هیچ 
برایش مهم نبود که در درون چه میگذرد. 
غافل از اینکه فروپاشی براه افتاده است ، 
رژیم از همه طرف در محاصره چالشهای 
بویژه  اقلیمی  مشکالت  میباشد.  بزرگ 
کم آبی بمراتب بزرگتر از بودن یا نبودن 
ابله مثل کبک  برجام میباشد. جماعت 
سرش را زیر برف کرده است و توانش در 
مهمالتی مثل امر به معروف و نهی از منکر 

خرج میشود.
به گزارش ایسنا: عیسی کالنتری رئیس 
چنین  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
محیطی   زیست   مشکالت  گفت:»... 
خاک،  فرسایش  باالترین  کشورهمچون 
بیشترین  انرژی،  مصرف  باالترین 
از  جهان  در  آبی  و  گیاهی  فرسایش 
مواردی است که جامعه ایرانی نمی تواند 
در  جانبه  نگری  کند یک   افتخار  آن  به 
محیط زیست سبب شده که امروز بیش 
معرض  در  کشور  جمعیت  درصد   ۷۰ از 
داشت  توجه  باید  و  بگیرند  قرار  بی آبی 
که سرانه آب در سال جاری به زیر 5۰۰ 
زیر ۱۰۰۰  آنکه  متر مکعب رسیده، حال 
متر مکعب بحران محسوب می شود. این 
مسائل انسان را غمگین می کند و درواقع 
این مشکالت زیست محیطی در جامعه 
ایران بسیار بی اهمیت است...« بعله حاج 
آقا ، درست میفرمایید بسیار بی اهمیت 
خود  مثل  ایران  دشمنان  چون   ، است 
سرکار کمر به نابودی کشور بسته اید و 
حاال که به روغن سوزی افتاده اید ، اشک 
جانبه  نگری  درد یک   میریزید.  تمساح 
فقط در محیط زیست نیست بلکه در تار 
و پود و فکر و ذکر امت شهید پرور است.  
خب در این مدتیکه جناب عالی دستی 
تو کار دارید و سرت در آخور آخوندیست 
همین  زدید؟  مردم  سر  به  گلی  چه 
درهمه  آشامیدنی  آب  که  روزهاست 
مملکت جیره بندی شود همانطورکه در 
اصفهان شده است. باال بریم پایین بیایم ، 
این رژیم و هواداران و مجذوبانش توانایی 
کشورداری را ندارند. فساد مافیایی غوغا 
قشرهای  سراسری  اعتصابات  میکند 

مختلف مردم هر روز شدت

 بیشتری میگیرد. ارزش پول به اندازه کود 
انسانی شده است، بازار کار وجود ندارد ، 
بی  میکند،  بیداد  تورم  و  اعتیاد  و  فقر 
عدلتی در همه گوشه های جامعه فراگیر 
است، هیچ برنامه عمرانی وجود ندارد و 
اگر هم داشته باشد پولش بین الشخوران 
تقسیم میشود، چرخ صنعت از کار افتاده 
است و فقط تنها عنصر باقی مانده رژیم ، 
نیروی سرکوب است که همین فردا پس 
پرداخت  توانایی  آخوندی  دولت  فردا 
خود  داشت.  نخواهد  هم  آنانرا  حقوق 
یکی  میدانند.  آنرا  نیز  رژیم  های  مهره 
از دشمنان ایرانزمین علی الریجانی که 
شورای  مجلس  بنام  ای  طویله  رییس 
اسالمیست در مصاحبه با رسانه ها یکی 
از مشکالت بودجۀ سال جاری را حقوق 
بازنشستگان خواند و ابراز امیدواری ؟؟؟ 
بازنشستگان در  کرد که مشکل حقوق 
مدت سه سال حل و فصل شود. به اعتراف 
مقامات ابله جمهوری اسالمی از مجموع 
هجده صندوق بازنشستگی کشور، هفده 
است  خالی  عمالً  بازنشستگی  صندوق 
بودجه  منابع  از  مهمی  بخش  ساالنه  و 
و  بازنشستگان  حقوق  پرداخت  صرف 
علی  استاد  شود.  می  دولت  کارکنان 
را  دولت  کارمندان  زیاد  الریجانی شمار 
و  میداند  کشور  مهم  مشکالت  از  یکی 
کارکنان  تعداد  کاستن  خواستار  حتی 
دستگاه های دولتی شد که باز هم قوز 
نابخردی  درجه  شد.  خواهد  قوز  باال 
ارازل و اوباش زمامدار را در گفتار استاد 
الریجانی  میتوان دید. اینطور نیست که 
بتوانند برای مردم کار یابی کنند .خشم 
مردم به خشونت خواهد کشید و رژیم به 
کشتار و غل و زنجیر متوسل خواهد شد 
و نتیجتأ هر روز فریاد بیکاران و ناراضیان 
 , کشاورزان  و  کارگران  و  مالباختگان  و 
امواج کوچک تبدیل  و  بیشتر  و  بیشتر 
فروپاشی  که  شد  خواهد  خروشی  به 
دنبال  به  را  اسالمی  اهریمنی  حکومت 
خواهد داشت. انقالب با شکوه اسالمی، 
دوگانگی و عقب ماندگی فرهنگی ما را 
سراپا نمایان کرد. از آن قشری متعصبش 
گرفته تا امت ملی-مذهبی ، امت چریک 
،امت روشنفکر اسالمی و امت چپی همه 
یک  دنبال   ، ندانسته  و  دانسته  همه  و 
راه  مشت آخوند بی ملیت و بی هویت 
این  اش  نتیجه  و  زدند  سینه  و  افتادند 
شد که امروز می بینیم. حاال هی بیایند 
صغرا کبرا بچینند که انقالب دزدیده شد 
و از این حرفهای بیخود. باید ذات خود را 
از افکار امتی پاک کرد و حتمأ وقت آن 
رسیده است که لکه سرطانی دین را برای 
فرهنگ  و  و جامعه  از سیاست  همیشه 
مسجد.  گوشه  به  فرستادش  و  زدایید 
آن  نه  انقالب،  نامیدش  میشود  اونوقت 

شورشی که سال 5۷ به خورد ما دادند.
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

اسب  ازمراسم  دربازدیدرضاشاه 
صحرا،یکی  درترکمن  دوانی 
از  خوب  او  اسب  که  ازافسرها 
اسب  گردن  به  پرید،دستی  مانع 
فرانسه  زبان  زدوگفت»براوو«به 
فریادزدند  فوراً  آفرین،شاه  یعنی 
برو حبس واز همانجا افسررا حبس 
شفاعت  به  روزبعد  که  کردند 
خاطرات  کتاب  آزادشد.)از  کسی 

عزالممالک اردالن(
های  واژه  به  نسبت  رضاشاه       
بود،یادم  حّساس  بسیار  خارجی 
هست که به دستور رضاشاه تابلوی 
فروشگاه ها یی که به حروف التین 
نیز نوشته شده بود،از تابلوها پاک 

شد.
     گردآورنده ی این مطالب درآن 
زمان خودشاهد پاک شدن حروف 
التین ازتابلوهای مغازه هابوده است 
وبه درستی نوشته ی اردالن گواهی 

می دهد.
***       

حسین ازنوکران خاصۀ رضاشاه که 
اورا همیشه »حسین سیاه« می خواند 
،اززمانیکه رضاخان یاور)= سرگرد(

بودخدمت می کردومحرم بودواغلب 
بنده  کردند،روزی  می  مزاح  باوی 
رابه اتاق خواب احضار کردند،موقعی 
که  شدم،باحسین  شرفیاب  که 
اعلیحضرت  پاهای  شستن  مشغول 
بود،مشغول گفتگوی خودمانی بودند.

شستشوی  همایونی  )اعلیحضرت 
طرزقدیم  وپارابه  وصورت  دست 
روی زمین داخل لگنی که دیگری 
می  انجام  ریخت  می  آب  باپارچ 
رفتند.( نمی  روشویی  دادندوجلِو 
با  همایونی  اعلیحضرت  فرمایشات 
حسین  موضوع قیمت خانه اش بود 
که ازمشاُرالیه پرسیده بودند:حسین 
حسین  چندمتراست؟  ات  خانه 
نیست  بود:چیزی  داده  جواب 
قربان،پانصدمتراست.دراین جابودکه 
بنده رسیدم وفرمودند:آیا گذشته را 
فراموش کرده ای،میدانی خانۀ پانصد 
متری درخیابان چه ارزشی دارد،مگر 
می خواهندازتوبگیرندکه می گویی 
قربان!؟)ازکتاب  نیست  چیزی 

خاطرات سلیمان بهبودی(
***

سپهبد امیر احمدی در کتاب خاطراتش 
زیر نام »توفان زندگی«

می نویسد: »شاه ]رضاشاه[ مرا خواست،به 
حضوررفتم،درحیاط قدم می زدند،

خبر؟ چه  آباد  مرادید،گفت:ازشوکت 
موضوع  دانم  ونمی  ندارم  خبری  گفتم 

چیست،گفت: عجب رئیس امنیّه ای
سال  تاچند  ژاندارمری  هستی!)نام   
بود.(که  رضاشاه،امنیّه  پادشاهی  نخست 
ازکارشوکت آبادخبرنداری ومن که شاه 
آبادکه  درشوکت  خبردارم،دیروز  هستم 
دهکده ای درسر حّد افغانستان است،یک 
چوپان ایرانی به یک چوپان افغانی تالقی 
کرده چوپان افغانی چوپان ایرانی را گول 
است  کرده  عفت  منافی  عمل  وبااو  زده 
بی  اظهار  هستید  امنیّه  رئیس  که  وشما 
اطالعی می کنید!؟ وبعد ُمتغیّرشدوگفت: 
از فرهاددزد چه خبردارید؟گفتم نمیدانم 
الّساعه در کجاست ولی ازروی گزارشهایی 

که دیدم در دنبال اوهستند.
سرتیپ  گفت:اینطورنیست،من  شاه 
وپدرسرهنگ  کنم  می  اخراج  را  توفیقی 
محمدحسین میرزا)فیروز( رادرمی آورم...«.

***
پیشین  مطّهری.رئیس  میر  عمادالدین 
دیوان عالی کشور،دررژیم پهلوی میگوید:» 
نام  به  فقید  ۱۳۰۴اعلیحضرت  درسال 
بودند،بنده  ومعروف  مشهور  سردارسپه 
می  تحصیل  حقوق  درمدرسۀ  وقت  آن 
افتتاح  کردم وتأسیس این مدرسه ازروز 
روبروشد  تهران  علمای  اکثر  بامخالفت 
ویک سال به حال تعطیل درآمد ومحصلین 
بالتکلیف ونگران بودند وبه مقامات مربوط 
تحصیل  وادامۀ  مشکل  این  رفع  برای 
که  ازآنجا  داشتند،خوشبختانه  مراجعه 
حمایت معنوی آن مردتوانا پشتیبان بقاِء 
زودی  به  موانع  ی  بود،همه  مدرسه  این 
برطرف گردید واطالع دادند که روز افتتاح 
مدرسه  به  شخصاً  ،سردارسپه  مدرسه 
درآئینۀ  خواهندآورد.«.)رضاشاه  تشریف 

خاطرات(
    توضیح: کمونیست ها که همواره کارهای 
رضاشاه را تخطئه می کردند،اگراز تخطئۀ 
تأسیس  جمله  اواز  کارهای  از  برخی 
ودبیرستان  دبستان  از  اعم  مدارس 
مقدماتی  اکابرودانشسراهای  وکالسهای 
وعالی وهنرستانها ودانشگاه تهران و...عاجز 
می ماندند،انجام این کارهاراجبرزمانآن 
]کشور[فوق  حقیقتاً  که  بود  طوری 
حضورایشان  خطربود،به  در  العاده 
تذکر  که  را  چیزی  که  کردم  عرض 
می دهم طوری باشد که بین خودتان 
که دراین کودتا عمل فرمودید اختالف 
ایجادنشود.اعلیحضرت]سردارسپه[ 
فرمودند قوادردست من است ،هرکس 
کرد. خواهم  تنبیهش  کند  مخالفت 

دراین بین مستر نورمن سفیرانگلیس

 آمد،مسعودخان هم مترجم بود،نورمن 
سئوال کرد که نصرت الدوله را کی آزاد 
می فرمایید؟فرمودند: وقتی که اتومبیل 
سوارشود،نورمن  نتواند  سیلندر  هشت 
دولت  اودادیم  به  نشان  مایک  گفت: 
کند،فرمودند  حمایت  بایدازاو  بریتانیا 

نشان تان را پس بگیرید.«
خاطرات(                                                   آئینۀ  در  )رضاشاه 
توضیح:  در اواخر دورۀ قاجارکه ایران 
بین  قرارداد۱۹۰۷و۱۹۱۵  موجب  به 
دودولت روسیه تزاری وانگلستان تقسیم 
شده بود،ودولت تا خرخره زیر بار قرض 
آن دودولت بود ومردم در نهایت فقر 
بردند،و  می  بسر  وناامنی  وپریشانی 
دولت مرکزی دربرابرشیوخ وخانها یک 
اسم بی ُمسّما بودوبسیاری دیگر ازاین 
دست نارسایی ها وضعف ها،بانویی به 
نام »مستوره لکستانی«که شاهد اوضاع 
کشور  آیندۀ  از  کننده  نگران  وشرایط 

بود،سرود:
  »ایرانیان که فّر کیان   آرزو کنند

 باید نخست کاوه خود جستجوکنند
مردی بزرگ باید وعزمی بزرگتر

تاحل مشکالت به نیروی او کنند«
نویسندگان  از  دیگر  وبسیاری       
وشاعران که چنین آرزویی داشتند، آن 
کاوه  رضاخان بودکه هنوز شاه نشده 
توی دهن کسی می زدکه شاه ونخست 
وزیران ورجال کشور،پیش ازاو،همه بلی 
ناآگاه  مردم  اوبودند.اما  گوی  قربان 
وناسپاس ما حتابه استخوان های پوسیده 

ی اوابقا نکردند!
***

 یادم می آید آقای منصوروزیرصناعت 
از  یکی  ی  پرونده  کاری  بود،برای 
کارخانجات شمال را به ادارۀ حسابداری 
فرستاد که به عرض برسانند.طبق معمول 
وزارت خانه ها که برای کارفوری قطعه 
کاغذقرمزی باقیدکلمۀ»فوریت«الصاق 
می کنند،روی این پرونده هم کاغذقرمز 
باعالمت فوریّت الصاق شده بود.رییس 
می  شرفیاب  باپرونده  دفترحسابداری 
راباآن  پرونده  که  شود.اعلیحضرت 
کنند،پرخاش  می  مالحظه  عالمت 
هم  مگرکارغیرفوری  که  فرمایند  می 
فوری  کارهادرمملکت  هست،تمام 
صناعت  ازوزیر  جا  است...ودرهمان 
کارآنهارا  ِکی  که  کند  بازخواست 
عملی  چنین  که  اند  انداخته  عقب 
عرض  رابه  وبعدجوابش  است  کرده 
شود،این  داده  برساندتادستورالزم 
بودنظم کارها.)خاطرات بهبودی -۲۹۸(                     

ادامه دارد

تیمور شهابی 

نکته هایی اززندگی  رضاشاه بزرگ
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ی چگونگی رویدادی در سرزمین ما در بُرهه 
ای از تاریخ  است که منجر به چگونگی بسط 
ونهادینه شدن دین اسالم در ایران گردید، تا 
از  تاریخی میهن ما بیش  باشد  رویدادهای 
آنچه که تا کنون از سوی پژوهشگران نوشته  
و گفته شده ا ست، به دور از هرگونه تعّصب 
وجهت گیری؛ ویرایش ونوشته شود، تا نسل 
کنونی ونسلهای آینده به روشنی از آنچه که 
برتاریخ ما در 1400 سال پیش گذشته آگاه 

شوند . 
       از آنجا که  رفتار ظالمانه ی وخشونت 
بسیار دردناک  ایرانیان   به  اعراب نسبت  بار 
وتحقیر آمیز بود، مبارزات ملی با اشغالگران 
اعراب  ازآغازیورش  هایی  گروه  توسط  عرب 
به سرزمین ایران در گوشه وکنارآغاز گردید، 
به گونه ای که سیستان سرزمینی در بخش 
خاوری ایران در سال30 ه ق، یعنی 14 سال 
پس از فتح تیسفون به دست اعراب گشوده 
شد و یزدگرد سوم در سال 31 ه ق در مرو 
کشته شد، بدین معنا که تا رسیدن پای اعراب 
به شمال خراسان؛ بیش از 16 سال به درازا 
مقاومتهای  از  نشان  خود  این  که  انجامید، 
ایرانیان در برابر اعراب می دهد. به زبانی دیگر 
تمامی  اعراب  نبود،  مقاومتها  این  اگر  اینکه 
گستره ی امپراتوری ایران را طی یکی دوسال 

در می نوردیدند.
       این مقاومتها ومقابله با اعراب،  تنها 
از جهت تعّصب دینی نبود، بلکه جنبۀ ملی 
نیزداشت، که از جملِۀ نام آوران این گروه ها 
که از آنها نامی بر جا مانده است » به آفرید« 
سال129  در  وی  بود،  خراسان  ایرانیان  از 
به وی  مردم  از  وبسیاری  قیام کرد   هجری 
در  که  بود  نام  »خداش«  ودیگری  گرویدند 
میان روستاییان خراسان هوا داران زیادی پیدا 
کرد ودیگرقیام سیاه جامگان ابو مسلم)بهزادان 
درخراسان   هرمزبود(  وندیداد  پدرش  ونام 
و«سنباد مجوس« دوست نزدیک ابو مسلم واز 
بزرگان نیشاپور ودیگری »استاذ سیس« بود 
و »اسحاق ترک«  که به خونخواهی ابومسلم 
برخاست، گروه دیگر »راوندیان« که در بغداد 
بر علیه منصور خلیفه عباسی بر خاستند - 
هشام بن حکم خراسانی که ماه نخشب معجزۀ 
او بود، ایرانیان دسته دسته به او گرویدند وفرقۀ 
»سپید جامگان« را سازمان داد -خرم دینان به 
رهبری جاوید بن سهل که در منطقۀ آذربایجان 
وپیرامون آن به مبارزه بر علیه خلفای عباسی 
در مخالفت باُسلطۀ آنان بر ایران برخاست پس 
از او بابک خرم دین که پس از جاوید  جانشین 
او شده بود، از بزرگترین قهرمانان ملی تاریخ 
ایران به شمار می رود که  بیش ازبیست سال 
با لشکریان خلیفه مبارزه کرد  عاقبت  در زمان 
خالفت معتصم باهلل، با خدعه وفریب یکی از 
هم میهنانش به نام افشین گرفتار وبه وضع 

فجیعی کشته شد.
       طبیعی است که درنهاد هر انسانی نسبت 
به زادگاه وباور مذهبی خود کشش وتعّصبی 
غیر قابل انکاروجود دارد، از این رو بر پایه ی 
همین خصایل بود که گروه های مبارزایرانی  
کشتارها  و  تاختند  ایران  به  اعراب  زمانیکه 
وتجاوزها  ها  ومصادره  ها  وتحقیر  وخرابیها 

از  ناموس و به اسارت بردن شمار زیادی  به 
هم میهنان شان را همراه با فشاری که برای 
وادار کردن شان به پذیرفتن دیانتی جدید ویا 
اجبار به پرداخت جزیه دیدند، تاب نیاوردند 
وسالها در گوشه وکنار ایران با اعراب متجاوز 
وزور گوبه مبارزه پرداختند،جای تردید نیست 
که هیچ انسانی دین موروثی خود را جز از راه 
زور وتهدید به قتل ویا تطمیع )از هر جهت 
وبابت( ویا از راه مطالعه وتجزیه وتحلیل واقناع 
شخصی، از دست نمی دهد وبر پایه ی این 
اصل ُمسلم است که  ایرانیان دین اسالم را 
در سالهای نخستین یورش با آغوش بازپذیرا 

نشده بودند.
       گفتنی است که این شورشها ومقاومتها 
برای باز گشت دولت ساسانیان؛ آنهم پس از 
گذشت سالها نبود، برای آن بود که مردم به 
عربها سر فرود نیاورند وجزیۀ سنگین را که بر 
آنان تحمیل می شد نپذیرند، این پرخاشگری 
با عرب نه تنها در کسانی که در شهر های ایران 
مانده بودند به شّدت وجود داشت؛ در کسانی 
زیستند  می  ایران  از خاک  دربیرون  که  نیز 
یعنی در عراق وحجاز نیزمدتها باقی بود، قتل 
عمر دومین خلیفه  اسالم که برخی از ایرانیان 
ساکن مدینه در آن دست اندر کار بودند گواه 
این ُمّدعاست، ابو لؤلؤ فیرور که دو سال پس از 
فتح نهاوند، عمر را کشت از مردم نهاوند بود که 

به اسارت اعراب در آمده بود.
ناتوانی  خاطر  به  بیابانگرد  اعراب         
ودرماندگی در ادارۀ امور، مناطقی را که می 
گشودند، برای تثبیت فرمانروایی خود وگرفتن 
چشم زهر از مردم، چاره ی کار را درکشتن 
می  گیری  برده  و  وغارت  وانهدام  وسوختن 
دیدند و همانگونه که رفته رفته مقاومت های 
محلی از میان می رفت واعراب بر اوضاع مسلط 
می شدند، محرابها ومناره ها، جای آتشکده ها 
و پرستشگاه ها را  گرفت وبانک تکبیر وصدای 
دینی  فرایض  وانجام  کرد  پُر  را  فضا  مؤذن 
وحضور در نمازهای جمعه اجباری گردید که 
به مرور ایام دین اسالم در ایران پا گرفت وانجام  

فرایض  اسالم جاری شد .
به چند گوشه  نیست          بی مناسبت 
ازمقاومت ومصاف ایرانیان بااعراب یورشگر در 
نقاط مختلف ایران  به مصداق» ُمشت نمونه ی 
خروار«  که در کتاب طبری ومسعودی آمده 
است،اشاراتی بشود، طبری تاریخ نگار ایرانی، 
بین  که  مازندران  شهرهای  از  آمل  ی  زاده 
سالهای226تا310 هجری قمری می زیسته، 
واز جمله همان کسانی بود که نگارش به زبان 
عربی را بر پارسی نگاری ترجیح داده بود،  اونام 
کتابش را»تاریخ رُسل والملوک« نهاد که به 
تاریخ طبری مشهورگردید، این کتاب بعدها 
به دستور منصور بن نوح، پادشاه سامانی به 

پارسی ترجمه شد. 
       طبری می نویسد: عمرو گوید که مردم 
به یزدگرد پسر شهریار بنالیدند وکس پیش 
او فرستادند که عربان در قادسّیه فرود آمدند 
وپیداست که سر جنگ دارند واز هنگامی که به 
قادسّیه آمده اند، هرچه را میان آنها وفرات بود 
ویران کرده اند، وجز درقلعه ها مردم نمانده...
اگر کمک به ما نرسد به ناچار تسلیم می شویم.

جلد5 رویه1671.
ودر  آمدند...  فرود  قادسّیه  در  عربان   -
غارت  به  النهرین[،  بین  از  سواد]بخشی 
پرداختند واطراف خویش را به ویرانی دادند... 

ج5،ص1679.
وچند  سی  هزیمت،  از  پس  گوید:  طلحه   -
گروه پایمردی کردند وتن به مرگ دادند واز 
کرد... نابود  شان  وخدای  داشتند  شرم  فرار 

ج5،ص1745
- آنگاه سعد به مسلمانان  پیوست وبه جلوال 
بودند  آنجا  پارسیان  از  رسیدند که جماعتی 
را  پارسیان  خدا  که  داد  ُرخ  جلوال  وجنگ 
هزیمت داد ومسلمانان بیش از آنچه که در 
قادسیه گرفته بودند، غنیمت به دست آوردند...

ج5،ص1754
دراز  جنگی  از  پس  بعد؛  اما  گوید:  طلحه   -
واضطرابی سخت، خدا مارا بر پارسیان پیروزی 

داد...ج5،ص1758
- محمد بن بسرین گوید:همه ی والیت ها به 
جنگ گرفته شد، مگر بعضی قلعه ها که پیش 
از تسلیم پیمان بستند وآنها که اموال شان به 
جنگ گرفته شده بود، دعوت شدند که باز آیند 
وجزیه بدهند وهمه ی مردم سواد وَجَبل ذّمی 

شدند...ج5،ص1764
جنگ  به  گوید:سواد  جبیر  بن  سعید   -
گرفته شد وآنها را دعوت کردند که باز آیند 
شدند... وذّمی  پذیرفتند  که  بدهند  وجزیه 

ج5،ص1765
- عبایۀ بن عبد عمرو گوید: با عتبه در فتح 
ابله بودم،نافع بن حارث را باخبر فتح سوی 
عمر فرستاد، آنگاه مردم دشت میشان برضّد 
ما فراهم شدند، عتبه گفت: رأی من این است 
که سوی آنها رویم وبرفتیم وبا مرزبان دشت 
میشان روبرو شدیم وبا وی جنگ کردیم که 
یارانش هزیمت شدند واورا اسیر گرفتیم وقبا 
همراه  را  آن  عتبه  که  شد  گرفته  وکمرش 
ملیح  ابو  فرستاد،  یشگری  حجّیه  بن  انس 
هذلی گوید: عتبه انس بن حجّیه را با کمر 
بند مرزبان دشت میشان پیش عمر فرستاد 
وعمر بدو گفت: مسلمانان چطور بودند؟ گفت: 
»دنیا به آنها رو کرده واز بسیاری طال ونقره 
در زحمتند«، به همین سبب کسان به بصره 
راغب شدند ورو سوی آن کردند...] نه به خاطر 
بسط وتوسعۀ دیانت اسالم، بلکه هماگونه که 
پیش از این اشاره شد، جهت چپاولگری وغارت 
وبه بردگی کشیدن هزاران انسان از زن ومرد به 

جهت هم آغوشی ویا فروش![. 
وسوی  یافت  ظفر  فرات  مردم  بر  مجاشع   -
ابن  ازبزرگان  یکی  فیلکان  گشت،  باز  بصره 
قباد جمعی را بر ضّد مسلمانان فراهم آورد 
ومغیرۀ بن شعبه سوی او ودر مرغاب تالقی 
شد که مغیره ظفر یافت وخبر فتح را برای عمر 

نوشت...ج5،ص1772
های  خاندان  از  یکی  گوید:هرمزان  عمر   -
هفتگانه پارسی بود وقوم وی مهرگان قذق بود 
در والیت اهواز...چون به روز قادسیه هزیمت 
شد، سوی قوم خویش رفت وشاه آنها شد وبه 
با هر که می خواست پیکار می  آنها  کمک 
کرد...چنان بود که هرمزان ازمناذر ونهر تیری 
از دوسوی بر میشان ودشت میشان حمله برد...

ج5،ص1883
- روز جمعه پارسیان به خندقهای خود پناه 
بردند ومسلمانان آنها را محاصره کردند...کار به 
دلخواه عجمان بود که هر وقت می خواستند 
مسلمانان  بر  کار  آمدند،پس  می  جنگ  به 
سخت شد وبیم گردید که کار به درازا کشد...

ج5،ص1949
آهنگ  گشت...آنگاه  باز  قنسرین  به  خالد   -
مدینه کرد وپیش عمر رسید واز او گله کرد... 
از  گفت:  آمده؟  ازکجا  ثروت  گفت:این  عمر 

غنایم وسهم خودم...ج5،ص1878
- جزء بن معاویه به دنبال هرمزان برون شد 
که به فرارآهنگ رامهرمز داشت وپیوسته از آنها 
بکشت تا به دهکده ی شغر رسید... دورق شهر 
سرق بود وآنجا مردمی بودند که تاب حفظ 
شهر نداشتند وآن را آسان بگرفت و فراریان 
کرد.  دعوت  شدن  وذّمی  دادن  جزیه  به  را 

ج5،ص1888
- سپاه های عال از بحرین به فارس رفت ودر 
استخر با فارسیان رو به رو شد که ساالرشان 
بودند  آمده  فراهم  روی  دو  به  و  بود  هربذ 
حایل  شان  های  کشتی  و  مسلمانان  ومیان 
شدند... آنگاه حمله کردند ودر ناحییۀ طاووس 
جنگی سخت کردند... هنگامی که راه ها را بر 
مسلمانان بسته بودند و به سختی  انداخته 
بودند  خواسته  کمک  فارس  مردم  از  بودند 
واز هر سمت والیت کسان آمده بودند، پس 
از جنگ طاووس با ابو سیره تالقی کردند که 
به کمک مسلمانان آمده بودند، برای ُمشرکان] 
منظور ایرانیان است[ نیز کمک آمده بود. ساالر 
ُمشرکان شهرک بود، جنگ شد، ُمشرکان را 
بشکستند ومسلمانان هرچه خواستند از آنان 
کشتند. .. مردم فارس به جنبید ند وبا مردم 
کردند  وپیمان  رفت  میانه  در  ها  نامه  اهواز 
واطمینان دادند که همدیگر را یاری کنند...
در جنگ شوشتر؛ ُمشرکان از حصار خویش 
هشتاد بار حمله کردند که گاهی به ضررشان 
بود وگاهی به سودشان، در حملۀ آخرین کار 
جنگ باال گرفت... مسلمانان دشمن را هزیمت 
دادند وسوی خندق ها راندند، آنگاه به خندق ها 
تاختند وسوی شهر راندند ودشمن را محاصره 
کردند، جنگ طوالنی شده بود، آن شب بسیار 
کس از مسلمانان کشته شد...ابوسیره به تعقیب 
فراریان شوشتر که آهنگ شوش کرده بودند 
برون شد ج5، ص1893و1899.       دیده 
می شود که طبری با آنکه تبار ایرانی داشت؛ 
چون مسلمان شده بود،با تعّصب اسالمی، هم 
می  َمشرک  را  اعراب  ازحملۀ  پیش  میهنان 
خواند وبا همان تعّصب  به نگارش تاریخ ایران 

ومردمش می پردازد. 
می  کتابش  دیگر  جای  در  طبری         
نویسد: ابن اسحاق گوید: قّصۀ نهاوند چنان 
بود که نعمان بن مقرن عامل کسکر به عمر 
نوشت وخبر داد که سعدبن ابی وقاص مرا به 
گرفتن خراج گماشته اما جهاد را دوست دارم 
وبدان راغبم...چون با سپاه خویش به نهاوند 
ریختند... وی  راه  در  آهن  خارهای  رسید، 
سائب گوید: وقتی خدای عزوجل نهاوند را بر 
مسلمانان گشود غنایم بسیار گرفتند. ج5 ص 
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با آغوشی گرم     یا به   زور شمشیر؟
قسمت   پایانی

       ملک عبداهلل پادشاه متوفای عربستان 
این  نوشت:»  خاطراتش  دفتر  در  سعودی 
را  اسالم  هستند،  عجیبی  مردمان  ایرانیها 
حلق  در  شمشیر  زور  به  پیش  سال   1400
نیاکان شان کردیم، امروزآنها اّدعا دارند که از ما 
مسلمان ترند«. آری به زور شمشیروتنگناهایی 

که بر ایرانیان روا می شد. 
       بنابه تجربه  وبر پایه ی آنچه که دانش 
گوید،  می   )sociology(شناسی جامعه 
کسانیکه در محیط جاذبۀ  دینی ویا آیینی 
متولد وتربیت می شوند، مسلماً دین وآیین 
موروثی به مصداق»العلم فی الصغر؛ کالّنقش 
می  اثر  شان  ذهن  وپود  تار  در  الحجر«  فی 
تأثیر  شان  های  داوری  در  اثر  این  و  گذارد 
اساسی ومؤثر بر جای خواهد گذاشت، از این 
رو؛ شکستن قالبهای اینگونه باور ها به سادگی 
وآسانی  ُمحقق نخواهد شد ویا بسیار مشکل 
است، رسوب باور های مذهبی درمغز انسانها 
ایجاد تعّصب می کند، انسان های مذهبی با 
عینک تعّصب، زشتی ها را زیبا ونادرستی ها را 
رسا وراستی ها را خطا می بیند وانتظار دارند 
دیگران نیز دنیا را با همان عینک آنان بنگرند، 
برخی ها دچار آنچنان تعّصبی هستند که اگر 
خون  ریختن  در  باشند،  داشته  وقدرتی  زور 
مخالفان عقیدتی خود تأمل نمی کنند، از این 
روباور دینی انسانها را جزاز راه زور وفشاروتهدید 
وایجاد تنگناها) همانگونه که اعراب کردند( ویا 
تطمیع )به هرطریق وعنوان(، نمی توان از آنان 
گرفت،       در مواردی معدود نیز کسانی را 
می توان یافت که از راه مطالعه وبرخورداری 
ازموهبت تجزیه وتحلیل توانسته اند آن قالبها 

را بشکنند.
       اغلب تاریخ نگاران ایرانی  که پس ازگذشت  
به  وسکوت،  وخفقان  سیاه  دوران  دوسده 
اند،  پرداخته  ایام   آن  رویدادهای  نگارش 
نوادگان کسانی بودند که به اجبار ویا از بیم 
جان  ویا فرار ازتحقیر وآزار ومحدودیت های 
طبیعی  بودند،  آورده  اسالم  ووو-  گیر  نفس 
است که این باز مانده ها با گذشت زمان وتأثیر 
پذیری از شرایطی که در جامعه  طّی دوسه 
نسل از پاگیری دستورات اسالم و مزایایی که 
ازمسلمان بودن زیر ُسلطۀ حکمرانان سنگدل 
وآزمند عرب  تا حدودی برخوردارمی شدند،  
به تدریج براعتقادشان نسبت به اسالم افزوده 
شد، تا جاییکه پس از گذشت نزدیک به دو 
سده، بر مسلمانی خود معتقد وُمباهی  شدند، 
را  ای  ویژه  امتیازات  مسلمانی  آنکه  ویژه  به 
هم به همراه داشت، مثالً آنان که جزیه می 

دادند، از مزایای  مسلمانان در دستگاه حاکم  
نبودند،  خوردار  بر  ووو،  قضایی  محاکم  ویا 
وتخفیف  تحقیر   با  همواره  که  است  سهل 
بازماندگان  این  . وآنگاه  بیشترروبرو میشدند 
مسلمان شده با چنان تعصبی که در جامعۀ 
ماپس از گذشت دوسده پا گرفته بود، زمانیکه 
به نگارش تاریخ پرداختند، نوشتند که ایرانیان 
با آغوش باز، اعراب واسالم را پذیرا شدند، سهل 
است که برخی از آنان به مذّمت وزشتگویی و 
افترا نسبت به ایرانیان پیش از اسالم و آیین 
آنان پرداختند وآنان را مجوس وآتش پرست 
خواندند، ونیز در این راه آنچه که تاریخ نگاران 
عرب نیز نوشته اند، تأییدی است بر آنچه که 

تاریخ نگاران ایرانی نوشته اند. 
       کار سختگیری وعدم تحمل فرمانروایان 
شاعران  که   بود  رسیده  جایی  به  عرب 
وگویندگانی را که به زبان تازی از مفاخر ایران 
سخن  خویش  نیاکان  ی  گذشته  تاریخ  واز 
یاد می کردند، آزار وشکنجه می دادند »در 
زمان هشام بن عبدالملک خلیفۀ اُموی، وقتی 
اسمعیل بن یسار به نژاد ایرانی خویش افتخار 
روزی  گویند  دید.  مجازات  سختی  به  کرد، 
در حضور این خلیفه شعری خواند وطّی آن 
وگفت:  ستود  را  ایرانیان  وتبار  نژاد  عظمت 
کیست که مانند خسرو وشاپور وهرمزان در 
خور فخر وتعظیم باشد . وقتی هشام اشعار 
وی بشنید، بر آشفت وپرخاش آغاز کرد که 
بر من فخر می فروشی و در برابر من خویشتن 
وقوم خویشتن را می ستایی!؟ پس بفرمود تا 
اورا بزدند و در برکه ای افکندند« )از کتاب 
راه  این  واز  سکوت:ص341و342(.  قرن  دو 
بود که  گسترش اسالم در ایران رفته رفته 
پا گرفت،  به ویژه آنکه شمار بسیاری ازاعراب 
در گستره ی سرزمین ایران ساکن شده بودند 
ودر ترویج دین اسالم  وتا حدودی نیزدر اشاعۀ 
زبان عربی نقش مهمی داشتند، به گونه ای 
که آثاربسیاری از دانشمندان ما به عربی است 
ونویسندگان  خاطرپژوهندگان  همین  وبه 
بیگانه این آثار را به اعراب منسوب کرده اند، 
ناگفته نماند که دراشاعۀ واژه های عربی در 
زبان پارسی، شاعران ایرانی نیزبه ویژه در سده 
های پیش نقش مؤثر داشتند واز جهت قافیه 
سازی خود را ناگزیر به بهره گیری از واژه های 
عربی می دیدند و در مواردی بهره گیری از 
واژه های عربی نوعی فضل فروشی وافتخار به 

حساب می آمد.  
       کار تحقیروآزار ایرانیان طّی سالها تا 
بدانجا کشیده شده بود که موالی )بنده ونوکر(

خوانده می شدند وصاحب بن عباد وزیررکن 
الدوله  از شاهان آل بویه که خودایرانی واهل 
اصفهان بود، می گفت زمانیکه به آیینه نگاه 
می کنم از خودم متنفر می شوم که ایرانی 
هستم!  وچون اسالم در ایران گسترش یافت، 
نوشتار وگفتار به زبان عربی  تفاخر آمیز شد و 
نامگذاری ایرانی بر روی فرزندان نیز دستخوش 
بر روی  ایرانی  نام  ونهادن  دگر گونی گردید 
فرزندان، نوعی اسالم گریزی به حساب می 
آمد، تا جاییکه پس از تسلط یافتن اعراب  بر 
گستره ی خاک ایران، ایرانیان ناگزیر شدند 
نام عربی اختیار کنند، در مثل خردادبه، به 
و  ُمقّفع  ابن  به  روزبه،  ویا  عبیداهلل  ابوالقاسم 
فیروز به ابولؤلؤ و به زادان به ابومسلم وبسیاری 
دیگر، ازاین رو تعّصبات آیین پیشین رفته رفته 

جایش را به تعّصبات دین تازه داد. 
       مسعودی می نویسد:»  در مدت بیست 
سال فرمانروایی حجاج بن یوسف، بیش از120 
هزار نفر به فرمان او کشته شدند وبیش از 50 
هزار مرد و30 هزار زن در زندان او بودند که 
بودند، محبس  برهنه  زنان  از  16 هزار کس 
زنان ومردان یکی بود وزندان حفاظی نداشت 
که مردم را از آفتاب تابستان وباران وسرمای 
الذهب:ج  مروج  دارد«.  محفوظ  زمستان 

2،ص169
       با همه ی نیازی که حکمرانان عرب برای 
اشغالی در چند دهه  امور سرزمینهای  ادارۀ 
ی نخستین فرمانروایی به ایرانیان داشتند ، 
ایرانیان را چه مسلمان وچه غیر مسلمان موالی 
می خواندند وبا نگاهی تحقیر آمیز ورفتاری 
خشونت بار با آنان رفتار می کردند واز تخفیف 
نبودند،  گزار  فرو  ای  لحظه  ایرانی  فرهنگ 
آتشکده ها را به مسجد ومناره ُمبّدل ساختند، 
بر گزاری نماز و همچنین روزه داری  در یکماه 
وواجبات  فرایض  از  را  رمضان(  سال)ماه  از 
و هرجا  تحمیل می کردند  مردم  بر  حتمی 
کتابی ویا کتابخانه ای به زبان پارسی یافتند 
وفرهنگ  زبان  از  آثاری  تا  آتش کشیدند  به 
وآداب ایرانی بر جای نماند. نوشته اند زمانی 
که مداین به دست اعراب افتاد، سعد وقاص 
فرمانده ی سپاه عرب ازعمرخواست در باره ی 
کتابهای انبوهی که در مداین موجود بود نظر 
یا فتوی بدهد، عمر نوشت: با بودن قرآن ما 
نیازی به دیگر کتابها نخواهیم داشت، آنهمه 
را به آب افکن، از این رو به فرمان عمر همه 
ی کتاب های موجود در مداین؛ به  رود دجله 
ریخته شد. دوقرن سکوت، به نقل ازمقدمۀ ابن 

خلدون - ص116

       بر خی از تاریخ نگاران ویا نویسندگان 
منکر از بین بردن کتابهایی می باشند که در 
مداین ودیگر جاها به دست فرمانروایان عرب 
تعّصب  از  بیرون  اّدعایی  که  گردید  معدوم 
برعارض  ماللی  گرد  آنان  زعم  به  تا  نیست، 
اسالم ننشیند، که معدوم کردن کتابها ربطی به 
دستور دیانت اسالم یا قرآن ندارد، تفسیری بود 
که عمر از روی تعّصب داده بود وفرمانروایان 
عرب از آن پیروی کردند، وانگهی مگر می شد  
درکشوری بدان پهناوری وسلسله هایی بدان 
قدرت وسیطره و امکانات دانشوری -  نویسنده 
باشد؟ در  نبوده  ای، کتابی ودفتری ودیوانی 
عربستان پیش از اسالم چندین شاعر بودند که 
اشعارشان را به دیوار کعبه آویزان می کردند واز 
برای مردم می خواندند که به »سبعۀ ُمعلقه« 
ایران  آنگاه چگونه می شود در  بود،  معروف 
پیش از اسالم نویسنده وشاعری وجود نداشته 
باشد، مگر می شد کشوری به آن پهناوری را 
خالی از طیفی با فرهنگ ودانش ودفتر ودیوان 
وقانونمندی اداره کرد ویا مگرمی توان بر این 
باور بود که  امپراتوری وسیع وقدرتمند ایران 
پیش از اسالم که بیش از1500 سال برقرار 
بود،به گونه ی هردمبیل اداره می شده است 
و آیا با دیدن  سنگ نوشته هایی  از شاهان 
هخامنشی ویا ساسانی  در سینه ی کوه ها می 
توان همچنان بر وجود کتابها در آن روزگاران 
تردید کرد!؟  بنابراین روشن است که اعراب 
مسلمان وُسلطه گرآنچه کتاب یافتند؛ از بین 

بردند. 
       نه تنها در 1400 سال پیش بیگانگانی 
در از بین بردن فرهنگ وتاریخ وُسنن نیاکان 
ما دست داشتند، بلکه درسالهای پایانی سده 
ی بیستم، یک ایرانی به ظاهر متعّصب دینی 
به نام  ابراهیم یزدی وزیر امور خارجۀ  دولت 
تاریخ 2  در  بازرگان،  مهدی  مهندس  موقت 
اردیبهشت ماه 1358 در مصاحبه ای با روزنا 
مه ی  کیهان می گوید:»ما می خواهیم اثرات 
یک فرهنگ 2500 ساله را در ایران بزداییم«، 
تا چه رسد به اعراب بیگانه آنهم در 1400 سال 

پیش!؟
       در اینجا تذکار این نکته را ضرور می 
داند که در این نوشتار سخن برسراینکه کدام 
آیین ویا دین امتیاز بهتر وبیشتری دارد نیست 
که این مهم بر عهدۀ دانشوران وپژوهندگانی 
است که در این امورصاحب نظرند، از این رو 
ویا اسالم  باره ی دین زردشت  پرداختن در 
این  تم  از  بیرون  دیگر؛  ودینی  آیین  هر  ویا 
باره  در  روشنگری  هدف  بلکه  است،  نوشتار 
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فرنگیس  قسمت ششم
کیخسرو با خود گفت این گرد جز گیو 
مرا  و  است  آمده  من  پی  در  که  نیست 
خواستار است تا به ایران برد. گیو چون به 
نزدیکش رسید بر او درود فرستاد و گفت 

به گمانم پسر سیاوش هستی
بر آنم که پور سیاوش تویی

ز تخم کیانی و باُهش تویی
کیخسرو از او پرسید که ای نامدار تو گیو 
گودرز نیستی؟ گیو از کیخسرو پرسید از 
گودرز چه کسی با تو سخنن گفته و از 
گشواد و گیو که تو را خبر داده است؟ 
کیخسرو گفت مادر از قول پدر به من این 

خبر را داده است.
بدو گفت کیخسرو ای شیر مرد

مرا مادر این از پدر یاد کرد
همی گفت با نامور مادرم

کز ایدر چه آید ز بد بر سرم
چه  سیاوش  از  گفت  کیخسرو  به  گیو 
که  کیخسرو خال سیاهی  داری؟  نشان 
بر بازو داشت به او نشان داد. آنگاه گیو 
نمازش برد و گفت اگر خداوند شاهنشهی 
میداشت  ارزانی  من  به  را  کشور  هفت 
هرگز به اندازه یافتن تو شادمان و مسرور 

نمی شدم.
نبودی دل من بدین خرمی

که روی تو دیدم به توران زمی
کیخسرو بر اسب گیو نشست و گیو پیاده 
در رکابش راه می پیمود تا به» سیاوش 
گرد« نزد فرنگیس رسیدند. با هم تصمیم 
شوند.  ایران  راهی  پنهانی  که  گرفتند 
فرنگیس گفت در رفتن باید شتاب کرد 
که مبادا افراسیاب خبر گردد چون اگر 
آگاه شود به خواب نخواهد رفت تا ما  را 
به چنگ آورد و سر از تنمان جدا سازد. 
اکنون   هم  گفت  کیخسرو  به  فرنگیس 
به مرغزاری که از این مکان چندان دور 
نیست برو و زین و لگام اسب را با خود 
ببر. پگاه گله ای که در آن مرغزار هست 
به  تو  و  میآید  جویبار  کنار  آبشخور  به 
اسبی بهزاد نام ، زین و لگام  را نشان بده 
چون رام گردد نوازشش کن زیرا سیاوش 
به بهزاد گفته است که به موقع خود تو را 

به ایران زمین برساند.
چنین گفت شبرنگ بهزاد را

که فرمان مبر زین سپس بادرا
همی باش بر کوه و در مرغزار

چو کیخسرو آید تو را خواستار
ورا بارگی باش و گیتی بکوب

ز دشمن زمین را به نعلت بروب

کیخسرو سواره و گیو پیاده به مرغزاری 
رفتند.  بود  داده  نشان  فرنگیس  که 
که  همچنان  و  رایافت  بهزاد  کیخسرو 
مادر گفته بود با او رفتار کرد. بهزاد رام 
گشت و کیخسرو زین و لگام بر او نهاد و 
سوار شد. اسب از جای جست و چون باد 
کیخسرو را با خود برد، آنسان که از چشم 
گیو پنهان گشت. گیو سخت ناراحت شد 
و در دل اندیشید که بطور قطع فرنگیس 
برای اینکه پسر به ایران نیاید جادو به 
و سرگردان  گیو حیران  است.  برده  کار 
نیمه  از  کیخسرو  که  بود  مانده  جای  بر 
و  غم  از  گیو  دیدنش  با  و  بازگشت  راه 
رنج رست. گیو و کیخسرو نزد فرنگیس 
آمدند. فرنگیس چون بهزاد را دید اشک 
از دیدگان روان ساخت و بر سیاوش و بی 
گناهیش بسیار گریست. فرنگیس گنجی 
را که در خانه پنهان داشت بیرون آورد ، 
گنجی بود آکنده از زر و یاقوت و فیروزه 
و دینار و جامه های رزم چون زره و خود 
گیو  از  فرنگیس  غیره.  و  برگستوان  و 
خواست آنچه را می پسندد برگزیند. گیو 
پس از ثنای او زرهی انتخاب کرد که به 
سیاوش تعلق داشت و از گوهر هم هرچه 
را  گنج  سر  و  برداشتند  بود  تر  قیمتی 

دوباره بستند.

هر سه چون باد به ایران روی نهادند.. از 
پر غوغا شد،   توران زمین  رفتن خسرو 
سرافراز  گیو  که  رسید  پیران  به  خبر 
فرنگیس و خسرو را با خود به ایران برده 

است. وقتی پیران شنید غمگین شد و 

از گردان خود  و  لرزان گشت  بید  چون 
کلباد و نستهین و پوالد را انتخاب  کرد 
و با سیصد سوار به تعقیب آنان فرستاد و 
فرمان داد که سر گیو را ببرند و فرنگیس 
را نیز به قتل رسانند و کیخسرو شوم را 
به بند کشند. فرنگیس با پسر رنجدیده 
در کنار مرغزاری در خواب بودند و گیو 
به پاسبانی مشغول بود که گرد سپاه از 
دور پدیدار گشت گیو تیغ از میان کشید 
چون گرد به میان سواران آمد و آنچنان 
با خشم می جنگید که نیستان از خون 
ترکان چون سیستان شد و ترکان روی 
آمدند.  پیران  نزد  و  نهادند  هزیمت  به 
گفت  و  آمد  کیخسرو  پیش  دلیر  گیو 
که  اند  آمده  ما  پی  در  بسیاری  لشکر 
عده زیادی از آنان را کشته ام وبقیه هم 
فرار را بر قرار ترجیح داده اند. کیخسرو 
شاد شد و از بیراهه روی به ایران نهادند. 
پیران برآشفت و کلباد را مالمت کرد که 
او و نستهین و سیصد سوار نتوانسته اند 
از عهده یک مرد برآیند. آنگاه گفت اگر 
گردد  خبر  با  موضوع  این  از  افراسیاب 
از خشم او در امان نخواهیم بود. پیران 
هزار سوار برگزید و از پی گیو و کیخسرو 
فرستاد و تأکید کرد که شب و روز اسب 
برانند تا آنان را بدست آورند و به توران 

گیو  و  کیخسرو  اگر  چون  بازگردانند 
به  ایران رسند، ایرانیان قدرت دیگری 

خواهند یافت.
که گر گیو و خسرو به ایران شوند

زنان اندر ایران چو شیران شوند
سپاهیان همچنان راندند تا به رودی ژرف 
رسیدند ، گیو و کیخسروخفته بودند و 
فرنگیس به پاسداری مشغول بود. چون 
درفش سپاهیان را دید به بالین گیو آمد 
و او را از خواب بیدار کرد. فرنگیس سخت 
هراسان بود ، گیو او را دلداری داد و گفت

تو با شاه بر شو به باالی تند
ز پیران و لشکر مشو هیچ کند

خداوند یار من است و بخت درکنار من. 
یک تنه با آنان خواهم جنگید. کیخسرو 
گفت من هم در هامون با آنان نبرد خواهم 
کرد. گیو گفت چون تو در جهان کسی 
نیست ولی من هفتاد هشت برادر دارم 
تو باید محفوظ و زنده بمانی. جان من در 

مقابل تو چه ارزشی دارد
بسی پهلوان است و شاه اندکی

چه باشد چو پیدا نباشد یکی
گیو زره پوشید و چون شیر بر اب سوار 
شد و به مقابله با ترکان شتافت. گیو این 
سوی رود بود و ترکان سوی دیگر. پیران 
داد  دشنامش  شنید  را  او  صدای  چون 
و گفت با تیر و ژوبین جوشن را بر تنت 
کفن خوام ساخت. گیو گفت ای سپهدار 
شیر شما هزار تن هستید و من یک تن، 
شایسته است که خود را به آب زنی به 
چگونه  ببینی  تا  بیایی  رود  سوی  این 
پیران   . آورم  می  بزیر  را  سرکشان  سر 
خشمگین شد خود را به آب زد و بدان 
را  پیران  گیو  آمد.  گیو  نزد  رود  سوی 
سرزنش کرد و در مقام خودستایی به او 
گفت گویا از جان خود سیر شده ای که 
تنها به جنگ شیر آمده ای . تو آنی که 

چون زنان از پیش من گریخته ای
نبودی به من پشت همچون زنان

برفتی غریوان و مویه کنان
خود  دامادی  به  مرا  رستم  که  آنم  من 
و  بزرگان  همه  اینکه  با  است،  برگزیده 
دختر  بانوگشسب  خواستار  پهلوانان 
با خواهرم  با همسری  او  نیز  و  بودند  او 
مرا  و  خود  میان  پیوند  »ارم«  شهربانو 

مستحکم تر گرداند.
ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                     بخش  بیست ودوم  

زانن شاهناهم  ) فرنگیس(
فرنگیس گنجی را که در خانه پنهان داشت بیرون آورد ، گنجی بود آکنده از زر و یاقوت و فیروزه و دینار و جامه 
های رزم چون زره و ُخود و برگستوان و غیره. فرنگیس از گیو خواست آنچه را می پسندد برگزیند. گیو پس از 

ثنای او زرهی انتخاب کرد که به سیاوش تعلق داشت...
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 نام شامپو از کجا آمده است ؟
های  درسده  انگلیسی   جهانگردان 
ازیک  هند   در  وهیجدهم   هفدهم 
بودند. سالطین  بومی  در تعجب  رسم 
واشراف ، کارگران یا دالکان مخصوصی 
داشتند  که بعداز حمام  داغ ، آنان  را 
عمل   این  دادند.  می  ومال  مشت 
یا » چامپانا«    درزبان هندی » شامپو« 
معنی فشاردادن  به  که  گفته می شود 
و مشت ومال  است . بعدها  این رسم 
فقط   ولی  یافت   راه  نیز  انگلستان   به 
به  پرداخت   عهده  از  ثروتمندان  
با  آمدند.  می  بر  تجربه  با  دالکان  
شامپو«    « واژه    ۱8۶۰ بعداز  اینهمه  

تنها به  شستن مو  اختصاص یافت .

نیکوتین سیگار
ژان نیکوت )۱5۳۰-۱۶۰۰(  دانشمند ، زبان 
شناس  و دیپلمات فرانسوی  در ۱55۹ به 
عنوان  سفیر  فرانسه در پرتغال برگزیده 
شد. درلیسبون  اغلب با دریانوردانی که 
از قاره جدید  می آمدند  ، درتماس بود. 
درسال حدود ۱5۶۰ مقداری بذر که تا آن 
زمان  در اروپا  ناشناخته بود  بدست آورد . 
درنتیجه کاشتن این  دانه ها ، نخستین  

بوته های توتون در اروپا روئید. 
باآنکه توتون  و تنباکو  از قاره جدید  به 
سرتاسرجهان  پخش شد ، اما نام ماده 
درفرانسه   ، درآن   موجود  شیمیائی  
وضع شد. وقتی دانشمندان  به این ماده 
پی بردند  به احترام ژان  نیکوت   آن را 

» نیکوتین«  نامیدند.

تمبرهای عجیب وغریب

آمریکا  اداره پست  درماه جون۲۰۱8   
تمبری  با تصویر  بستنی چوبی  عرضه 
پرتغال  پست   ۲۰۰۷ درسال    . کرد 
تمبری از جنس  چوب پنبه عرضه کرد 
پنبه  چوب  مشهور   صنعت  اهمیت  تا 
بلژیک     ۲۰۱۳ دهد.در  نشان  را  خود 
بو  و  طعم  که  فرستاد  ببازار  تمبری  
وشکل آن  شبیه به شکالت بود تیمی 
سویس   و  هلند   ،ِ آلمان   ، بلژیک  از 
ساختند. را   خوشمزه  تمبرهای  این 

تمبری  کانادا  پست    ۲۰۰۹ ودرسال  
فروخت   می  خود   مشتریان  به  را 
نوعی  آمد.واز  می  بنظر  متحرک  که 
درآن  متحرک  تمبر  بنام   تکنولوژی 

استفاده شده بود.

پایان جستجوی ۴ ساله
میالدی    ۲۰۱4 مارس  ماه  درهشتم 
به  متعلق   ۷۷۷ بوئینگ  هواپیمای 

 ۲۳۹ با  مالزی   هواپیمایی  شرکت  
هند  اقیانوس  برفراز  وخدمه   مسافر 
جستجوی  و  شد  محو  رادار  ازصفحه 
بسیاربرای یافتن آن به نتیجه نرسید و 
اکنون اعالم شده است که  کار تجسس 
این  پایان رسیده است و سرنوشت  به 
ای  درهاله  همچنان  گمشده  هواپیمای 

از ابهام باقی می ماند.

رابطه بمب اتم و بیکینی
 ۱۹4۶ سال  در  اتم   رشته  دانشمندان 
آزمایش  برای   را  مارشال   جزایر 
انتخاب  اتمی   بمب  ساز  سرنوشت 
 W.Blandy بلندی  ویلیام   کردند. 
جزایر  از  یکی   ، عملیات  فرمانده 
این  برای  را   بیکینی  بنام  مارشال 

آزمایش مناسب دید درنتیجه ۱۶۷ نفر 
از بومیان   Rongerik ساکن این جزیره  
آزمایش  و  شدند  رانده  بیرون  آنجا  از 
صورت  بیکینی  جزیره  در  اتم  بمب 
گرفت که  جهان را تکان داد.یک سال 
نخستین    ۱۹4۷ درسال  یعنی  بعد  
برای فروش  زنانه  لباس شنای دوتکه  
لباس شنا   این  عرضه شد. سازندگان  
از خود می پرسیدند  به این لباس تازه 
که نادیدنی های اندام جنس  لطیف را 
برمال می کند  چه نامی بدهند.  مردان 
که برای نخستین بار  آن را می دیدند 
طوری از خود واکنش  نشان می دادند  
را  اتم  بمب  انفجار   خبر   انگاری  که 

شنیده اند. 
درمقایسه با تأثیر این لباس با  واقعه ای

کارشناسان  داد،   تکان  را  جهان  که   

اتم  بمب  انفجار  محل   ، بیکینی  نام  
آزمایشی را،  برآن نهادند.

پدرومادرهای  نگران

درآمریکا  که  والدینی   ۱۹۷5 درسال 
شدند   می  بچه  صاحب  بار  اولین  برای 
جوان تر از امروز بودند. در آن هنگام 
ساله   ۲8 پدرها  و  ساله   ۲5 مادران 
برای  مادرها  روزها  این  اما  بودند. 
و  سالگی   ۲۹ سن  از  پس  بار  اولین 
بچه  صاحب  سالگی   ۳۱ بعداز  پدرها 
می شوند.بااینهمه  توجه پدرو مادرها 
 ۱۹۷5 سال  از  بیش  هایشان  بچه  به 
. برای مثال در سال ۱۹۷5  شده است 
سه  پدرها  و  درروز  ساعت   ۹ مادرها 
به  خودرا  وقت  روز  شبانه  در  ساعت 
امروزه  اما   . دادند  می  اختصاص  بچه  
ساعت   ۷ پدرها  و  ساعت   ۱5 مادرها 
بچه  تربیت  برای  را  وقتشان  درروز 
این  نشان می دهد  کنندکه  صرف می 
روزها نگرانی والدین  برای تربیت بچه  

بسیار زیادتر از گذشته است .

مرگ دروغین 

درروز ۲۹ ماه مه اعالم شد که آرکادی 
ببچنکو روزنامه نگار  منتقد مسکو به 

ضرب گلوله به قتل رسیده است .
صحنه   برروی  او  بعد  روز  یک  اما 
درمقابل خبرنگاران حاضر شد. مقامات 
به  را  او  مرگ  خبر  گفتند  اوکراینی  
واقعی  قاتلین  تا   کردند  منتشر  دروغ 
اگر  نفهمیدیم  ما  کنند.!!  دستگیر  را 
چه  واقعی  قاتل  نگرفته  صورت  قتلی 

معنی دارد؟ 

حل مشکل مقدونی ها
گذشته   سال   ۲۷ درطول  یونان  دولت 
برای  ملت جمهوری  واژه مقدونیه   از 
کرد.   نمی  استفاده  شمالی    مقدونیه 
با موافقت دولت یونان برای  سرانجام  
 ، ملت   این  صحیح  عنوان  بکاربردن 
خداوند  شد.  حل  ها  مقدونی  مشکل  
سادگی  همین  به  ملتهارا  همه  مشکل 

حل کند. آمین 

کارهای عجیب  رئیس جمهور
دوم  درروز  فیلیپین   جمهوری  رئیس 
ژوئن درسفری که به کره جنوبی داشت 
او در  فیلیپینی های کره دیدار کرد.  از 
جلسه ای پیشنهاد کرد که یکی از حضار 
ببوسد.  او  به  کتابی  اهدای  مقابل  را در 
از  که  جلسه  در  حاضر  زنان  از  یکی 
فیلیپین هیجان  مالقات رئیس جمهوری 
او بوسیدن  برای  می رسید  نظر  به  زده 

 داوطلب شد. رودریگو دوترته پیش از 
بوسیدن این زن خطاب به حضار گفت: 
»زیاد ماجرا را جدی نگیرید. فقط برای 

تفریح است، یک حقه است!«
را  او  فیلیپین  جمهوری  رئیس  که  زنی 
از  پس  وی  است.  کرده  ازدواج  بوسید 
سوء  گونه  »هیچ  داشت:  اظهار  جلسه 
نیتی وجود نداشت. ]این کار[ برای من و 

او هیچ معنایی نداشت.«
 درجلسه دیگری درفیلیپین  دوترته  از 
کتاب انجیل  سفر پیدایش  انتقاد کرد  
وگفت این خدای احمق  کیست که این 

کارهارا کرده است ؟ 
مسیحی  آن  اکثریت  که  درکشوری 
انتقادات شدیدی  با  این حرف  هستند  
روبرو شده است . ولی چه می شود کرد 

رهبر عالیقدر هستندو البد همه کارها و 
حرفهایشان هم  از دیگران باالتر است .

رویاروئی اسرائیل باایران

ژوئیه   ۳ سه شنبه  اسرائیلی  رسانه های 
توسط  ویژه ای  نظامی  هیئت  تشکیل  از 
با  »رویارویی«  برای  کشور  این  ارتش 

ایران خبر دادند.
از  شماری  در  که  گزارشی  بر  بنا 
روزنامه  جمله  از  اسرائیلی  رسانه های 
ریاست  شد،  منتشر  پست  جورزالیم 
آلون رئیس سابق  نیتسان  را  هیئت  این 
بر عهده گرفته  اسرائیل  ارتش  عملیات 

است.
ایزنکوت  گادی  گزارش،  این  بر  بنا 
نیروهای  کل  ستاد  باال(رئیس  )عکس 
سمت  به  را  آلون  اخیرا  اسرائیل  مسلح 
ایران«  تهدید  با  مبارزه  طرح  »مدیر 

منصوب کرده است.

دست دادن ترامپ وسوسا
ایاالت  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
علیک های  سالم   به  که  آمریکا  متحده 
جدی و فشار دادن دست مهمانان شهره 
کرده،  جلب  خود  به  را  نگاه ها  و  یافته 
این بار رقیب جدیدی یافت که نزدیک 
دی  ربلو  مارسلو  بزند.  زمین  را  او  بود 
سوسا، رئیس جمهوری پرتغال که برای 
کاخ  به  آمریکایی اش  همتای  با  دیدار 
ترامپ  دست  آنچنان  بود،  رفته  سفید 
بود،  نمانده  چیزی  که  کشید  محکم  را 
زمین  بر  نقش  آمریکا  جمهوری  رئیس 

شود.

به طور معمول دست مهمانانش  ترامپ 
را به شدت فشار می دهد و برای مدت 
طوالنی اجازه نمی دهد، آنها دست خود 
را آزاد کنند، اما این بار در روز پنج شنبه 
۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ مارسلو ربلو دی سوسا 
بالفاصله پس از خروج از خودرو دست 
را  تعادلش  و  کشید  محکم  را  ترامپ 
رئیس جمهوری  حرکت  این  زد.  هم  بر 
اقدامی  را  آن  برخی  که  پرتغال 
احتمالی  اقدام  برابر  در  پیشگیرانه 
برای  دانسته اند،  زمینه  این  در  ترامپ 
آمریکا  رئیس جمهوری  تعادل  لحظاتی 
را برهم زد. ترامپ بالفاصله تعادل خود 
 »WOW« را باز یافت و با گفتن کلمه

شگفتی خود را نشان داد.

سفر آبه به ایران لغو شد
BBC:خبرگزاری کیودوی ژاپن از لغو 
برنامه سفر شینزو آبه، نخست وزیر این 
کشور، به تهران خبر داده است. این در 
ایران  خارجه  وزارت  که  است  حالی 
می گوید برنامه ای برای سفر آقای آبه به 

تهران وجود نداشته که اکنون لغوشود.
 سخنگوی وزارت خارجه ایران، ساعتی 
پس از انتشار این خبر ضمن تکذیب آن 
به خبرگزاری مهر گفته: »هیچ گفتگو و 
ژاپن  وزیر  نخست  سفر  برای  برنامه ای 
در  که  است  نداشته  وجود  ایران  به 
خبر  و  شود  لغو  بخواهد  کنونی  شرایط 
منتشر شده توسط برخی خبرگزاری های 
ژاپنی از اساس نادرست و کذب محض 

است.«

رسانه  این  گزارش  به  این،  وجود  با 
ژاپنی برنامه سفر آقای آبه به عربستان 
خود  وقت  به  همچنان  مصر  و  سعودی 
افزایش  با  همزمان  خبر  این  باقیست. 
فشار آمریکا به متحدانش برای حمایت 
از تحریم های واشنگتن علیه ایران اعالم 

شده است.
مجمع  نشست  درحاشیه  آبه  و  روحانی 
عمومی سازمان ملل درنیویورک امسال 
باال(  داشت.)عکس  مالقات  روحانی   با 
ایران  به  رفتن  برای  آبه  از  ودرهمانجا 

دعوت کرده بود.
اگر آبه  به ایران می رفت این نخستین 
سال   ۴۰ در  ژاپن  وزیر  نخست  سفر 

گذشته به ایران محسوب می شد.

پیشگام  ناساصدساله شد

ریاضی  از  زمانی  که  جانسون  کاترین 
دان های برجسته  وپیشگام در ناسابود 
درماه اوت امسال صدساله می شود. سال 
فیگرز« که شرح  فیلم »هایدن  گذشته 
برپرده  ناساست  در  او  های   موفقیت 
جهانیان  به  اورا  و  بست  نقش  سینماها 
او در گفتگویی  عالقه خودرا  شناساند. 
کند:  می  توصیف  اینگونه  ریاضیات  به 
عالقه  ریاضیات  به  کودکی   از  من   «
تعداد   . داشتم  همه چیزرا می شمردم 
پله هایی که در خانه ازآن باال و پائین 
روی  که  بشقابهایی  تعداد  رفتم   می 
کلیسایی  های  پله  بود،  نهارخوری  میز 
که هرهفته با والدینم به آنجا میرفتیم ،

ریاضی  تفکر  شمردم.واین  می  را  همه   
بنظر  داشت.  وجود  من  در  طبیعی  بطور 
من ریاضیات در همه چیز جاری است .
وبدون آن قادربانجام هیچ کاری نیستیم.

 ایران درسوریه میماند؟

یک مقام ایرانی از ادامه حضور نیروهای 
با  »مقابله  برای  سوریه  در  ایرانی 

تروریسم« خبر داده است.
حسین امیر عبداللهیان، در دیدار با سفیر 
تشکیالت خودگردان فلسطین در ایران 
برای  تالش  در  اسرائیل  است  گفته 
»سیطره« بر سوریه است ولی مستشاران 
ایران »همچنان به حضور خود در کنار 

سوریه« ادامه خواهند داد.
امیر عبداللهیان گفته است حضور »نیروی 
جمهوری  نظامی  مستشاران  و  مقاومت 
ادامه  تروریسم«  با  مقابله  برای  اسالمی 

خواهد داشت.
مسئله  به  »نسبت  ایران  است  گفته  او 
صهیونیستی  رژیم  تهدیدات  و  فلسطین 
را  منطقه  کشورهای  همه  امنیت  که 

تهدید می کند، کوتاه نخواهد آمد.«

وخواندنیکـوتاه
کوتاهوخواندنی

  کوتاه و
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از پلوتو چه می دانیم؟

شمسی  منظومه  سیاره  کوچکترین  پلوتو 
است که در سال ۱۹۳۰ کشف گردید.  
و  بودن  کوچک  دلیل  به  سیاره   این 
فاصله زیادی که از زمین دارد  زودتر از 
آن کشف نشده بود.  اکنون هم اطالعات 
زیادی از این سیاره نداریم  زیرا تلسکوپ 
هابل  عکس هائی را ازاین سیاره مخابره 
کرده است که جزئیات کمی را نشان می 
دهد.  بزرگی زمین ۵ برابر پلوتو است و 
وزن زمین بیش از  ۵۰۰ برابر وزن پلوتو 
است . در طول روز حرارت  محیط درسطح 
منهای ۲۲۰ درجه سانتیگراد  این ستاره 
است .و شبها از اینهم سرد تراست . تصور 
می شود که سطح پلوتو را  گاز متان  البته 
نقاط   . است  پوشانده  منجمد   بصورت 
می  دیده  پلوتو  برسطح  وروشنی  تاریک 
شود  که ستاره شناسان نمی دانند چیست .
 اما چنین  تصور می شود که این ستاره از  

جو ویا اتمسفر برخوردار است .

در تصویر گرافیکی باال اندازه  پلوتو و قمر 
است.  شده  مقایسه  زمین  با  شارون  آن 
اطالعاتی که از پلوتو اکنون به طرف زمین 
به  دیگر  سال   ۱۰۵ حدود  شده  ارسال 

زمین می رسد.

شادی وغم از کجا می آید؟
mood  به معنی  حال ، حالت ، حوصله ،  

ما  مورد  ودر  است  وخوی  وخلق   ، قلق 
انسانها  حالت  ذهنی و احساسی ماست 
که ممکن است با شادی  یاغم ، خوشحالی 
وخوی  خلق  باشد.  همراه  افسردگی  یا  و 
مرکز  به ساختمان  احساسات  شدیداً  و 
مغز  - که فعالیتهای ناآگاهانه را کنترل می 

کند- ارتباط دارد.
خلق وخوی از سه عامل شکل می گیرد: 
چه احساسی دارید؟ ، بدن شما تحت تأثیر 
چه قرار گرفته ؟ و شما را به چه عملی وا 

می دارد؟ 
درمقابل دانشمندان دیگری براین باورند 
که  این حالت احساسی بطور خودکار بروز 
می کندو نتیجه واکنش  بعضی چیزها  در  
تاالموس یا قسمت مرکزی مغز است . پس 
از اینکه تاالموس  با واکنش مشخصی روبرو 
شد دریافت خود  را به قسمتکورتکس مغز 

منتقل می کندو آن زمان است که شما 
احساس شادی یاغم خواهید کرد. 

پاتوژن چیست ؟
یا میکرب است  نام علمی  جرم  پاتوژن 
وارد  که  است  بینی   ذره  موجود   آن  و 
بدن ما می شود  و بروشهای گونه گون 
به ما آسیب می رساند.وقتی میکروبی یا 
پاتوژنی در بدن شروع به تکثیر می کند 
مارا به نوعی بیماری عفونی دچار می سازد. 
این بیماری عفونی که دربدن پخش می 
عفونت   آن  سرخک(به  یا  فلو  شود)مثال 
سیستمی می گویند. اما عفونتی که  ناحیه 
مانند  گیرد  می  دربر  را  ازبدن  کوچکی 
، به آن عفونت   عفونت زخم روی دست 
سیستم  که  واکنشی  گویند.  می  موضعی 
ایمنی بدن دربرابر میکروب انجام می دهد  

بیماری را درما ایجاد می کند.
سلولی  تک  موجودات  که  ها  *باکتری 
جاها  اکثر  در  میلیونی  تعداد  به  هستند 
به  شوند  بدن  وارد  ووقتی  وجوددارند  
سرعت  خودرا تکثیر می کنند. خوشبختانه 
اما سه  باکتری ها بی ضرر هستند.  اکثر 
دسته از باکتری بسیار خطرناک وجوددارد: 
هستند  مدوری  سلولهای  که  کاکسی  
اسپریالکه به شکل فنر هستند، و باسیل 
که بشکل  میله ای دیده می شوند.این سه 
باکتری سبب بیماریهای خطرناکی  مانند  

تیفوئید و کزازوسل می شوند.
* ویروس ها  پاتوژنی هستند که با  تحت 
کنترل درآوردن  سلولهای دیگر به تکثیر 
وحیات خود ادامه می دهند و بخودی خود 
نمی توانند به حیاتشان ادامه دهند. ایدز 
خطرناک ترین بیماری است که از ویروس  

بوجود می آید.
روده   مانند کرم  حیواناتی  ها  پارازیت   *
هستند که درداخل یا روی بدن ما زندگی 

می کنندوباعث بیماری می شوند.

چربی مفیداست یامضر؟
چربی از مهمترین منابع انرژی برای بدن 
ماست .چربی با پروتئین و  کربوهیدرات ها  
بشمار  بدن  برای  مهم  غذائی  ماده  سه  
انرژی  تولید  برای  میرود.کربوهیدرات 
چربی   میرسد.اما  مصرف  به  فوری 
دربدن ذخیره می شود تا درموقع کمبود 
گیرد.انرژی  قرار  مصرف  مورد  انرژی 
انرژی  دوبرابر  چربی   توسط  شده  تولید 
کربوهیدرات است .چربی را لیپید هم می 
گویند. هرموجود زنده  مقداری چربی را 
ای  ماده  از  ها  دارد.چربی  درخود ذخیره 
بنام  اسیدچرب  و گلیسرول  ساخته می 
شوند.بعضی چربی های گیاهی مانند روغن 
ذرت ویا روغن زیتون مایع هستند.وبعضی 
روغن دانه ها  مانند گردو جامدند. اکثر 
شیر  درگوشت  که  حیوانی  های  چربی 
ویا پنیر وجوددارند نیز جامدند. بنابراین 
چربی نه تنها برای بدن مفید است بلکه از 

ضروریات بدن است . بدیهی است چربی 
زیاد باعث چاقی و انواع بیماریهای ناشی 

از آن خواهد شد.

کرمها و انواع آن
کرمها موجوداتی لوله ای شکل هستند که 
حرکتشان بصورت لولیدن است , وبدنشان  
است  گرفته  شکل  متعدد  های  حلقه  از 
مانند کرم خاکی که در باغچه ها دیده می 
شود.بزرگترین نوع کرم خاکی در آفریقای 
جنوبی وجودداردکه گاهی طول بدنش به 
۶/۵ متر میرسد.بیش از ۱۵ هزار نوع کرم  
با بدنهای حلقوی وجود دارد که اکثر آنها  
درزیر زمین در تونل ها  و گاهی در دریاها 

پیدا می شوند.
کرمها با تغذیه خاک به حیات خود ادامه 
می دهند. آنها خاک را به انتهای دهان خود  
می فرستند و از آنجا به احشاء داخلی آنها 
منتقل شده و از انتهای دم آنها خارج می 
شود.. کرمهای خاکی در دوجنس نر وماده 
از جفتگیری  هردو در  وجوددارند وپس 
پرورش تخم ها  سهیم می شوند. گیاهان 
بدون کرم خاکی نمی توانند رشد خوبی 

داشته باشند. 

ُشش ها چگونه عمل می کنند؟

دو کیسه نرم واسفنجی درقفسه سینه ما 

قراردارد. که ُشش یا ریه نام دارند.وقتی  
نفس می کشیم  هوا ازطریق بینی یا دهان 
انشعاب  صدها  و  هوا   دولوله  داخل  به 
کوچک این دولوله می رود. دولوله بزرگ 
را برانش  یانای و انشعابات آن را برنشیل 

یا نایژه می گویند.

یا  بلغم  بنام  راموادی  نای  دیواره  سطح 
شبیه  که  است  پوشانده  مخاطی  ماده 
می  سرما  که  .زمانی  است  عکاسی  فیلم 
خوریم این غشاء ضخیمتر می شودتا ریه 
درانتهای  کند  حفظ  ازسرماخوردن  هارا 
 alveolus نایژه ها کیسه های هوائی بنام
اکسیژن  تعویض  وجودداردو  حبابچه   یا 
این  داخل  خون  کربن  دی اکسید  با  هوا 
 ۳۰۰ از  بیش  می شود.  انجام  حفره ها 
میلیون  حبابچه در ریه های ما وجوددارد.

همانگونه که در تصویر هم می بینید ریه 
سمت راست بزرگتراست وازسه قسمت 
تشکیل می شود . ریه سمت چپ به دلیل 
قرارگرفتن در مجاورت قلب کوچکتر بوده 

واز دو قسمت شکل گرفته است .

گیاهان سمی 
جهان  سراسر  در  گیاه  نوع  هزاران 
وجوددارند که حداقل بخشی از اجزاء آنها 

سمی است . 
بعضی از اجزاء گیاهان خوراکی نیز سمی 
هستند.مانند برگهای سیب زمینی و زردآلو 

وهسته گیالس. 
بعضی از گیاهان بعلت سمی بودن غیرقابل 
خوردن هستند و بعضی حتی دست زدن 
به آنها  انسان را مسموم می کند. لمس 
بعضی از گیاهان ازطریق پراکندن  گرده 
های خود درهوا ایجاد آلرژی و حساسیت 

می کنند. 
نوعی نخودسبز rosary pea وجوددارد که 
رنگی  بسیار خوش  قرمزوسیاه  های  دانه 
دارد که بیشتر برای درست کردن گردن 
بند ازآن استفاده می کنند  اماخوردن یک 

دانه آن می تواند انسان را بکشد.

پُرسش
 وپاسخ

علمی

شبیه سازی حیوانات 
مهمترین  شبیه سازی یا کلون  حیوانات  
گوسفند دالی بود که توسط دانشمندان 
این  برای   . گرفت  صورت  اسکاتلندی 
شبیه سازی ابتدا  یک سلول از پستان 
گوسفند  این  جداکردند.  ماده  گوسفند 
درآن زمان شش سال داشت . سپس این 
سلول را به تخمک بارور نشده گوسفند  
همه   آن  از  وقبل  کردند.  ملحق  دیگری 
مواد ژنتیکی این تخمک را خارج کرده 
بودند. آنگاه این تخمک که سلول پستان 
بود   الحاق شده  آن  به  گوسفند دیگری 
رشدونمو کرده و به جنین تبدیل شد.. 
جنین را در داخل  رحم گوسفند سومی 
بارداری  دوره  ازآن  وپس  قراردادند 
وزایمان بطور معمول صورت گرفت . بره ای
 که بدنیا آمد  » دالی« نامیدند. دالی کامالً به

 گوسفندی که یک سلول از پستانش را 
گرفته بودند شبیه بود. تصور می شد که 
سال  تا ۱۲   ۱۰ حدود  معمول  بطور  دالی 
عمر کند اما دالی پس از ۶ سال  به دلیل 
این  به  ودانشمندان  ُمرد.  ریوی  بیماری 
نتیجه رسیدند که سلول ۶ ساله ای که 
دالی را بوجود آورده درحقیقت ۱۲ سال 
عمر داشته است و دالی درهنگام مرگ 

۱۲ ساله بوده است نه شش ساله .
دارد  امکان  نیز  انسان  کردن  کلون 
را  آن  انجام  اجازه  کشوری  هیچ  اما 
 ، مذهبی  دلیل  به  دهد.بعضی  نمی 
قتل  از   جلوگیری  دلیل   به  ای  عده 
دالیل   به  نیز  بسیاری  و  جنایات  و 

اند. کرده  تحریم  را  عمل  این  اخالقی 

مواد مصنوعی چیست ؟
مواد مصنوعی  موادی است که به دست 
بشر ساخته شده و بخودی خود درطبیعت 

وجود ندارد. مانند پالستیک . بسیاری از 
مواد مصنوعی از جنس پلی مرها هستند.پلی 
مرها  از ملکولهای آلی  بازنجیره ای طویل  
از ملکولهای همسان و کوچکتر  بنام مونو 
مرها  ساخته شده اند. بعضی از پلی مرها  
طبیعی هستند مانند »الیاف گیاهی«  بنام 
سلولز. اولین  پلی مر مصنوعی پارکزین نام 
داشت  که توسط الکساندر  پارکزدرسال 
جان   ۱۸۶۹ شد.درسال  اختراع   ۱۸۶۲
حیات پلی مر مصنوعی  سلولوئید را ساخت  
که بعنوان فیلم عکاسی  مورد استفاده قرار 

گرفت .
نایلون اولین نخ مصنوعی بود  که واالس 
کاروترز در دهه  ۱۹۳۰  آن را  عرضه 
کرد. قبل از آن در دهه ۱۹۲۰ ماده ای 
بنام  پی .وی .سی.  که مخفف پلی ونیل 

کلوراید است  اختراع شد
جدید ترین ماده مصنوعی  کمپوزیت است 
که با  مخلوط کردن پلی مر با مواد  طبیعی   
بدست می آید. این ماده  بسیار محکم و 

سبک  است .

نیروی مغناطیس چیست؟
مگنتیزم یا نیروی مغناطیس  نیروئی نامرئی 
نیکل   و  آهن  مانند  موادی  بین  است که 
وجوددارد ومی تواند  برخی چیزهارا بخود 

جذب کند.
میدان مغناطیسی  محوطه ای است که در 

اطراف  یک ماده مغناطیسی وجوددارد.
نیروی  تواند  می  هم  الکتریسیته  جریان 
که  ای  ماده  هر  کند.  ایجاد  مغناطیسی 
حاوی نیروی مغناطیس است دوقطب دارد 
قطب شمال و قطب جنوب .قطب های هم 
نام یکدیگررا دفع و قطب های غیر همنام 

یکپیگر را جذب می کنند.
زمین هم حوزه مغناطیسی دارداین  نیرو در 
الیه ای اززمین که آهن وجوددارد تولید 
به  زمین  مغناطیس  می شود.قطب شمال 

قطب شمال  جغرافیایی نزدیک است .

اگر یک ماده  حاوی  نیروی مغناطیس را 
بتواند  آزاد  قراردهیم که  برروی محوری 
مغناطیس  شمال  قطب  درامتداد  بچرخد 
. ازاین خاصیت   زمین قرارخواهد گرفت 

برای ساختن قطب نما سودبرده شد.

هورمون ها  چیستند؟
هورمون ها پیامبر های شیمیایی بدن هستند 
که در زمان های مختلف از مخازن خود 
که غده های مترشحه داخلی هستندآزاد 
در  را  خاصی  های  واکنش  تا  شوند  می 

قسمت های مختلف بدن ایجاد کنند.
  هورمونها ازطریق جریان خون در سرتاسر 
یک  هورمون  شوند.هر  می  پخش  بدن 
برروی  با شکل خاص که  است  ملکولی 
سلول   هدف خود  اثر ویژه ای می گذارد.

)Feedback System(  هورمونها بوسیله

یا دستگاه بازخورد  کنترل می شوند.این به 
معنی آن است که  هورمون زمانی ترشح 
را  الزم  پیام  مربوطه   غده  که  شود  می 
دریافت کرده باشد. این پیام ازطریق ماده 
یا ازطریق  شیمیایی که در خون است و 
هورمونی دیگر  به غده ها ی داخلی میرسد.
منابع مهم تولید هورمون دربدن عبارتنداز: 
غده هیپوفیز، آدرنال، پانکراس، تخمدانهای 
زن، بیضه های مرد. هورمونی که از غده 

هیپوفیز ترشح می شود دررشد مؤثراست
آدرنالین بدن شمارا برای جنبش وحرکت 
پروگسترون  و  استروژن  کند.  می  آماده 
عادت  دوره  هستندکه  زنانه  هورمونهای 

ماهانه زنان را  کنترل می کنند.
تستوسترون  هورمون مردانه است که اندام 

جنسی مرد را  کنترل می کند.

باد چگونه ایجاد می شود؟
حرکت سریع هوائی که مارا احاطه کرده 
است  باد نامیده می شود.  این حر کت  
به دلیل حرارت خورشید است که بعضی 
درنتیجه  و  کند  می  گرم  بیشتر  را  نقاط 
فشاری  اختالف   ، حرارت  درجه  اختالف 
در هوا ایجاد می شود که آنرا به حرکت 

در می آورد. 

نایلون
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خانواده   از   Cranberryکرنبری
ترکیب  .دارایچند  هاست  بری 
بیماریهای  دردرمان   مؤثر  
 ، خام   کرنبری  است.  مختلف  
ترش مزه وحاوی مقداری  بیشتر 

از ترکیبات شفابخش  است .

اثر کرنبری برروی 
عفونت های ادراری

برای درمان  ازسالها پیش آب کرنبری 
بکاربرده  ادراری  مجاری  های  عفونت 
نشان  بالینی   تجربیات    . است  شده 
درمان   به  میوه   این  که  است   داده 
ادراری  های  عفونت  موارد  درصد   5۰
عفونت  این  وخطربروز   کرده  کمک 

هارا کاهش می دهد.
 ۱۹۹4 درسال  بررسی   دریک 
برروی  هاروارد   پزشکی  دردانشکده 
شد   داده  نشان  سالمند   زنهای 
ده  روزانه  ماه   بمدت شش  که  آنهائی 
بودند  در  نوشیده  اونس  آب کرنبری 
مقایسه با دیگران  تعداد  باکتری ها در 
ادرارآنها بسیار کمتر  بود، و ۶۰ درصد  
بیماری  به  ابتالی  به  مستعد   کمتر 
اینکه  درمرحله ای  نکته مهم   بودند. 
چسبیده   مثانه   جدار  به  میکربها   که 
فرآورده   ، اند  تکثیر  کرده  به  وشروع 
مؤثر   عفونت   درمان  در  کرنبری  های 
درمان  موارد   دراین  شوند.  نمی  واقع 
باتجویز   بیوتیک   آنتی  مصرف   ، مؤثر 

پزشک است .
برای پیشگیری  از عود عفونت  ادراری 
مصرف  با  را   داروئی  درمان   میتوان  

کرنبری توأم نمود.
به  ادرار   مجاری  عفونتهای  غالب 
ادرار   مجرای  به  میکربها   ورود  سبب 
داخلی  جدار   به  آنها  وچسبیدن  
آیند. مبدأ  میکربها   بوجود می  مثانه  
دربیشتر موارد  روده بزرگ  ومقعد می 
باشد. 8۰ درصد  عفونت هارا  میکرب  
موجب می گردد.این میکرب     E.Coli

با زواید خود  به جدار مثانه چسبیده ، 
سپس تکثیر  یافته  وعفونت را سبب 

می شود.
زنها بیشتر  از مردها  مستعد  به ابتالی 
به عفونت  ادراری هستند ، زیرا مجرای 
فعالیت   . است  تر  کوتاه  آنها  ادرار 
کننده  مستعد  عوامل  از  نیز  جنسی  
از  است. زیرا ورود میکربها  درزنهارا  
می  تسهیل  را  ادرار  مجرای  به  مقعد 
با  یائسگی   دردوران  همچنین   کند. 
کاهش میزان  استروژن  خون  باکتری 
افزایش  ادرار   مجرای  مدخل  در  ها 

بیشتری می یابند.
فعال موجود  در کرنبری   ترکیبات   از 
باشد.  می   )PAC( سیانین   آنتو  پرو 
این ماده  دربدن  به باکتری ها  پیوند 
شده واز چسبیدن  آنها  به جدار داخل  
ها  کندوباکتری  می  جلوگیری  مثانه 
مقدار  گردند.  می  دفع  ادرار   ازراه 
ضروری )PAC(  برای کم کردن  خطر 

عفونت  ۳۶ میلی گرم  درروز است .
های  مکمل  در  موجود    PAC مقدار 
کرنبری بسیار مختلف است . بسیاری از 
فرآورده های موجود فاقد مقدار کافی

 ، دربعضی  حتی  باشند.  می   PAC  
مقدارآن ذکر نگردیده است . بنابراین 
که  را  هایی  فرآورده  است  بهتر 
تأیید   آن   PAC ومیزان  شده  آزمایش 
اینکه  دوم  رساند.  بمصرف  باشد  شده 
سلولز  فاقد  کرنبری  ازفرآورده  باید 
 PAC با  سلولز  زیرا  نمود.  استفاده 
کند.  می  فعال  غیر  وآنرا  ترکیب شده 
سلولز برای ثبات مواد  متشکله مکمل 

های غذائی بکار می رود.

نقش کرنبری 
درمقابله با سرطان  ها

  
کرنبری مانند توت فرنگی ، توت سیاه 
اسید  خوب   منبع  ها«   »بری  وسایر 
االژیک ، یکی از ضداکسیدانهای قوی 
ریشه  آسیب  از  اسیداالژیک   . است 
اکسیژن(   مضر  )ملکولهای  آزاد  های 
به سلولهای بدن که سبب بروز سرطان 

میگردد جلوگیری می کند.

وهمچنین مواد سرطان زارا خنثی می 
حتی   ، محققین  از  باوربرخی  به  کند. 
پس ازورود  ماده سرطان زا به سلولها 
آنها  شدن  ازسرطانی  الژیک  اسید   ،

جلوگیری می کند.

اثر کرنبری
 دربیماریهای قلبی

کرنبری  که  اولیه آشکار کرد  مطالعات 
مختلف  ترکیبات   دارای  همچنین 
قوی       فالونوئیدهای  جمله  از  دیگری  

Myricetin   و Quercetin  می باشد.
بیماریهای  با  درمقابله  ترکیبات  این   
قلبی وسرطان نیز مؤثر می باشند واثر 
ضد اکسیدان آنها ازآسیب رسیدن به 

جدار شریانها جلوگیری میکند.
کرنبری  در  موجود  دیگر   مواد  از 
ویتامین  یکی  این  ویتامین C  است. 
از قوی ترین  ضداکسیدان هاست وبه 
وسرطان  قلب  بیماری  خطر  کاهش 

کمک می کند.

 

اسپارتاکوس  برده ای بود که  دربرابر  
چوپانی   . کرد  ایستادگی  روم  قدرت 
را   بُسفر  نام سالطین   نامش   که  بود  
منطقه   ، تراس   در  او  آورد.  می  بیاد 
تابستانی  شبه جزیره بالکان  تولد یافت 
. کشورش  به تصرف  رومیها  در آمده 
بلوغ  رسید  به سن  بود  وهنگامی که 
از   یکی   ، تراس   درنیروهای  ناگزیر  
»سپاه« هایی  که نیروی  امدادی سپاه 
که  اسپارتاکوس   شد.  سرباز  بود  روم 
آزادی  بود  عطش  نیرومند  وجوانمرد 
داشت وچون نمی توانست  تاب تحمل  
راداشته   » »کشورگشایان  به  خدمت 
خدمت  از   . کرد   رها  را  ارتش  باشد  
پناه  کوهستانها  وبه  گریخت   سربازی 
برد  وبرای امرار معاش  راهزن شد. اما 
بعنوان   بزودی دستگیر  ودربازار روم  

برده فروخته شد.
درآن دوران  امپراتوری  نیرومند روم  
روزگارسخت  ودشواری داشت . اندک 
واین   ) بود  بود که  سوال مرده  زمانی  
واقعه  درسال ۷8 پیش از میالد مسیح  
توانست   نمی  وسنا  بود(  افتاده  اتفاق 
دزدان  های  وتاز  تاخت  مقابل  در 
خود  جوالنگاه   دریاهارا   که  دریایی  
جلو  و  کند  ایستادگی   بودند   ساخته 

شورش  های  پیاپی  بردگان را بگیرد.
،  این نهضت ها  درخفا بتوسط  گاهی 
ررومیهای ثروتمندی رهبری می شدکه 
تحریک   برای  عمومی  اغتشاش   از 
دسته  های بردگان  به غارت وتخریب  
ترتیب   این  وبه  کردند   می  استفاده   ،
بردگان   اما  افزودند.  می  خود  برثروت 
دادند   می  انجام   کارهارا  این  که 
بی   ، را   کاترسخت ودشوار  خودشان 
نصیبشان  پاداشی   هیچگونه   آنکه  
شود  ازسر می گرفتند  مگر آنکه  مرگ 
حیوان  دندانهای   زیر  در»سیرک«   

درنده  ای در کمین شان  خفته باشد.
به  »کاپو«  در  اسپارتاکوس   گذر   
مدرسه ای افتاد  که کانون کار آموزی  
النیسته  آنجا  ودر  بود  گالدیالتورها 
خریدوفروش  کارشان  که   ها)کسانی 
را  بردگان  گالدیاتورهابود(  وپرورش 
برای  ُکشتی های خونین  در » میدان« 

آموزش می دادند.
اسپارتاکوس که جوانی با هوش و شجاع

داشت   ای  گرانمایه  بزرگ  وروح  بود    
،  بی ادب و  در میان یاران تیره بخت 

خشن خود  ، مشخص وممتاز بود.
روزی ازروزها  که حواس نگهبانها جای 
دانست   غنیمت   را  فرصت  بود   دیگر 
وچند تن از  هم زنجیرهایش  رادریک 
جا گردآورد وبه آنهاگفت:  » ازآنجا که  
قراراست بجنگیم    چرا به عوض جنگ 
رحم  بی  ارباب  به  درنده   حیوانات  با 

خودمان  حمله نکنیم «.
این فکر باتفاق  آراء پذیرفته شد . شب 
نومید   افراد  این  تاریکی   درسایه    ،
 . فراربرآمدند  درصدد   بخت  وتیره 
یکی از  کباب پزی های »کاپو«  رالخت 
آن  وساطورهای   ها   وسیخ  کردند  
پاسداران   شمشیرهای   وبعد  رابردند 
»ازجان  این  تعقیب   به  که  را   کاپو 
به  بودند   شده  فرستاده  گذشتگان« 
تصاحب  در آوردند. اما ناگهان  درراه 
نفر  هشتاد  شدند.  شبیخون   گرفتار 
ازاین  بردگان در میان  توانستند جان 
که   بود  آنجا  ودر  دهند   نجات  خودرا 
به  را   سلت  ودوجوان   اسپارتاکوس  

فرماندهی  ورهبری خود  برگزیدند.
پخش  بسرعت  گالدیاتورها   فرار  خبر 
شد  ودسته های  اسپارتاکوس  افزایش 

یافت . زیرا که بردگان  دیگری  که از

گریختند   می  خود   اربابان  چنگ    
اسپارتاکوس   بسوی  سو   همه  از 
شماره   بزودی  آوردند.  می  روی 
رسید  نفر  هزار  هفتاد  به   شورشیان 
شورشیان  این  خواست  می  که   سنا   .
نیروهایی  کند   وتارومار  پراکنده  را  
این  اما   . فرستاد  بردگان   جنگ  به 
وناگزیر   خوردند   شکست  نیروها  
این  به   ، شورشیان  نشستند.  عقب 
 ، رومیها   که  را  هایی   سالح  ترتیب  
دراثنای فرار  در میدان نبرد  به  جای 
گذاشته بودند  گرد آوردند  وبر ذخایر  
روم   سنای  افزودند.  خودشان   اسلحه 
مضطرب شد زیرا که نمی توانست  به 
دسته  این  تازهای   و  وتاخت  غارتها  

های بی انضباط  پایان بدهد.
 ، اسپارتاکوس   آرزوی  اینهمه   با 
او  نبود.  کردن  ونابود  کردن   ویران 
همراهش  که  را  بردگانی  خواست  می 
آلپ  کوههای  سوی  آن  به  بودند  
برساند  ودرسرزمینهای دوردستی  که 

زادگاهشان بود  به آنها آزادی بدهد.
اما همراهانش  که از خوشی وپیروزی  
روم  خاک   در  بودند   شده  سرمست 
به  غارت وچپاول پرداختند  وروستاها 

وشهرها را بآتش وخون  کشاندند.
اسپارتاکوس با  ابینکه قسمتی  ازافراد 
رهایش  کریکسوس  فرماندهی  تحت 

کرده  ورفته بودند  نیروهای  کنسولها 
کرد.  راتارومار  ایالت   وحکمران 
روم  وحشت   ، شکست   این  درمقابل 
را فراگرفت . فرمانده شورشیان درآن 
داشت   فرمان  بزیر  نفر  صدهزار  زمان  
نیرومندی   ارتش  گرفت   تصمیم  سنا 
 ، مجهز   سرباز  هزار   چهل  از  مرکب 
به  »ثروتمند«   کراسوس   بفرماندهی  
جنگ او بفرستد ومخارج  سربازگیری  
روم   قارون  این  های  سرمایه  از  هم 

پرداخته شود. 
اسپارتاکوس  که به این ترتیب گرفتار  
را  خودش  بود   شده  فشار  و  تعقیب 
منطقه   به  وجنگجویانش   هواداران  با 
»کاالپر«  رساند. او میخواست  ازآنجا به 
هروسیله  کشتی های  دزدان دریایی  
به سیسیل برود. باین امید که  بردگان 
اما  برانگیزذ.  بشورش   را  جزیره   این 
دستمزدشان   همینکه  دریایی   دزدان 
را گرفتند پا بفرار گذاشتند وشورشیان 

را  به سیسیل انتقال ندادند.
را  فرصت  هنگام   دراین    ، کراسوس 
را  ای   باکانه  بی  ونقشه  نداد   ازدست 
دستورداد   درآورد.او  عمل  بمرحله 
درباریک  اسپارتاکوس   سر  پشت 
ترین  منطقه شبه جزیره  پرچین های 
ودرقسمت  شود   برافراشته  ممتدی  
جلوی این سد  خندقی به عمق  4/5 
کنده شود   کیلومتر   بطول 55  و  متر  
وباین ترتیب  ساحل دریای  تیرنه  به 
به   . ایونی  وصل شود   ساحل  دریای 
توانستند   نمی  بردگان   ترتیب  این 
واگر  دارند   دریافت  کمکی   هیچگونه 
به شکافتن  این سد توفیق  نمی یافتند  

نابود می شدند.

مرگ قهرمانانه اسپارتاکوس

اسپارتا کوس که می دید  بدام افتاده 
بدورش  که  را   دشمن  حلقه  است  
شکست   درهم  بود   شده  کشیده  

وخطوط محاصره را شکافت .
کراسوس ناگزیر  نامه ای به سنا  نوشت 
وخواستارشد  که پمپه ولژیونهایش  را 
احضار کنند . چند هفته بعد  کراسوس 

با نیروهای  تازه ای در لوکانی  به 

بقیه درصفحه 48

                                                                 

   دکتر همایون آرام- نیویورک

Cranberry فوائد رکنبری
* پیش گیری ودرمان عفونت های دستگاه ادراری

* محافظت سلولها درمقابل  تغییرات سرطانی 
* کاهش خطر  بیماری قلبی و سکته

هزارچهره مشهور جهان اسپارتاکوس
برده ای که  تشنه آزادی بود وجان خودرا 

 درراه آزادساختن بردگان  ازدست داد
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حسن شاکر ارموی

ارومیه
کسان که به شهر ارومی درند                             گرفتــار تیغ ودم خنجرند
ارومیه شهریست خــرم بهار              زخون جوانان بـــود  الله زار
بشهر ارومــی گذر کن  دمی                                             زظلم  و  شقاوت     ببین عالمی

                                            
                                               مجذوب تبریزی

                                                               تبرزی
بده ساقی  شـراب ناب تبریز
که دارد فیِض دیگر آب تبریز
نشانها می دهندت  از شب قدر
تبریز مهتاب  شب  و  ناب  می 
زیُمن  سینه صافاِن سحر خیز
کند کار محک  سرخاب تبریز
گردد برخوردار  و  پیر  الهی 
تبریز شاداب   نورس  نهـال 
زبی برگی مشو  » مجذوب« دلگیر
که خوابی دیده ام درباب تبریز

       ردرپندنیلی    
   ویژه آذربایجان

  مهدی ذکائی » نوشا«

آرذبایجان من
               

                     جانم فدای خطــه ی ، زیبــای آذربایجان
                     کی می رود از خاطرم ، سیمای آذربایجان
                     همچون رگ وپی دربدن ، پیونددارم بادلم
                     هـرذره ای از خاک جان افزای آذربایجان

      تابوده ، ایران بوده است ، تبریزو تهران بوده است
                     جای دلیران بوده است ، هرجای آذربایجان

      عمریست تا باخون خود، پیمان ایـــران بسته اند
                                 مـردان آذربایجــان ، زنهــای آذربایجان

      تاریخ می داند کـه چون ، ابر بهـــاران ریختــه
                                 فرسنگ تا فرسنگ خون ، باالی آذربایجان

      خون بلوچ و ُکرد ولُر، آغشتـــــه با هرذره اش
                                  ازخارو خارا سنگ تا صحـرای آذربایجان

       آن پاره ی دیگــــر اگر ، مام وطن آرد بکف 
                                    شادی کنان  ریزیم گل ، درپای آذربایجان

        چون کرد خواهد سروری ، چون سر ندارد  پیکری 
                                    ایران تن بی سر بود  ، منهای آذربایجان

       ای جیره خوار اجنبــــی ، بامن بگو با مدعی
                                      بیهوده  درسر  پروری ، سودای آذربایجان

       نازم به بخت خویشتن ، گر مردم صاحب سخن
                                        خوانند زین پس نام من  » نوشای « آذربایجان 

علی اکبر دیهیم 

آرذبایجان
نم                     جدائی نیست بین جسم وجانم یجــا با آذر است  ن  یرا ا ز
چو جانان من آذربایجان است                       جــدائی کی زجانان می توانم
زخون برخاک  ایران می نگـارم                        به خنجر گر دونیم آیـد میانم
نمک خوردم  نمکدان  نشکنم من                           چو هست  از خوان  ایران  آب و  نانم
مرا ذکـــری  بجز ایران نباشد        ازآن ایــران بـــود وردزبانم،
منــم » دیهیم « گیالنی  ولیکن        زبان حـــال آذربایجـــــانم
زالهیجانـُم  لیکن مساوی است         خراســــان وری ومازندرانم
بگفتم این چکــــامه از ته دل        خــــــدایا واقفی تو از نهانم  

احمد علی رجائی

تبرزی
سنگ دردل  گوهر  چو  تبریزم  به 
نداند! من  قدروبهای  کسی 
گردد دلشاد  شادیم  از  کس  نه 
ماند دلتنگ  کسی  زاندوهم  نه 
مهر سر  کز  غمگساری  یار  نه 
رهاند غربت   غم  از  را  دلم 
بخش آرزو  نگاه  کز  ماهی  نه 
نشاند شادی  از  لبخندی  بلب 
 نه شیرین پنجه ای  کز ناله ی چنگ
کشاند دیگر  عالم   زی  مرا 
سازد نغمه  دوستداران  بیاد 
خواند قصه  محبت  زآیین 
نه از کس بشنوم  شعری دل انگیز
براند دل  از  رنج  خیل  یکدم   که 
ها  سردودل سردوسخن سرد نگه 
ستاند زینان  دادمرا  خــــدا 
مهرورزی و  ذوق  پابند   دلی 
تواند؟ کی  صبوری  سختی  دراین 
دوچشمم تا  عزیزان  ای  کجائید 
فشاند! گوهر  پایتان   بخاک 

کوههای رنگی در آذربایجان

عبدالرسول خیامپور
درپاسخ به احمدعلی رجائی

تبرزیی
کن کم  شکوه  عزیزم  زتبریزی 
نباید شکوه  تبریزیان  از  که 
هرآن کز خاک تبریزست هموار
گراید می  وحقیقت  حق  سوی 
بباطل نیاالید  را  زبانش 
گشاید بیجا  بر  رانه  دهانش 
چاپلوسی ورسم  نداندراه 
نیاید بر  ازوی  خوشامدگوئی 
نه بدگوئی کند بی علت از کس
نه بی موجب کسی را می ستاید
نگوید نیکو  بد  به   ، نیکوبد  به 
چنان میگوید وچندان که شاید
بسنجد کردارت  وار  ترازو 
نه چیزی کم کند نی می فزاید
کردار آیینه  بنددو  می  زبان 
نماید می  هستی  تراچونانکه 
توگرم ونرم وشیرین باش تاوی
آید ونرمت  وگرم  شیرین  همی 

 

استاد محمد حسین شهریار

طعنه تبرزی هب شیراز
رؤیاخیز خزان  گلستان  باغ  و  است  شب 

تبریز میزند  ز  شیرا به  طعنه  که  بیا 
نرسد من  ه  ما دالویز  ر  ا گوشـــو به 

ستاره گرچــــــه به گوش فلک شود آویز
به باغ یاد تو کردم که باغبـــان قضــــــا

گشوده پرده پائیــــز خاطـــــــرات انگیز
چنان به ذوق و نشاط آمدم کــــه گوئی باز

بهــــــــار عشق و شبابست این شب پائیز
عروس گل کــه بـه نازش به حجله آوردند

به عشوه بازدهنــــدش به باد رخت و جهیز
شهیــــد خنجر جــــالد باد می غلتنــــد

به خاک و خون همــــه در انتظار رستاخیز
خزان ُخــمار غمش هست و ساغر گل زرد

بهــار سبز کجا وین شـــــراب سحر آمیز
خزان صحیفـه ی پایان دفتر عمــــر است

باین صحیفه رسیــــــده است دفتر تا نیز
به سینمای خــــــزان ماجرای خود دیدم

شباب با چــــــه شتابی به اسب زد مهمیز
هنوز خون به دل از داغ الله ام ســــــاقی

به غیر خون دلم باده در پیــــــــاله مریز
شبی کـــــه با تو سرآمد چه دولتی سرمد

دمی که بی تو به سر شد چه قسمتی ناچیز
عزیز من مگـــــــر از یاد من توانی رفت

که یاد تست مرا یادگار عمــــــــر عزیز
پری به دیدن دیوانــــــــه رام می گردد

پریوشا تو ز دیوانــــه می کنی پرهیـــــز
نوای باربدی خســــــــــروانه کی خیزد

مگر به حجله شیرین گذر کنــــــد پرویز
به عشق پاک تو بگذشتم از مقـــــام ملک

که بال عشق تو بادم زند بر آتش تیــــــز
تو هم به شعشعــــه وقتی به شهر تبریز آی

که شهـــــــریار ز شوق و طرب کنی لبریز

عبداهلل احمدیان)افسون(

رضائیه
کران تا بیکران ســــرسبزوزیبا زمین تا آسمان  عطر وشکوفه 
خیال انگیزورؤیا خیز وگلریز              عروس شهــرها اینجاست ، اینجا

***
نسیم وباغهـــــای سبز انگور            زهرســو شهــر را دربرگرفتــه
میــــان حجله گاه الله زاران            عروس شهــــــرها  آرام خفته

***
کنار کوههـــــا دریاچه شور             چو مروارید غلطان آرمیـــــده
خموش و پر شکوه و آسمانگون             زپیری پشت امواجش خمیـــده

***
من ای زیبــــا دیار زادگاهم             ترا از جان واز دل دوست دارم
بسی خرسندم از اینکه پس ازمرگ                بـــه خاک پاک تو سر می گذارم

جزیره مشت عثمان در دریاچه ارومیه

کسری 

زنجان
تا ایرانی ست نام وعنـــــــوانم        من عاشق خاک پاک زنجــــانم
کی ازدل من برون رود مهــرش        تا پیـرو مسلک نیـــــــــاکانم
دل بسته ی این دیار زرخیـــزم        گر کارگرم،  ویا کـــــه دهقانم
ای شهر صفــا ومهــر ای زنجان        کاین هفتـــه تورا بلطف مهمانم
خواهم که به پایت ای گرامی شهر       ازشورونشــاط ، جان برافشــانم
 ای مأمن عاشقان ایــــران خواه       جانبــاز توئــی بــرای ایرانـــم
 » کسری« پی عشق مردم زنجان       کافی است همین  دلیل و برهانم

صنایع دستی زنجان
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دکتر  ما  فرهیخته  همکار 
دو  روزها  این  که  ودیعی  کاظم 
بازار  گرمی  با  او  داستان  کتاب 
روبروست  در ماه گذشته بمدت 
هفته مهمان هموطنانمان در  یک 
ودیعی  دکتر  بود.  کانادا  مونترال 
دراین سفر دردانشگاه کنکوردیا 
معرفی  بر  عالوه  سینا  ودرانجمن 
آنها   فکری  خط  و  کتابهایش 

درمورد مطالب زیر  :
۱- قصه وچگونگی  ظهور آن 

۲- لذت نوشتن وتحلیل  گذران 
مغز نویسندگان،  هم به سخنرانی  
مهری  با  ودیعی  پرداخت.دکتر 
می  تأسف  دارد  آزادی  به  که 
ای نشریه  خوَرد که چرا درآنجا 

به  تا  ندارد  وجود  آزادی  مانند   
بازتاب اینگونه مسائل بپردازد.

پس«  بود  اینگونه   « داستان 
واقعی ازماجراهای  قصه   سه 

حکومت  آغاز  در  سیاه  روزهای 
اینگونه   «. است  ایران  اسالمی 
در  قبال  که  »کتک«   ، بودپس« 
است  رسیده  بچاپ  هم  آزادی 
در  خداخاس«.  شهرک   « .و 
نویسنده    ، پس«  بود  اینگونه   «
پابپای رویدادهای غم انگیز سال 

۵۷  به پیش میرود:
راهبندان  عظیم  گروهی  » سرراه 
کردند. مارا راندند بسمت دیگر  
ومارسیدیم به حوالی  دانشگاهی 
درشمال شهر. آتش و دود وشعله  
. کتاب سوزان  بر می خاست  ها 
بود. فرزین در بغض شد  ومن از 

حیرت به ناباوری رفتم . ..«
در  قباًل  نیز   مهرک  داستان  و   
آنهم  که  رسیده  بچاپ  آزادی 
در  و  است  واقعی  داستانی 
صفحاتی ازآن به لیال همسر زنده 

یاد هویدا اشاراتی دارد.
در  که  خداخاس  شهرک  اما 
داستان  » اینگونه بود پس « هم 
نثری  با  برده می شود   نام  ازآن 
و  نوشته شده  نغزو دلکش  بسیار 
دهد  می  توضیح  اش  مقدمه  در 

که : راهبه و کتابدار و خداجو  

شدند.  آبادی  وارد  فراری   سه 
هارفت  خودجویی  به  خداجو 
درآمد.  انحصارها  از  .خوشبختی 
ازپای  بند  شد.  مبارک  همزیوی 
مال  نیازمند  مردوزن  واشد.  هنر 
شدند.  با  نشدند.  هم  ومنال  
از  که  شد  وچنین  شدند  باهم 
وخودکفائی  ومردان   زنان  جمع 
آمد.  پدید  خداخاس  شهر  ها  
که  بود  این  خداخاس  شهر  رمز 
هاشد.  دانائی  قرین  زیبائی    :
گوید:»  می  دیگری  درجای 
بود  وخالی  پرازمردان  کاروانسرا 
از جنس زن . پرسیدم چرا؟« وما 
بی اختیار بیاد جائی می افتیم که 
.مردان   کاروانسراست  این  شبیه 

همه جا هستند و زنان غایبند.
  «: خوانیم  می  دیگر  درجائی  ویا 
زنان  جدازیستی   این  پرسیدم 
ومردان  به چه معناست ؟ ناگهان 
صدا زد بانوئی را وگفت : بیا بگو... 
ازقرار بانوئی بود  واخورده ازستم  
مردان درآن شهر آشوبی ها  ولی 
 : گفت  می   . دوست  مرد  بسیار 
نمیدونیم   حاال  بود   قهر  تولش 
منت  بی  برویم  آشتی   به  چطور 

کشی...«
آمازون  از  توانید  می  را  کتاب 
هستید  که  ازدنیا  درهرنقطه 

سفارش داده وخریداری کنید
اینگونه بود« کتابی است  .» پس 
که شمارا به مطالعه  عالقمند می 

کند.حتما آنرا بخوانید.

پروفسورعباس صفویان پزشک برجسته 
و  فرانسه  پزشکی  دانشگاه های  استاد  و 
در  ژوئن  ماه   ۲۸ پنجشنبه  روز  ایران 
هشتاد و نه سالگی در پاریس درگذشت.
 ۱۳۰۸ سال  در  صفویان  عباس 
و  آمد  دنیا  به  شیراز  در  خورشیدی 
تحصیالت  دوره ی  گذراندن  از  پس 
ادامه  برای  سالگی  هفده  در  متوسطه 
تحصیل در شهر دانشگاهی مونپلیه، در 
در  صفویان  عباس  شد.  مستقر  فرانسه 
سال ۱۹۶۶ میالدی/۱۳۴۵ خورشیدی 
فارغ التحصیل  پزشکی  عالی  درجه  با 
کسب  با  کوتاهی  فاصله  به  و  گردید 
پرفسوری  درجه  به  تدریس،  صالحیت 

بیمارستان های فرانسه نائل آمد.
در  تدریس  از  پس  صفویان  دکتر 
دانشگاه های فرانسه به ایران رفت و پس 

از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه 

تهران درسال ۱۹۷۴ میالدی/۱۳۵۳ به 
ریاست دانشگاه ملی ایران نامیده شد. 

خدمت  پایان  در  صفویان  پرفسور 
۱۹۷۷میالدی  سال  در  درایران  خود 
تدریس  به  و  بازگشت  فرانسه  به 

دردانشگاه های فرانسه ادامه داد.
بالفصل  سال های  در  صفویان  پرفسور 
پیش از انقالب اسالمی به عنوان پزشک 
دعوت  دربار  به  ایران  پادشاه  معالج 
شد و به عنوان پزشک ویژه محمدرضا 
پروندۀ  بر  و  کرد  خدمت  پهلوی  شاه 

معالجات وی نظارت داشت.
مطب دکتر صفویان در پاریس تا اواخر 
ایرانیانی  از  بسیاری  و  بود  دایر  عمرش 
بودند  وی  بیمار  پیش  سال ها  از  که 
بهره  او  استثنایی  حذاقت  از  همچنان 

می بردند.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از سفر و معرفی کتاب

پزشک ویژه  شاه درگذشتنامه محمدرضاشاه به فرزندش

چه بودیم و چه شدیم !!

مردم ایران بی آب ، نمایندگانشان درخواب

این روزها نامه زیر درفضای مجازی دست بدست می چرخدو زیر آن نوشته اند لطفا به 
دوسطر آخر خوب توجه کنید.

 اهمیت انتشار این نامه عالقه ای است که  مردم  ایران به پادشاه فقید نشان می دهند.
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حافظ

کیخسروبهروزی

                 غم مخور
                   گوش کن پندای پسر      وزبهر دنیا غم مخور                                                                                                                              گفتمت 

 

    

چون دور حدیثی رگتوانی داشت هوش

ج:  درست است . درسال ۱۹5۷ میالدی 
ازطرف  شمسی    ۱۳۳۶ شود   می  که 
دانشگاه  الهور  پاکستان  به آن کشور  
دعوت شدم . درآن جا  داستان اسمال 
درنیویورک  مورد  تحلیل وبررسی قرار 
گرفت و با اهتمام  پروفسور محمد باقر  
عبدالحمید  وخواجه  دانشگاه  ریاست 
 ، اردو   های  زبان  به  ای  جزوه  عرفانی 
طنز  سبک   درباره  وانگلیسی   فارسی 
تعدادی  شد.  منتشر  کتاب  این  نگاری  
از داستان های کوتاه من  به زبان روسی 
به چاپ رسیده است واگر تعریف از خود 
نباشد  ، بعضی از داستان هایم تا کنون  
اردو  و  انگلیسی   ، فرانسه  های  زبان  به 
در نشریات  خارجی منتشر شده است. 
نوول فشارخون و جنون ذوفنون  درمجله  

هالل چاپ پاکستان هم منتشر شده
س: می شود  خواهش کنم  یکی از بحز 

طویل هایتان را بخوانید؟
ج: بحرطویل های من خیلی طوالنی است 
اجازه  گیرد.  می  شمارا   برنامه  ووقت  

بدهید یکی از اشعارم را بخوانم.
س: باکمال میل. خواهش می کنم .

خربزه
گفت با بنده مردکی شکمو

که دلم بهر میوه بی تاب است
خربزه بین میوه ها یکتاست

خربزه خوش خوراک و پر آب است
بهر هردرد  ، خربزه داروست

بهترینش زکشت ُگرگاب است
عطش تشنه را بََرد از بین 

با دوتا قاچ ، تشنه سیراب است

 موقع خوردنش اگر پرسی
وقت شب ، زیر نور  مهتاب است

 عشق من  خربزه است ودیگر هیچ
آن هم امروز حیف کمیاب است

گفتمش : ای شکم پرست اکنون
» فکرنان کن که خربزه آب است«

سفرهای خارجی
س: آقای حسین مدنی گرامی ، به خارج 

از ایران هم سفر کرده اید؟
این  که  متشکرم   ، عزیز  بهروزی  ج: 
کسب  برای  بنده  بله  کردی.  را  سئوال 
از  وآگاهی  تجربه  اندوختن  و  دانش 
اجتماعی  تفکر  وطرز  زندگی  چگونگی 
مردم سایر کشورها ، سفرهایی رفته ام  
به: ایتالیا ، مراکش ، اسپانیا ، انگلستان ، 
سویس ، فرانسه ، عراق ولبنان.  ودراین 
و  علوم   ، تأثیرادبیات  درباره  کشورها 
اخالق دانشمندان ، شاعران ونویسندگان 

مشهور مطالعاتی کرده ام.

کتاب ها
س: غیراز کتاب اسمال درنیویورک چه 
کتابهای دیگری ازشما منتشر شده است؟
ج: اسمال درهندوستان ، اسمال درویتنام ،
، کشکول  تلخ  ، عسل  بازاربلخ   ،  ژوکر 
و  لوطی همت  نوچه   ، فکاهیات   ، مدنی 

اشعار فکاهی  سیاسی و رباعیات.

فعالیت های سینمایی

سینمایی  کارهای  به  سالی  ازچه  س: 
پرداختید؟

ج: ازسال ۱۳۳۰ با تأسیس استودیو عمر 
خیام و با فیلم جدال با شیطان فعالیتهای 
درهمان   کردم.  آغاز  خودرا  سینمایی 
های  فیلم  دوبالژ  کارگردانی  هم   زمان 
بعهده داشتم وحدود یکصد  را  خارجی 
زبان  رابه  مختلف  کشورهای  از  فیلم 
فارسی دوبله کردم. تاکنون بیش از ۳۰ 
فیلمنامه نوشته ام که بعضی از آن هارا 

خودم تهیه وکارگردانی کرده ام .
آن  موقع  حاال  گرامی  مدنی  آقای  س: 
است که یک شعر  دیگر برایمان  بخوانید.
ج: بهروزی عزیز  امروز با وجود فراوانی 
شیر طبیعی ، بعضی از مادران ، به کودکان 
خود شیر خشک  می دهند. دراین مورد 

شعری گفته ام که می خوانم :

نفرین مادرانه
نوجوانی  وقیح وزشت نهاد

سوی مادر دهان به هرزه گشاد
هرچه حرف رکیک بود  وقبیح

پسر بی ادب به مادرداد
حرمت مادری وفرزندی

ناجوانمرد زیر پای نهاد
رنج های شبانه اورا

تابه این سن وسال برد ازیاد
نه به دل رحم ونه حیا درچشم

نه که او مادر است واین اوالد
بی خبر از تالش وزحمت او

تا کند نوردیده را ارشاد
آرزوها که بود دردل او

همه را داد نوجوان بر باد
 الغرض مادر ستمدیده

 پی نفرین او دهان بگشاد
روبه سوی جوان هرزه نمود

گفت با آه وناله و فریاد:
شیر خشکی که درطفولیت

به تو من  داده ام ، حرامت باد
س: درپایان  اگر فکر می کنید  حرفی 

نگفته مانده است  بفرمائید
درطول  کنم  عرض  خواهم  می  فقط  ج: 
 ، وطنزپردازی  نویسندگی  سال  پنجاه 
به  خود  های  رابانوشته  نفر  هزار  صدها 
خنده واداشته و به هموطنان  خود شورو 
باید  اما  ام  بخشیده  وشادمانی  نشاط 
اعتراف کنم  کهلبان خودم کمتر لبخند 
بخود دیده اند. اکنون در نیمه راه  زندگی  ،
خاطره  با  را  بارزندگی   کوله  سنگینی   
های تلخ وشیرین  وتجربه هایی که در 
آموخته  زمان   وگذشت  روزگار   مکتب 
ام  ، باگامهای خسته وناتوان به دوش می 

کشم .
س: آقای مدنی با آرزوی تندرستی ودِل 
خوش برای  شما ، یک دنیا سپاسگزارم که 
دعوت مرا  برای این گفت وگو پذیرفتید.
ج: من هم از تو جوان پویا و هنردوست 
متشکرم  که مرا به برنامه خود  دعوت کردید.

کمی هم بخندیم
مخ کامپیوتر

مینا : این کامپیوتر من روشن نمیشه
ملیحه : این د و شاخه رو باید بزنی به برق

مینا : وااااای ملیحه تو مخ کامپیوتری!

جیگر بیاد جلو!
رفته بود م قصابی ، خیلی هم شلوغ بود

میشد  ه  آماد  هرکی  گوشت   ، قصابه 
اینجوری صد ا ش میزد:

گوساله کی بو د ؟؟
گوسفند بیا جلو !

به یکی هم گفت: تو گوسفند ی؟؟
گفت نه آقا من گاوم .

خوشبختانه من جیگر خواسته بود م
گفت جیگر بیاد جلو

شلوارتوبکش باال
تو زندگی مهمترین چیز اینه که :

” شلوارتو خوب بکشی باال ”
چون به هر موفقیتی برسی میگن :

این همونی بود که نمیتونست شلوارشو 
بکشه باال!!

دست بیل
به  خطاب  گیتس  بیل  ر  پد  انید  مید 
همسرش  هنگام عبور از خیابان  د وطرفه  

چه می گوید؟
 معلومه میگه :د ست بیل را بد ه من

آگهی ترحیم
یه مد ل آگهی ترحیم د ید م

که آخرش این جوری بود:
فرز ند ان :         د کتر بهروز،مهند س 

ژینوس،د کتر شهال ،امیرعلی.
معلومه اون امیرعلی خون به جیگرهمه ی 

خانواد ه کرد ه !
پسره ی عیاش ِ د رس نخون

سپاس روزه گیر
خدایا ازت تشکر میکنم که مثل ربیع 

االول و ربیع الثانی ، جمادی االول
و جمادی الثانی د یگه رمضان االول و 

رمضان الثانی نذاشتی ...!

اولین سئوال
اولین سوال  د خترها بعد از مد تی که 
هم د یگه رو ند ید ن اینه: شوهر کرد ی؟

از کنایه بارها برحال خود خندیده ام
برسرشت وسرنوشت وفال خود خندیده ام

خنده ای ازروی شادی کس ندید ازمن مگر
درمیان گریه براحوال خود خندیده ام
» حسین مدنی«

***
سالهاست ازاو بی خبرم. نمی دانم کجاست  
چه می کند، اصالً هست یا نیست . اگر هست 
دارش«  بسالمت  خدایا  هست  »هرکجا   ،
چنانچه خوانندگان گرامی خبری ازاو دارند  
سپاسگزارشان  خواهم بود  که برای آزادی 

بنویسند.
سالهای قبل از انقالب  هرهفته روزهای سه 
اورا   بود  برنامه شماورادیو   شنبه که ضبط  
دراداره تولید  رادیو )میدان ارک(  می دیدم .

باگذشت    ، ، مهربان  رو  ، خوش  قامت  بلند   
کار  بر   عالوه  سالها   درآن  بود.  ومتواضع 
برنامه  برای  ایران  ، دررادیو   در مطبوعات  
شماورادیو  قطعات طنز  وبرای سایر  برنامه ها 

مطلب و نمایشنامه  جدی می نوشت .
دریکی از همین  سه شنبه های سال ۱۳55 
دستش را گرفتم  و کشان کشان  به استودیو 
بردم وگفت و گوئی با او کردم که برای اولین 

بار  بصورت مکتوب درزیر منتشر می شود.
***

 

تولد
بهروزی : این بار پای گفت وگوبا پیش کسوتی 
می نشینم که در طنز نویسی از کفر ابلیس 
هم مشهورتراست . ضمن خوش آمد به شما 
خواهش می کنم  از نام ، نام خانوادگی تاریخ 

ومحل تولد تان بگوئید
برنامه ،  ج: باسالم به شنوندگان گرامی این 
من حسین مدنی مطلق فرزند  آمیرزا محمود 
مدنی مطلق ، سحرگاه روز  ۲۱ فروردین سال 

۱۳۰5 شمسی دریکی از محله های  جنوبی 
شهر  تهران ، منشعب از خیابان مولوی  زاده 

شدم .
س:  ازکودکی وتحصیالتتان بگوئید.

ج: درپنج سالگی به مکتب خانه ی حاج آقا 
ناظم رفتم وسوره هایی ازقرآن را فراگرفتم. 
دوره دبستان رادرمدرسه سعادت  ومتوسطه 
رساندم  بپایان   ایرانشهر  دردبیرستان   را 
ودررشته مهندسی برق ادامه تحصیل دادم .

فعالیت های مطبوعاتی
س: ازچه سالی فعالیت های مطبوعاتی را  آغاز 

کردید؟
شهر  فکاهی  درروزنامه   ۱۳۲4 ازسال  ج: 
نعیمی  حسین  مرحوم  مدیریت  به  فرهنگ 
درروزنامه   ۱۳۲5 وازسال  ؛  ذاکر)مجرد( 
ونوشتن  وبحرطویل   شعر  باسرودن  توفیق 
مطالب طنز با نامهای مستعار لک لک میرزا 
، ح.م.غریبه، ح.مطلق، برهنه خوشحال ، روده 
دراز و جنابعالی  نویسندگی را آغاز کردم . 
درسال ۱۳۲۷ ابوالقاسم حالت  به شرکت نفت 
آبادان منتقل شد. جای ستون بحرطویل  های 
ایشان  درروزنامه توفیق  خالی ماند. ایشان 
قبل ازرفتن ، پیشنهاد کرد  نوشتن بحرطویل  
به من واگذارشود. همان جا اسم  مستعار لک 
لک میرزا  برای من انتخاب کرد  که سالها  این 
اسم با کلیشه ای که استاد  حسن توفیق  آن 
را بصورت سمبلیک کشیده بود  ، باالی ستون  

صفحه 8 بچشم می خورد.
س: پیش ازاین که به کارهای رادیویی شما 
را  طنزتان  ازشعرهای  یکی  لطفاً   ، بپردازیم 

بخوانید.
ج: بله ، به چشم :

رؤیای شیرین

دیدم به خواب خوش که بدستم قباله بود
بود حواله  بانکم  به  وکار  تعبیررفت 
فتاد گذر  شهرم  داری  شهر  برطرف 
بود چاله  و  چاه  دوصد  راه  میان  دیدم 

شدم  می  اتوبوس  سوار  من   که  هرگه 
بود مچاله  لباسم   ، فشار  ازشدت 
گفتند: خرج مدرسه زین پس بپای تُست
آشی که پخته اند  ، همان آش خاله بود
وامی یکی دوساله به من وعده داد بانک
بعدازدوسال ، وعده آن  هشت ساله بود
وزورکی جا  بی  عوارض  آن  ازبهر 
بود وناله  آه  فقط  روز  شبانه  کارم 
بهرازدواج از  داشتم  که  ای  سرمایه 
بود الله  خرج  و  آینه  خرید  صرف 
سحرگهان پریدم  زخواب  چون  القصه 
تعبیرش این حکایت  و شعرومقاله بود

ورود به رادیو
کارتان  واز  برویم   . سپاسگزارم  س:  

دررادیو  ایران بشنویم .

نمایشنامه  اولین   ۱۳۳۰ درشهریور  ج:  
تهران   رادیو  فرستنده  از  من   رادیویی 
واقع در  مرکز بی سیم  در جاده قدیم 
شد  وپخش  اجرا  زنده   بطور  شمیران  
وتامنون  بیش از 4۰۰ نمایشنامه رادیویی 
گوناگون   های  درزمینه  وتلویزیونی 
وحدود ۲۰۰ نمایشنامه تاریخی ازمن ضبط 

وپخش شده است .
س:  آقای مدنی مشهورترین  نوشته طنز 
بهتر است بگوئیم معروف ترین   یا  شما 
رمان طنز شمادر مجله سپیدوسیاه چاپ 

شد.
ج: بله ، همینطوره . درسال ۱۳۳۲ ازاولین 
نشریه  بااین  سپیدوسیاه  مجله  شماره 
وداستان  ام  داشته  مستمر  همکاری 
رابصورت  درنیویورک  اسمال  مسلسل 
وتا  پرسه جلد   بعداُ  که  نوشتم  پاورقی 

امروز ۹ بار چاپ ومنتشر شده است .

سایر نشریات
دیگرهم   نشریات  از  وبابسیاری  س: 

همکاری داشته اید و دارید.
ازمن   . کمتر نشریه ای است که  بله  ج: 
درآن داستان و مطلب نباشد. از جمله 
در  روشنفکر ، امید ایران ، پست هفتگی ،

 اطالعات وبسیاری دیگر.

ترجمه ونشرآثار درکشورهای مختلف

س: اگر اشتباه نکنم  بعضی از آثارشما  
ومنتشر  ترجمه  مختلف  درکشورهای 

شده است . همینطوره؟

     گفت وگو با 

ُحسین مدنی)لک لک میرزا(
پیش کسوتی که درطنز نویسی از کفر ابلیس هم مشهورتر است
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ستارگان   بقیه  از  که  ای  ستاره  ادهم 
درخشانتر بود  را تماشا می کرد وبدون 

توجه به گفته های  اُمیمه  گفت :
رطوبت  اگر  زیبائی!  آسمان   چه   -
واز  نشستم  می  درباغ   ، نبود  شبانگاهی 
می  تماشا  را  آن  وبرگها   شاخ  خالل  

کردم ...
- بی شک درشرطهای  او کسی باید  از 

امتیاز بیشتری  برخوردار باشد.
- برای من امتیاز اهمیتی ندارد  ؛ امتیاز 

جز  دردسر چیز دیگری نیست .
امیمه آهی کشید:

- اگر خواندن می دانستم  ، خودم سراغ 
جعبه نقره ای می رفتم ...

 . دانست  می  کاش  کرد  آرزو  ادهم  
بیشتر  وخودش   زن  به  نسبت  او  خشم 
او احساس کرد  هنوز چیزی  شده بود. 
نشده تسلیم به انجام  عملی  ممنوع شده 
که نتیجه اش پیشاپیش قابل پیش بینی 
است. او با چهره ای  گرفته  درپرتو نور  
برگشت.  امیمه  به طرف  لرزان  چراغ  
ضعیف  آلودش  اخم  صورت  علیرغم  

بنظر می رسید و گفت :

- لعنت به زمانی که این خبر  رابرای تو 
فاش کردم .

بدی  اتفاق  هیچ  خواهم   نمی  من   -
برایت بیفتد . محبت من  به پدرت مانند  

محبت تو به اوست.
فعاًل  باره کافی است   - صحبت دراین 

بهتر نیست استراحت کنیم ؟
- پیش از انجام این کار ساده من  دلم 

آرام نمی گیرد...
اهم فریادزد:

- خدا عقلت را  سر جایش برگرداند!
اُمیمه  به آرامی به او نگاه کرد  وپرسید:

درتاالر   را   ادریس  وقتی  تو  مگر   -
پدرت   ازفرمان  پذیرفتی  پذیرائی  

سرپیچی نکردی؟
کرد   گشاد  چشم  زده   وحشت  ادهم  

وگفت :
- او روبروی من  ایستاده بود  ومن چاره 

ی دیگری نداشتم ...
- ازاین مالقات  ره پدرت چیزی نگفتی ؟

- امیمه ، امشب چه مرگت است ؟
امیمه با لحنی  پیروز مندانه گفت :

از  که  بدهی   اجازه  خودت   به  اگر   -
پدرت سرپیچی کنی ، به خودت  ضرر 
به  ازاو  نافرمانی   با  چرا  پس   . ای  زده 
ودرعین  نکنی  وبرادرت  کمک  خودت 

حال به کسی هم  ضرر نزنی؟!
این  خواست   می  دلش  ادهم   اگرچه 
بگو مگو  را همانجا تمام کند اما گفتگو  
دیگر   ازسوی   . بود  افتاده  سرازیری  به 
به  چون  نداشت  ادامه  جز  ای   چاره 

حمایت امیمه نیازمند بود.
ادهم غضبناک پرسید:
- منظورت چیست ؟

- منظورم  این است تاسحر بیدارباش یا 
تاوقتی که کسی آنجا نباشد..

ادهم با عصبانیت گفت :
به  میل  بارداری  کردم   می  فکر   -
همخوابی را درتو  ازبین برده . حال می 

بینم  عقلت را هم  از دست داده ای ...
می  قانع  گویم   می  من  آنچه  به  تو    -
شوی ، به حق آن کس که روح دربطن 
 ، ترسی  می  تو  ولی  دمید،  خواهد  من 

ترس برازنده ی تو نیست ...
چهره ی ادهم  برخالف درون آرامش  ، 

دلواپس شد وگفت :
- ماباید امشب  را بخاطر بگو مگوئی که 

باهم داریم  بخاطر بسپاریم .
امیمه با مالطفتی غیر منتظره گفت :

- ادهم بگذار  بطور جدی  دراین باره  
فکر کنیم ...

- این عاقبت خوشی ندارد.
خواهی  اما   ، گوئی  می  را  این  حاال   -

دید...
افروخته   آتشی  کرد   احساس  ادهم   
به  رود.  می  آن  درون  به  ودارد   شده 

خودش گفت :
-» اگر آتش بگیری اشکهایت  هم آن 
سرش  بعد  کرد.«  نخواهد  خاموش  را  
وتصور  برگرداند   پنجره  بطرف   را 
کرد  ساکنان آن ستاره  درخشان  چه 
خوشبختند  که از این خانه بدورند. وبا 

صدایی ضعیف  زمزمه کرد:
- هیچ کس به اندازه ی من  پدرش را 

دوست ندارد...

- تو توانایی صدمه زدن  به اورا نداری 
...

- امیمه  برو بخواب.
- تو کسی هستی  که خواب از چشم من 

ربوده ای...
- امیدوارم صدای عقل را ازتو بشنوم ...

- تو غیرازآن  چیزی نشنیده ای...
ادهم با  صدائی آرام  زیر لب گفت :

نابودی  به سوی  من  آیا   . - سرگردانم 
می روم ؟

امیمه دستش را به دسته  نیمکت کوبید 
وگفت :

- سرنوشت  مایکی است . بی عاطفه!
ادهم  بابی تفاوتی که نشانه ی تصمیمش 

بود گفت :
- حتی این ستاره هم  سرنوشت مرا نمی 

داند.
امیمه بی صبرانه گفت :

می  کتاب   درآن  را  سرنوشتت   تو   -
خوانی.

پاره  بیدار  وابرهای  ادهم به ستارگان  
شده  روشن  آنها   نور  به  که  ای  پاره 
رسید   خیالش  وبه  کرد  نگاه   ، بودند  
نجوای اورا می شنوند:»  ای آسمان زیبا 
!« سپس صدای امیمه  شنید که بالوندی 

می گفت:
آموختی،  من  به  را  باغ  به  عشق  تو   -

بگذار به مطلب دلخواه برگردم...

۸
کرد  راترک  اتاقش  پدر  سحرگاه   
در  ادهم  افتاد.  راه  به  باغ  وبسوی 
راهرو  اورا می پائیدوامیمه پشت سرش 
شانه  روی  را  دستش  ایستادودرتاریکی 
سنگین  صدای  دو  آن   . گذاشت  او 
شنیدندولی  می  اورا   گامهای  وشمرده 
نمی توانستند  مسیراورا  تشخیص بدهند 
. این از عادات  جبالوی بود  که دراین 
ساعت  بدون نیاز  به چراغ  یا همراهی 
صدای  که  هنگامی  کند.  روی  پیاده   ،
قدمهای او دیگر شنیده  نمی شد ، ادهم 

بطرفزنش برگشت وآهسته گفت :
- بهتر نیست  برگردیم ؟

بآرامی  گوشش  ودم  داد   هل  اورا  زن 
گفت :

- ببین ، تو به هیچ کس  بدی نمی کنی.
او بااحتیاط مردد ومضطرب  پیش رفت . 
شمع  روی  جیب   در  دستش  یک 
تادستش  کناردیواررفت   بود.  کوچکی 

به لنگه در خورد. امیمه زمزمه کردذ:
بااحتیاط   . مانم  می  مراقب  اینجا  من   -

برو.
امیمه خودش را به او رساند  ودررابازکرد 
شد  داخل  اتاق  به  ادهم   . رفت  وعقب 
خورد.  مشامش  به  مشک  ی  ورایحه 
ودرتاریکی  بست   سرش  پشت  دررا 
زل زد  تااینکه  ردیف پنجره های روبه 
بیابان را که  بانورسپیده دم روشن شده 
بود  ، یافت . ادهم باواردشدن  به اتاق 
احساس گناه می کرد  . اما می بایستی 
دیوار   طرف  به  کند.  راتمام  کارش 
به  وبناچار   کرد   حرکت  چپ  دست 
گذشت   ازدرخلوتگاه  برخورد.  صندلیها 
میانی  دیوار  رسید. سپس  آخراتاق  تابه 
به  نگذشت   وچیزی  کرد   دنبال  را 
وداخل  کشید   بیرون  کشورا  میزرسید. 
سپس   . یافت  را  تاقوطی  گشت  را  آن 
به  تابرخودش مسلط شود.  مکثی کرد  
. سوراخ کلید را  دِر خلوتگاه  برگشت 
ُجست . کلید را داخل آن کردوچرخاند. 
پاگذاشت   اتاقی  به   ودزدانه  دربازشد 
که پیش ازاو  جز پدرش  کسی به آن  

در نیامده بود.
وروشن  رادرآورد   وشمع  دررابست  
دید   بلند  راباسقف  مربعی  اتاق  کرد. 
که جز درورودی منفذ دیگری نداشت 
. سجاده ای کوچک  کف اتاق پهن بود 
میزظریفی  راست   سمت  دیوار  کنار   .
به  که  دید   آن  روی  بزرگ   باکتابی 
گلویش   ادهم  بود.  شده  زنجیر  دیوار 
قورت  را  دهنش  آب  بود.  شده  خشک 
گرفت  آتش  لوزتینش  گوئی    . داد 
تاترس  فشرد   هم  رابه  دندانهایش   .
دردستش  لرزان  وشمع  وپا   راازدست 
دور کند. به میز نزدیک شد و جلد کتاب 
مزین  به خطوط  مطالی  آن رابررسی 
را  وآن  درازکرد   دست  وسپس  کرد  
را  ذهنش  توانست  می  بزحمت  گشود. 
دورکند.  راازخود  واضطراب  متمرکز 
اهلل...«  :»باسم  خواند  فارسی  خط  به  
ناگهان صدای بازشدن دررا  شنید. بی 
صدابرگرداند.  طرف  رابه  اختیارسرش 

    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت ششم                     ترجمه  دکتر محمد علی صوتی

انگاری سرش دراختیار  بازشدن دربود. 
جبالوی  عظیم  هیکل  شمع   درروشنائی 
به  بیرحمی  با  دیدکه  در  پهنای  به  را 
ساکت  ادهم   کرد.  می  نگاه  خیره  او 
چشمان  شدوبه  میخکوب  سرجایش  
توانست  می  نه  او   . دوخت  چشم  پدر  
حرف بزند  ونه از  جایش بجنبدونه حتی  

فکر کند. جبالوی به او دستورداد:
- برو بیرون.

از  نداشت  که  را  آن   نیروی  ادهم  اما 
مثل  جایش   سر   . بخورد  تکان  جایش 
یک تکه سنگ ایستاده بود؛ گرچه هیچ 
شیئ جامدی نمی تواند احساس نومیدی 

ویأس کند . پدر  جیغ کشید:
- بروبیرون.

 . افتاد  راه  وبه  به خودآورد   اورا  ترس 
. ادهم  هم خلوتگاه را   پدربیرون رفت 
بود.  دردستش  هنوز  شمع  کرد.  ترک 
اتاق   وسط  ساکت   که  رادید   امیمه 
ایستاده واشک ازچشمانش جاری است 
کنارزنش  که  اشاره کرد  ادهم  پدربه   .

بایستد. سپس با خشونت  گفت :
من   سئوالهای  به  صادقانه   توباید   -

پاسخ بدهی .
حالت چهره ادهم حاکی ازفرمانبرداری 

بود. پس مرد پرسید:
- چه کسی  از کتاب تراباخبر کرد؟

ادهم بی درنگ مانند ظرف شکسته ای 
که محتوایش رابیرون می ریزد گفت :

- ادریس.
- کی ؟

- دیروز صبح
- چطورباهم مالقات کردید؟

آمد  جدید  مستأجران   با  دزدانه  او   -
ومنتظر شد تابامن تنها بماند.
- چرااورابیرون  نینداختی ؟

- پدر ترسیدم به من صدمه ای  برساند.
 جبالوی تشر زد:

- مرا پدر خطاب  مکن .
 ادهم به خودش جرأت دادوگفت :

غضبت   علیرغم    . هستی  پدرم  تو    -
وبرخالف حماقت من .

- اوترا به این کار اغوا کرد؟
باشد   سئوال  طرف  اینکه  بدون   امیمه 

جواب داد:
- بله سرور من .
جبالوی فریادزد:

- ساکت شو  حشره ... )سپس به ادهم 
روکرد(... جواب بده.

- او ناامید ومحزون وپشیمان  بود ومی 
خواست  از آینده ی  خانواده اش باخبر 

شود.
- پس تو  برای او این کاررا کردی .

این کار  انجام  از  او گفتم   به   ..  . نه   -
عاجزم .

- پس چه شد که فکرت راعوض کردی ؟
لب  زیر  کشیدو  آهی  نومیدانه   ادهم 

گفت :
-  شیطان.

جبالوی با تمسخر  ازاوپرسید:
- آیا به زنت هم گفتی آنچه بین تو واو 

گذشت ؟
دراین موقع اُمیمه  با هق هق  به گریه 
افتاد . جبالوی به او گفت  ساکت باشد 
وبطرف ادهم  برگشت وباانگشت  به او 
اشاره کرد  که جواب بدهد. ادهم گفت :

-بله.
- او به تو  چه گفت ؟

ادهم ساکت شد و بفکرفرورفت .
- آشغال جواب بده .

- دیدم که اوهم مشتاق است که ببیند 
به  کرد   می  وفکر  چیست  دروصیتنامه 

کسی ضررنمی زند.
جبالوی تحقیر آمیز به او خیره شدوگفت 

:
- پس تو به خودت اجازه دادی به کسی 
برتری  بردیگران  ترا  که  کنی  خیانت 
ازتو  شایسته  داد. درحالی که دیگران 

تربودند.
ادهم ناله کنان گفت :

 . ندارم  را  گناهم  از  دفاع  قصد   من   -
تو  بزرگتراز  گناه  اما بخشندگی وعفو 

وعذرخواهی من است .
- توباادریس  علیه من همدستی وتوطئه 
نظر  خاطر   اورابه  اینکه  بعداز  کردی 

لطفم به تو بیرون انداختم .
- من باادریس همدستی نکردم. اشتباه 
 . تست  گذشت  به  امیدم  .تنها  کردم 

اُمیمه حزن انگیز گفت :

- سرورمن ...
جبالوی  حرفش رابریدوگفت :

- ساکت باش حشره .
اوخشم آلود به هردو نگاه کرد وبالحنی 

وحشتناک گفت : 
- ازاین خانه  بیرون بروید.
ادهم  التماس کنان گفت :

- پدر...
جبالوی با خشونت گفت :

بیندازم  بیرون  شمارا   اینکه  از  پیش   -
خارج شوید.

۹
شاهد  تا   بازشد  بزرگ  ی  خانه  در 
اخراج ادهم  وامیمه  مطرود باشد. ادهم 
بقچه ای  حمل می کرد  وپشت سرش  
خوراک   اندکی  با  دیگری   بقچه  امیمه 
 ، حزین   ، ذلیل   دو  آن   . خودداشت  با 
پاگذاشتند.  بیرون  به  ونومید   گریان 
پشت  که   دررا  شدن   بسته  صدای 
سرشان  شنیدند باصدای  بلند به گریه 

افتادند. امیمه با هق هق  گریه گفت :
- مرگ کمتریم مجازات  برای من است .

ادهم با صدائی لرزان  گفت :
- یکبارهم  شده راست گفتی . امابرای 

من هم مرگ  کمترین مجازات است !
بودند   نشده  دور  خانه  از  چندان   هنوز 
که صدای قهقهه مستانه تمسخر آمیزی 

 . کردند  نگاه  اطراف  به  راشنیدند. 
با  را جلوی کلبه ای دیدند که  ادریس 
تخته پاره وحلبی  ساخته شده بودوزنش 
ادریس  ریسید.  می  آنجا  ساکت چرخ 
غم  به  )شادشدن   شماتت  و  سخره  به 
مات  وامیمه  ادهم  خندید.  می  دشمن( 

ومبهوت  ایستادند و به او ُزل زدند.
به رقص و بشکن   ادریس شروع  سپس 
به  دلخوری   با  ونرگس  کرد   زدن 
چشمان  با   ادهم   . رفت  کلبه  داخل 
ادریس  به  وغضب   ازگریه  شده  سرخ 
به فریبی  تازه آن وقت  نگاه  می کرد. 
و  رذالت  وواقعیت   بود   خورده  که 
بردودررقص  پی  ادریس  بزهکاری  
شادوشسماتت آمیز او  حماقت وکودنی 
است   ابلیس  همان  او  رادید.  خودش 
. خون  ادریس  ظاهر شده  که بصورت 
سرایت  مغزش  آمدوبه   بجوش  ادهم  
او  وبسوی  برداشت   خاک  مشتی  کرد. 
پاشیدوباصدای گرفته از خشم  فریادزد:

باتو   . عقرب درقیاس  لعین  - رجاله ی 
حشره ای  بی آزار است .

برحرکات   پاسخ  جای  به  ادریس 
رقصش افزود؛ سرش رابه راست وچپ 
انداخت وهمچنان  ابرو می   . می جنباند 
شده  تر  خشمگین   ادهم  میزد.  بشکن 

بود. پس فریادزد:
اوصاف  خاصیت،  بی  پست  فاسد    -

شایسته ی تو شیاد  دروغگوست .
ادریس کمرش را قر می داد وبا همان  
ظرافت گردنش را چپ وراست می کرد 

و با هرزگی می خندید.
ادهم بی اعتنا به اُمیمه که سعی می کرد  
، دهد   ادامه  راهش  به  کند  اوراوادار 

 دادزد:
-  تو براهت  ادامه بده  ای کثیفتراز مردمان.

واحساساتی   آرام  را  سرینش  ادریس  
کورشده  غضب  از  ادهم  چرخاند.  می 
انداخت  زمین  به  را  اش  بود.بقچه 
اورا  جلوی  خواست  می  که  امیمه    .
به طرف  را   وخودش  کنارزد   ، بگیرد  
گرفت   را  گردنش  کرد.  پرت  ادریس  
وباتمام نیرو  گلو یش را فشارداد. اثری 
شد.  نمی  دیده  درادریس  خفگی  از 
وهمچنان می رقصید. ادهم کفری شده 
بود. اورا زیر ضربات  مشت گرفت . اما 
بیفایده بودوادریس به دست انداختن  او 
ادامه  گوشخراش  بالحنی  وآوازخواندن 

می داد:
- مابچه های نازنازی   
باهمدیگه می ریم بازی

ناگهان ایستاد  وباپرخاش دشنام داد .
به  محکمی  ی   ضربه  آنچنان  سپس    
خوران   تلو  تلو  او  که  زد  ادهم   سینه 
تعادلش راازدست داد وبه پشت افتاد ...

 ادامه دارد
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چند کتاب من
درباره   مشاهداتم   ۱۸۴۴ سال  دراوائل 
سفر  درطول  «که  آتشفشانی  »جزایر 
دریایی بیگل  دیدارکرده بودم ، منتشرشد.
تصحیح   برای  زیادی  زحمت   ۱۸۴۵ در 
روزانه   یادداشتهای   « از  جدیدی   چاپ 
  )Journal of Researches(» تحقیقات 
که دراصل در ۱۸۳۹ به عنوان بخشی از 
کار فیتز-ُری  چاپ شده بود ، کشیدم . 
موفقیت این اثر  آدم بی تجربه ، بیش از 
دیگر کتابهایم  هنوز باغرور  مرا به وجد 
می آورد. حتی امروز  درانگلستان  وایاالت 
متحده  به فروش می رسدوترجمه ی آن  
برای دومین بار  درآلمان وفرانسه  ودیگر 
کشورها  به چاپ رسیده  است . موفقیت  
یک سفرنامه  مخصوصاً  شرح سفری علمی  
سالها بعداز چاپ  اول مایه ی شگفتی است 
. دهها هزار جلد از چاپ دوم  درانگلستان  

به فروش رفته است.
زمین  مشاهدات    « کتاب   ۱۸۴۶ در 
شناسی آمریکای جنوبی«  منتشر شد. من 
دردفتر کوچک  یادداشتهایم  که همواره 
کتاب  که  سه  ام  نوشته  دارم   با خودم 
زمین شناسی  )باضافه »جزایر مرجانی«( 
چهارسال ونیم  با کار منظم  ومداوم  وقت 
مرا گرفت ؛ » ده سال ازبازگشت من به 
انگلستان  گذشته است ، چه زمان  درازی 
بخاطر  بیماری  تلف کردم !« مطلب زیادی 
درباره ی این سه کتاب برای گفتن ندارم 
جزاینکه بطور گسترده ای نیاز به چاپهای 

جدید است .
دراکتبر  ۱۸۴۶ شروع  به کارروی  نوعی 
یا  چسب«  »ِکشتی  بنام   پوست  سخت 
وقتی  کردم.     Cirripedia سرخاب  
عادی  غیر   ، بودم  شیلی  درساحل  
درون  که   دیدم  را  آن  ی  گونه  ترین  
صدف » گوش دریای شیلیایی/ حلزون 
بودکه  فرورفته    )Concholepas(خاردار
کامالً  با بقیه ی » کشتی چسبها«  تفاوت 
داشت . بنابراین می بایستی  آن را  زیر  
وضعیت   بخاطر   - جدیدی  بندی   رده 
بعداً   . قراربدهم   - آن  بفرد   منحصر 
گونه ای  فرورونده  وهم خانواده  با آن  
درسواحل پرتقال  پیدا شده است . برای 
درک  ساختار کشتی جسبهای  جدیدی 
بایستی  شمارزیادی  که یافته بودم  می 

ازگونه های مشترک را آزمایش وتشریح 
کنم واین امر بتدریج به فهم همه گروهها  
منجرشد .من با پشتکار  هشت سال  روی 
این موضوع  کار کردم  وسرانجام  دوجلد 
زنده   انواع«   « همه  توصیف   در  قطور  
ی  درباره  حجم   کم  رحلی   ودوکتاب  
انواع منقرض شده ، منتشر شد. شک ندارم  
از  دریکی  بولِور)۱(   لیتون   ادوارد   سر 
نوولهایش  به پروفسورالنگ  اشاره می کند  
که دو جلد کتاب  بزرگ درباره صدف 
کوهی / خاره چسب)Limpet(  نوشته بود، 

کتاب مرا  درنظر داشته است . 
مشغول  سال  این هشت  طول  در  اگرچه 
این کاربودم ، اما طبق یادداشتهای روزانه 
تلف  بیماری  بخاطر  ازعمرم  دوسال  ام 
به  چندماه  در ۱۸۴۸  سبب  بهمین  شد. 
که  رفتم   درمانی   آب  برای  »مالِورن« 
خانه  به  وقتی  بنابراین   بود.  برایم خوب 
دوباره  که  یافتم   را  این  توان  برگشتم  
کارم را ازسربگیرم . آنقدر ناخوش بودم 
در ۱۳ دسامبر  ۱۸۴۸  پدرعزیزم  وقتی 
درگذشت نتوانستم  درمراسم خاکسپاری 
عمل  او  »وصی«  وبعنوان  کنم  او شرکت 

نمایم .
فکر می کنم  کارم درباره  کشتی چسب 
ازارزش واالئی برخوردارباشد. همچنانکه 
استثنائی   چندنمونه  توصیف   از  گذشته 
اندامهای   Homology  همسانی ، وجدید 
را کشف  پیوند  ووسیله  یافتم  را  مختلف 
کردم . بااینکه  درباره پیوند  غده ها اشتباه 
می کردم . ولی سرانجام  وجود بعضی رده 
های نر ریز بعنوان  مکمل وانگل گونه های 
دوجنسه Hermaphrodites را نشان دادم.

کشف اخیر سرانجام  کامالً قطعی  ومحرز 
آلمانی   ای  نویسنده  زمانی   بااینکه  شد؛ 
سرتاسر گزارش را به قدرت  تخیل  خالق 

من  نسبت داد.
»کشتی چسب ها«  بسیار متفاوتند وطبقه 
بندی آنها  دشوار است . تحقیق  درباره 
بایستی  می   » انواع  در»منشأ  وقتی  آنها  
اصول طبقه بندی  طبیعی را توضیح دهم ،

 برایم  مفید وقابل  استفاده بود. باوجود

 ، نویس   داستان   )۱۸۷۳  -۱۸۰۳(   -)۱(
نمایشنامه نویس ، سیاستمدار وصاحب آثارزیاد  
معلوم  نشده.  ترجمه  فارسی   به  که هیچیک 
نیست داروین به کدام یک از آثار پرشمار او 

اشاره می کند.

این شک دارم  این کار ارزش  این همه 
اتالف وقت داشت .

ازسپتامبر  ۱۸۵۴ به بعد  تمام وقتم  صرف 
برای  یادداشتهایم  انبوه  کردن   مرتب 
مشاهده وآزمایش دررابطه با تغییر شکل 

انواعTrans mutation of species شد.
درطو.ل سفر دریائی بیگل  سه مورد  عمیقًا 

مرا  تحت تأثیر قرارداد:
: کشف فسیل  جانوران  بزرگ   نخست 
آرمادیلو  پوشش  مانند  زرهی  پوشش  با 
ی کنونی در  چینه بندی  »پامپا« )علفزار  

جنوب شرقی آمریکای جنوبی.
دوم :  شیوه ای که  جانوران هم خانواده  
می  یکدیگر  جایگزین   قاره   درجنوب 

شوند.
سوم :  ویژگی بیشترنمونه های  آمریکای 
جنوبی در مجمع الجزایر  گاالپاگوس که 
در هر جزیره متفاوت از جزیره دیگر است
هیچیک از  بیست ویک جزیره  بنظر نمی 
رسد از نظر زمین شناسی  بسیار قدیمی 

باشد. 
و  اینها  مانند   هایی  واقعیت  است  واضح 

همچنین  بسیاری واقعیتهای   دیگررا می

توان  با مفروضاتی که » انواع«  بتدریج  
تغییر وجرح وتعدیل  می یابند ، توضیح 
می  خاطرم  از  مکرراً  موضوع  این  دادگ 
توجه  باید  ترتیب   همین  به   . گذشت 
محیط  شرایط  تأثیر   فقط   نه  داشت  
وتمایل  موجودات زنده  )خصوصاً درمورد 
به موارد  بی شماری دیگر می  گیاهان( 
توان  اشاره کرد  که هرگونه  موجود زنده  
بخوبی خودش را  با محیط  وفق می دهد. 
بعنوان مثال  دارکوب  یا قورباغه درختی  
از درخت باال  می روند یا بذر به وسایل 
گوناگون  برای تکثیر  پراکنده می شود. 
تعجب  در  سازگاری  ازاین  همیشه  من 
توضیح  اینهارا  بتوان   که  تازمانی  بودم. 
داد  به نظرم تالش برای اثبات شواهد غیر 

مستقیم که انواع چگونه تغییر یافته اند  ، 
درزمین  الیل   ی  شیوه  کردن   دنبال  با 
شناسی وبه وسیله جمع آوری  اطالعاتی که

تقریباً بیفایده است .

زندگی نامه خودنوشت 
چارلز داروین

ترجمه  دکتر محمدعلی صوتی                                         قسمت دوازدهم

بعداز بازگشت به انگلستان  به نظرم آمد  
به هرحال  ممکن است در تغییر  جانوران 
وگیاهان  مانند اهلی کردن وشرایط طبیعی 
موضوع  برتمامی  پرتوی   ، باشند  مؤثر 

بیفکند.
درژوئیه  من   یادداشت  دفتر  نخستین 
۱۸۳۷ بازشد. من بااصول  دقیق »  روش 
بیکن« )۲(  بدون توجه  به تئوریهای کلی ،
وگیاهان   به جانوران   نسبت  بخصوص    
چاپ  تحقیقات   کمک   وبا  شده  اهلی 
شده وگفتگو  با پرورش دهندگان  ماهر 

حیوانات  وباغبانان  و مطالعه ی  مفصل ،
کتابهایی  فهرست   به  وقتی   . کارکردم   
، نوع خواندم وخالصه کردم  از همه  که 
و  روزانه   یادداشتهای  همه  ی  باضافه   
نشریات علمی  انجمنها ، ازسخت کوشی 

خودم درشگفتم .
موفقیت   مبنای  انتخاب  دریافتم   بزودی 
قابل  نژادهای  کارگیری  دربه  انسان 
استفاده  جانوران  وگیاهان بود. اما انتخاب 
برایم   مدتها  زنده   موجود  دراعضای 

رازآمیز بود.
دراکتبر  ۱۸۳۸ بعدازاینکه پانزده ماه بطور  
منظم مشغول  تحقیق بودم ، برای سرگرمی 
کتاب  »جمعیت«    مالتوس را خواندم و 
» تنازع بقا«  را که همچنان  ادامه دارد 
خصلتهای  ی   مشاهده  کردموبا  درک   ،
حیوانات  وگیاهان  پی بردم تحت شرایطی 
ماندگار  به  گرایش  مطلوب  های   گونه 
نامطلوب محکوم   شدن دارندوگونه های 

به ازبین رفتن اند.
نتیجه این روند  تکوین گونه های جدید 

خواهد بود.
یافتم  دست  ای  نظریه  به  آخر  دست 
 . که می توانستم  براساس آن کار کنم 
تصمیم  داوری  پیش  از  پرهیز   برای  اما 
مختصر  طرح  یک  حتی  مدتی   گرفتم  
هم ننویسم . درژوئن  ۱۸۴۳ خودم راقانع 
را  ام   ازتئوری  موجز  ای  کردم  چکیده 
در۳۵ صفحه با مداد  بنویسم . این مطلب 
درتابستان  ۱۸۴۴به ۲۳۰ صفحه   افزایش 

یافت که هنوز رونوشتی ازآن رادارم .
آن زمان به یک مسئله  بسیار مهم  پی 
نبرده بودم واین برایم  حیرت آوربود. بجز

وتخم  کلمب  »کریستف  اصل   به  توجه 
آن  حل  وراه  آن  به  مرغش«)۳(چگونه 
غفلت کرده   بودم . این مسئله گرایش 
موجودات  آلیOrganic   به جداشدن 
ازتبارخویش  وویژگی های موروثی  برای

: Baconianروشی علمی  بیکن  )۲(- روش 
درتاریخ علم است که توسط  فرانسیس بیکن  
پیشنهاد   )۱۶۲۶-۱۵۶۱( انگلیسی  فیلسوف 
شدوروش قیاسی ارسطورا رد کرد وبجای آن 

روش استقرایی را پیشنهاد کرد.
)۳(- درضیافتی به کریستف کلمب )۱۴۵۱-
۱۵۰۶( گفته شد که کشف آمریکا امری پیش 
پا افتاده است ودستاورد مهمی نیست .کلمب 
تخم مرغی را روی میز گذاشت  وازمدعیان 
نگهدارند.وقتی  سر  روی  آنرا  خواست 

وجداشدن   تغییر   . است  پذیری  تغییر  
آنهاازتبار خویش را می توان  ازطریق  طبقه 
، ، گونه هازیر خانواده ها  بندی گونه ها 
وقس  فرعی  های  زیررسته  ها  خانواده   
ای  نقطه  داد. من درست  توضیح  علیهذا 
بخاطر   ، بودم  سواردرشکه  راوقتی  ازراه 
ِ، آنگاه  که از  یافتن  راه حل   می آورم 
شادشدم .  این امر مدتهای مدید  بعداز 

آمدن  به داون  رخ داد.
نتایج  به باورمن  راه حل  این است که 
اصالح شده ی  همه ی فرم های مسلط 
گوناگون   مکانهای  در  افزایش  وروبه 

طبیعت سازگار می شوند.
دراوائل  ۱۸۵۶  الیل به من  توصیه کرد  
نظراتم  رابطور مشروح  بنویسم . منهم بی 
درنگ  دست بکارشدم  درمقیاس سه یا 
چهار  بار مفصل تر  از پیش که بعداً در » 
منشأ انواع « دنبال شد . اما این فقط خالصه 
ی موادی بود  که جمع آوری کرده بودم 

وهنوز به نیمه ی  راه نرسیده بودم .
. برای  برنامه هایم  متوقف شد  بااینهمه 
آقای   ، تابستان  ۱۸۵۸  دراوایل  اینکه  
»واالس« )۴(  که درآن وقت  در « مجمع 
الجزایر  ماالیی )۵( بود  مقاله ای  تحت 
عنوان  »  درباره گرایش  نامحدود گونه 
ها  به جداشدن  از نوع اولیه«  فرستاد. این 
مقاله  بعینه با تئوری من مطابقت داشت . 
آقای واالس ابراز عالقه کرده بود  اگر من  
آن را مناسب  می دانم بهتر است آن ر ا 

برای  الیل  بفرستم  تا آن را مرور کند.
الیل   درخواست  به  بنا  شرایطی  تحت 
وهوکر  موافقت کردم گزیده ای از دست 
نوشته ام  همراه با نامه ای که بتاریخ ۵ 
  )۶( آساگری«    « به   ۱۸۵۷ سپتامبر 
نوشته بودم ، همزمان  با مقاله ی واالس  
درژورنال  گزارشهای  انجمن  لینیان )ص 
راضی  ابتدا   برسد.  بچاپ   )۱۸۵۸ ،  ۴۵
نبودم  چون فکر می کردم  آقای واالس  
فکر کند  کار من غیر موجه است . ولی 
آن زمان نمی دانستم  چقدراو  بلند نظر و 

بزرگ منش است .
گزیده دست نوشت من  ونامه ای که به 
آسا گری نوشته بودم  برای انتشار  درنظر

هیچکس نتوانست، خودش آنرا شکست وروی 
سر  نگهداشت. این داستان بیشتر مثالی است 
بفکر  ازآن  پیش  برای خالقیت وراه حلی که 

کسی نرسیده است .
 )۱۹۱۳-۱۸۲۳( واالس  راسل  آلفرد   -)۴(
طبیعی دان وجهانگرد ونویسنده آثارگوناگون 

درباره پراکندگی جغرافیایی وتکامل.
در  ماالیی   الجزایر  مجمع   :   Malay-)5(
جنوب شرقی آسیا بین اندونزی واسترالیا بابیش 
نیز  دبگری  بنامهای  که  جزیره  هزار   ۱۳ از 

خوانده می شسود.
 :   )۱888  -۱8۱۰(  Asa Gray  -)۶(
درقرن  آمریکایی  گیاهشناس   مشهورترین 
داروین  با  مالقات   چندین  او  نوزدهم. 
کردند.  ردوبدل  نامه  سیصد  وباهم   داشت 
گیاهشناسی  ی  زمینه  در  کتابهایی  نویسنده 
. است   Darwiniana آنجمله   از  وتکامل 

گرفته نشده بود. زیرا  نارسا بودند. ازسوی 
دیگر مقاله ی آقای واالس تحسین برانگیز  
وکامالً  روشن نوشته  شده بود.. به هرحال  
انتشار مشترک  نوشته های  ما بسیار  کم 
مورد توجه قرارگرفت . تا آنجا که  بخاطر 
می آورم  تنها یادداشت  چاپ شده  درباره 
ی آنها  نوشته پروفسور  هاتون )۷(   اهل 
آن  در  نظرش  هرچه  به  بود.که  دوبلین 
و  است  وساختگی  جعلی  است   نوآوری 
آنچه واقعیت است  قدیمی است . این نشان 
می دهد  هر نظر جدیدی  برای جلب توجه 
عموم الزم است  به تفصیل توضیح داده 
شود. درسپتامبر ۱۸۵۸ با توصیه  واصرار 
الیل  و هوکر  برای آماده کردن  یک جلد 
کتاب  درباره ی تغییر شکل  انواع مشغول  
شدم. اما اغلب  به سبب ناخوشی و چندبار 
مسافرت  به مؤسسه آب درمانی  دکتر  
لین  در مور پارک  به تأخیر افتاد. دست 
نوشت  مفصلی که  در ۱۸۵۶ نوشته بودم ، 
خالصه وتکمیل کردم  که سیزده ماه  وده 

روز  با سختکوشی  وقت مرا گرفت .
کتاب تحت عنوان  » منشأ انواع«  درنوامبر  
۱۸۵۹ منتشر شد . گرچه چاپهای بعدی 
بااضافات  واصالحات زیادی نشر یافت ، 

اما دراساس همان کتاب است .
کار  مهمترین   اثر   این  نیست   شکی 
درزندگی  من است وازآغاز بسیار موفق 

بوده است .
 نخستین چاپ آن  درروز نخست  ، ۱۲۵۰ 
جلد  بفروش رسیدوبالفاصله ۳۰۰۰ جلد  
چاپ ومنتشر  شد. اکنون )۱۷۸۶(  شانزده

 :)۱8۹8-۱8۲۱(  S.Haughton  -)۷(
نویسنده ایرلندی واز منتقدان داروین. 

هزار جلد  درانگلستان  بفروش رسیده  و 
باتوجه به خشکی ودشواری کتاب ، فروش 

گسترده ی آن قابل توجه است .
این کتاب تقریباً  به همه ی  زبانهای اروپایی  
حتی به اسپانیایی و بوهمی ] درحال حاضر 
بخشی از جمهوری چک است[  ، لهستانی 
و روسی و بقول خانم  برد  به ژاپنی هم  
به  ای  درمقاله  . حتی  است  ترجمه شده 
زبان عبری  ادعا شده  که این تئوری  با 

متن  عهد عتیق )تورات(  مطابقت دارد!
آنهارا  ی  همه  مدتی  بود.  فراوان  نقدها 
درباره ی » منشأ انواع « ودیگر کتابهای 
خودم  را جمع می کردم . شمار آنها ) به 
غیراز نقد روزنامه ها(  بالغ بر ۲۵۶ بود. 
اما بعداز چندی نومیدانه  ازاین کار دست 
ای   جداگانه  وکتابهای  مقاالت   . کشیدم 
درباره ی این موضوع  انتشار یافته است . 

درزبان آلمانی هریکی دوسال فهرست یا 
 Darwinismus   کتابشناسی  تحت عنوان

منتشر می شود.

فکر می کنم  موفقیت  کتاب منشأ انواع  
پیش   مدتها  که  بود  این  بخاطر   بیشتر 
دست  دو  وازآن  نوشتم  فشرده   دوطرح 
شیوه  بااین   . کردم  خالصه  را  نوشت  
توانستم  اطالعات ونتایج  درخورتوجه را 

انتخاب کنم .

***

ادامه دارد
مجمع الجزایر گاال پاگوس
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سخنان شادروان پورداود

پیشگامان   از  یکی  پورداود  شادروان 
پیرایش وآرایش زبان پارسی  است  و 
می  پایان  به  او  با سخنان  نوشتاررا  این 
بسیار  گفتنی  هنوز  که  هرچند   . بریم 

است. پورداود می گوید:
مآبان  در  بیهوده آخوند   ... کوشش   «
فارسی  ثلث   زبان  نگاهداشتن   زنده 
خواستاران  رسید.  نخواهد  بجائی  
اینگونه  زبان  که خودرا  فارسی مدار 
ی   درزمینه  خواهند   می  پندارند   می 
زبان  کار همان  شریعتمداران  رادرامر  
بمعروف  ونهی از منکر  انجام دهند. مثاًل 
کلمه » ویژه«  نباید به زبان  رانده شود 
زیرا مکروه است . یک سوداگر  هرچند  
هم ورشکسته باشد  باید تاجر  خوانده 
شود نه بازرگان . والده وابوی  نزد اینان 
مهربان تر  از مادر وپدر هستند واخوی  

مردی است  محترم تراز برادر. 
الحضره  وصاف  وبلیغ  فصیح  فارسی 
زبان    ، المعجم  تاریخ  و  نادری  ودره    ،
تریاک   چنانکه  است   اینان  انحصاری  

وسوخته آن  انحصار دولتی است . 
طرفداران   از  مداران   فارسی   ، آری 
هفتادوپنج   که  هستند   زبانی  همان 
وگزاف   الف  اگر  باشد.  عربی  درصد 
از چنین  زبانی    انزجار مردم  را  اینان  
بر نیانگیخته بود ، کسانی  ازاین پیشامد  
فرصتی  بدست نمی آوردند  که بگویند  
الفاظی که   . عرب اصالاً  زبانی نداشت 
بآنان  باز خوانند  =ون : قریش ، علی ، 
مَمَجد، شیئ ، وعطش  وجز اینها  معرب  
آتش  و  چیز،   ، مزدا  آریا،   ، کوروش  از 

است .
چیزی که  همه مان  باید بیاد بسپاریم  
است  قرن  نیم  به   نزدیک  که   اینست 
)خوانندگان توجه دارند که این سخنان 
مربوط به حدود پنجاه سال پیش است( 
درایران   مشروطه   آمدن   پیش  با 
اندیشه  وخامه  وبرانگیخته  وآزادشدن 
  ، پرستی   ومیهن  ملی   غرور  شدن  
تغییری در طرز نگارش  فارسی  ، روی 
را  فارسی   یک   سه  زبان   آن   و  داد 
محکوم  به نیستی ساخت  وبگور  خاطره 

مستوفی مآبان  سپرد.
آورد  پیش  زمانه   خود  را   تغییر  این  
وزبان بومی  مارا ازآن  قالب تنگ  بیرون 
کشید. درطی همین  سالها هزاران  مردم 
پروبال   فارسی   باهمین  سرزمین   این 

گشوده واز تنگنای  قفس  یا سینه تنگ 
آخوند مآبان  رهائی یافته ، آشنا شدند.

مردم پنجاه  و شصت ساله  ایران که  از 
خواندن ونوشتن  بهره ور باشند  بسیار 
این  به  کسانی  درمیان   شاید  اند.  کم 
سن  فقط چند تنی پیدا شوند  که فارسی  
ما  چه  بپسندند...  را   نامه  سندباد«    «
که  را   راهی  نخواهیم   وچه  بخواهیم 
پیمود.  بپیماید  خواهد  زبان   این  باید  
از سنگالخ الفاظ  درشت عرب  خواهد 
یا  اندازان   دیوانه  گذشت  واز کلوخ  
نخواهد  گزندی  مایه   بی  سازان  واژه  

دید.
دوستداران زبان پارسی  در پیکار الفاظ 
دیوانگان   وهذیان   ومهمالت    بیگانه  

دیگر پیروزمند  خواهد گردید...
بی شک  ازسن چهل بپائین  تر  شماره 
باسوادان  لبشتر است  ودر میان  اینان  
کمتر کسی پیدا می شود  که خودی را  
به بیگانه برتری  نهد و بگفتن  ونوشتن  
عدلیه ومالیه  بجای دادگستری  ودارائی  
تاریخ   همین  از  وچنانکه  ورزد  اصرار 
از  بسیاری  فرزندان   نامهای  بپائین  
خانواده ها  ایرانی است  وهیچکس هم  
دربرگزیدن چنین  نامهایی  ناچار نبود. 
عالقه   ، ودرس   دبستان  با  بروز   روز 
رسم  و  شود   می  بیشتر  ملی   بزبان  ما 
میان  از  پروری   وعربی  ُکشی   فارسی 
می رود وشیوه دیرین  برخی از ایرانیان  

عرب تراز عرب  نکوهیده می گردد.
جا  بی  فروشی   فضل  برای   اینکه  از 
 ، فارسی   با هر یک کلمه   ، وبی جهت 
سه وچهار  لفظ مترادف  تازی آوردند  

وچیزی چون  وصاف الحضرۀ  ساختند.
زبان   چنین  درباره  است   خوب  چه 
ناهنجاری  خود رنجه نکنند  وبه مرگ 
آن  گریبان ندرند وکاله برزمین  نزنند:

مرده نشود زنده ، زنده بستود آن شد
آیین جهان چونین  ، تاگردن گردان شد
» رودکی«
شد  چیره  بفارسی  عربی   ازاینکه    ...
بسبب پرمایگی  این یک  وکم  مایگی 

آن دیگری  نبوده است...«
جاوید  پیوسته   ونامش  شاد   روانش 
نیازی  که  اندازه  همان  باد.درنوشتن  
بکاربردن    ، نیست   دشوار  واژگان   به 
بایسته  نیز  پارسی   ساده  واژگان 
واژگان   اینگونه  از  گیری  بهره   . است 
راستین   معنای  در  آنها   وبکاربردن 
آوردن   از  مارا   تنها   نه  خود  ودرجای 
ای   بیگانه  یا هرواژه   و  تازی   واژگان  

بی نیاز می کند  که زبان را نیز  از کژی 
ونادرستی  می رهاند ودر جای راستین  

خود می نشاند. 
راستی   لت  هنگامی   ساده   روش  این 
روان  واژگان   که  دارد   سازگاری 
وآنهارا   بپذیریم   را   پارسی  وآسان  
بیاد بسپاریم  ودرنوشتن  وسخن گفتن  
)عادات(  های  خوی  بر  و  بکاربریم  
واژگانی  از  آنچه  دربکاربردن   زبانی  
رانیم   برزبان  می  وناخودآگاه  که آگاه 
ونوشتن  . ودرسخن گفتن   چیره شویم 
بیادداشته باشیم  که ایرانی هستیم  وجز 
نباید سخن بگوئیم و  پارسی   بواژگان  

بنویسیم .
آوری  زبان  های   شیوه  از   یکی 
)فصیح  سخنی   وخوش  )فصاحت( 
وبکاربردن   داشتن  پارسی   درزبان    )
واژگان آمیخته  )مرکب(  است که در 
زبان  )فسحت(   وگشادگی  گستردگی 
چنانکه   دارد...  فراوان  )تأثیر(  هنایش 
شده  وشناخته   آشنا  که   واژه»دل«  
است  در آمیزش با واژگانی دیگر  معنی 

های گونه گون  می دهد. چون:
دل آرا  کسی  یا چیزی که دل را نشاط  

دهد و شادی آورد.
دل آرام :  یا آرام دل  کسی که دل را 

آرامش دهد.
دل آزار:  کسی  یا چیزی که دل را  آزار 

و یا رنج دهد.
را   دل  که  دل   آسایش  آسا:یا  دل 

آرامش وآسایش دهد.
هیاهو  شورو  دردل   که  آشوب:   دل 

وآشوب  برپا کند.
دل افروز: که دل را  شادوروشن کند.

دل افگار:  دلخسته وآزرده
 دل انگیز:  که دل برانگیزد  وآدمی را  

بشادی آورد.
دل اندروا: مضطرب وپریشان

دلباز:  جای دلگشا وباصفا.
دلبر:  محبوب ، معشوق .

دلربا :  کسی یا چیزی که دل را برباید.
دلبند:  پیوند گاه ،  دلبستگی که آدمی   
دل بسته آن باشد  چون فرزند و جزآن.

 دل پذیر:  پسندیده ومرغوب.
دل پسند:  که پسند دل باشد  و دل آن 

را بپسندد.
دل پیچه :  دل درد یا شکم درد.

دلجو: تسلی دهنده .
دلجوئی : نوازش .

دهد  خراش  را  دل  که    : خراش  دل 
وبیازارد.

دلخسته :  دل آزرده
دلخون :  غمناک ، آزرده دل 

دلخوش :  که دل را شادو خوش کند.
آن  خواهان  دل  که  را  آنچه  دلخواه:  

باشد. یا ایده آل .
دل دار:  محبوب 

دل دار:  باجرأت ، شجاع.
دل داده : فریفته 

دلدادگی : شیفتگی ، فریفتگی .
دل ریسه :  ضعف وبی حالی .

دلریش :  پریشان.
دلستان :  که دل بستاند.

دلسرد: ناامید.
دل سوز:  غمخوار، مهربان

 دل سوزه :   دلسوزی ، مهربانی.
 دل شکسته :  آزرده

دل گرم :  امیدوار
دلکش :  که دلی را بسوی خود کشاند.

دل ُگسل: مالل آور ، رنج آور
دل مرده :  افسرده ، ملول  ، آزرده

ویا  ببازی    ، سرگرم    : مشغول  دل   
بکارهای گوناگون  سرگرم شدن.

دل نواز:  که دلی را بنوازد
دلواپس :  پریشان خیال  ، آشفته حال.

دلهره :  تشویش ، اضطراب .
وبسیاری ازواژگان دیگر چون :

پاکدل ، قویدل ، پُردل ، بز دل ، بی دل ،
تنگدل ، سنگدل ، شوردل ، چرکین دل ،
خونین دل ، وجز اینها  که هریک معنائی 
واژگان  معنی»  با  و  داشته  جداگانه  

آمیخته« همانندی ندارد.

***

بنویسیم   پارسی  و  بگوئیم  پارسی  بحث 
در اینجا به پایان می رسد.

جاوید  از  قسمت  چهارده  دراین  آنچه 
نام دکتر خانک عشقی صنعتی  نوشتیم  
مشت نمونه خروار است و تلنگری است 
وهویت  ملی  غرور  که   ملی   برحافظه 
ایرانی ما به زبان ما وابسته است . اگر 
زبان  به  بندیم  پای  خود  ملی  هویت  به 

پارسی هم  باید  دلبندی نشان دهیم .
سرشار  و  پذیر   دل  روزهایی   برایتان 
از بهروزی و کامروایی آرزو می کنیم . 

 

اپرسی بگوئیم و اپرسی بنویسیم
نوشته ای از جاویدنام  دکتر خانک عشقی صنعتی 

قسمت چهاردهم 

شاگرد   سال  سه  من   که  آنجائی  از 
نظر   وزیر  بوده  الملک   کمال  هنرستان 
استاد اسمعیل  آشتیانی  رئیس هنرستان  ، 
به کار نقاشی  دررشته  آب رنگ وروغن 
و آبرنگ  کارآموزی نموده ام الزم دانستم 
مختصر شرح حالی از کمال الملک  ، این 
ابر مرد  دنیای هنر  بنویسم . گرچه شهرت  
این استاد بقدری است  که پس از سالها  
هرکس از خردوکالن  و نقاش و غیر آن  
وی را می شناسد وکم وبیش  از زندگی 
او وزحماتی  را که درراه رواج هنرهای زیبا 

متحمل گشته باخبر است .
محمد غفاری   مشهور به کمال الملک  ، 
درسال ۱۲۴۴ هجری قمری  در کاشان 
بزرگترین   از  وی  گشود.  بدنیا  چشم  
نقاشی  در  نامی   وهنرمندان   استادان  
کالسیک  ومؤسس هنرستان  نقاشی ایران 

است .
کمال الملک  پس از این که دررشته های  
مختلف هنر  شاگردانی نظیر  ، علی محمد 
حیدریان ، اسمعیل آشتیانی ، وحسین شیخ 
را درنقاشی  و ابوالحسن  صدیقی را  در 
مجسمه سازی  و جمشید امینی را  در قالی 
بافی  و علی ُرخساز را در موزائیک سازی 

تربیت کرد.
کمال الملک درسن کمال ، مردی بسیار  
خوش  و  هیکل  خوش   ، تنومند  بلندقدو 
سیما بود. رنگ چهره اش به سرخی می 
زد. سبیل هارا مانند  بیشتر پهلوانان  ایران 
باستان  آزاد می نهاد  وریش را می تراشید. 
اجتماعات   ودر  بود   محجوب  ذاتاً  آدمی 
رسمی  بیش از آنکه سخن بگوید  خاموش 
می نشست و به گفتار دیگران  گوش فرا 
می داد. دربرابر کوچکترها  وافراد نیازمند  
، افتاده ، خاکی و مددکار  و  وکم توان  
 ، مندان  وصاحبان قدرت   دربرابر  زور 
مغرور  ، مقاوم  و سرکش بود  وقتی در 
جمع  یاران  محفل  انس  ، حضور داشت  
به یک هنر پیشه  مبدل می شد . لطیفه 

می گفت ،
از    . گفت  می  قصه   ، کرد  می  شوخی   
ادبیات  فارسی و فرانسه  یا از آزمونهای 

جالب خود درزندگی سخن می راند.
الملک   کمال  ممتاز  خصایص   از  یکی 
دلبستگی شدید  او به ایران  بود. روانشاد  
حسنعلی وزیری  در کتاب خود  بنام  » 
کمال الملک«  دراین باره دو داستان  درج 
کرده است که معیار  خوبی برای  شناخت  
سرزمین   به  نسبت   او  معلم   احساسات 

هنرپرور  اجدادی است .
می  نویسنده  داستان   دو  این  از  دریکی 

گوید  که روزی همراه  استاد هنگام  ورود 
از میدان  توپخانه  به خیابان  عالء الدوله  
درشکه ای را می بیند  که سفیر یکی  از 
کشورهای همسایه  ومقتدر روز  در آن 
نشسته  و دوازده سوار  دررکابش  اسب 
می تازند. وقتی درشکه  نزدیک  وزیری و 
استاد می رسد ، سفیر  که کمال الملک  را 
می شناخته است  با احترام تمام  از جای 
بر می خیزد  و به عنوان  تعظیم  کاله از 
سر بر می دارد. وزیری می گوید  استاد 
دربرابر اینهمه ُکرنش  تنها سری به نشانه  
پاسخ تکان  می دهد و بعد اضافه می کند  
که وقتی  درشکه وسواران دورشدند  من 
که از خونسردی  وبی اعتنائی  کمال الملک  
مبهوت شده بودم  به او گفتم  آقا این چه 
ناراحتی   با  واو  بود؟  نوع  جواب  سالمی 
پاسخ داد:»  این به وطن من  به حقارت 

نگاه می کند.«
می  وزیری   حسنعلی  دوم   درداستان 
اتاقش  رفقای صمیمی   نویسد: روزی در 

و پرحرارتی ، جنجالی به پا  کرده بودند . 
پیش آمد مهمی  در ملک رخ داده بود  همه 
صحبت از سیاست  ومیهن  رانده  ، عقایدی 
اجازه  است   مفصل  مطلب  گفتند.«  می 
دهید  خالصه آن را  به نظرتان برسانم. 
حاضران  اکثر  که  اینجاست  کالم   جان 
ایران وایرانی را  مالمت می کنند  وهمه 
نقص و عیب هارا  به وطن نسبت می دهند 
. نویسنده می گوید کمال الملک  همه این 

حرفهارا  باالتهاب گوش داد وبعد گفت : 
» دوستان تمام ایرادات و نواقصی را که 

شما دراین یک ساعت  به وطن من  نسبت 
 ، پیر  داراست.  من  مادر  را  همه  دادید  
، بیقدرت و چیزهای دیگر. باهمه  ناتوان 
اینها  مادرم را دوست دارم وبا آن دختر 

زیبای اروپائی  عوض نمی کنم .« 
سکوت مجلس را گرفت .پس از آن که 
استاد مدرسه صنایع مستظرفه را گشودند  
برای محافظت  و نگاهداری آثار صنعتی 
نظر  واز  شدند.  مقیم  مدرسه  در  خود 
این که به همسر ومادرشان  هم به علت  
خانه  به   آنهارا  نگذرد   سخت  تنهائی 
همسر  برادرشان )رضیه خانم(  در خیابان  
منیریه ، باغ میرزا حبیب اهلل  نظام التجار  
فرستادند... همه ماهه خودشان  می رفتند 
وحقوق مکفی  برای همه می دادند  و به 

مدرسه بر می گشتند...«

فروغی   )محمدعلی  الملک  ذکاء  مرحوم 
در مقاله  » یاد کمال الملک« ضمن بحث  
درباره روزهای  تنگدستی استاد ) مقارن  
با اواخر  حکومت مظفرالدین شاه ( نوشته 
است که : کمال الملک  خانه  ملکی خودرا 
اختیار کرد  و  اجاره نشینی   فروخت  و 
دیگر  دارای خانه نشد تا به نیشابوررفت.«

انتقال  دادن محل  با  استاد  نتیجه آنکه  
زندگی  همسر ومادر  خود به خانه  رضیه 
خانم  )زن برادر خوبش ، همسر  مرحوم 
ابو تراب غفاری( واقامت خود  در مدرسه 
، بایک تیر دو نشان  زده است . یکی اینکه  
طبعاً توانسته است  اجاره محل  مسکونی 
ودرهزینه  کند  فسخ  را  وخانواده   خود 
فامیل کاهش  ایجاد نماید  ودیگر اینکه  با 
اقامت درساختمان مدرسه  برنقاشی های  
فوق العاده  ارزنده خویش  و دیگران که 
زیب  اتاق ها بوده  نظارت دائمی  پاشته 
از احتمال  دزدیده شدن  یا آسیب  دیدن 

آنها  پیشگیری کند.
ناگفته نماند  زمانی که استاد به حسین آباد  
نیشابور رفت و گوشه عزلت  اختیار کرد  ، 
درطی اقامت درآنجا حادثه عجیبی برای او 
اتفاق افتاد  و آن اینکه  روزی سردار معتمد 
گنجه ای  که از دوستداران  او بود سنگی  
به جانب  یکی از مستخدمین  خود پرتاب 
خورد  استاد   به چشم  تصادفاً  که  کرد  
ودراثر  شکستن  شیشه عینک  یک چشم  
او آسیب دید  و نابینا شدولی هیچگاه کمال 
الملک  این حقیقت را فاش نکرد  وکوری 
چشم را  بعلت اصابت  به میخ چادر  ذکر 

مینمود.
دکتر عبدالحسین نوائی  در کتاب کمال 
کمال  فوت  چگونگی  پیرامون   الملک  

الملک چنین می نگارد:
درهفتم تیرماه ۱۳۱۹  استاد دچار مرض 
حبس البول  شد وایشان  را به مشهد بردند 
ودربیمارستان شاهرضا  تحت معالجه  قرار 
دادند. پس از بهبودی نسبی که روی داد  
باصرار زیاد  تقاضای مراجعت  به نیشابور  
کرد ودر نیشابور آشنایان ودوستان  متنع 
ازرفتن به حسن آبادشدند وباألخره ایشان  
بمنزل برادرزاده خود  آقای محمد غفاری  
بتاریخ یکشنبه ۲۷  آنجا   رفتند وهم در 
مرداد ۱۳۱۹ دوساعت بعدازظهر  بدرود 
زندگانی گفته وروز بعد  در میان تشییع 
شیخ  مقبره  به  مردم  احساسات   وابراز 
عطار منتقل  ودرآستان آن بزرگوار  بخاک 

سپرده می شود.« 
روانش شاد و یادش گرامی باد.

    محمدعلی دولتشاهی

ظهور امکل الملک 
 

ظهورکمال الملک فصل تازه ای را در بخش هنرهای تجسمی ایران گشود



صفحه ۳۹
آزادی

- سال نهم
شماره ۱۰۲

هم
ل ن

سا
 -

۱۰
۲ 

ره
ما

  ش
دی  

آزا
۳۸

حه
صف

را درحضور  یکبار که من چنین مطلبی 
هنگام  شب  که  مهمانان  از  چندتن 
ابراز  بودند  آقاحسن  آوازخوانی  شاهد 
اندازه  کردم،پدرت به شوخی گفت،آن 
که او می خورد بازهم شاهکار میکند که 
این یک بیت به یادش می آید وبا چنین 
حالی راه خانه اش را میشناسد ،که این 
گفته ی پدر سبب خنده ی مهمانان شد! 
        درابتدا که هنوزشخصیّت وَمنِش 
آحسن برای بعضی ازهمسایگان ازجمله 
خودما، شناخته نبود،هرگاه  درحال آواز 
خواندن ازبرابرخانه های آن همسایگان 
خانه  آن  جوان  ازافراد  میگذشت،برخی 
فریاد  اوباخنده  صدای  باشنیدن  ها 
ویا  خرابات«  به  خر  زدند«صدای  می 
وآن  بستند  می  شیشکی  هم  ها  بعضی 
خِرما  خاموش  میگفتند«بلبالن  دیگران 
به عرعرآمد« واین کار برنامه ی تفریح 
عّده ای از جوانان ساکن این کوچه شده 
وقت  درآن  وخنده  قهقهه  وصدای  بود 
آ حسن  تازمانیکه  ازابتدای کوچه  شب 

به خانه اش میرسید شنیده میشد.
این  دربرابر  درویش  حسن          
برخوردها،بجای از کوره دررفتن وعکس 
العمل نشان دادن هرگاه که آن جوانان 
درادای  میدید  درجایی  ویا  درکوچه  را 
وبرای  پیشقدم میشد  واحوالپرسی  سالم 

او سن آنان مطرح نبود
        مدت زمانی بیش نگذشت که رفتار 
مهربانانه ودوستانه آحسن سبب شد که 
آن جوانان دست از کار شوخی ومتلک 
به  دوستدارانش  جمع  بکشندوبه  پرانی 

پیوندندواحترامش را پاس بدارند.
بود:  گفته  که  شنیدم  ازپدرم          
کاری  جهت  به  پیش،روزی  سال  چند 
بودم،پس  رفته  دادگستری  ی  اداره  به 
ندیدم  مناسبت  بی  کارم  انجام  از 
وحالی  باشم  داشته  آحسن  با  دیداری 
ازمن  بااحترام  رفتم،  ازاوبپرسم،نزدش 
شاگردش  بجای  کردوفوری  استقبال 
خودپای بساط رفت ویک استکان چای 
اش  کاسبی  ووضع  آورد،ازحال  ازبرایم 
کردوگفت  رضایت  جویاشدم،ابراز 
نهاده  ازبرایم  پدرم  که  ارثی  به  باتوجه 
همسایگان  شما  لطف  از  که  ودرآمدی 

به  نیازی  نصیب ما میشودازلحاظ مادی 
این کار ندارم،اما از آنجاکه این کار مرا 
چگونه  روزم  ونمیدانم  میکند  سرگرم 
بامقامات  ًآشنایی  وهمچنین  میگذرد 
ازبرایم  ومراجعین  ووکال  دادگستری 
جالب است وچیزها می آموزم و سرگرم 

کننده است .
گرم  صدای  اگرشبی  گفتم:          
گم  را  چیزی  گویی  رانشنویم  وخوشت 
کرده ایم،ازبعضی بچه های محل دلگیر 
نشو آنان قصد اذیت وَدَمغ کردن تو را 
ازشب  وقت  درآن  خواهند  ندارند،می 

تفریحی کرده باشند.
        اودربرابر گفته ی  من،بالبخندی 
وصفای  سادگی  از  حکایت  که 
پرسید:چرا  داشت،باتعّجب  درونش 
ن  نا آ ، گز هر ، گز هر ؟ م بشو لگیر د ید با
صدای  منند،زمانیکه  کوچک  برادران 
درخواندن  شنوم  رامی  آنان  ی  خنده 
بااین  میکنم  وفکر  میشوم  آوازتشویق 
ها  درخانه  شورونشاط  باعث  کارم 
میشوم،آنگاه باقیافه ای جّدی گفت،شما 
فکر می کنید صدای من موجب ناراحتی 
آمده  که  است  وسایرهمسایگان  شما 
بگویید که  به من  بطور غیرمستقیم  اید 

دست ازاین کارم بردارم؟
کالم  بخش  آخرین  باشنیدن          
سبب  که  موضوع  آحسن،ازطرح 
پشیمان  بود،بسیار  اوشده  تفاهم  سوء 
شدم،به او گفتم باورکن که هرگزچنین 
تنهامن  نداشتم،نه  ومنظوری  قصد 
تاآنجا که من میدانم  بلکه  ام  وخانواده 
شبهای  نیمه  آواز  گفتی  که  همانگونه 
میشود  همسایگان  شورونشاط  سبب  تو 
هیچیک  ازسوی  نیز  ای  گله  وکمترین 
اوپرسیدم  از  درکارنیست،سپس 
مگرتاکنون کسی باتو دراین باره چیزی 

گفته که من نفردوم باشم؟
       دیدم با سخنان اخیرم چهره اش 
کسی  گفت،نه،  شدوباخوشحالی  باز 
چیزی دراین باره به من نگفت،من این 
بچه ها را دوست دارم،میدانم که با من 
شوخی می کنند،آنگاه دست روی شانه 
لقب  که  هرکسی  وگفتم  گذاشتم  اش 
درویش را به توداده است نام باُمسمایی 

خداحافظی  است،بااو  برگزیده  ازبرایت 
سادگی  خاطر  اوبه  به  ونسبت  کردم 
اش  کینه  بی  ی  وسینه  باطن  وصفای 

ارادت ویژه پیداکردم.
        مادرم می گفت:»تویکساله بودی 
که دریک شب همراه پدرت به مهمانی 
دچار  منزل  به  برگشت  از  پس  رفتیم، 
که  حّدی  به  شدم  دردشدیدی  دل 
بود،ضمنًا  شده  بُریده  ازمن  قراروآرام 
نمی خواستم پدرت را که تازه به خواب 
بیاید،به  به کمکم  تا  بود،بیدارکنم  رفته 
آشپزخانه رفتم تا با جوشاندن  گیاهان 
خشک شده ی طبّی که درقفسه داشتیم 
دردم را تسکین دهم درهمین زمان نیز 
صدای آواز آحسن رامی شنیدم که می 
او  اما  و....«  کن  درباز  خواند:»باغبان 
بود  قرارنگرفته  ما  هنوز دربرابرخانه ی 
به  یکی  وناسزاگویی  فحش  صدای  که 
گفت:مرتیکه  می  که  راشنیدم  آحسن 
جلنبورخجالت نمی کشی هرشب مست 

وخراب 
باصدای انکراالصواتت خواب را برمردم 
مرتیکه  کنی  نمی  حیا  میکنی،چرا  حرام 
وسال  وسن  سروُزلف  بااین  جلف  ی 
درکوچه  بلند  باصدای  خواندن  آواز 
آنهم شبها که همه درخوابند چه معنایی 
زهرمار  انهمه  مگرمجبوری  دارد!؟ 

کوفت کنی تااینطور عربده بکشی و...؟
        دربرابراین فحش وناسزا،صدای آخ 
آخ آحسن بگوشم رسید که میگفت ،چرا 
پس  ازاین  سروان،چشم  جناب  میزنی 
خواند،اگر  نخواهم  آواز  درکوچه  شبها 
ناراحت  ازصدایم  کوچه  اهل  میدانستم 
می شوند،باورکن هرگز نمی خواندم،آی 
میدهم  نزن،قول  تورا خدا  به چشم،نزن 
یکدانه  جان  نخوانم،به  آواز  پس  ازاین 

بچه ام آواز نخواهم خواندو..... 
که  دریافتم  آحسن  های  ازگفته       
بجز ستوان«اشکبوس«  اوکسی  معترض 
به  که  قولی  ی  همه  با  وآحسن  نیست، 
او میداد، جناب ستوان دست بردارنبود 
ولگد  ُمشت  چند  ناسزا  هر  ودرپی 
ناله  صدای  از  که  میکرد،  آحسن  نثار 
به  عجیبی  قلب  اورّقت  های  والتماس 
دردم  ایکه  بگونه  بود  داده  دست  من 

فراموشم شده بود!
        »ستوان اشکبوس« یکی از افسران 
برای  تازگی  به  که  بود  ارتش  جوان 
پادگان شهر ما منتقل  به  انجام خدمت 
ُرخداد  ازاین  پیش  ماه  بودودوسه  شده 
مالکش  ماکه  ی  درکوچه  را  ای  ،خانه 
چندی پیش تجارتخانه اش را به تهران 
وزندگی  کرده  بود،اجاره  کرده  منتقل 
اورا  کوچه  طبع  شوخ  ی  ها  میکرد،بچه 
وژستهای  خودپسندانه  رفتار  خاطر  به 
ستوان  بودنش«  واخمو  متعارف  غیر 
اشکبوس« نام نهاده بودند،حال نامگزار 
می  وچگونه  ازکجا  گزاران  نام  ویا 
نبز  شاهنامه  »اشکبوس«  که  پنداشتند 
داشته  ارتش  ستوان  این  مانند  رفتاری 
است،دانسته نیسًت !هرچه که بود ماهم 
به پیروی ازاین  بچه هااورا به همین نام 
می خواندیم وبه دنبال کشف نام واقعی 
کارنمی  این  به  هم  نبودیم،نیازی  او 
اهل  از  اوباهیچیگ  که  دیدیم،چرا 
واحوالپرسی  سالم  وحتی  مراوده  کوچه 
سالم  ،جواب  ترازاین  زشت  نداشت 
کسی راهم نمی داد،گویی از دماغ فیل 
نخوت  وپُر  خودپسند  بود،بسیار  افتاده 
خانه  درسرباز  که  شنیدیم  بود،بعدها 
نیز بین افسران دوست وهمدمی نداشته 

وازاو خوششان نمی آمده است.
        از شنیدن قیل وقالی که از کوچه 
آهستگی  به  را  خانه  میرسید،دِر  بگوش 
بازکردم وبه کوچه رفتم تا بدانم ماجرا 
چیست وبه آحسن درحّد امکانم کمک  
کرده باشم، به سرعت خودم را به محل 
اغلب  من  از  پیش  رساندم،دیدم  دعوا 
ضّجه  صدای  شنیدن  نیزبا  همسایگان 
وناسزاهای  وفحش  آحسن  ی  وناله 
وچند  دست  به  فانوس  برخی  ستوان، 
نفری هم باچراغ  درمحل گردآمده اند 
ماجرا  چگونگی  از  بیشتر  نور،  درزیر  تا 
آگاه شوند، درآن زمان هنوزتیرهای برق 

در کوچه مان نصب نشده بود.
که  دیدم  را  اشکبوس  ستوان          
ی  ویژه  چوبدستِی  وبا  خواب  درلباس 
افسران ارتش به سروروی آحسن میزند 
وبیچاره حسن که به خاطر مصرف می 
بااشکال توازن خودرا حفظ میکرد،دایمًا 

میگفت: جناب سروان ای باانصاف چرا 
میزنی؟ گفتم که ازاین پس آوازنخواهم 
واز  میکرد  حاضران  به  رو  خواند،سپس 
اورابگیرند  می خواست که جلوی  آنان 

ومی گفت این مرددارد مرا می ُکشد.
        یکی دوتن ازآن جمع در حالیکه 
قرارگرفته  ومضروب  ضارب  میان  در 
ستوان  از  وپرخاش  بودند،باتندی 
خواستند که دست ازکتک زدن آحسن 
بردارد،اما ستوان باچابکی خودش را به 
آ حسن می رسانید وچوبدستی اش را به 
ومیگفت  آورد  می  فرود  او  سروصورت 
درکوچه  شب  وقت  دراین  تاتوباشی 
اهل  رابه چشمان  عربده نکشی وخواب 
انکر  ازصدای  ،من  نکنی  حرام  کوچه 
ازبس  شدم  ندارم،دیوانه  خواب  توشبها 
ات  وآزاردهنده  نحس  صدای  شبها  که 
هربامداد  من  مثل  راشنیدم،اگرتوهم 
ازخواب  مجبوربودی  پنج  ساعت 
برخیزی وسر کاربروی می فهمیدی که 
من از دست توشبها چه می کشم.                                                                                                                                            
       دراین وقت یکی از آن میان بنام 
»حاج حبیب بُنکدار« که مرد میانه سالی 
ُکشتی  از  یکی  جوانی  درایام  بودوگویا 
گیران بنام شهرمابودجلوآمدوچوبدستی 
ستوان  ازدست  وچابکی  باقدرت  را 
قرارگرفت  ودربرابراو  کشید  بیرون 
ساکنان  وکیل  تورا  کسی  وگفت:چه 
این  میگویی  این کوچه کرده است که 
ما  چشمان  به  را  خواب  آزار  مردبی 
اینهمه  کنی  می  است،فکر  کرده  حرام 
کافی  اوزدی  وکتف  سروصورت  به 
نیست،توزورت فقط به این مرد درویش 
دِر  َدِم  مرد  این  ،مگر  رسد  می  مسلک 
خواند؟  می  ایستدوآواز  می  ات  خانه 
آنهم  عبورآواز می خواند که  اودر حال 
به درازا نمی کشدتا  ثانیه  از چند  بیش 
جور  چه  بگذرد،تو  خانه  برابرهر  از 
انسانی هستی که دربرابرآنهمه خواهش 
که  شریف  انسانهای  این  وشفاعت 
اعتنایی  ای،کمترین  شده  آنان  تووکیل 
وخشنی  ُخلق  بد  آدم  کنی،چه  نمی 
می  را  آحسن  همه  کوچه  هستی!؟اهل 
شناسند واووآوازش رادوست دارند،آزار 
نرسیده  هم  مورچه  به  تاکنون  مرد  این 
که  توهستی  تنها  میکنی  است،خیال 
بیدار  ازخواب  پنج  ساعت  بامدادان 
کوچه  این  اهل  از  میشوی؟چندتن 
از  پیش  بامدادان  که  شناسم  می  را 
تانمازبخوانند  بیدارمیشوند  توازخواب 
وبعضی هم قبل از تو برسر کار میروند 
هرکس  آحسن،وانگهی  همین  ازجمله 
که خربزه می خورد باید پای لرزش هم 
تو کشیده  به روی  بنشیند،مگر شوشکه 
کنی،توکه  رابرتن  لباس  این  که  بودند 
می  چگونه  نداری  را  خوابی  کم  طاقت 
وشبها  روزها  دشمن  دربرابر  توانی 
،بی  وجنگلها  وکوه  وبیابانها  درسنگرها 
نبودابتدا  بهتر  کنی،آیا  تحمل  را  خوابی 
درکوچه  شبها  که  میدادی  تذکر  او  به 

ات  دربرابرخانه  الاقل  آوازنخواندویا 
سکوت کند،وآنگاه اگرنسبت به خواسته 
دونفر  یکی  میکردبه  اعتنایی  بی  ات 
کوچه  این  ساکن  سفیدهای  ازریش 
گذاشتی  می  درمیان  را  ات  خواسته 
به  توانستی  نتیجه نمی گرفتی می  واگر 
مزاحمت  رفع  تا  کنی  مراجعه  کالنتری 
شخصًا  نداشتی  حق  تو  ازتوبشود،اما 
درصدد تنبیه او برآیی ،ناسالمتی تو افسر 
تحصیلکرده ی ارتش هستی،برو خودت 
همگی  کوچه  اهل  که  کن  اصالح  را 
ازرفتار تو خوششان نمی آید،گاه به بچه 
های معصوم که در کوچه سرگرم بازی 
پاره  که  ام  وشنیده  میزنی  تشر  هستند 
گاه  ای،  زده  هم  شان  ُکتک  اوقات  ای 
به فروشندگان دوره گرد فحش وناسزا 
دراین  ای،اگر  چکاره  ،مگرتو  میدهی 
محل درعذابی ُجل وپالست را جمع کن 

بروآنجا که ازاین خبرها نباشد.
        حاج حبیب پس ازادای این عبارات 
برگرداندورو  ستوان  به  را  چوبدستی 
داده  تکیه  دیواری  به  که  آحسن  به 
این  کارنادرست  بودکردوگفت: 
نیستی  قادر  کن،اگر  رافراموش  ستوان 
توکمک  به  من  بروی  ات  خانه  به 
خواهم  منزلت  به  وتورا  کرد  خواهم 
خواست  دلت  که  رساند،ضمنًاتاهرزمان 
آواز بخوان،تابه بینم چه کسی می تواند 

ازاین پس جلوی تورا بگیرد.
اشکبوس  ستوان  هنگام  دراین          
حاج  سر  به  رامحکم  اش  چوبدستی 
ودرحال  ایستاده  او  به  پشت  که  حبیب 
ایکه  بودکوبید،بگونه  آحسن  با  صحبت 
بیرون زد  از فرق سر حاج حبیب  خون 

وچهره وپیراهنش خونین شد.
        حاج حبیب پس از یک لحظه مکث 
نگاهی  وسپس  سرخودکشید  به  دستی 
کردوآنگاه  آلودش  خون  دست  به 
مانند پلنگی زخمی وخشمگین برگشت 
ستوان  کمر  دور  به  را  ودودستش 
تمام  بُردوبا  سرش  باالی  واورا  گرفت 
نیرویش اوراچون پرکاهی به هوا پرتاب 
ستوان  ازافتادن  ایکه  کرد،باضربه 
بود،آخی  آمده  وارد  به کمرش  برزمین 
بُرد  کمر  به  را  ودستهایش  گفت 
ودرهمان حال گفت: بایک افسر ارتش 
اینگونه رفتار میکنی،به ارتش شاه توهین 
رافردا  بدمست  واین  تو  میکنی؟تکلیف 
سرتان  به  کرد،بالیی  خواهم  روشن 
بیاورم که مرغان هوا به حال تان گریه 

کنند! 
        دراین لحظه یکی ازحاضران که 
بود،شیشکی  کسی  چه  نشد  معلومم 
محکمی بست وهمه را به خنده واداشت.
        حاج حبیب با پوزخند به ستوان 
گفت: هرغلطی که دلت می خواهدبکن 
امابازهم به توگوشزد میکنم که گورت 
کنی  زودترگم  هرچه  کوچه  ازاین  را 
خواهی  می  ایکه  دره  جهنّم  هر  وبه 
کوچه   این  اهالی  از  برو،هیچیک  بروی 

توآدم  مثل  ای  همسایه  نیست  حاضر 
باشد،سپس  داشته  مالحظه  وبی  بدُخلق 
رو به حاضران کرده وپرسیدآیا درست 
گفتند  بلند  باصدای  میگویم؟همگی 

درست گفتی،درست گفتی.
        حاج حبیب پس از شنیدن صدای 
جغله  این  گفت:  پوزخند  با  حاضران 
دارد مراازقدرتش می ترساند،آنگاه رو 
نشسته  زمین  روی  هنوز  که  ستوان  به 
بودکرد وگفت:مرتیکه ی تلخ وبد ُخلق.

        دراین هنگام سربازی که مأمور 
انجام کارهای منزل ستوان بودواینگونه 
خدمتگزاری  مأمور  که  را  سربازان 
می  ُگماشته  بودند  افسران  منازل  در 
برای  ستوان  اینکه  گمان  گفتند،به 
برخاستن اززمین نیازبه کمک داردجلو 
ازروی  دربرخاستن  را  تاستوان  رفت 
باتَشِر  مواجه  باشد  کرده  کمک   زمین 
بروکنار،پدر  گفت:  که  شود  می  ستوان 
که  توگفت  به  کسی  چه  سوخته 

اینجاباشی؟زودگورت را ُگم کن!
        شاید خشونت ستوان نسبت به سرباز 
او  خواست  نمی  که  بود  این  خاطر  به 
شاهد وضع حقارت باروُکتک خوردنش 
از حاج حبیب بوده باشد،وآنگاه پس از 
اززمین  زد  اش  گماشته  به  که  تشری 
برخاست ودرحالیکه یکی از دستهایش 
به  بود،خمیده خمیده  گرفته  به کمر  را 
او جمعیّت  رفتن  وبا  برگشت  اش  خانه 
نیز پراکنده شدند ومن هم درحالیکه با 
آرام  ناگواردردم   ی  صحنه  این  دیدن 

گرفته بود،  به خانه برگشتم.
        چندروز پس ازاین رویدادپدرم 
دردیداری که با حاج حبیب داشته است 
ادب  خوب  را  ستوان  شنیدم  میگوید 

کردی . 
زند  می  لبخندی  حبیب  حاج          
ومیگوید: بقیّه ی داستان راهم شنیدی؟ 
آنگاه زمانیکه پدرم اظهار بی اطالعی می 
کند ، ماجرا رااینگونه شرح میدهد که: 
روز بعد ازبرخورد با ستوان،دونفردژبان 
تیمسار  وگفتند  آمدند  ام  ُحجره  به 
شمارا  است  دستورداده  تیپ  فرماندِه 
پرسیدم،  ببریم،باتعّجب  نزدایشان 

تیمسار ،برای چه!؟
نمیدانیم،همینقدرمأمور  گفتند          
ببریم،ضمنًا  ایشان  شمارانزد  ایم  شده 
خودداری  آمدن  اگراز  دستورداریم 
زور  به  معذرت،  کمال  با  شمارا  کنید 

سوار اتوموبیل کرده وبه پادگان ببریم.
که  است  ستوان  کار  دانستم          
راست  ومطالبی  رفته  تیپ  فرماندِه  نزد 
است  داده  وتحویلش  بافته  ودروغ 
وتیمسار هم به رگ غیرت نظامی گری 
از حدود وظایف  اش برخورده  وخارج 
است،باخودم  مراداده  دستورجلب  اش 
نیستی  ترسویی  آدم  توکه  حبیب  گفتم 
از  هرچه  دیدی  احترامی  بی  اگر  برو 
کن  تیمسار  بار  آمد  بیرون  دهانت 
کرده  مرابازداشت  حّقی  چه  وبگوتوبه 

داردباید  ازمن  شکایتی  ستوان  ای،اگر 
بدهد،من  دادخواست  بروددادگستری 
دونفر  این  و...اگرچه  نیستم  نظامی  که 
دژبان حریف من نبودند تا مرا به زور از 
حجره ام خارج وباخودببرند،امانخواستم 
درگیری  واحیانًا  مقاومت  خاطر  به 
ما  تجارتی  ی  درمجموعه  دژبانها  با 
هریک  شودوآنگاه  بلند  سروصدایی 
به  خود  زعم  ازماجرا،به  آگاهی  بدون 
بنابراین  پردازند،  به  وتفسیرهایی  تعبیر 
شده  اتوموبیل  سوار  دودژبان  همراه 
دفتر  پادگان،به  به  رسیدن  از  وپس 
تیمسار راهنمایی شدم،درراهرویی که به 
اتاق تیمسار منتهی میشد،آحسن رادیدم 
که با حالی نزار ورنگ پریده درکناری 
او  درکنار  بود،مرا  ایستاده  درراهرو 
تا  باشید  منتظر  وگفتند  نگهداشتند 

تیمسارشمارااحضار کند. 
کی  تورا  پرسیدم  ازآحسن          
کردند،بیچاره  ودرکجابازداشت 
درحالیکه نای حرف زدن نداشت و می 
اداره  رابه درون  پایم  لرزید گفت:هنوز 
دِر  دِم  که  بودم  نگذاشته  دادگستری 
معلّق  اجل  مثل  دژبان  دونفر  این  اداره 
فرماندِه  تیمسار  به من رسیدند وگفتند 
مرا  آنگاه  است  کرده  احضار  تورا  تیپ 
آوردند  اینجا  کردندوبه  اتوموبیل  سوار 
راهرو  دراین  که  میشود  ساعت  ویک 

ایستاده ام وانتظار می کشم.
        پرسیدم: آیا کسی ازاعضای اداره 

ازبازداشت تو آگاه شده است؟
        گفت: مجال ندادند تاباکسی حرفی 
بزنم ویا قهوه خانه ام را روبراه کرده به 

کارگرم بسپارم.
که  یکساعتی  از  بیش  از  پس          
سرهنگی  گذشت  تیپ  به  ازآوردنم 
خانوادگی  ی  ومراوده  دوستی  بامن  که 
داشت ورییس ستاد تیپ بود نزدماآمد 
وپس ازسالم واحوالپرسی گفت ماجرای 
مأمور  ومرا  تیمسارشنیدم  شمارااز 
اوببرم،آنگاه  نزد  شمارا  تا  است  کرده 
رافقط  صدایش  که  ای  بگونه  آهسته 
وکوتاه  گفت:نترسید  شنیدم  می  من 
واستواردربرابرتیمسار  محکم  نیایید، 
بازداشت  شمارا  ندارد  حق  بایستید،او 
است  بهتر  کند،اما  وازشمابازجویی 
دربدو امر، جانب ادب واحترام رارعایت 
داردهارت  اگردیدید  ولی  کنید 
بچینید،او  را  اش  میکند،نوک  وپورت 
بازداشت  حق  که  میداند  هم  خودش 
نیستید  نظامی  که  شمارا  از  وبازجویی 
ندارد،ضمناهیچگونه حرف واشاره ای که 
نشان دهد  باهم روابط دوستانه ای داریم 
مااسماعیل ی  ،همه  نباشد  دربین  
 سهراب پور، این افسر بد ُخلق ونجوش 
رابه خوبی می شناسیم،روزی نیست که 
او دربرخورد باسایرافسران ودرجه داران 
وسربازان،دردسر ایجاد نکند،تیمسارهم 

اورا به خوبی می شناسد،منتها فکر 
ادامه دارد

انزنین
از: ک. هومان

                        قسمت دوم
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دارویی  گیاهان  از  استفاده  اشاره:  
همیشه مورد توجه ایرانیان بوده است .

ما  مردم  از  بسیاری  هم  امروز  حتی   
داروهای  از  بیش  گیاهی  داروهای  به 
شیمیایی  باوردارند . بااین همه هنوز 
آنگونه که باید وشاید  مردم از تأثیر 
از  هریک  کاربرد  و  گیاهی  داروهای 

آنها آگاهی کافی ندارند. 
آزادی که همواره تالش می  ماهنامه 
مورد  کندکه  چاپ  را  مطالبی  کند 
از   ، است  خوانندگانش  درخواست 
دراین  که  هموطن  پزشکان  از  یکی 
است   اندوخته  زیادی  تجربه  رشته  
درخواست کرده تا ازاین پس مطالبی 
کرده  گردآوری  زمینه   دراین  را 

ودراختیار خوانندگان ما قرار دهند. 
خانم دکتر ایران نژاد  بحث پیرامون 
طب  تاریخچه  از  را  گیاهی  داروهای 
همراه  داروها  اینگونه  با  که  درایران 
بوده  است آغاز کرده اند وامیدواریم 
تفصیل  به  بعدی   های  شماره  در 
دارویی  گیاهان  از  یک  هر  درباره 
مطالبی را برای آگاهی شما  دراختیار 
همراهی  از  باسپاس  قراردهند.  ما 
ایشان و توجه شما خوانندگان عزیز.                                 

ماهنامه آزادی
***

زمان  به  گیاهان  از  استفاده  قدمت 
آفرینش انسان باز میگردد.

و  تجربه  وکسب  بامشاهده  انسان 
در  گیاهان  از  توانست  غریزه  ازروی 

درمان بیماریها بهره برد
و اما درایران آنچه به نام طب سنتی 
ایران معروف است از زمان پات ها از 

کشور همسایه خوارزم وارد ایران شد
اولین پزشک ایرانی) تریتا (نام داشت 
وبراساس شواهد نه تنها در علم طب 

بلکه در جراحی هم مهارت داشت.
کامل  آگاهی  گیاهان  خواص  به  او 
داشت واز گیاهان عصاره تهیه میکرد.

ایرانی  پزشک  )یما(دیگر  ازاو  پس 
توانست گروهی از بیماریهای پوستی 
واستخوانی را تشخیص ودر منطقه رایما 
کرت از پرتوهای افتاب جهت درمان 

استفاده میکرد.
که  کسی  اولین  شواهد  این  وجود  با 
تاریخ طب را به صورت منظم و مدون 
ازسحر  را  ان  که  بود  دادبقراط  ارایه 

قبل  وجادو جدا ساخت )۳۵۵-۴۶۰ 
از میالد مسیح(

پس از وی جالینوس سال ۱۲۹-۱۹۹ 
میالدی(مدرسه جدیدی برای تشریح 
هزار  از  بیش  مدت  وبرای  کرد  بنا 
قرار  دانان  طبیعی  عقاید  اساس  سال 
بعنوان  واقع  در  مزاجی  گرفت.طب 
روش درمانی بقراط وجالینوس به ثبت 

رسیده است
آن  طب  مبدأ  مورد  در  مورخین  اما 
اتفاق نظر ندارند . دکتر نجم آبادی در 
کتاب تاریخ طب در ایران آورده است 
که مکتب طبی زردتشت خیلی پیش 
داشته  وجود  یونان  طبی  مکاتب  تراز 

است
تاریخ  نویسنده  الگود  سیریل  اقای 
پزشکی ایران عنوان کرده که براساس 
شواهد طب ایران قدیم پیشرفته تراز 
که  میکند  بیان  حتی  بوده  آشور 
ایرانیان أصول طب را به یونانیان تعلیم 

داده اند
بتدریج  میالدی  چهارم  درقرن 
بقراط  روش  پزشکان  وحتی  مردم 
طلسم  وبه  کرده  رها  را  وجالینوس 
اصول  وسألها  آوردند  رو  وجادو 
شد سپرده  فراموشی  به  طب 

طبی  آثار  ویونان  ایران  جنگهای  در 
بقراط وسایر اطبای یونانی به دست 

ایرانیان افتاد وایرانیان از آن بهره جسته 
ودر مدرسه جندی شاپور و به کمک 
دوباره  یونانی  ایرانی طب  دانشمندان 

شکوفا شد
بعد ازاسالم دانشمندان مسلمان ایرانی 
سینا  وابن  رازی  زکریای  جمله  از 
باپیشرفت های علمی موجب شگفتی 

جهانیان شدند
در  ایرانی  پزشکان  زمان  درآن 
بیمارستانها با بخشهای تخصصی وسالن 
تدریس وداروخانه مجزا کار میکردند
جندی شاپور نقش مهمی در تاریخ طب

 ایران وجهان دارد
ایرانی  سنتی  طب  در  درمان  اساس 
بر اساس مزاج است ومزاج غالب هر 
فرد تعیین کننده روش درمانی وسبک 
زندگی )lifestyle (وتغذیه ای،متفاوت 

برای او خواهد بود

***

ادامه دارد

همه  رادربرابر   اصالح   ، پوپر«  »کارل 
ها  شهر«  و»برین  ها  -شهر«  »آرمان 
، انقالب  گفت:»  می  و  گذاشت  می 
 نیست  شهراست . انقالب دریک جامعه 
، حالت  طبیعی آن  جامعه نیست ، پیامد 
خالف ها و نزاع های نهان نیست ، درونه 
وچرکابه  چرک  های  مایه  درون  ی 
پس  نیست.  اعماق  های  وزخمینه  ها 

چیست؟ 
عادی   غیر  انسانهای   کار   ، انقالب 
، غلط  وناهنجار است که در خلقتشان  
با  .آنها  است  رفته  به کار   های  چاپی 
چرخاندن کارد  ، زخمهارا  عمیق تر می 

سازند.«
، مرگش  تاروز  پوپر«  ریموند   کارل   «
و  ترین  نامی   ،  ۱۹۹۴ سپتامبر    ۱۷
بود. زنده  فیلسوف  ترین   پُرخواننده 

دربرابرش ، چالش گری نبود ، زیرا  به 
این اندیشه ِ ساده  پای بند بود  که همه 

می توانند  درک کنند.
می  گردش  محور   براین  اندیشه   این 

کند  که انسان  باارتکاب  اشتباه ، به 
پیشرفت نایل می شود.

»پوپر« این نظریه را  به دانش وسیاست 
استدالل کرد   او   ، . دردانش  تعمیم داد 

که مشخصه ی  یک نظریه ی خوب  ،
رد  قابلیت   آسانی  به  که  است   این   
داشته باشد - آماده تصحیح شدن باشد.
آنچه در خور  انتقاد آشکار نیست  ، علم 

ناب نیست .

جامعه باز...

درسیاست ، »پوپر«  می گفت  شاخص 
یک  نظام خوب دولتی این است  که در
هیچ  باشد.  گشوده  آغوش   ، نقد  برابر  
نظامی  همه چیزهای  درست  وراست را 
درخودندارد. پس هیچ نظامی نباید بیش 

ازاندازه نیرو داشته باشد.
ودشمنان  باز  جامعه   « او   نامی  کتاب 
آن « ) که درایران با ترجمه عزت اهلل 
فوالدوند ودرآمریکا با  ترجمه علی اصغر 
مهاجر منتشر شده( یک جدال درخشان  
 » پرستی   آباد  ناکجا  دربرابر»  است  

سیاسی افالطون ، هگل ومارکس .
بهترین  همچنان   هوشمندانه   اثر  این 
دفاع  عقلی ازدموکراسی  لیبرال  دربرابر 
چیزدان  همه  تازی   ویکه  خودکامگی 

وهمه جا  حاضر توصیف شده  است.

» کارل پوپر«  زاده در اتریش  درسال  
سالهای   میان   را  کتاب   این   ،  ۱۹۰۲
۱۹۳۸ و۱۹۴۳ درزالند نو نوشت . می 

گفت :»  این کوشش  جنگی من بود.«
ای  دردیباچه   » کوهل  »هلموت 
نامه«   خودزندگی   « چاپ   برواپسین 
شاخص  از  یکی  اورا    ، حق  به   ، پوپر 
توصیف  باز  جامعه  قهرمانان   ترین  
از  همچنین   کوهل«   هلموت   « کرد. 
نوشت  پوپر  بزرگ«  شخصی  فروتنی   «
او   ، درنوشته   اما    ، شاید   ، : درجسم  
فروتن نبود. یک فصل  از» خودزندگی 
نامه«  عنوانش  این است :»  چه کسی  
  ، پاسخ  را کشت؟«  منطقی  پوزیتیویسم 
 : این است   ، بی آزرم و بدون فروتنی  

»من ، کارل پوپر«...
»پوپر«  در کتاب  » انقالب  یا اصالح«  
مارکوزه«    « با  ای  طوالنی   مناظره  که 
بود ، هیچ تاوانی  را گران تر از انقالب  
ندانست . در مرگ او  ، » لوموند«  زیر 
وفروید   مارکس  که  مردی   « عنوان  
 « انتشار    : نوشت  به گور  سپارد«   را 
جامعه  بازودشمنانش«  درانگلستان  و 
درنگ   بی  های  پژواک  با  متحد  ایاالت 
جا  آن    ، درفرانسه  اما  کرد،  برخورد 

افق    « را  مارکسیسم    » سارتر   « که  
تنها   بود،  نامیده  ناپذیر  عصرما«   عبور 
جدی  را  کتاب  این  آرون«   رمون    «
با   ۱۹۷۹ درسال   آن  وترجمه  گرفت 

ظهوربحران مارکسیسم انجام شد.
» پوپر«  دشمن هرگونه  ناکجا آباد بود. 
آ نرا فریب  خام می دانست . درفلسفه  
طلب   اصالح  یک   ازمواضع  سیاسی 
لیبرال  سازگار  باسنت  آنگلو ساکسون  
دفاع می کرد. می گفت : نکوشیم دراین  
سعیده(   )مدینه  شهرآرمانی     ، سیاره 
نعادها را چنان  . بکوشیم  عقاًل  بسازیم 
مستقر کنیم  که انسان ها راازبیشترین  

رنج ها برهانند.
 ، دموکراسی  کلیدی  مسئله   : می گفت 

حل  بی خشونت مناقشه هاست .
***

، شوربختانه  حسین  ماه گذشته  آزادی: 
این  برای   . باقی شتافت  به سرای  ُمهری 
که با نثر او بیشتر آشنا شوید نمونه ای از 
آن را به نقل از کتاب صد مقاله او دراینجا 
روانش  به  احترامی  ادای  هم  تا  آوردیم 

کرده باشیم و هم تجدید خاطره ای ازاو.

                                  دکتر سیمین ملک افضلی

تاریخچه ومعرفی طب سنتی ایران

امروزه ناتوانی درمان برخی بیماریها وعوارض بیشمار داروهای امروزی ودستاوردهای روشهای طب مکمل باعث شده که 
گرایش به طب سنتی و سایر روشهای درمانی روز به روز افزایش یابد

این مختصر میتواند مقدمه ای باشد بر شروع شناخت روشهای درمانی طب مکمل وشناخت مزاج ،تغییر روش و سبک زندگی 
،تغذیه وسایر مواردی که میتواند درسالمت جسماني وروانی ما نقش به سزایی ایفا کند

دانشگاه باستانی گندی شاپور  

از کتاب صدمقاله نوشته زنده یاد حسین ُمهری

کارل پوپر : اصالح یا انقالب؟...

کارل پوپر
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درشماره ۹۹ ماهنامه آزادی  درصفحه ی
اهلل  امین   «: خواندم  هنری  خبرهای   
آید.«  می  صحنه  به  باردیگر  رشیدی 
هنرمند   این  که  شدم  خوشحال  بسیار 
درنودوسه  دیرینم   ودوست  گرامی 

سالگی هنوز تندرست و فعال است .
از خوانندگان خوش  اهلل رشیدی  امین   
درسالهای۱۳۳۵-۴۴   که  است  صدایی 
در  بود.  زبانها  برسر  نامش  خورشیدی  
آن سالها  رادیو  اعتباروحرمت بیشتری 
و  زبدگان    ، سرآمدان  تنها   . داشت 
داشتند.  برنامه  اجرای  حق   ، نخبگان  
آموخته  هنر   ، دیده   تعلیم  هنرمندان 
معرفی  رادیو  به   ، استادان  خود  توسط 
گذراندن   ودرصورت  شدند  می 
در  اجرا  جواِز   ، متعدد   های  آزمایش 

رادیو  را بدست می آوردند.
در چنان شرایطی  ، درسال ۱۳۲۸ امین 
اهلل رشیدی توسط استاد  موسی معروفی 
به  میثاق   خادم  محمد   علی  واستاد  
رادیو معرفی شدواز همان سال  بعنوان 
خواننده  و آهنگساز  فعالیت خودرا  آغاز  
کرد. او عالوه بر  موسیقی  درشعروترانه 
در  وگهگاه   دارد   ذوقی خوش  ُسرایی 
رشیدی  کند.  می  قلمزنی  مطبوعات  
بعداز انقالب  بنا به مصالح زمان سکوت 

اختیار کرد  و کنج عزلت گزید.
از آنجا که به احتمال خیلی زیاد  جوانان 
نمی  را  گرامی  هنرمند  این  ایرانی  
شناسند  و بعضی از میان یاالن  ممکن 
بپاس  باشند   کرده  فراموش  اورا  است 
خدمات  هنری و صدای دلنواز و گرمش  
گفت وگوئی  تلفنی با او کرده ام که در 

زیر می خوانید:
***

 بهروزی :  آقای رشیدی ، کیخسرو 
بهروزی ارادتمند قدیمی شما هستم.

 از آمریکاتلفن می کنم .
رشیدی : به به . پارسال دوست  امسال 
آشنا! چه عجب  شد که یادما کردی؟
که  آزادی  درماهنامه   : بهروزی 
شود  منتشرمی  و  چاپ   آمریکا  در 
ماه  دراردیبهشت   که  خواندم 
عشاق   سنتی  موسیقی  گروه  با  همراه 

درتاالر اندیشه  هنرنمایی کرده ایدو 
زده  ذوق  آنقدر  خبر   این  ازخواندن 
زدم  به شمازنگ  بالفاصله   شدم که 
گفت  یک  کنم  خواهش  خواهم  ومی 
وگوی تلفنی برای همین مجله با شما 

داشته باشم .
ازاین  که  ممنونم  خیلی   : رشیدی 
دوست دیرین  یادی کردی. باکمال میل  
درخدمتم . اول بگو حالت چطوراست ؟

شما  حال   . خوبم  خیلی  من   : بهروزی 
چطوراست ؟

می  نفسی   . ام  زنده  منهم    : رشیدی 
ایرج  بقول  وسال   سن  ودراین  کشم  

میرزا:
چشم گهی  آید  بدرد  دندان  »گهی 
خشم« برسر  آید  معده  زمانی 
سراغ  برویم   ، خوب   : بهروزی 
متولد  که  دانم  می  وگو.  گفت 
ابتدایی  تحصیالت  و  هستید  کاشان 
کاشان  درهمان   راهم  ومتوسطه 
؟ است  درست  گذراندید، 
ماه  دراردیبهشت  من   . بله   : رشیدی 
کاشان   راوند  در  خورشیدی   ۱۳۰۴
ابتدایی  تحصیالت   و  شده  متولد 
ومتوسطه را  درکاشان  بپایان  رساندم .
پدرومادرتان  از  دارید  دوست   : بهروزی 

بگوئید؟
شاعر  ومادرم  کشاورز  پدرم    : رشیدی 
زاده وشاعر منش  ودختر ادیب  بیضائی 
کاشانی  بود ومحرک ومشوق این حقیر  
که  ها  تابستان  شعروموسیقی.  کار  در 
راوند   به  ما  شد   می  تعطیل  مدرسه 
مهربان   وقتی که خویشان   . رفتیم  می 
درشبهای مهتابی  ایوان  خانه روستایی 
روح  مزارع  بر  ُمشرف  راوند   ومحقر 
افزای آن زمان را باگلیمی  مفروش  و 
بساط قلیان  و چای را  برای مادرم  آماده 
می کردند،  او به ُمخّده  تکیه می داد 
ودرحال  نشئه ی دود قلیان  ، مِن هشت 
- نه ساله را وادار می کرد  که رباعیات  
خیام وغزلیات  حافظ را  با آوازبرایش 

بخوانم .
کودکی  های  سال  ودرهمان     : بهروزی 
اصول  با  وکمی  نقاشی   با  ونوجوانی 

موسیقی  آشنا شدید.
کوتاهی   مدت  برای   ، بله    : رشیدی 
نقاشی وطراحی قالی را نزد استاد محمد  
پور  نقش  حسن  استاد  و  دبیرالصنایع 
اراکی  فرا گرفتم و با مقدمات  نوازندگی 

تار نزد مرحوم  نقش پور  آشنا شدم .
تهران  به  شمارا   عاملی  چه  بهروزی: 

کشاند؟
دبیرستان   دوره  پایان  از  پس    : رشیدی 
مشغول  کاشان  رسمی  اسناد   دردفتر 
بکار شدم   ودرسال ۱۳۲۵ به تهران 
رفتم وخودم  سردفتر اسناد رسمی شدم.
موسی  استاد  نزد  درتهران    : بهروزی 
معروفی و مسعودمعارفی اصول موسیقی ،
گرفتیدودرسال  فرا  وآوازرا  خوانی  نت 
وارد   آنان  وتوصیه  تشویق  به   ۱۳۲۸
خواننده  شدیدوبعنوان  ایران  رادیو 
کردید.  فعالیت  به  شروع  وآهنگساز  
واگر اشتباه نکنم  اولین آهنگی که اجرا 
کردید رنج جدایی بود درمایه افشاری 
از ساخته های زنده یاد  موسی معروفی 
های  ترانه   و  ها  آهنگ  آن   از  وپس 

فراوانی خلق و اجرا کردید.
رشیدی :  بهروزی جان  شما از خودمن  
هم بهتر  به سرگذشت من  آشنا هستی. 
بله ، مقدار  محدودی  شعر بصورت  غزل 
و غیره  وتعدادی  تقریبی  صدوبیست 
آهنگ وترانه که به درد  دنیامان نخورده 

چه رسد  به آخرت .
بهروزی : تعدادی هم  مقاله ونوشته دارید.

رشیدی :  بله ، مقاالت ونوشته هایی هم
 ازمن  در نشریات چاپ شده از جمله 
از  نو   شعر  کتاب   باره  در  بود  نقدی 
آغاز تا امروز تألیف محمد حقوقی که 
در شماره ده  - سال پنجاه و دو  مجله 

ماهانه  وحید چاپ شد. 
دنباله  به  که   این  از  پیش   : بهروزی 
بپردازیم  کمی  دررادیو   فعالیت شما 

درباره خانواده خودتان  صحبت کنید.
 چندتا فرزند دارید؟

به  ذکور.  یک  و  اناث  یک    : رشیدی 
و  افسانه  بنامهای  جور  جنس  تعبیری 

صباح که اینان هم ذوقکی دارند.
بهروزی : کتابی هم از شما منتشر شده بنام

 از کاشان تا کاناری  ممکن است در 
مورداین کتاب هم  کمی توضیح بدهید؟
بنده  که  است  این  حقیقت    : رشیدی 
کاره ای نیستم. یعنی در جهان هنر  ، 
نویسندگی وشاعری  با آن همه گردن 
فرازان و نام آوران  ، خاصه اکنون که 
بقول  سعدی : زبان سعدی ها در کام 
است حاشا  نیام  در  ها  علی  و شمشیر 
اظهار  بخواهد  من   چون  حقیری  که 
وجودی کندوبا این بضاعت کم خودی 
نشان  دهد. واگر می پرسی با این حال  
چسان جرأت نوشتن داری ؟ می گویم  
این سفر بهانه ای بود و انگیزه ای برای 
نوشتن وتمرین این مبتدی. مقایسه ای 
تأسف بار  بین ما و آنها. تجدید خاطره 
ای برای کسانی که  بدان دیاران  رفته 
اند  و آنها که نرفته اند  یا قصد رفتن 
جهت  گذرا   هرچند  اشاراتی   دارند. 
عالقمندان  هنر ، از شعروموسیقی وغیره 
هست  برآنچه  اعتراضی  ودرنهایت  
فریاد  هم  وگاهی  گذرد  می  آنچه  و 
خشم آلودی علیه زشتی هاوبی عدالتی 
دست  از  های  امید  بر  ای   مرثیه  ها، 
برچهره  لعنتی  تف  و  وتباه شده  رفته  
روزگار  این  ی  شده  ومسخ  کریه  ی 
واحیاناً بیرون ریختن  دردهای انباشته 
سالهاست  مزمن  که  بُغض  و  درسینه 
دردرون مانده و بگفته شفیعی کد کنی  
درکتاب  درکوچه باغهای نیشابور: چه 

از  آواز که  بود  آن  وحشتناک خواهد 
حلقوم  این صبر  هزاران ساله برخیزد. 

چه وحشتناک آوازی
که از این ساز خاموش هزارآوا

عبور لحظه هارا بشکند مثل پُلی در معبر 
طوفان

وهمواره طنینش اززمین و آسمانها ناله 
برخیزد.

کار در رادیو
بهروزی : برگردیم به کار دررادیو ایران

دانید   می  خوب  همانطورکه  رشیدی:  
درآن سالهابرنامه های رادیو بطور زنده 
از محل  بی سیم پهلوی  درجاده قدیم 
آقای  با  من  شد  می  پخش  شمیران  
حسین قوامی )فاخته ای(  بطور مشترک 
دربرنامه موسیقی ارتش درساعت هفت 
ونیم  تا هشت روزهای پنح شنبه  شرکت 
داشتیم . ایشان آواز  می خواندند ومن 
شب  هشت  ساعت   بالفاصله  و  ترانه 
برنامه مرحوم  راشد اجرا می گردیدوما 
تحویل   استودیورا  ارکستر   اعضای  با 
آقای راشد می دادیم . دریکی از همان  
استاد  به رهبری  ارکستر   برنامه  شبها 
علی تجویدی دردستگاه همایون  وترانه 
ای ازساخته های  میرزاغلی خان صالحی 
بود. آقای قوامی پس از خواندن  درآمد  
وگوشه چکاوک  به بیداد که  رسیدند  
صدایشان گرفت وچون نمی شد برنامه 
را قطع کرد  یا ناتمام گذارد بمن اشاره 
کردند که بقیه آواز را بخوانم  که همین 
بیداد  گوشه   در  وشعری  کردم  کاررا 
خواندم وبا یک شعر دیگر  فرود آمده 
وبالفاصله خواندن ترانه  را شروع کردم 
وبدین نحو  سروته برنامه را  بهم آوردیم 
وکمتر کسی متوجه  چنین جریانی شد. 
مرحوم قوامی همیشه در تمام مصاحبه 
ها یشان این موضوع را  بعنوان  یکی از 

خاطرات  جالب خود نقل می کردند.
بهروزی : چرا از رادیو کناره گرفتید؟

رشیدی : بهروزی عزیز  داستانی بس تأثر
 انگیز  دارد که شما آن را می دانید واز 

حوصله این گفت وگو خارج است .
جوانان   برای  ندارد.  اشکالی    : بهروزی 
. درچه سالی  است  بی ضرر  تکرارش 

همکاری شما بارادیو قطع شد؟
ازرادیو   بنده   ۱۳۴۴ درسال    : رشیدی 
رادیو   امور   اولیای  واز  گرفتم   کناره 
مرا  های  ترانه  دیگر  کردم   تقاضا 
سه  تا  حال   این  با  اما  نکنند.  پخش 
مستعار  نام  با  آنها  هم  بعد  چهارسال  
آشنا صدا وترانه هایم  را پخش کردند. 
پیوندم  و  عالقه  توانستم  نمی  من  اما 
 . کنم  قطع  یکباره  به  موسیقی   با  را 
آهنگ  ودلبستگی   عالقه  این   حاصل 
هایی بود که پس از استعفا ازرادیو روی 
اشعار  ساخته شده ی شاعران نوپرداز 
سیمین   ، ثالث  اخوان  ی  مهد  مانند  

بهبهانی  ، فرید ون   مشیری ، ناد ر 
ناد رپور ، نیما یوشیج،  منوچهر آتشی ،
 نصرت رحمانی  ودیگران ساختم  که 
فقط یکی از آنها  بنام زمستان  شعر 
خانم  باصدای  ثالث   اخوان  معروف  
رادیو  ارکستربزرگ   واجرای  پروین  
ایران  گویا درسال ۱۳48 ضیط وپخش 
شد. بعداز فوت مرحوم  اخوان ، آقای  
رکاران  اند  دست  از  یکی  درویشی  
موسیقی فعلی ازفرصت  استفاد ه نمود 
وآهنگی را که بعد از آهنگ من  روی 

همین شعر  زمستان ساخته بود ند ،
  باصد ای شهرام ناظری  بصورت یک 
کاست  یک ساعته بیرون د اد ند  که 
صاحب نظران  و منتقد ین  این آهنگ 
را بعلت  عد م تلفیق  شعر وموسیقی  
مرد ود د انسته  ود ربعضی  نشریات  به 

انتقاد  از آن پرد اختند.
بهروزی :  همانطور که اشاره کردید  شما

استاد   یک  نزد  ویاران   همکاران  از   
قوامی بود ید و ایشان هم  با  رضاورزنده             
گویا  داشتند.  وصمیمیتی  وستی  د 
آقای قوامی  ، استاد ورزنده  را به رادیو  

معرفی کرد  درست است ؟

سال  حدود  دارم   بیاد   ، بله   : رشیدی 
۱۳۳۳ خورشیدی بود  وهنوز نوار ضبط 
ها   بود.وبرنامه  نیامده  ایران  به  صوت  

زنده پخش می شد. درهمان سال بود 
که رضا ورزنده  همشهری من  وسنتور 
دعوت  به  کاشان   پنجه   نوازشیرین  
به  ای(  )فاخته  قوامی  حسین  مرحوم 
تهران آمد و یک راست به اتاق  تمرین 
موزیک  ارکستر برنامه ارتش  درباشگاه 
اسفند   سوم  درخیابان  واقع  افسران  
وارد شد. آقای قوامی که نمی دانستند  
بین  انعکاسی   چه  ورزنده   نوازندگی 
مردم  خواهد داشت بهتر آن دیدند که 
اولین برنامه را من و ورزنده  دونفری 

اجرا کنیم . وهمینطور هم شد  واولین  
نوازندگی مرحوم  رضا ورزنده  دررادیو  
اجرای آواز اصفهان  و ساقی نامه  با من 
بود  که بطور زنده پخش شد  واثری که 
باید ، کرد. وبعد دیگر  برنامه های رادیو  
از جمله برنامه گلها  راه یافت  بعداز آن 
من بیست سالی شد که دیگر اورا ندیدم 
. تا این که خبر مرگ  زودرس اورا  در 
مجله تماشا   درسال ۱۳۵۴ خواندم . با 
دیدن عکس او وآن چهره  محجوب و 
محبوبش  از این که درآن سالها همت 
نکرده  و بدیدارش نرفتم  خودرا مالمت 
کردم و درحالیکه  دیدگانم پراز اشک 
بود  باسرودن ابیاتی  چند به تسالی  دل 

محزون  پرداختم :

 چه روز گار غریبی چه روز گار بدی
مگر که مرگ بما زندگان  کند مددی
چنین که اینهمه بیگانه ایم و دورازهم
ابدی لعنت  باد  بما  که  بود  سزا 
سکوت و خامشیم  ُکشت اندر این جنگل
 کجاست نعره ی شیراوژنی  َهرای ددی

بگوئید. خاطراتتان   از  بازهم   : بهروزی 

رشیدی : خاطره زیاد است . د رآن سالها 
بانویی  خانه  به  مرا  اتفاق   ست  د 
حساس وهنرپرور  دریکی از کوچه های 
این  کرد.  هدایت  مخبرالدوله  چهارراه 
خانه ، محل تجمع هنرمندان بنام همچون  
رضا محجوبی ) معروف به رضا دیونه(  
ابراهیم بوذری )خوش نویس و خواننده( ،

 داریوش رفیعی  وشخصی بنام  نبی پور  
یکی از بهترین واستاد ترین  مقلدینی 
که تا کنون  دیده ام و هنرمندان نامدار  
دیگر بود. این خانم هنردوست  ومهربان ، 
طبقه ی باالی خانه خودرا  رایگان در 
اختیار  ستاره فروزان آسمان  هنر ایران 
قمرالملوک وزیری  قرار داده بود.وآنگاه 

که دراین خانه  برنامه موسیقی باساز 
رضا محجوبی )ویلن( و آواز ما اجرا می 
شد خانم وزیری که دوران  کهولت را 
می گذراندندازطبقه باال به پائین  آمده 
وبا چهره ای معصوم ومتواضع درآستانه 
اتاق ظاهرشده  ومی نشستندوما جوان 
هارا  تشویق می کردند. من هیچگاه  آن 
حالت نجیب و بزرگوارانه این هنرمند، 
همچنین هم آوایی باساز  محجوبی را  

دراین خانه نمی توانم فراموش کنم .
متأسفانه  بعلت نبودن ظبط صوت  درآن 
سالها  اثری قابل توجه از پنجه ی گیرا 

ومسحور کننده رضا بیادگار  نمانده .
نوازندگان   از  ما  آنچه  خوشبختانه   
هنرمندی چون پرویز یاحقی وغیره می 
همان  تکاملی  وروند  شیوه  در  شنویم  
سبک شور آفرین رضا محجوبی است.

من هرزمان به شام یا ناهار دراین خانه  
می  رادرآنجا  رضا   ، شدم   می  دعوت 
دیدم . این خانه که دکه رضا بود  ، دِر 
آن  برروی هنرمندان دیگر باز بود وهمه 
جور  وسایل پذیرایی  ازشام ، ناهار و دود 
و دم  وبقول اخوان ثالث  و چه و چه ها 
مهیا بود. داریوش رفیعی  دراول جوانی  
دردام اعتیاد  گرفتار شده بود  ودراین 
خانه با رضا محجوبی و دیگران  همنوا 
وهم منقلی بودند. درسال ۱۳۳۳۳ باخبر 
شدم که رضا دیگر  دراین دنیا نیست 
 ِ رفیعی   داریوش  هم  ودرسال ۱۳۳۷ 

جوان  بدنبال او رفت .
بهروزی :  شماهم  در چه و چه ها با آنها 

همراهی می کردید؟
رشیدی :  گرچه من درزمره  دیوانگانم

ردشدم از سیل و دامن تر نکردم
این برای من افتخار نیست که در میان 
آتش بودم و نسوختم . نه ، این شانس یا 
هرنام دیگری که روی آن بگذارید  با 
من مساعد بود  که حتی دود سیگارهم  
با مزاج من  سر ناسازگاری داشته است 
وچه بسا که اگر غیر ازاین می بود منهم 

بعله ... 

هنروهنرمند
نظرتان  هنروهنرمند  درباره   : بهروزی 

چیست ؟  
رشیدی :  هنر یعنی خالقیت  وآفرینش  و

هنرمند کسی است  که خالق و آفریننده 
باشد. اگر کسانی در تحصیل موسیقی  
وفراگرفتن  ردیف اعم از سازو آواز یا یاد 
گرفتن  نقاشی  و دیگر هنرها به مرحله 
استادی برسندوقادرباشند هرآنچه  را که 
فرا گرفته اند  بی کم وکاست  ودرنهایت 
مهارت  وزیبایی اجرا کنند ویا در هنر 
نقاشی قادر به کپیه کردن آثار نوابغ این

لطفاًبقیه را درصفحه ۴۸ مطالعه بفرمائید

    کیخسرو بهروزی
بیا تاقدریکدیگر بدانیم... 

گفت و گوی ویژه با :  امین اهلل رشیدی 

 آهنگساز ، ترانه ُسرا و آواز خوان پیشکسوت

رشیدی :  پدرم کشاورز ومادرم شاعر زاده وشاعر منش  ودختر ادیب  بیضائی کاشانی  بود 
ومحرک ومشوق  من  در کار شعروموسیقی بود
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صفحه ۴5
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سینمای آمریکا       
 ازدهه 1۹۶۰ تا 1۹۸۰

سینمای پسا کالسیک اصطالحی است که  
برای توصیف روشهای تغییر داستان نویسی 
استدالل  میرود.   بکار  جدید  درهالیوود 
درام  جدید  رویکردهای  که  است  شده 
و شخصیت سازی در سینما بر انتظارات 
کالسیک   دوره  در  آنچه  از  مخاطبان  
داشتند  می افزاید.شرح وقایع ممکن است  
بااشکال پی گیری  شود؛ داستان ها ممکن 
است »پایانی پیچیده ومبهم « داشته باشند 
و خطوط بین هنرپیشه ها  و شخصیت اصلی 
داستان  ریشه  شود.  مختل  است  ممکن 
های پس از کالسیک را در فیلم، شورش 
اثر  سایکو  فیلم  در  و   )۱۹۵۵( دلیل  بی 

هیچکاک می توان مشاهده کرد. 
از  جدیدی  نسل  ظهور  جدید،  هالیوود 
از مدرسه  کارگردان های آموزش دیده 
فیلم است که تکنیک های توسعه یافته 
جذب  را   ۱۹۶۰ دهه  در  اروپا  سینمای 
در  کالید«  و  »بانی  فیلم  است.   کرده 
سینمای  بازاندیشی  شروع   ۱۹۶۷ سال 
جدیدی  نسل  عنوان  وبه  آمریکااست، 
از فیلم هائی نیزبشمار می رود که  پس 
می  روبرو  تجاری   موفقیت  با   آن  از 
شوند.  فیلمسازانی مانند فرانسیس فورد 
کاپوال، استیون اسپیلبرگ، جورج لوکاس، 
برایان دی پالما، استنلی کوبریک، مارتین 
ویلیام  و  پوالنسکی  رومن  اسکورسیزی، 
پرداختند   فیلمهایی  تولید  به  فرایدکین 
که  آبروی تاریخ سینما شدند و بر اساس 
ژانرها و تکنیک های موجود به پیشرفت 
های  فیلم  پدیدۀ  کردند.  کمک  سینما 
بار  نخستین  برالی  بزرگساالن  ویژه 
درفرهنگ  آمریکای مدرن از این زمان 
آغازشدوتوسط افراد مشهوری )مانند جانی 
کارسون و باب هوپ( مورد بحث و بررسی 
قرار گرفتند و توسط منتقدانی )مانند راجر 
ابرت( جدی گرفته شدندو رالف بلومنتال 
»پورنوی  عنوان  به  تایمزآنرا  نیویورک  از 
بار  اولین  بعدهابرای  و  نامید.  روز«  باب 
درفرهنگ معاصر آمریکا به عنوان عصر 
طالیی پورنوگرافیک شناخته شد. به گفته 
متزر  رادلی  نویس  سناریو  بنتلی،  تونی 
 The Opening« فیلم   ۱۹۷۶ درسال 
اساس  بر  را،    »of Misty Beethoven
جورج  نوشته   Pygmalionنمایشنامه
آن،  یگر  د  شبیه  )و  ساخت  شاو  برنارد 

»بانوی  زیبای من« بود(، و به دنبال رسیدن 
قابل قبول در داستان و صحنه،   به سطح 
این دوفیلم »تاج طال« ی این عصرطالیی 

محسوب می شوند. 
فیلمسازان  های  ساخته   ،۱۹۷۰ دهه  در 
جدید هالیوود اغلب منتقدانه و موفردقبول 
عامه به نظر میرسیدند. در حالی که فیلم 
و  بانی  مانند  هالیوودجدید  ابتدایی  های 
هزینه  کم  نسبتا   Easy Rider و  کالید 
بودندو با قهرمانان عشقی و افزایش روابط 
موفقیت  بود،  همراه  خشونت  و  جنسی 
با  فرایدکین  فراوانی کسب کردند.  های 
 Jaws اسپیلبرگ   با ،The Exorcist
 The با   Coppola ژوراسیک،  پارک  و 
حال  در  »آپوکالیپس   و   Godfather
تاکسی،  راننده  با  اسکورسیزی  حاضر«، 

فضایی،  اودیسه   :۲۰۰۱ با  کوبریک 
با  لوکاس  و  چینیها،  شهر  با  پوالنسکی 
گرافیتی آمریکایی و جنگ ستارگان، به 
»پرفروش«  فیلمهای  ساختن  به  ترتیب 
هالیوود مدرن  کمک کرده و باعث شدند 
استودیوهای بیشتری برای تمرکز وتالش 

در تولیدهای بزرگترتأسیس شوند. 
کارگردانان  این  افزایش  روبه  دلسوزی 
جوان کمکی نمی کرد. اغلب آنها بابرنامه 
های غلط و غیرواقعی  روبرو می شدند و 

بنابراین خود و یا استودیو را ورشکسته می 
کردند. سه تن از معروف ترین نمونه از این 
یا  اکنون«  از: »آخرالزمان  عبارتند  موارد 
»اکنون مکاشفه« ساخته کاپوال و »یکی از 
صمیم قلب« و به ویژه  ساخته ای ازمایکل 
کیمینو بنام » دروازه بهشت«، که به تنهایی 
یونایتد  استودیوی  ورشکستگی  باعث 
آخرالزمان  حال،  این  با  شد.  آرتیست 
به جیب سرمایه  را  پول خود  نهایت،  در 
یک  عنوان  به  و  بازگرداند  گذارانش  
شاهکار شناخته شد، ونخل طالئی فستیوال 

کن را به دست آورد. 

خانگی  ویدیوهای  بازار  ظهور 
)دهه1۹۸۰ - دهه 1۹۹۰( 

پیشرفت  شاهد   ۱۹۹۰ ۱۹۸۰و  دردهه 
پذیرش  بودیم.  دیگری  مالحظه  قابل 
کامل ویدیوهای خانگی توسط استودیوها، 
کسب و کار جدیدی را برای بهره برداری 
،  Showgirls نظیر  هایی  فیلم  کرد.  باز 
 The و   The Secret of NIMH
احتماالً  که   ،Shawshank Redemption
در اجرای تئاتریشان ضعیف بودند، اکنون 
ویدئو  بازار  در  موفقیت  کسب  به  موفق 
شده بودند. همچنین نسل اول فیلمسازان 

ظاهر  ویدئویی  فیلمهای  باکاربرروی 
 Quentin شدند. کارگردان هائی از قبیل
 Paul Thomas Anderson و Tarantino
توانستند هزاران فیلم را تماشا کنند و فیلم 
ها ئی را با استفاده ازمنابع و ارتباطات با آثار 
قبلی آنها تولید کنند. تارانتینو درساخت 
تعدادی فیلم با رابرت رودریگز کارگردان 
همکاری  داشته است. رودریگز با هزینه 
ماریاچی«   ال   « بنام   فیلمی  ۷۰۰۰ دالر 
ساخت که بیش از  دو میلیون دالر  سود 
خالص نصیب او کرد. این موفقیت، همراه با 
فیلم های مستقل  تولیداتی با هزینه کم، یک 
بار دیگر چشم انداز فیلم سازی آمریکا را 
تغییر داد و منجر به رنسانسی در میان رده 
پایین و متوسط هالیوود شد - کسانی که 
دسترسی به منابع مالی استودیویی نداشتند. 
با ظهور دی وی دی در قرن بیست و یکم، 
به سرعت استودیو ها سودآورتر شدند و 
منجر به ایجاد صحنه های اضافی ، فیلمهای 
سریالی، و صحنه هائی از پشت پرده فیلمها 
همراه با تفسیر شدکه همه در یک دی وی 
دی عرضه می شد، که هنوز هم ادامه دارد. 

هالیوود درقرن بیست ویکم

در قرن بیست و یکم، هالیوود جلوه های 
و همچنین  برق گذشته  و  زرق  و  بصری 
اما  کرده.  حفظ  را  بزرگش  استودیوهای 
نبوغ سینمای آمریکا این است که طی زمان 
تکامل یافته است. کارگردان ها تبدیل به 
نیروی خالق  برای فیلم هاشدند، در حالی 
که فیلم ها خود، از مستند و انیمیشن  تا
blockbusters و فیلمهای  روشنگرانه از 
ادبیات  غنی  بهره می بردند. کارگردان 
های بزرگ آمریکا همراه با کارگردانهای 
مهاجر ونخبه جهان : سینمای قرن بیست و 
یکم هالیوود را، با ساخت فیلمهای بزرگ 

مستند و انیمیشن  رو به تکامل بردند.
فیلمهای حماسی برجسته که ازمزایای پرده 
های عریض سینما استفاده می کردند، از 
دهه ۱۹۵۰ به بعد به طور فزاینده ای مورد 
اما دیری  عالقه مردم قرار گرفته بودند. 
به دو  فیلم های آمریکایی  نگذشت که، 
دسته تقسیم شدند: فیلم های  بالک باستر 

یاعامه پسندو فیلمهای  مستقل.
تعدادی  بر  متمادی  سالیان  ها  استودیو 
کارهای  بجای   گران  بسیار  تولیدات  از 
سودآور روی آوردند . فیلمهای پربیننده، 
برقدرت ستاره  ها و ارزش تولید باال تأکید 
می کردند که این همه باعث صرف بودجه 

ارموز آغازات  از  کا  آرمی سینمای  غزاله یزدی
قسمت سوم

هنگفتی  می شد. Blockbusters به   طور 
عظیم  تبلیغات  و  ستاره  قدرت  بر  خاص 
جذب  را  زیادی  مخاطبان  تا  بود  متکی 
کند. یک فیلم موفق، مخاطب را به اندازه 
کافی جذب می کرد تا هزینه های تولید را 
جبران کند و سود قابل توجهی به دست 

آورد.
از  توجهی  قابل  ریسک  تولیداتی  چنین 
شکست را در بر داشت و اکثر استودیوها 
در طول یک سال به پخش وتولید  آنها 
دوره  این  مهم   فیلمهای  اند.  داده  ادامه 
 ، ، ئی تی  عبارتنداز: کشتی نوح گمشده 
نجوای   ،Scarface تیغ،  لبه  بر  دویدن 
 ،The Terminator، The Goonies ،روح
بازگشت به آینده،  پلبیس بورلی هیلز، تاپ 
جذابیت  مرگبار،  سالح  بیگانگان،،  گان، 
مرگ  بارانی،  مرد  استریت،  وال  مرگبار، 
با  رقص   ، دیزی  خانم  راننده  سخت، 
 ،Goodfellas، Thelma & Louise ،گرگها
سکوت بره ها، Terminator ۲: روز قیامت،  
نابخشوده ، محافظ شخصی، فراری، پارک 
ژوراسیک، لیست شیندلر، فارست گامپ، 
پاور،  داستان خیالی، هفت، دالور، آستین 
تایتانیک، تاریخ آمریکا  ، باشگاه مبارزه ، 
ماتریکس، مایل سبز، حس ششم، زیبایی 
گالدیاتور،   ، ستارگان:  جنگ  آمریکایی، 
تبهکاران نیویورک، ارباب حلقه ها، دزدان 
دریایی کارائیب، دفترچه  خاطرات، بچه  
میلیون دالری، خانم آفتابی کوچولو، راهی 

شده و هویت بوران. 
تولیدهای  با  را  ها  فیلم  این  استودیوها 
جانبی  مستقل و با بودجه های بسیارکم 
از  مستقل  آنهارا  اغلب  و  ساختند  می 
فیلم  کردند.  می  تکمیل  خود  مؤسسه  
بر  معموال  نوع  این  از  های ساخته شده 
کیفیت حرفه ای باال از لحاظ بازیگری، 
دیگر  و  نویسی  فیلمنامه  کارگردانی، 
همچنین  و  تولید،  با  مرتبط  عناصر 
کنند.  می  تأکید  نوآوری  و  خالقیت 
منتقدان  بر ستایش  معموال  ها  فیلم  این 
بیش از بازاریابی وجلب نظر تماشاچیان 
اهمیت می دهند. با توجه به بودجه کم 
فیلم مستقل موفق می  فیلم مستقل، هر 
اما  باشد  باالیی داشته  تواند سود بسیار 
آن  زیان  شود  مواجه  شکست  با  اگر 
چنان  چشمگیر نیست و اجازه می دهد 
نظیر  فیلم   ها  ده  هزینه  استودیوها  که 

چنین تولیداتی  را تأمین کنند.
اواخر  در  آمریکایی  مستقل  سینمای 
دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تجدید 
از  دیگری  جدید  نسل  و  شد  حیات 
 Spike Lee سازندگان موسیقی از جمله
و  اسمیت  کوین   Steven Soderbergh
Quentin Tarantino به ترتیب فیلم 
هایی ساختند مثل: »درست انجام بده،« 
 Clerks and ،سکس، دروغ، ونوارویدیو
، Reservoir Dogs ، از نظر کارگردانی، 
فیلمنامه نویسی، ویرایش و سایر عناصر، 
فیلمهای  با  اغلب   و  بوده  نوآورانه 
بر  عالوه  هستند.  درتناقض  هالیوودی 

آنهاازنظر  توجه  قابل  این، موفقیت های 
مالی و پرداختن به فرهنگ های معاصر 
ساخت  برای  گذاری  سرمایه  مجددا 
فیلم مستقل را تثبیت کرد. از آن به بعد، 
صنعت فیلم مستقل در سینمای آمریکا 
گذارتر  تاثیر  و  شده  تعریف  تر  واضح 
استودیوهای  از  بسیاری  است.  شده 
به  وابسته  های  شرکت  ایجاد  با  اصلی 
اند؛  پرداخته  مستقل  های  فیلم  تولید 
 Fox به،  توان  می  مثال  عنوان  به  که 

Searchlight Pictures.  اشاره کرد.
 انواع فیلم هایی که قبال تصور می شد 
فیلم  بازار  در  جزئی  حضور  یک  فقط 
استقبال  باشند،با  داشته  اصلی  های 
فیلم  این  روبروشدند.  ای  منتظره  غیر 
مانند  خارجی  زبان  های  فیلم  شامل  ها 
حمله ببر، اژدهای پنهان وقهرمان، وفیلم 
های مستند مانند Super Size Me، رژه 
پنگوئن ها و »بولینگ« مایکل مور است.

والت دیسنی

و  گفت  آمریکا  سینمای  از  توان  نمی 
والت  یعنی  سینما  این  نوابغ  از  یکی  از 

دیسنی  حرفی نزد. 
دیسنی  والت  که  ای  العاده  فوق  نبوغ 
ساز  درآمد  های  فعالیت  ایجاد  در  چه 
در  بفرد  منحصر  آثار   خلق  در  چه  و 
بعنوان  اورا  داشت   آمریکا   سینمای 
سمبل سینمای آمریکا معرفی کرد. هنوز 
او می گذرد  پس از سالها که از مرگ 
والت  درباره   . است  مطرح  شخصیتی 
دیسنی  گفتنی بسیار است که  درشماره 

آینده انحصاراً به او خواهیم پرداخت
ادامه دارد

صحنه ای ازفیلم تلما و لوئیز 

پوسترفیلم  بانوی زیبای من
استنلی 

کوبریک و 
آرتور سی .
کالرک 
در دفتر 
کوبریک 
واقع در 
نیویورک 

هنگام نوشتن 
سناریوی  

فیلم اودیسه 
فضائی

فیلمهای بزبان خارجی با استقبال غیر منتظره ای روبرو شدند. 
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قصائدی   دیدم  مکرر  چنانکه    . داشت 
را که بیش از یکصد بیت  داشت بدون  
تأمل  بدنبال هم  می خواندو بلخاطر ندارم  
شناختم   می  اورا  که  سالی   ۱۵ درمدت 
کسی مثل او  شعر ازبرداشته باشدوهیچگاه  
یک شعررا دردو محل نخواند. از هنرهای  
دستی ، نقاشی آبرنگ را خوب می دانست 
وحکاکی را  بسیار ماهرانه  انجام می داد  
وبعضی از سکه ها که در ضرابخانه  دولتی 
ضرب می شد  سر سکه آنهارا او کنده بود. 
دراواخر عمر از عالئق دنیا گریزان شده 
بود ونسخه های  خطی ومجموعه  خطوط 
خوش را  که یک عمر  برای جمع آوری 
آنها  رنج برده بود  می خواست  از خود دور 
کند.از جمله مجموعه  او یک  قطعه خط  
خوش بخط  میرعماد  بود که نظیر آنرا 
کمتر دیده ام وبرای اینکه  آن را  از سرباز 
کند آن رابرای فروش  به یکی از رجال 
معروف عصر عرضه کرد.وچون بهائی که 
پیشنهاد شد  مطابق  او  به  نوته  برای آن 
طبع بلندش نبود نه بهای آن را گرفت و 

نه مرقع را .
 یک روزیک نسخه دیوان  حافظ را که 
بخط عبدالرحیم  خوش خط ترین  خطاط  
اواسط قرن نهم بود وتاریخ ۸۶۲ را داشت 
بمن نشان داد. چون فهمید  که من عالقه 
به آن خط دارم آن را نزد من گذاشتوتا 
پس  را  نسخه  خواستم  هربار  عمر   آخر 
بدهم  یا چیزی برای خرید  آن بپردازم  

نپذیرفت .
تسلط وی  به کتابت بی نظیر بود. وتمام 
حروغ از نسخ ، ریحان ،  رقاع ،  نستعلیق و 

شکسته نستعلیق  را شیوا می نوشت .
درردیف   اورا   بایستی  ثلث   خط  ودر 
بزرگترین خطاطان  این نوع خط دانست . 

درکتیبه نگاری  کمتر کسی  از استادان  
چهار قرن  اخیر مانند  وی آمده است .

او  بخط  وجاودانی   شیوا  های   ازکتیبه 
بایستی  از کتیبه سردر موزه  ایران باستان  
و پیشانی کتابخانه  ملی  ومدرسه دارالفنون  
وغیره ، درتهران  وکتیبه  آرامگاه حافظ  
در  فرهنگی   وابنیه ی جدید   درشیراز  
تبریز و دیگر شهرهای ایران  که در دوره 
ی پادشاهی رضا شاه ساخته شده  است 

نام برد.
آخرین اثر بی نظیر او کتیبه ای  است که بر 

باالی  مقبره رضاشاه نوشته  بود.
سال   مهرماه  چهارم   شب  امیرالکتاب  

۱۳۲۸  چشم ازاین جهان فروبست .
ازطرف   ۱۳۲۸ ماه  آبان  دوم   درتاریخ 
مجلس  ایران   فرهنگ  ادبی   انجمن  
برپاشد   باستان  ایران   درموزه  یادبودی 
ودانشمندان   وی   دوستان  از   وجمعی 
وسخنرانان  وهنرمندان درآنجا گرد آمدند  

وشاعران  دررثای وی شعرها خواندند.

ادامه دارد

به  ملقب  الکالمی  ملک  عبدالحمید 
فرزند   شرقی  به  ومتخلص  امیرالکتاب  
کردستانی  الکالم   ملک  عبدالمجید  
 ۱۳۰۲ درسال    ، مجدی   به  متخلص 
جهان  به  چشم  درسنندج  قمری  هجری 
جوانی   تااوان  کودکی   گشودواززمان 
درهمانجا  به کسب  علوم وکماالت  وهنر 
پرداخت وبا پدر خود سفری  به حجاز کرد  

ومراسم حج  بجا آورد.
گزلو   قرا  خان  ابوالقاسم  که   هنگامی 
رفت  کردستان  ایالت   به  ناصرالملک  
، میرزا سلمان  فراهانی  بیان السلطنه  را 
به  پیشکاری  ایالت کردستان  همراه بود. 
بیان السلطنه  درکرسی ایالت  یعنی  در 
مقر فرماندهی  آن استان  با ملک  الکالم  
و  محشور  بود   دانشمند  سخندانی  که 
مصاحب گردید. درآن زمان  ملک الکتاب  
فرزند ملک الکالم   جوانی میان سال بود 
. معاشرت  ومصاحبت  بیان السلطنه  با 
ملک الکالم  موجب شد  که به استعداد 
ذاتی  وذوق ادبی  وهنری  امیرالکتاب  پی 
برد تا آنجا که  شایستگی  اورا  در محضر  
یعنی  ووالی   کرد  بازگو  ناصرالملک  
ناصرالملک  ، امیرالُکتّاب را  به داراألیاله  
خواند  واورا  تشویق بسیار نمود  و به کار  
وقتی   بگمارد.  ایالتی   دردستگاه   انشاء  
وزارت مالیه  به ناصر الملک  تفویض شد  
و به تهران آمد  بیان السلطنه  نیز همراه 
وپس  بود   همکار  مالیه   وزارت  ودر  او  
بتهران   را  امیرالکتاب   زمانی   اندک  از  
فراخواند  واورا  دردفتر  استیفای  وزارت 
از درگذشت   . پس  مالیه  بکار گماشت 
نیابت   به  ناصرالملک   که  عضدالملک  
سلطنت  احمد شاه  قاجار  منصوب شد  
مالیه   دروزارت  همچنان   امیرالکتاب 

اشتغال داشت  تا بسال  ۱۳۰۷ به دفتر  
ریاست  وزراء  انتقال یافت وباسمت  منشی  
نخست وزیر   بانجام  خدمت مشغول  بود 
بازنشسته  خدمت  از   ۱۳۲۸ بسال   تا 

گردید.
باستدعا  شمسی    ۱۳۲۲ درسال  چون 
وکوشش  ذکاء الملک  فروغی  نخست وزیر

  وقت  فرمان رضاشاه برای انتقال  قسمتی 
از کتابهای کتابخانه سلطنتی  به کتابخانه  
ملی صادر گردید  برای تفکیک کتابهای  
مانده  متروک  مدتها   که  کتابخانه 
دستگاههای  نمایندگان   از  انجمنی  بود  
عبارت  شدکه   تشکیل  دار  صالحیت 
بودند از : حسین سمیعی ادیب السلطنه، 

یوسف شکرائی  ازوزارت دربار شاهنشاهی 
دارائی  وزارت  از  هژیر   عبدالحسین   ،
بصیرالسلطان  و  بصیری  قانع   محمد   ،
سلطنتی  بیوتات   از  توفیقی   وابراهیم 
فرهنگ  وزارت  از  بیانی  مهدی  ودکتر 
که وی درآن زمان  مدیر کتابخانه ملی 
بودوهمچنین  امیرالُکتاب از نخست وزیری. 
دکتر مهدی بیانی  درادامه خاطراتش می 
نویسد:»  دراین  اجتماعات بود  که من  از 
نزدیک  با امیرالکتاب  آشنا شدم ومدت 
سه  وهرروز  دوروز   هرهفته   سال   سه 
ساعت  که بکار  تفتیش وتفکیک  کتابها  
اخالقی  کیفیت   به  من  بودیم   سرگرم 
آشناشدم   او   هنری  و  وادبی   وعلمی 
ورشته پیوند  ماروز بروز  محکم تر شد 
وازاین موهبت  تا دوروز قبل از  مرگش 
برخورداربودم وبارها  به خانه او رفتم  واو 
به خانه من  وبه کتابخانه ملی  می آمد  
ومن از محضر پربرکت  وی بهره ها داشتم  

وفایده ها  اندوختم .
امیرالکتاب را  چنانچه من شناختم  مسلمانی 
بود   پاک اعتقاد مذهب تسنن داشت وبه 
صوفیگری تمایلی نداشت . به لغت عربی  
مسلط بود وحافظ تمام قرآن  بودوآن اندازه  
حدیث وخبر  ازبرداشت  که کمتر کسی  
از  بسیاری   به مطالب  رادست می دهد. 
تواریخ آشنابود. درشقوق ادبیات  فارسی  
استاد و منشی زبر دستی بود. نثری شیوا 
وآن  شناخت  می  خوب  وشعررا  داشت  
سرود.   می  نیک  و  خواند   می  خوش  را 
از  شاعران فارسی  زبان به عبدالرحمن 
جامی عشق می ورزید  واشعار  امیر خسرو  
دهلوی  و فیضی و بیدل  راازحفظ  داشت و 
متمایل  به سبک هندی بود. خوش محضر 
و نکته سنج بود وحافظه ای بسیار نیرومند 

                        هنرخوشنویسی                                       مجیدزندهی
کالمی عبدالحمید ملک ال
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  بقیه : با آغوشی گرم یا...

     همو در جای دیگر کتابش آورده است: 
عباتیه بن عمرو گوید: با عتبه در فتح ابله 
بودم، نافع بن حارث را باخبر فتح سوی عمر 
فرستادم، آنگاه مردم دشت میشان بر ضّد 
ما فراهم شدند. عتبه گفت: با مرزبان دشت 
میشان روبرو شدیم وبا وی جنگ کردیم که 
یارانش هزیمت شدند واورا اسیر گرفتیم... 
عمر از عتبه پرسید: مسلمانان  چطور بودند؟ 
گفت: دنیا به آنها روکرده واز بسیاری طال 
ونقره در زحمتند. به همین سبب کسان به 
بصره راغب شدند ورو سوی آن کردند... 
قتاده گوید: مردم میشان بر ضّد مسلمانان 
فراهم آمدند...سلمه گوید در فتح ابله یک 
دیگ مسین جزو سهم من شد چون نیک 
نگریستم طال بود وهشتاد هزار مثقال طال در 

آن بود. ج5،ص1772و1773
از         مسعودی گوید: سی هزار کس 
آنها]ایرانیان[ به وسیلۀ زنجیر ها وریسمانها 
و  نور  وبه  بودند  شده  بسته  همدیگر  به 
آتشکده ها قسم خورده بودند که از جا نروند 
تا فتح کنند یا کشته شوند، آنها به زانو در 
آمدند وتیرها همچنان جلوی آنها می ریخت 
ج  الّذهب:  شدند...مروج  کشته  جملگی  تا 

یک،ص675 
       دکتر عبدالحسین زرکوب می نویسد:» 
این مقاومتهای محلی غالباً بیش از یک حملۀ 
آن سقوط  از  نبود. پس  وارعصبانی  دیوانه 
مهیب که دستگاه حکومت وسازمان جامعۀ 
ایرانی را در هم فرو ریخت، این اضطرابها 
وحرکتها الزم بود تا بار دیگر احوال اجتماعی 
قوام یابد وتعادل خود را به دست آورد. ری 
پس از سقوط نهاوند به دست عربان افتاد. 
کردند  صلح  فاتحان  با  بار  چندین  مردم 
وپیمان بستند اما هر چند گاه که امیر تغییر 
می یافت سر به شورش برمی آوردند...ابو 
موسی وقتی به اصفهان رسید مسلمانی بر 
مردم عرضه کرد نپذیرفتند، از آنها جزیه 
افتاد  صلح  وشب  کردند  قبول  خواست 
اماچون روز فراز آمد غدر آشکار کردند وبا 
مسلمانان به جنگ بر خاستند...در سالهای28 
و30 هجری تازیان دو دفعه مجبور شدند 
استخر را فتح کنند. در دفعۀ دوم مقاومت 
مقرون  وگستاخی  رشادت  با  چندان  مردم 
بود که فاتح عرب را از خشم وکینه دیوانه 
کرد. نوشته اند که چون عبداهلل بن عامر فاتح 
مزبور از پیمان شکستن مردم استخرآگاه شد 
ودانست که مردم بر ضّد عربان به شورش 
برخاسته اند و عامل وی را کشته اند، سوگند 
خورد که چندان بکشد از مردم استخر که 
استخر آمد و خون همگان  به  براند.  خون 
خون  کشتند  می  وچندانکه  گردانید  مباح 
نمی رفت تا آب گرم بر خون می ریختند. 
پس برفت وعدد کشتگان که نام بردار بودند 
چهل هزار کشته بود بیرون از مجهوالن...

مقاومتهای مردم دالور ایران با چنین قساوت 
وجنایتی در هم شکسته می شد... یزد گرد 
وقتی از مداین گریخت ظاهراً گمان می کرد 

عربان به سواد خرسند می شوند وجبال را 
شوش  امامحاصرۀ  گذاشت،  خواهند  او  به 
وپیشرفت به جانب اصفهان این اندیشه ی 
خام را از سر بدر کرد، ازاین رو نامه وپیام 
به همه ی سرداران فرستاد تا به لشکر ومال 
وی را مدد دهند. در آن آشوب وهرج ومرج 
سرداران را البته پروای یزدگرد نبود، اما چون 
عرب آنها را نیز تهدید می کرد، صالی شاه 
بخت بر گشته رااجابت کردند. از کناره ی 
دریای  تا  جیحون  واز  هند  دریای  تا  خزر 
فارس از هر جا سپاهی فراز آمد ودر نزدیک 
همدان سپاهی نزدیک صدو پنجاه هزار تن 
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آنچه که آورده ایم  چکیده ای بود ازآنچه 
که در 1400 سال پیش با یورش اعراب به 
سرزمین ما به خاطرضعف دربار ساسانیان 
وفساد  ها  گویی  وزور  درونی  واختالفات 
گسترده در همه ی ارکانهای دولتی ومذهبی 
و دخالتهای مؤبدان در امور دولتی واجتماعی 
و نارسایی ها؛ روی داده بود و مقاومتها وجنگ 
وگریز ها ی ایرانیان در برابر اعراب به هدف 
سرزمین  از  دفاع  ویا  اسالم  پذیرش  عدم 
بسیار  ونیز  خود  وحیثّیت  شرف  وحفظ 
کسانی  که حاضر به  دادن جزیه شده بودند، 
جملگی دلیل روشنی است بر بُطالن مدعای 
کسانی  که پذیرش اسالم از سوی ایرانیان 
با  کنند.  و می  بازقلمدادکرده  با آغوش  را 
گذشت زمانی دراز واستمرارفشارها وتحقیرها 
ومحرومّیت هایی که  از سوی حکومتگران 
عرب بر ایرانیان تحمیل می گردید وپرداخت 
جزیه های سنگین که سال به سال بر مقدار 
آن افزوده می شد واجبار به رعایت ضوابط 
وقوانین حکومتگران عرب ووو- رفته رفته 
قشر وسیعی از ایرانیان ناگزیر به پذیرش آیین 
نو شدند تا بدین غایت رسید، اما باهمه ی 
کوششی که اعراب به عمل آوردند،اگر چه 
در بر قراری دین اسالم در ایران موفق شدند 
و اگرچه  بسیاری از واژه های عربی وارد زبان 
ما گردید وهمچنین بسیاری از کتابها به عربی 
نوشته شد، اما نتوانستند مانند سایرسرزمینها، 
زبان عربی را در میهن ما جای گزین زبان 
پارسی کنند، که آنهم به پایمردی رضاشاه 
تن  چند  با عضویت  فرهنگستان  برپایی  با 
نام  صاحب  دانشمندان  و  پژوهشگران  از 
وآگاه، بسیاری ازواژه های عربی به واژه های 
همگون آنها به پارسی؛ با وسواس ودقتی در 
خورسپاس  تبدیل وبه کار گرفته شده ومی 
شود و در سالهای اخیرنیز به همت برخی 
ازدانشوران واهل نظر؛ بسیاری از واژه های 
پارسی جایگزین واژه های عربی شده است 
نویسندگان  از  بسیاری  ی  استفاده  ومورد 
ایرانی می باشد، به گونه ای که این روزها  
در  نویسی  عربی  بر خالف  نویسی  پارسی 
شایسته  رویکردی  ؛با  گذشته  های  سده 

وبایسته روبروست. 
       با همه ی این حال دیده می شود که 
در سالهای اخیر؛ تعّصب درجایگزینی واژه 
های پارسی به جای واژه های عربی؛ به جایی

رسیده که برخی از خود  واژه هایی را به جای 
واژه های عربی در گفتار ویا در نوشتارشان  
می آورند واز این راه سر در گمی هایی را در 
فهم منظورگوینده ویا نویسنده به وجود آورده 
اند، به ویژه آنکه دیده شده است در مورد 
یک واژه ی عربی،  چند گونه همگونی آن به 
پارسی از سوی چند کس مطرح شده است، 
با اینکه نگارنده خود به جایگزینی واژه های 
همگون با واژه های عربی با اشتیاق فراوان 
می نگرد؛ با همه ی این حال بر این باور است  
تا فرهنگستانی بر پا نشود وواژه های همگون 
عربی به پارسی به تصویب دانشوران صاحب 
صالح نرسد،چنین آشفتگی هایی را در زبان 
پارسی شاهد خواهیم بود.                                                          
                                                               
   پایان

               

افقی : ۱- کره خودمان- کناردرصورت - 
ماری که درمراسم مذهبی نه نیش میزند 
ونه فرارمی کند۲- رو آوردن - توسری 
خور چکش -اینهم زندان است ۳- این 
دنیا- ینگه  دارد-دختر  هم  شبه  بیماری 
از کلیله ودمنه ۴- مبدأ دَوران  قهرمانی 
نام  وتنها-  تک   - یکصدویازده   - خون 
دیگر عود-۵- بیش از دوهزاروششصدنوع 
آن  درجهان وجوددارد- اجتماعی از  اهل 
شعروادب ۶- کشتی جنگی - برادر تور- 
نوعی کباب درخت نشین - از مجموع آن 
کلمه درست می شود۷- پاره - آنطرف 
دراروپای   مروارید ۸- کشوری   - عرض 
بواسطه  که  مرضی   - فراوانی   - جنوبی  
زیاد شدن  مقدار قند خون  تولید میگردد 
۹-  عالمت جمع - پیچ - عکس  آزاده 
۱۰- خانه انگلیسی - مشتق شده از نفت 
- ریسمان - صورت غذا-۱۱- میله آهنی 
ضخیم  که بوسیله آن  اجسام سنگین  را 
درروی  زمین حرکت می دهند- جزیره ای  
درانتهای  شبه جزیره ماالکا ۱۲- نمایش 
خارجی - یکی ازدروس - آتش میوه ها- 
کچل - ۱۳-  گوسفند ماده  فریاد عدل 
- قسمتی از کتاب  ۱۴- روان - حیوانی 
 -۱۵ فارس  دراستان  رودی   - است 
بزرگترین خیابان دنیا در تورنتوی کانادا - 
خاک کوزه گری - شاعررومانتیک  روسی 

که درد.ئل عاشقانه  ازپادرآمد

عمودی : ۱- نوعی ماهی  که در  دریاهای 
مناطق حاره  زندگی می کند-  کره 
زمین دراین منظومه است -۲- واحد 
پولی یکی از کشورهای همجوار- کلمه 
افسوس  موقت نوحه وماتم ۳- دشنام 
دادن  وبدگوئی کردن - ورقه ای که 
خریدار  وفروشنده  درمورد معامله می 
نویسند  تادرمدت معین  برای معامله  
قطعی حاضر شوند- یک حرف وسه 
حرف ۴- روده تابیده  - ضمیری  که 
جای نام  معشوق می نشیند - پسوندی 
است - بازگردانیدن - سمبلی  برای 

وفاداری است ۵- کال - پرنده ای 

که  وکوچکترازکبوتر  رنگ  خاکی 
کنند  می  زندگی  باهم  جفت جفت  
۶- تصدیق  بیگانه  - اثری  معروف  
 - انگلیسی  - چای  داستایوسکی   از 
تلخ - ۷- عیب و عار - مادر اعراب - 
ازدوهزارسال قبل  درنواحی  این خلیج  
ازکود ماهی  برای کشت وزرع  استفاده 
می شد - ظزفی  درآشپزخانه  وسفره 
عواقب  گاهی   که  حرفی  غذا- ۸-  
شادی   - دارد   بدنبال  وخیم  بس  
وشادمانی  - سخن چین  که گفته اند  
بدبخت وهیزم کش است  ۹-  بُکم - 
فرودآمدن - جوی خون - دولت جمع 
شده - ۱۰- بیخ درآلمان غربی - نقش 
خارجی - زبان عربی - جنس خشن - 
۱۱- شهری  که بهارش معروف است 
- کشوری دردامنه  جنوبی کوههای 
هیمالیا- ۱۲- کمترازاندازه - حیوان 
 - طرف   - رهبان  اقامتگاه   - وحشی 
ویتامینی است  ۱۳-  دریای تازی - 
دریائی بین  عربستان  ، مصروسودان  
- پایتخت  کشوری  دراروپای مرکزی 
 - غذاها  از  بعضی  جاشنی     -۱۴
فیلسوف معروف  آلمانی که  موجد 
مکتب  جدیدی  درایده آلیسم است  
هیدروژن  فلزات   درمجاورت    -۱۵
خودرا  ازدست می دهد- همه ساله  
بیش از  چهارمیلیون نفر  درشمال ژاپن  
ودرهوای سرد زمستان  ازآن دیدن می 

کنند.

***

طراح : زنده یاد جهانگیر پارساخو  برای 
-پانزدهم    1۹ شماره  دانستنیها  مجله 

اردیبهشت  1۳5۹

  

حل  جدول درشماره آینده

مرتضی ورزی

جدول کلمات متقاطع

 کلبه کتاب
رمزک 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
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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش
پند-دیل  استرس -دمشق-گراز۲-مینو-المارک -وزو۳-   -۱ : افقی 
-م- ال-تر۴- را- کرباس - آسام-ق۵-و-م-بره-ب- نسیان۶-روده 
لپ  هلو-ت-یا۸-خ-راز-شان-لحم-ت۹-  یالتا-  لنج۷-   - یونانی   -
-ل-سین-کافکا۱۰-یرا-گولیات - همتا۱۱-جیران - ی- هال - ل 
- ص ۱۲-ف- سراج - مدینه - بط۱۳- اب- کو- م- اوت - بیک 

۱۴- رنج - همچنین - مربا ۱۵- سدیم - نیکی - گرییک

بقیه : اسپارتاکوس

اسپارتاکوس  کرد.  حمله  اسپارتاکوس 
ران  ازناحیه   جنگ  این  آغاز  در  که 
زخمی شده بود  به زانو  تا واپسین  نفس 
درآمد.  پای   از  وسرانجام  کرد  پیکار 
جسداو در میان  اجساد بیشمار  شناخته 

نشد.
این فرصت را  غنیمت دانسته  سنا که  
ششهزار  به  نزدیک  داد   فرمان  بود  
نفر برده  را در جاده ای که از کاپو  به 
روم می رفت  به چهار میخ بکشند.واین 
قراردهند  انظار   معرض  در  اجسادرا  

تابرای دیگران  درس عبرتی باشد.
اسپارتاکوس   شورش  کردن  نابود  برای 
درظرف شش ناه  به تجهیز  لژیون هایی 
دست زده شد  که از حیث تعداد  برابر 
درظرف  سزار   که  بود  هایی  لژیون  با 
سرزمین   تسخیر  برای  سال   هشت 

»گل«  تجهیز کرده بود.
***

است   آمده  ها   درافسانه  چنانکه 
به جنگ  آنکه   از   پیش  اسپارتاکوس  

آخر خود  برود اسبش را  کشت .

بقیه : شاه ایران

و وکویت  ایران  سپتامبر:    ۹
به  ونزوئال  و  سعودی  عربستان 
میزبان  کشور  که  عراق   همراه 

است » اوپک« را بنیاد می نهند. 
»مأموریت  کتاب  سپتامبر:    ۱۷
منتشر  پادشاه  نوشته  برای وطنم«  

می شود.
دقیقه   ۱۱و۵۰  ساعت   اکتبر:   ۳۱
دنیا  به  فریادی  با  شاهزاده  است  
صالح   جهانشاه  دکتر  آید.  می 
نظارت  شاهزاده   تولد  و  برزایمان 
شهر   جنوب  در  زایمان  دارد. 
تهران  درزایشگاه حمایت مادران  
ونوزادان که توسط رضا شاه کبیر  
برای کمک  به مادران کم  بضاعت 
تأسیس شده  انجام می گیرد.تمام 
می  بنمایش  خودرا  شادی  کشور 
از   پس  کوتاهی  مدت  گذاردشاه 
آرامگاه   به  پسرش  شدن   زاده 
رضا شاه  در شهرری  وسپس برای  
عبدالعظیم   شاهزاده  به   زیارت 
ایرانی وخارجی   میرود. خبرنگاران 
کرده  تجمع  زایشگاه   درمقابل 
اند. امافقط مهدی بوشهری  همسر 
اشرف پهلوی  از صحنه عکس می 
گیردوحلقه فیلم را تقدیم ملکه می 

کند.
لیعهد  درروز جمعه  و    : نوامبر   ۴
۱۳ آبان  ماه ۱۳۳۹ درساعت ۱۸ 
و۵۵ دقیقه » رضا«  نامگذاری می 
شود.                           ادامه دارد

بقیه : گفت وگو با
امین اهلل  رشیدی 

هنر همچون رامبراند و رافایل  ومیکل آنژ 
و داوینچی  با بهترین صورت ممکن  کپی 
اینان  صحیح  به  هنرمند  اطالق  کنند.، 
از  اینان طوطی صفت آنچه را   . نیست 
استاد آموخته  اند تکرار می کنند. اگر 
دریک اثر هنری  ابتکار و نوآوری نباشد 

هنر نیست .
بهروزی :  درپایان  ضمن سپاسگزاری و
کنم   می  ، خواهش  ازشما   خداحافظی 
کنید  لطف  را  شعرهایتان  از   یکی 
وبخوانید  تا حسن ختام این گفت وگو 

باشد.
ازشماهم    . چشم  به   ، بله   : رشیدی 

سپاسگزارم که یادی ازمن کردید.

دشت عطش 
دال بدشت عطش قطره های باران باش
گر آفتاب نئی  شمع شام یاران باش

گشاده دست وپذیرا چو بیکران صحرا 
کریم وپاک چودریاوچشمه ساران باش
کم ازدرخت نئی  سایه برسری گستر
باش امیدواران  پناه   ، بدور  غمت 
بدشت سوخته ی خاطر شکسته دالن

شمیم فصل بهاران و لطف باران باش 
سپاس خاطر شاد ودل خوشی که تراست
باش سوگواران  نومید  دل  تسلی 
نه همچو  سیل دمان های هوی براه انداز
طنین زمزمه ی نرم جویباران باش
تعلقات زمان  بسته ی زمینت کرد
باش زروزگاران  وفارغ  تعلق  بهل 
ازاین  سرای دو در چون َدِم سحر بگذر
 نسیم صبحدم ونکهت بهاران باش
 گر » آشنا« ی منا ، عیش جاودان خواهی
 انیس خلوت غمگین میگساران باش
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که  بودند.  پارسی  دودمانی  هخامنشیان 
تبار خود را به هخامنش می رساندند. وی 
سرکردهء طائفه ای به نام  پاسارگاد  بود. 
که از طائفه های دهگانه پارسیان به شمار 

، Herodot    می رفت. به گفته هرودوت
 سه طائفه از این طوائف دهگانهء پارسی 
، Pasargada به نامهای ، پاسارگادی ها
ها  َمسپیان   ،Maraphien ها  مرافیان 
و  زادگی  نجیب  جنبهء   ،Maspien
پانتالیان  قبیلهء  داشتند.سه  اشرافی 
و   Germanien ِگرمانیان    pantalien
یکجا  و  کشاورزی   Drousien دروزیان 
نشینی می کردند. و چهار قبیله دیگر به 
َمردها   ،  Dropique ها   نامهایدروپیک 
Marde، ساگارتی ها Sagartien، دائیان 
ها  Daen کوچ رو بودند.)۱هرودوت( بر 
حسب برخی از گفته ها، دربین  سه طائفهء 
نجیب زاده، پاسارگادی ها،    مرافیان ها،
اشرافی  و  زاده  نجیب  که  ها،  َمسپیان   
بیشتری  هااهمیّت  بودند،پاسارگادی 

داشتند.)۲نجف زاده(
به  مادها  با  همزمان  گرچه  پارسیان 
حوالی   در  آمدند،  ایران  باختری  نواحی 
اسناد  در  گرفتند،  جا  دریاچهءارومیه 
به  سخن  مادها  از  پیش  آنها  از  تاریخی 
آشوری  سالنامهء  چنانکه  آید.  می  میان 
سال  وقایع  از شرح  پیش  سوم  شلمانسر 
 Madai ۸۳۶  ق . م  و نام بردن از مادای
ضمن وقایع سال ۸۴۴ ق . م  به پارسوا 
parsua اشاره می کند. که نام قلمرویی 
بر حسب قول منشیان آشوری  است که 
در باختر و جنوب باختری دریاچهء ارومیه 
واقع بود. )۳گیرشمن(همان جایی که اقوام 
می  سامان  آن  در  ورود  بدو  در  پارسی 
زیستند. تا آنکه از حدود سال ۷۰۰ قبل 
از میالد پس از گذشتن از رشته کوههای 
زاگرس ، یا راههای مرکزی فالت ایران به 
ناحیه پارسواش parsuash یا پارسوماش 
کوههای  دامنهء  در  واقع   .parsumash
و خاور  و جنوب خاوری شوش  بختیاری 
شوشتر، آمدند. که قسمتی از قلمرو ایالم 

بود. )۴ گیرشمن(   
شدن  سست  با  زمان  مرور  به  ها  بعد   
توان دولت ایالم، قلمرو حکمرانی خود را 
تاخوزستان و نواحی مرکزی فالت ایران 
گسترش دادند. در پی انقراض دولت ایالم 
به دست آشور بنی پال فرصت یافتند، با 
بهره گیری از اختالف آشوری ها و ماد ها 
بر آنزان یا آنشان نیز دست یابند. ناحیهء 
در  واقع  ملیان  تل   Ansan آنشان  بلند 
هشتاد کیلو متری باختر تخت جمشید ، 
پیش از آن بخشی از پادشاهی ایالم بود. 

ناهونته  کوتیر  ایالم  بزرگ  شاه  چنانکه 
شوش  شاه  را  خود   Kutir-Nahunte
 ) زاده   نجف  نامید(. ۵  می  نیز  انشان  و 
زمان  در  انشان  بر  پارسیان  یافتن  دست 
-۶۷۵( Teispès فرمانروایی  چیش پیش
۶۴۰ ق . م( روی داد. او همان کسی است، 
که کوروش بزرگ در بیانیهء بابل نسبت 
خود را به او می رساند. و او را شاه آنزان 
می خواند. دست یافتن چیش پیش بر آنزان 
از آن رو که سرزمینی دور از کش مکش 
های سیاسی زمان بود، در آغاز امر از سوی 
همسایگان آشوری و بابلی چندان به حساب 
قلمرو  پیش  چیش  مرگ  از  پس  نیامد. 
آریا  پسرش  دو  میان  او  حکمرانی 
کوروش  و   ) م  ق.   ۵۹۰-۶۴۰( رومنه 
تقسیم   ) م  ق.   ۶۰۰-۶۴۰( یکم 
تحت  نواحی  که   زمان  آن  در  شد. 
بود،  گسترش  به  رو  مادها،  تصّرف 
اقتدار  اوج  در  نینوا  فاتح  شتره  هووخ 
این سبب  به  برد.  به سر می  فرمانروایی 
بانیان حکومت نو بنیاد پارس که به قبول 
سیطره مادها مجبور بودند، از در اطاعت 
شتره  وخ  هو  بری   فرمان  به  درآمدند. 
کمبوجیه   نخست  آنکه  تا  نهادند.  گردن 
تحت  نواحی  در  یکم،  کوروش  فرزند 
تصّرف پارسیان حکومتی یگانه ایجاد کرد. 
سپس فرزند او  کوروش دوم  معروف به 
کوروش بزرگ به سلطه ماد ها پایان داد.   
    کوروش بزرگ ) ۵۹۰- ۵۳۰ ق . م ( 
فرزند کمبوجیه یکم حکمران انشان و از 
نوادگان دختری ایشتوویگو ) آژی دهاک( 
) آستیاگ تلفظ یوانی( بود. مادرش ماندانا 
که در لغت به معنی شاه بوی عنبر سیاه 
است، در تربیت و انتقال قدرت به کوروش 
بر حسب  زیرا  داشت.  ای  شایسته  سهم 
برخی اقوال افزون بر پرورش وی در دوران 
کودکی، بانی مدرسه ای شد، که جوانان 
انشانی در آنجا آموزش سواری می دیدند. 
فنون جنگاوری و تیر اندازی می آموختند. 
به ظلم  ماندانا در آن مدرسه، جوانان را 
ستیزی و عدالت پروری تشویق می کرد. 
حقوق  از  داد.  می  دوستی  مردم  آموزش 
فردی و نظم و نسق و قانون جمعی سخن 
القای  و  آموزش  است،  روشن  می گفت. 
آرمانهای فکری او در بار آوری شخصیّت 
کوروش و عمل کرد مردمی و شیوه کشور 

داری و تعامل آتی اش مؤثر بود.
فرمانروای  آنکه  از  پس  اندکی  کوروش 
انشان شد. از اطاعت پادشاه ماد سر پیچید. 
پیکار پی در پی   او چند   نافرمانی  پیامد 
بود، که پادشاه ماد به قصد سلب استقالل 

پارسیان آغاز کرد. 

کوروش به ضرورت دفاع به چند جنگ 
سازش  انجام  سر  تا  داد.  در  تن  پیاپی 
سپاهیان ماد با او به پیروزی اش انجامید. 
در آخرین نبرد پیروز شد. برپادشاه ماد و 
سر زمین تحت سیطره اش غلبه یافت. ولی 
با برخوداری از روحیه جوان مردی، پادشاه 
شکست خوردهء ماد را محترم داشت. و با 

وی به مهربانی رفتار کرد.  
پیروزی کوروش و به هم پیوستن مادها و 
پارسیان موجب هراس کشور های همسایه 
شد. د ولتهای ِ لید ی- بابل- مصر در صد 
د برآمد ند، مانع توسعه قدرت کوروش 
کاری  آنها  آنکه  از  پیش  او  ولی  شوند. 
یورشی  کار  ر  اند  دست  هند،  د  صورت 

پیشگیرانه شد!
ابتدا با کرزوس  crésus شاه لیدی جنگید. 
شهر سارد پایتخت لیدی را گشود. بر ثروت 
دست  م  ق  سال ۵۴۶  در  لیدی  سرشار 
یافت. پس از آن برای جلوگیری از تهاجم 
سکاها مدتی هّمت خود را مصروف اعمال 
قدرت در نواحی خاوری فالت ایران کرد. 
با آسودگی خیالی که از آن بابت یافت، در 
سال ۵۳۸ ق م به قصد تسخیر سر زمین 
های مجاور باختری به میان رودان تاخت. 
م ق  سال ۵۳۹  در  را  بابل  های  دروازه 

بابل، عراق،  فتح  با  پیروزمندانه گشود.    
سوریه، لبنان، فلسطین  کنونی نیز که در 
آن زمان تحت سیطره بابل بود، در محدود 
هء قلمرو فرمانروایی کوروش قرار گرفت. 
تا سر انجام در سال ۵۲۹ ق م درگذشت.

مرگ کوروش بزرگ
در باره مرگ کوروش روایت های تاریخی 
گزنفون  چه   گر  است.  نقیض  و  ضد 
در  کوروش  نویسد،  می   Xeznophon
ایران  بزرگان  میان  در  و  پاسارگاد 
درگذشت. و گزارش تاریخی گزنفون با 
گفته های سرداران همراه اسکندر که از 
آرامگاه کوروش دیدن کرده اند،همآهنگی 
گزنفون،  خالف  بر  (اما  ۶گزنفون  دارد.) 
سال  در  کوروش  نویسد،  می  هرودوت 
در  که  جنگی  در  میالد  از  پیش   ۵۲۹
سرزمین ماساژت ها  Massaget رخ داد، 
پیروز  ارتش پارس در جنگ  کشته شد. 
شد. ولی کوروش بزرگ به فرمان تومی 
تکه  سکاها  شهبانوی   Tomyris ریس  
تکه شد! ) ۷ هرودوت ( اشاره هرودوت 
به جنگی است، که در خاور فالت ایران، 
بین دریای مازندران  و دریای آرال روی 
داد. سپاهیان کوروش بزرگ را با ماساژت 

ها درگیر کرد. ماساژت ها، نیرومند ترین 
قوم وابسته به سکاها بودند. که در آسیای 
مرکزی می زیستند. نواحی شمالی خوارزم 
میانی آمودریا و سیر دریا  فاصلهء  را در 
در تصّرف داشتند. نامشان مشتق از واژه 
فارسی ماهی است. که به گفتهء هرودوت 
و استرابون غذای اصلی آنها بود. ماساژت 
مهارت  سواره  و  پیاده  های  جنگ  در  ها 
داشتند. در زمان کوروش که متصّرفات 
نواحی شمال خاوری  تا  دولت هخامنشی 
امتداد داشت، همواره تاخت  ایران  فالت 
وتاز سکاها و تعدی و تجاوز ماساژت ها 
باعث خلل  بود.  اوضاع  نابسامانی  موجب 
در ارکان مملکت داری ِهخامنشیان  می 
شد. به این سبب کوروش در صدد تنبیه 
آنان برآمد. نبردی روی داد،  که به پیروزی 
سپاه کوروش انجامید. سخن هرودوت که 
این  در  آنکه کوروش  از  می گوید، پس 
جنگ به دستور تومی ریس ملکه سکاها 
ماساژت  بر  او  سپاه  سرداران  شد،  مثله 
به  را  او  کالبد  اجزاء  شدند،  پیروز  ها 
پاسارگاد بردند، به باور راست نمی آید. 
زیرا افزون بر آنکه سپاهی که در عرصه 
کارزار فرمانده خود را از دست می دهد، 
دستخوش  یابد،  نمی  دست  پیروزی  به 
نیز می شود.کمتر دیده شده  پراکندگی 
پادشاهی با شرکت در میدان جنگ جان 
خود رابه مخاطره اندازد. به نظر نمی رسد، 
کوروش بزرگ درجایگاه پادشاهی جنگ 
آزموده و صاحب نظر در امور نظامی، دور 
اندیشی کافی نداشته باشد . نداند، نباید با 
رویارویی با دشمن، جان خود و نظم سپاه 
زیر فرمانش را در معرض خطر بی مورد 
قرار دهد. از این رو نوشته گزنفون از اعتبار 
آنکه  ویژه  به  است،  برخوردار  بیشتری 
     Aristobul اریستوبول  از  نقل  به  آریان 
می گوید: جسد سالم کوروش در تابوتی 
از طال بود، دزدان آرامگاه به پیکر او آسیب 

هایی رسانده بودند.)۸  نجف زاده(

شم سیاسی نظامی کوروش : 
با  بود،  کاردان  سیاستمداری  کوروش 
،هارپاگ  پنهانی  های  پیام  و  ها  گفتگو 
Harppag فرمانده  سپاه ماد و دیگر سران 
با خود همراه و هماهنگ  سپاهی  ماد را 
کرد. زمینه شکست لشکریان ماد را در 

سال ۵۳۳ق . م فراهم ساخت .
 شکستی که بر حسب مندرجات سالنامهء 

بابلی مشهور به رویای نبونید ، 
 پادشاه بابل نیز به آن بی میل نبود، د ر 

تقابل با لیدیه و بابل نیز همین توان مذاکره 
ومصالحه پنهانی کوروش بود که کارساز 
ماد  سپاه  شکست  از  پس  چنانکه  شد. 
کوروشفرمانروایی  هگمتانه  تصّرف  و 
ایران  خاوری  نواحی  سمت  به  را  خود 
حالیکه  در  سپس  داد.  گسترش 
فالت  از  ای  گسترده  بخش  فرمانروای 
فراهم  سپاهی  فرماندهی  بود،و  ایران 
مادی  و  پارسی  های  خاندان  از  آمده 
صدد  در  داشت،  عهده  بر  را  انشانی  و 
برآمد بر نواحی باختری  متصرفات خود 
کرزوس  آنکه  ویژه  به  یابد.  دست  نیز 
در  واقع  لیدیه  ثروتمند  پادشاه   crésus
باختر آناتولی مطابق با استانهای امروزی 
ازمیر - مانیسا در ترکیه کنونی، هنگامی 
گیر  در  خاوری  درجبهه  کوروش  که 
ارتش  بود،  طلبانه  توسعه  کشی  لشکر 
واقع  قبدوقیه   = کاپادوکیه  به  را  لیدی 
تا  بود.  فرستاده  مرکزی   آناتولی  در 
را  ایماق  قزل   = هالیس  رود  فرا  نواحی 
که پیش از آن بر طبق پیمانی دراختیار 
مادهابود، تصّرف کند. و به این منظور به 
جلب حمایت و اتحاد سیاسی با دولتهای 
نیز  یونانی  بابل و دولت شهرهای  مصر، 
اهداف  که  کوروش  ولی  کرد.  اقدام 
با  داشت،  نظر  زیر  را  کرزوس  نظامی 
یونانیان  نخست  اندیشیسیاسی  دور 
آسیای کوچک را به جنگ پشت جبهه 
به  سپس  برانگیخت.  کرزوس  علیه  بر 
فراهم  سپاهی  با  اش  نظامی  نبوغ  تبع 
فصل  در  ایران،  فالت  سراسر  از  آمده 
پندار  و  انتظار  خالف  بر  درست  سرما، 
کرزوس به لیدیه تاخت . با تصّرف شهر 
لیدیه درسال ۵۴۷ ق م  پایتخت  سارد 
نیز  خود  متصّرفات  باختری  بخش  بر 

افزود.
کوروش بنا به نوشته نویسندگان یونانی ،
 کرزوس را با بزرگواری بخشید. و یکی 
از اشراف زادگان لیدیه را که تب لوس 
به عنوان ساتراپ  نام داشت،   Tabalus
به  اّما  گماشت.  بر  کار  به  سارد  جدید 
مجّرد بازگشت پارسیان ، به سمت خاور 
تب لوس با همدستی ساکنان شهر های 
کرد.  نافرمانی  کوچک  آسیای  یونانی 
شورش بر علیه پادگان پارسی مستقر در 
سارد، کوروش را بر آن داشت ،با به کار 
بر گماشتن هارپاگ،  ساتراپ شورشی 
راسر  یونانی  شهرهای  دولت  تمام  و 
تمام کرانه های  از آن  کوب کند. پس 
دریای خاوری  بنادر   ، کوچک  آسیای 
 مدیترانه و دولت شهرهای یونانی آسیای 
کوچک، ضمیمه متصّرفات کوروش شد.

کوروش،  سارد  باره  دو  تصّرف  با   
کوچک،  آسیای  تصّرف  به  را  هارپاگ 
آسیای  نواحی  عازم  خود  و  کرد.  مامور 
حالی  در  ترتیب  این  شد.به  مرکزی 
یونانی  های  شهر  دولت   ، هارپاگ  که 
می  مجبور  پارسیان  از  اطاعت  به  را 
ایران  خاوری  نواحی  کوروش  کرد، 
بودند،  برداشته  شورش  به  سر  که  را 

سلطه  به  فراخواند.  برداری  فرمان  به 
دیر  عملی  جنبه  باختر  و  خاور  بر  خود 
فاصلهء  در  (چه  ۹هرودوت  داد.)  پا 
سالهای ۵۴۰ق.م تا ۵۴۶ ق م با لشکر 
مرزهای   ، خاوری  نواحی  در  کشی 
خاوری  نواحی  در  که  را  ایران  فالت 
اقوام  هجوم  از  بازدارنده  موانع  فاقد 
شمال  کرد.تا  تثبیت  بودند،  بیابانگرد 
استحکاماتی  رفت،  پیش  کنونی  کابل 
پهناور در کنار رود سیحون بنا کرد، که 
به سیروپولیس  Cyropolis  = کورشاته 
از  پس  زاده(  ۱۰نجف  شد.)  معروف 
را  بابل  آمد،  بر  در صدد  کوروش   آن 
منظور در سال این  به  نیز تسخیر کند. 
اقوام  از  که  سپاهی  با  م   ق.   ۵۳۸
گوناگون گرد آورده بود، به بابل تاخت .
برای بابل  پادشاه  نبونید  که  آنجا  از   
مهاجمان،  پیشروی  از  گیری  جلو 
ساخته  کیلومتری  وهشت  سی  دیواری 
بود، که از سیپار  sippar  برکنار فرات 
تا اوپیس  در ساحل دجله امتداد داشت. 
سپاه کوروش با گذر از سر زمین گوتی ها
را  دیاله  راه  بودند،   او  متحدان  از  که   
در پیش گرفت، با شتاب از دجله گذر 
کرد. در کنار شهر اپیس که در هشتاد 
سپاه  بود،  واقع  کنونی  بغداد  کیلومتری 

وقایع  حسب  بر  داد.  راشکست  بابل 
نامه بابلی پس از آن کوروش سیپار را 
محاصره کرد. تا عاقبت محاصره سیپار 
دست  درپی  انجامید.  شهر  گشودن  به 
یافتن کوروش بر سیپار، نبونید راه فرار 
  Belshazzer پیش گرفت. پسرش بِلَْشِزْر
می  که  کوروش  ماند.  باقی  بابل  در 
او  نبونید را یکسره کند،  ، کار  خواست 
را تعقیب کرد. و  اوگبار) گئوبرو( حاکم 

قوتو ) گوتیم( در
) Grayson11( .صدد تسخیر بابل برآمد

اوگبار  دست  به  بابل  ترتیب  این  به   
او  سپاهیان  شد.  گشوده  قوتو  حاکم 
نگهداری  مردوک  بزرگ  نیایشگاه  از 
تا آنکه کوروش در سال ۵۳۹  کردند. 

ق. م. با شکوه شاهانه  وارد بابل شد. 
در مراسم جشن و شادی مردوکیان که 
ورود پیروزمندانه اش را گرامی داشتند، 
شرکت کرد. پس از آن کوروش به فتح 
سرزمین های ماوراء فرات کمر بست ! 
در بنادر صوری صیدا وصیدون، فلسطین 
واعراب  آرامی  های  سرزمین  در  و   ،
اموری ساتراپ نشین هایی برقرار کرد، 
امور  اداره  به  بابل  حاکم  نظر  زیر  که 
کوروش  نظامی  پیروزی  پرداختند.  می 
در بابل افزون بر کارآیی سپاهیگری و 

ظفر مندی رزمی ناشی از حسن سیاست 
دیگر  اقوام  قدرت  مصادر  با  بود،که  او 
متحد می شد. از آن اتحاد در جنگهای 

خود سود می جست .

منش و روش کوروش بزرگ

کوروش فرمانروایی نیک کردار و نیکو منش 
بود. به همین سبب مورد توّجه و ستایش 
معاصران و تاریخ نگاران که اعمال وی را در

 مقایسه با کارهای فاتحان دیگر ستوده اند. 
از روش مطلوب و انسان منشانه اش که 
در تقابل با ملل مغلوب. پیش می گرفت 
بر  که  پادشاهی  اند.  کرده  یاد  نیکی  به 
خالف روش معمول و متداول فاتحان کهن 
به جای ویرانی شهر ها، یا بیگاری گرفتن 
مردم و چپاول و غارت ملت ها، ارمغان آور 
صلح و صفا و دوستی، بزرگداشت ادیان و 
رهایی پیروان مذاهب از قید و بند اسارت 
های پیشین بود. چنانکه هرودوت در باره 
او می گوید: »کوروش پادشاهی بود، ساده، 
بردبار، با طبع بلند، شجاع و در فنون جنگ 
با مهارت که سرزمین کوچک پارس را به 
یک مملکت وسیع گسترش داد. او مهربان 
پدرانه  و  مالیم  رفتاری  رعایا  با  و  بود 
داشت. بسیار خوش مزاج و مؤدب بود. و 
از حال رعیّت خود به خوبی آگاهی داشت.

)۱۲هرودوت (
 واالیی منش شهریاری کوروش، هنگامی 
با  که  شود،  می  گر  جلوه  پیش  از  بیش 
از  باز مانده  از کتیبه های  بررسی برخی 
اعصارکهن، چگونگی رفتار او را در بابل 
با رفتار آشوربنی پال در ایالم بسنجیم. که 
یک سده پیش از کوروش بزرگ به ایالم 
تاخت.و به منظور ثبت در تاریخ از کشور 
به  ای  درکتیبه  خود  خرابکارانه   گشائی 

شرح زیر یاد کرد.
 » ......معابد ایالم را با خاک یکسان کردم. 
و خدایان و الهه های آنها را به باد یغما 
دادم......من قبور شاهان قدیم و جدید آن 
را........ ویران و متروک کردم.....سرزمین 
ایالم را به بیابانی بی کشت و زرع تبدیل 
کردم. در روستاهای آن نمک پاشیدم........

سراسر ایالم  را به تباهی کشیدم. صدای 
و  کوچک  چارپایان  پای  صدای  و  مردم 
بزرگ و هر نوع زمزمه شادی و پایکوبی را 
درکشتزار و دشت های آن خاموش کردم. 
و آن را به شکلی در آوردم که االغ های 
در  حیوانات وحشی  و  ها  غزال  و  وحشی 
خرابه های آن با آرامش بیارایند«....)۱۳ 
مجید زاده (  ولی یاد کرد تاریخی کوروش 
بزرک از پیروزی اش در بابل که بر استوانه 
انسان  ای  جلوه   . است  نقر  او  معروف 
دارد.  زیر  شرح  به  گرا   مردم  و  منشانه 
به  »...... سربازان بی شمار من کوروش   
آرامی وارد بابل شدند. من اجازه ندادم که 
هیچ کس کشور سومر و اکد را در وحشت 
فرو ببرد. من برای صلح کوشیدم. ...... من 
بقیه درصفحه 5۳

 دکتر منوچهر برومند- پاریس
 سیری در سوابق دودمان هخامنشی،

 پادشاهی کوروش کبیر و پاسارگاد پایتخت او
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مقدمه :
 

در  که  است  آمده  تواریخ  و  درداستانها 
،راه  وگرما  سرما  ها   آریائی  خاستگاه 
خوش   بسیار  آنها   وسرزمین  نداشته 
آب وهوا بوده است . اهریمن  باعث می 
شود  چشمه ها خشک  شده وآریاها  در 
جستجوی  سرزمین  مناسبی برآیند . آنها  
سرانجام به منطقه ای  که ایران امروزی  
است می رسند  وبعضی از آنها  به هند  

وعده ای نیز  به اروپای فعلی  می روند.
کجا  بهر  آریاها    ، دیگر   اقوام  برخالف 
می رسیدند  آداب ورسوم  افراد بومی  را 
گرفته  وباسلیقه خود  به آن رنگ  آریائی 
می دادند . اما قبل از ورود  قوم آریا  به 
ایران  چند تمدن پیشرفته  دراین سرزمین 
وجودداشته  است . ازآن جمله  » هلتمتی « 
که به معنی کوه نشین  است ودر تورات  
از آنها بنام  »ااِلمه« که آن هم  به معنی  
بلندی وکوه است  یاد شده را می توان نام 

برد.
دربین این قوم  هنر معماری  بسیار پیشرفته  
معبد  بطوریکه   است   وجودداشته  ای 
چغازنبیل  که در ۱۲۵۰ سال  قبل از میالد  
مسیح ساخنه شده  است برروی  خرابه 
های  معبد قدیمی دیگری  بنا گردیده  که 
قدمت آن  به حدود ۳۰۰۰ سال  قبل از 

میالد می رسیده است .
به  که   ( ها  وچفت  ها  منحنی   ، ها  طاق 
ودرزبان  شود  می  گفته  آرک   انگلیسی 
شود(  می  معنی  قوس  غلط   به  پارسی 
آنقدر پیشرفته  وحساب شده بوده است  
تااوایل قرن  پیش  از ۳-۴ هزارسال   که 
حاضر  دربناها مورد استفاده  قرار میگرفته 
وتفاوت زیادی باروزگاران  پیدایش خود 

نداشته است.
دربین »اورارتوها« که درشمال آذربایجان  
می زیستند و »کاها« یا »کاسی« ها که هردو 
قبل از آریائی ها  درایران می زیسته اند
  نیز هنر معماری مورد توجه بوده  است 
که آریاها به مصداق  ضرب المثل قدیمی 
بهتراز  وخوب   آگاهانه  تقلید   « ایرانی:  
هنر   این  از   ،  » است  ونپخته  خام  ابتکار 
استقبال کرده  وضمن حفظ  هنر شهرسازی 
خود شان  از معماری  اورارتوها  وکاسی 
ها  نیز سودبرده اند. شهرهائی که  پس 
ازورود  آریاها به ایران  ساخته شد  شبیه  
به دژهائی  بود  که آریاها  در خاستگاه 

خود داشتند. آنچه آریاها  باخود به ایران 

وام  بومی   ازایرانیان  آنچه   و  آوردند  
ایرانی   خاص  معماری   بصورت  گرفتند 
چهره کرد  ودرنتیجه شهرهای  » تَنَسته 
ای « یا شعاعی که بصورت  دایره کاملی  
بود وشهرهای  چهارخانه   یا » شطرنجی 
«  که درآن  قلعه هائی بصورت  مستطیل 
دیده می شد  بوجود آمد. نمونه شهرهای 

تَنَسته ای  :
 داراب  ، المرد ، وفیروز آباد فارس است  
ونمونه  بافت شطرنجی  یا چهارخانه  را می 
توان درشهرهای  کویر واطراف  آن دید.
بطورکلی ۶ شیوه معماری درایران متداول 
است : » پارسی « و » پارتی«  که متعلق 
به قبل از  اسالم است و » خراسانی« ، » 
رازی« ، » آذری« و » اصفهانی« که پس از 

اسالم بوجود آمده است . 
شیوه پارسی  درحقیقت  روش غیر طبیعی  
زیرا  است  بوده  ایرانیان  برای   معماری 
برخالف  شیوه های دیگر  دراین سبک  
از طاق کمتر  استفاده میشده  وسقف ها  

ازپوششی  »تخت« شکل  میگرفته اند.
طاق وطاق زنی وپوشش طاقی  درمعماری 
ایران  اهمیت بسزائی دارد  بطوریکه  در 
۶ شیوه  معماری  غیراز » پارسی«  اصول 
معماری  برپایه پوشش  طاقی استوار بوده 
است ومعماران ایرانی  را باید مخترع  گنبد 
میالدی   دوم  درقرن  بطوریکه    . دانست 
گنبد سازی  به اوج خود  رسید  ودرآغاز 
قرن  سوم گنبدهای فیروز آباد  با دهانه 
ترین   موفق  از   یکی  که  بزرگ   های 
کارهای  معماران ایران  بوده است ساخته 

درسراسر   آنجا  از  سازی  گنبد  وهنر  شد 
دنیا اشاعه  پیدا کرد.

ویژگی های معماری بومی  یزد

یزد یکی از  مراکز عمده  معماری  ایران 
خشک   بسیار  منطقه  این   . وهست  بوده 
است ودراکثر نقاط آن  درختی نمی روید. 
وبه همین مناسبت  لزوم طاق زنی  وگنبد 
سازی  درساختمان های  عمده این شهر  
بیش از سایر نقاط  ایران احساس می شود. 
ازاین گذشته  اگر برای  ایجاد پوشش های 
تخت  ، از چوب درختان استفاده شود  آب 
وهوای شهر بگونه ای است  که در اندک  
مدتی به چوب  آسیب میرسد لذا  توجه  
معماران یزدی  به طاق وگنبد  جلب شده  
وبااستفاده از آن  عوامل مزاحم  را ازصحنه 
که   عاملی   مهمترین  اند.  برداشته  دید  
دردید ایجاد مزاحمت  می کند»  ستون 
ها« هستند . بازدن گنبد  می توان بدون 
استفاده  ازستون  محوطه بزرگی  را از  یک 

دیوار  ، تادیوار دیگر  ، مسقف کرد.
دیگر   نقاط  همانند   یزد  بومی   معماری 

ایران از چهارویژگی  برخورداراست :
به  ها   فرنگی  که  پیمون    : پیمون   *
های   اندازه  گویند   می  »مدول«   آن 
استانداردی است  که در ساختمان  رعایت 
می شود. مثالً  اندازه » در«  با سایر  نقاط 

ساختمان  باید هماهنگی  داشته باشد.
* َکست افزود :  َکست افزود  که به آن 
» زدوخورد«  هم می گویند  )منظور  جرح 

وتعدیل اندازه هاست( باعث  زیباترشدن  
ساختمان می شود . معماران  با کم وزیاد  
درنظر   وبا  ساختمان   های  اندازه  کردن 
گرفتن » پیمون«  از نتیجه کار  مطمئن می 

شوند.
* درون گرائی:  درتمام دنیابناها یا درون 
بناهای خارج  یا برون گرا.   گرا هستند  
ازایران  اکثراً برون گرا هستند این بناها 
مانند  قفس بزرگی هستند  که در درون 
باغ  وسیعی  قرار گرفته باشند وساکنان 
قفس می توانند  از پشت میله های  قفس 
فضای  باغ را تماشا کنند . دراروپا ، چین ، 
ژاپن ، و بنگال  بناها  کوشک مانند  بوده 
وحکم همان قفس را دارند . دلیل این امر 
مناظر طبیعی  زیادی است   شاید  وجود 
که دراین مناطق  هست ودرنتیجه   مردم 
این کشورها  به ساختمان های  برون گرا  
روی می آورند. برعکس درایران  وبویژه 
دریزد  چه مثل آریائی ها  وچه بعداز  آنها  
وضعیت اقلیمی بوده است که بناهای درون 

گرارا  بااقبال  مردم مواجه  کرده است .
بناهای درون گرا  همانند آغوش بسته ای 
است که اطراف آن را »بارو«  یا » دیوار«  
احاطه کرده  وارتباط آن را  با خارج قطع 
می کند. وتنها ارتباط  آن با خارج » َهشت«  
است . بعبارت دیگر  درساختمان های یزد  
می ش.د   دیده  ازبیرون  که  چیزی   تنها 
 . است  هشتی  قسمت  و  سردر  و  درگاه 
درداخل ساختمان  اتاق ها  دراطراف هسته 
مرکزی  ساخته شده اند  .محیطی  بسیار 
خودمانی  وخانوادگی را  بوجود آورده اند 
وضرب المثل  » چهاردیواری و اختیاری«  
کامالً  در خانه های یزد  مصداق پیدا می 
کند. هسته مرکزی  که حیاط خانه است  
با مناظر مصنوعی  ودست ساز پوشیده می 
شود . طرز قرارگرفتن  اتاق  ها بگونه ای 
اتاق  پنج  از  مادربزرگ   است  که مثالً 
دری  این طرف خانه  می تواند نوه ی  خود 
را  درباالخانه  آن طرف خانه  مشاهده 
کندوهمین امر  باعث ایجاد  محیطی گرم  

وخانوادگی می شود.
* مردم  داری:  مردم داری  که در اصطالح 
اوَمن « گفته می شود   اِشل   « فرنگی ها 
درهرساختمان   . است  انسانی  مقیاسهای 
یزد  حضور انسان  درصدر مسائل دیگر  
احساس می شود.اگر دراروپا  اتاق خواب 
به اندازه  سالن سینما  ساخته شده  ویک 
تخت  درگوشه ای از آن  جا می گیرد  اتاق 
خواب های یزد فقط برای یک یا دو انسان  
ساخته می شود. در اتاق خوابهای ایرانیان  
بخصوص یزدی ها  تخت بیگانه بوده است 
یزد  های  خانه  دراکثر  هم  امروز  .)البته 
این سنت  حفظ شده ولی نسبت بگذشته  
استفاده از تختخواب  افزایش یافته است .( 
 وبه همین دلیل  اتاق خواب باندازه  ۳در 
۲/۵ گز  ویا ۳ در۳ گز ساخته  می شده 
است(   متر  با ۱/۰۴  برابر   گز    ( است 
ایرانیان  باستان  استفاده از تخت را عالمت  
زیبا   فرشی  وآنانکه  اند  دانسته  می  فقر 
نداشته اند  روی سکو  یا تخت می خوابیده 

 بقیه : کوروش

بیگاری را بر انداختم. من کمک 
خرابی  کردن  آباد  برای  کردم 
خانه ها، و این چنین به شکایات 
آنها پایان دادم......... من به شهر 
که  دجله  آن سوی  مقدس  های 
زمانی  دیر  شان  ها  گاه  پرستش 
را  خدایان  بود،  افتاده  ویرانی  به 
آنجا  در  پیشتر  که  برگردانیدم، 
 )  Oppenheim بودند.....«)۱۴ 
افزون بر کتیبه های تاریخی یاد 
شده، افالطون در کتاب قوانین  در 
باره منش کوروش و شیوهء کشور 

داری اش چنین می گوید: 
کوروش،  سلطنت  زمان  در   «
وهمه  داشتند.  آزادی  پارسیان 
و  مالک  و  بودند.  آزاد  مردان 
مردمان  از  بسیاری  فرمانروای 
فرمانروایان  بودند.  نیز  دیگر 
سهیم  آزادی  در  را  خود  رعایای 
و  زیرا که سربازان  بودند.  کرده 
افسران همه را به یک چشم می 
دیدند. با همه به برابری رفتار می 
خطر  مواقع  در  سربازان  کردند. 
تا  جنگها  در  و  بودند.  فدا  جان 
پای جان می کوشیدند.......شاه به 
کسی حسادت نمی ورزید، او به 
می  آنچه  تا  داد  می  آزادی  همه 
خواهند، بگویند. و آنکه اندرز بهتر 
می داد، و رای ]درست تری عنوان 

می کرد[، گرامی تر می داشت.  
کشور  که  بود،  خاطر  همین  به   
در هر زمینه ای پیشرفت کرد و 

بزرگ شد«)۱۵ شهبازی(
دربابل  بزرگ  کوروش  صدر  سعهء 
که با تساهل مذهبی اجازه داد،هرکس 
در پرستش خدای خود آزاد باشد، و 
خدایانی که نبونید به بابل آورده بود، 
را به جایگاهشان باز گرداند، موجب 
برگزیده  بابلی  از سوی کاهنان  شد 
  Oppenheim( .مردوک شناخته شود
۱۶( به نظر  »یهویان از اسارت بخت 
نیز کوروش، برگزیده  النصر رسته« 
یهوه و نجات بخشی بود، که آمده بود، 
یوغ بندگی را از گردن آنها بردارد. 
و ارمغان آور آزادی و کرامت انسانی  
باشد. از این رو، بسیاری از بزرگان و 
پیامبران یهودی او را رهایی بخش و 
شبانی می دانستند که از سوی یهوه 
آمده بود. تا دو باره دراورشلیم خانه 
۱۷کتاب   ( کند.  سازی  باز  خدارا 

عزرا(

ادامه دارد

بافت معماری یزد
رمتضی اپرزیی

اند.  بنابراین دلیلی  برای بزرگ ساختن  
اتاق خواب  وجود نداشته  است . ازطرفی  
اتاق خواب کوچک  درزمستان  زود گرم 
می شود ودرتابستان  زود خنک می گردد.
وجود اتاق های کوچک  خواب ، وازطرفی 
رعایت  اصل  پیمون  باعث می شد  که این 
اتاق ها  سقفی بلند  داشته باشند . ازاینجا بود  
که سقف کاذب  یا پوشش وسقف مضاعف  
بوجود آمد. سقف های مضاعف  عالوه بر 
اینکه  سقف اتاق را  کوتاه تر می کردند  
بین خود  وسقف اصلی  عایق بسیار خوبی از 
هوا  بوجود می آوردند که این عایق  باعث 
گرم نگهداشتن  اتاق در  زمستان وسرد  
نگهداشتن آن درتابستان می شد. ازسقف 
مضاعف می توان  درشهرهای بسیار سرد 
نظیر همدان  وبسیار گرم  مانند جیرفت  

نیز استفاده کرد.

اشتباه معمار یزدی

است   چسبناک  یزد  ِگل   اینکه  بعلت 
معماران  یزد قادرند  طاق هارا  با کمترین 
خیز ممکن  بزنندواین مسئله  اشتباهات 
تاریخی  نادری را بوجود آورده است .از آن 
جمله  می توان به مجموعه  گنجعلی خان  
در کرمان اشاره  کرد. معمار این مجموعه  
های  طاق  او   . بود  یزدی   سلطان محمد 
مجموعه را  به روشی که  دریزد اعمال  
وبراثر  است  ساخته   خیز  کم  میکرده  
این اشتباه  ومناسب نبودن  مصالح بنائی  
کرمان برای  ساختن  طاق هائی  با خیز 
کم  ، اغلب سقف ها شکسته شده  و بارها 
مرمت گردیده اند. درصورتیکه  دردوبنای 
مجاور آن  مجموعه ابراهیم خان  ومجموعه 
وکیل  که معمار هردو ی آن یزدی بوده 
است  این اشتباه  صورت نگرفته  وسالم 

مانده اند. 

محدودیت های معماری بومی یزد

به  عمق آبهای زیر سطحی  دریزد  گاه 
۲۷۰ متر  میرسد و برای دست یابی  باین 
آب ، حفر چاههای عمیق متداول بود. براثر 
فاصله زیادی  که آب ، با  سطح زمین دارد  
رطوبت  درپی ساختمان ها  بسیار ناچیز 
برای  که  باعث گردیده  امر  واین  است  
پی ریزی  ساختمان  بجای ِشفته   از َچرز  
استفاده شود. » َچرز«  شفته بسیار  بسیار 
کم آهکی است  که با نخاله آجر  وگل 
ُرس  خالص  وکمی پودر آهک  ساخته 
شده  وبا کمی کوبیده شدن  سطح سختی 
را بوجود می آورد  که می توان  برروی 
از  دیگر   یکی  کرد.  ایجاد  بناهائی   آن 
با  را  یزدی   معماران  محدودیتهائی  که 
اشکال مواجه می سازد زیاد بودن شوره  
پی  در  آجر  ودرصورتیکه   است  دریزد 
ساختمان  بکاررود براثر  بارش باران  و یا 
آب پاشی  و یا بخار کمی که اززمین بیرون 
می آید  شوره ها فعال شده  وآجررا می 
خورد بخصوص در مجاورت زمین  سعی 

می شود  کمتر از آجر استفاده شود بهمین 
دلیل  است که بناهای یزد  اکثراً با خشت 
خام پا می گرفتند. در طاق زنی  از آجر 

استفاده می شود 
تشعشع فوق العاده آفتاب وانعکاس  نور نیز  
از محدودیتهای  ساختمان سازی دریزد  
بشمار می رود. درصورتیکه نمای ساختمانی

 با آجر پوشانده شود  حرارت خورشیدرا 
تابستان   ودرفصل  کرده  جذب  بخود 
را درآن ساختمان   زندگی  زیاد   گرمای 
غیرقابل تحمل می سازد.اما با اندود کردن  
گل   کاه  با  ساختمان   داخل  دیوارهای 
عالوه براینکه  زیبائی خاصی  به بنا داده 
نیز   می شود  ازجذب حرارت  خورشید 

جلو گیری می گردد.

مسطح کردن پشت بام ها:

بام   پشت  از  استفاده  کویری   درمناطق 
درفصل گرما ضروری است  برای استفاده 
از پشت بام باید برآمدگی های  حاصل 
را  شکل    گنبدی  های  سقف  زدن  از  
مسطح کرد.برای انجام این عمل کندوها  
وکوله پوش های کوچکتری  برروی پشت 
اصطالح   به  که  شود   می  ساخته  بامها  
ُکنوشکستن  نام دارد.کندوها وکوله پوش 
ها  عالوه براینکه عایقی از هوا  بوجود می 
آورند  باعث می شوند  که ازریختن خاک  
زیاد برروی  طاق به منظور  تسطیح آن  جلو 
گیری شده  ودر نتیجه  وزن زیادی بروی 

سقف تحمیل نگردد. 

راههای ایجادسرما وگرما

یزد  هوای  هم  دتابستان   زود   درصبح 
سرد است وزمستان های آن  نیز سرمائی 
آزاردهنده دارد  . یکی ازراههائی که می 
توان  ازورود سرمای زمستان  وهوای گرم 
تابستان  بداخل اتاق  ها جلوگیری کرد  

از   که  است  ستبری  دیوارهای  برپاکردن 
خشت خام  واندود های  کاه گل  ، سیم 

گل ، وارزه ساخته می شود . 
بادگیر که به نامهای  » بادهنج«  و » باد 
غّر«  دراکثر خانه های قدیمی یزد  دیده 
می شد طبیعی  ترین وسیله  تهویه است  
ودرمحل های مختلف  شکلهای  گوناگونی

طرفه،  یک  گیرد.بادگیرهای  می  بخود 
یا  چهارگوش   چهارطرفه    ، دوطرفه  
مستطیل  وهشت گوش  ازآن جمله اند.  
ازطرفی  که  است  آن  کاربادگیر  مبنای 
که باد مطبوعی  می وزد مانعی درجلوی 
باد  ایجاد می شود  وازروزنه های بادگیر 
باد بپائین کشیده می شودوبرعکس هوای 
موجود  درساختمان  که گرم است بباال 
اتاق خنک  مکیده می شودوبااین تهویه  

می شود.

کوچه های یزد

جنوب   به  ازشمال  اکثراً  یزد  های  کوچه 
وبموازات  یکدیگر  قرار گرفته اند وطرح 
اصیل  دژهای ایرانی را بیاد می آورند.اما 
این نظم  در مناطق جدید  تر شهر  بهم 
خورده  وکوچه ها براثر گسترش طبیعی  
درپیچ  پیچ  بصورت   شهر   اصولی  وغیر 
یزد   های  کوچه  بودن  تنگ  اند.  درآمده 
اگر   آنهاست   گیرشدن   سایه  بعلت  
از  بیش  کوچه  عرض  نقاط  از  دربعضی 
حدمعمول بود آنراباسایه بانهایی بنام  ساباط  
رهگذران   تا  باال(  پوشاندند)عکس  می 
لختی درزیر آن  بیاسایندوازتابش آفتاب  
درامان بمانند.»ساباط« هارا  در جاده های 
کویری  نیز می توان دید . درزیر ساباط ها  
درجاده ها گاهی آب انبار هم بوده است  
تا کاروانیان  بتوانند با آب آن رفع تشنگی 

کنند..
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سپهری  میلیاردر آن دنیا
بدانید  تا  بخوانید  خبررا  عین  بهتراست 
سپهری  سهراب  میلیاردرشدن  موضوع 

درآن دنیا چیست ؟

حراج  بر  دیگر  بار  سپهری  »سهراب 
سنگین تر  سایه ای  افکند؛  سایه  تهران 
او  تابلو های  از  یکی  فروش  همیشه.  از 
رکورد پنج میلیارد و صد میلیون تومانی 
ثبت  فقید  نقاش  و  شاعر  این  نام  به  را 
حراج  دوره  نهمین  اعالم  طبق  که  کرد 
نقاشی  گران قیمت ترین  رکورِد  تهران، 

تاریخ هنر ایران را شکست.«

هنرمندان هم  حرف می زنند

این روزها در رسانه های نوشتاری هنری 
هنرمندان  شود  می  منتشر  درایران  که 
گویند:  می  سخن  نگو  حرفهای  از  نیز 
نمونه آن هنرمندی است بنام دهقان که 
ابتدا ازاو سئوال می شود:»آقای دهقان، 
ما  که  رفتارهایی  برخی  با  وضعیت  این 
نیست.  قابل جمع  از هنرمندان می بینیم 
برای  برخی  سینه چاکی  ما  باالخره 
انتخابات را باور کنیم یا  دولت در ایام 
دلزدگی ها و پشیمانی های بعدی را؟ این 
منجز  این عدم  و  این دلسردی  تناقض، 

بودن رأی و تصمیم چه دلیلی دارد؟«
واین هنرمند هم جواب می دهد: 

ایام  در  هنرمندان  که  این  دلیل  »شاید 
این  می کنند،  دفاع  آنچنان  انتخابات 
دارند.  شرایط  بهبود  به  امید  که  است 
من به شخصه ولی دفاعی نمی کنم چون 
جز بیکاری و بی پولی و رکود اقتصادی و 

فرهنگی ندیده ام. 
راست  و  چپ  هیچ وجه  به  من  بحث 
محل  جداً  شعارها  برخی  ولی  نیست 
چند  تا  که  این  من،  برای  است  سؤال 
ماه پیش این همه از کنترل تورم سخن 
این  قیمتی  چه  به  خب  می شد،  گفته 
اتفاق افتاد؟ به قیمت این که کسی پول 

نداشته باشد که معامله ای کند؟
خب معلوم است تو وقتی قدرت خرید 
صورت  معامله ای  هیچ  باشی،  نداشته 
نگیردو همه چیز در تورم باشد به چنین 

شرایطی می رسیم.«

جعفر دهقان  دراین گفتگو گفت :»من 
همه  هم  را  این  نیستم،  سیاسی  آدم 
که  است  این  واقعیت  ولی  می دانند، 
بروبچه های هنرمند۵-۴سالی هست که 
روزگار خوشی را نگذرانده اند. بیکاری، 
خوبی  اتفاق های  عزلت نشینی  و  بی پولی 

نبود.«
تهیه  از   یکی  شریفی  امیرحسین 
با  دررابطه  ایران  سینمای  کنندگان 
اکران فیلمهای خارجی و بی توجهی به 

تولیدات داخلی  می گوید:
در  مافیا  عنوان  تحت  گروهی  »امروز 
قدری  به  و  می دهند  جوالن  ما  سینمای 
صاحب قدرت و نفوذ شده اند که برای 
شان انجام هر کاری راحت شده است. 
اکران  برای  دادن  مجوز  خصوص  به 
ناموفق  و  خوب  چندان  نه  فیلم های 
سینمایی خارجی. مافیای سینمای ایران 
تولید  ارزشمند  فیلم های  شده  باعث 
وطنی  و  داخلی  فیلم های  داخل،  شده 
بمانند  اکران  نوبت  در  سال  سالیان  ما 
به  است.  تاسف  بسی  جای  واقعا  این  و 
نظر من باید برای ترمیم و درمان حال و 
روز این روزهای سینمای کشور تدبیری 
این  تفاسیر مجوز  این  تمام  با  اندیشید. 
ارشاد  وزارت  خود  طریق  از  فیلم ها 
اما قدرت، رخنه و سلطه  داده می شود، 
مافیای سینمایی به قدری زیاد شده که 
به راحتی همه چیز را برای خود ببُّرند و 

بدوزند.«
و  تئاتر  سینما،  بازیگر  نصیریان  علی 
در  خود  فعالیت  درخصوص  تلویزیون 
بازیگری در سال ۹۷ گفت: در  عرصه 
و  کردم  استراحت  کمی   ۹۷ سال  طی 
مشغول  ندادم.  انجام  خاصی  فعالیت 
که  هستم  سینمایی  فیلم  یک  در  بازی 
بعداً اسم و اخبار آن منتشر خواهد شد 
شبکه  تلویزیون،  در  بازی  زمینه  در  اما 
نمایش خانگی یا تئاتر هیچ پیشنهاد ویژه 

ای ندارم.
وی درباره احتمال حضور دوباره خود در 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر افزود: 
واقعیت امر نمی دانم این فیلم برای کجا 
و برای اکران در چه زمانی ساخته می 
شود. هیچ برنامه خاصی برای حضور در 
جشنواره فیلم فجر ندارم و برای آینده 
را  روز  هر  کنم.  نمی  خاصی  بینی  پیش 
در همان روز سپری می کنم و نمی توانم 

بگویم که فردا چه خواهد شد.
درباره  جهنم«  »امپراتور  فیلم  بازیگر 
دلیل پذیرفتن مقام ریاست جشن خانه 
سینما ادامه داد: در ابتدا از من خواستند 
قبول  را  سینما  خانه  جشن  ریاست  که 
و  گرفتارم  که  گفتم  اعضا  به  من  کنم. 
اما  کنم  قبول  را  مسند  این  توانم  نمی 
آنها اصرار داشتند که من حضور داشته 

باشم.
تاکید کرد: حضور  راستا  همین  در  وی 
سینما  خانه  جشن  رئیس  عنوان  به  من 

فعالیت  یک  این  زیرا  ندارد  اشکالی 
کاماًل صنفی است و من با این کارم می 
خواستم به این صنف و مهمتر از آن به 
سینما کمکی کرده باشم. من می خواهم 
سینما  این  برای  بازیگر  یک  عنوان  به 

مثمر ثمر باشم.

قاسم افشار خواننده  می گوید:» فضای 
موسیقی  و  است  بیمار  ما  موسیقی 
حتی  که  شکلی  به  داریم  آشفته ای 
قطعات و آثار منتشر شده در پایین ترین 
اکنون  نیستند.  استاندارد  و  بوده  سطح 
دیگری  عنصر  هر  از  بیش  صدا  و  سر 
و  است  شده  مهم  موسیقی  ساخت  در 
دیده  بسیار  کنسرت ها  در  معضل  این 
امروزه  که  کنسرت هایی  می شود، 
نمایشی هستند و خوانندگان برای نشان 
روی  خود  نمایش  و  دادن  پز  دادن، 

صحنه می روند.
پاپ  موسیقی  پیشکسوت  خواننده  این 
در  کنسرت ها  برگزاری  کیفیت  درباره 
کنسرت های  داد:  توضیح  حاضر  حال 
امروز در بازی رقص، نور و صدا خالصه 
خواننده  دنیا  جای  همه  در  است.  شده 
اصول  رعایت  با  گروه  با  یا  تنهایی  به 
می پردازند  اجرا  به  موسیقی  ساختاری 
سر  به  فقط  امروز  ما  کنسرت های  اما 
منتهی  موسیقی  آالت  واسطه  به  صدا  و 

شده است.

نیز  کنندگان  تهیه  البته  داد:  ادامه  وی 
بی  موجود  وضعیت  آمدن  وجود  به  در 
کنندگان  تهیه  برخی  نیستند،  تقصیر 
و  خودشان  بین  که  توافقی  براساس 
خواننده می کنند، نفع خود را می برند و 
خواننده نیز در جایگاه خود و قراردادی 
که بسته است سود خود را خواهد برد 
و نتیجه آن برگزاری کنسرت هایی است 

که امروز بیش از پیش شاهد آن هستیم.
در  فروشی  تیتراژ  به  اشاره  با  افشار 
کرد:  خاطرنشان  موسیقی  عرصه 
نسبت  تیتراژ  یک  در  خواننده  همکاری 
برخی  است  شده  کمرنگ  گذشته  به 
همکاری  به  پول  پرداخت  با  تیتراژها 
بیکاری  شاهد  نتیجه  در  می شود،  منجر 
عده ای از خوانندگان و  حضور عده ای 
برای  هستیم.  موسیقی  عرصه  در  نابلد 
الزم  قوی  تیم  یک  وضعیت  این  بهبود 
است تا از روند تیتراژ فروشی جلوگیری 

کنند.
رویکرد  با  باید  سینما  خانه  زاده:  والی 
را  سینماگران  ابتدایی  نیازهای  صنفی 
از  اعظمی  بخش  امروزه  کند/  تامین 
اهالی سینما در بیکاری مطلق به سر می 

برند
پیشکسوت  دوبلور  زاده  والی  منوچهر   
سینمای کشور و عضو انجمن گویندگان 
ایران  سینمای  فیلم  گفتار  و سرپرستان 
خانه  غیرصنفی  عملکرد  با  رابطه  در 
سینما و نقش منفعل مدیرعامل و اعضای 
هیأت مدیره این نهاد در راستای احقاق 
اغلب  زندگی  گفت:  سینماگران  حقوق 
بحرانی  وضعیت  کشور  سینمای  اهالی 
سینما  اهالی  مشکل  بزرگترین  و  دارد 
و  بیکاری  بیمه  نبود  شغلی،  امنیت  نبود 
نبود بیمه های تکمیلی و پایه به صورت 

رایگان است.

ماجرای نیمروز در آلمان

در  مجاهدین  ساالنه  نشست  دنبال   به 
پاریس  روزنامه کیهان در تهران نوشت :
آلمان(  )در  حافظ  انستیتو  دعوت  »به 
تیر،  هفت  حادثه  سالروز  با  همزمان  و 
سالن  محل  در  نیمروز«  »ماجرای  فیلم 
در  ایران  فرهنگی  رایزنی  اجتماعات 

آلمان به نمایش درآمد.

نقد  و  نمایش  بر  عالوه   برنامه  این  در 
رضوی  با  نیمروز«  »ماجرای  فیلم 
اسکایپ  طریق  از  فیلم  این  تهیه کننده 
گفت وگو شد. رضوی در این گفت وگو 
به  فیلم  ساخت  شرایط  تشریح  ضمن 
موضوع  درباره  حاضران  پرسش های 
فیلم و عملکرد سازمان منافقین به ویژه 
انقالب  از  پس  نخستین  سال های  در 
تیر  هفت  حادثه  داد.«   پاسخ  اسالمی، 
بود  اسالمی  جمهوری  حزب  در  انفجار 

که به مجاهدین نسبت داده شد.

 

 *

هفته نامۀ »لوپوئن«، گفتگویی داشته است 
با »گلشیفته فراهانی« که امسال در نقش 
»دختران  فیلم  در  مبارزی  ُکرد  دختر 
اوسون«  »اِوا  کارگردانی  به  خورشید« 
فیلمساز فرانسوی در جشنوارۀ کن حضور 

داشت.
این هفته نامه نوشته است که شخصیت 
این بازیگر ۳۴ سالۀ ایرانی، هیچ شباهتی به 
نقش »بهار« در فیلم »دختران خورشید« 
که یک دختر ُکرد مبارز اندوهگین، خسته 
ششمین  این  ندارد.  است،  آلود  خاک  و 
باری است که او در کارنامۀ هنری خود، 
نقش یک دختر ُکرد را بازی می کند. در 
این فیلم او عضو گروه زنان مبارزی است 
که روسری گلدار بر سر دارند و بر علیه 
جنگند.  می  کردستان  در  داعش  گروه 
فیلم  این  در  نقش خود  وی در خصوص 
به »لوپوئن« می گوید: »این سخت ترین 
و غریزی ترین نقشی بود که در زندگی 
ام بازی کرده ام؛ آنها زنانی هستند که با 
وجود آنکه بدترین ها را در زندگی متحمل 

شده اند، اما حاضر نیستند قربانی باشند«.
»گلشیفته فراهانی« به جای ابراز درماندگی 
از سرنوشت خود، ده سال زندگِی خود در 
تبعید را همچون برکتی توصیف می کند و 
می گوید: »این فقدان، این درد، یک امتیاز 
است و مانند اقیانوسی سرشار از قدرت و 

احساسات، هرآنچه مرتکب می شوم را 

هدایت می کند، همچون »کرگدنی سخت 
پوست« به تعبیر »اِوا اوسون« کارگردان 

فیلم دختران خورشید«.
او درمورد انتخاب فرانسه به عنوان کشوری 
که سالهای تبعید ناخواسته اش را در آن 
باید  زنان  »تمام  گوید:  می  گذرانده، 
حداقل یک سال را در پاریس بگذرانند 
تا »احساس گناه نکردن« را فرا بگیرند. 
پاریس مرا آزاد و رها کرد«. وی در توضیح 
انتشار عکسهای برهنۀ سیاه و سفید خود از 
دریچۀ دوربین »پائولو ُروِرسی« در مجلۀ 
»اِگوئیست« می گوید: »فقط می خواستم 
می  را  آنها  اینهمه  که  را  بدنی  آنها  که 
هراساند، تماشا کنند و بگویم ببینید چقدر 

رنج بر این بدن وارد آورده اید«.
نمایش  این  که  است  نوشته  »لوپوئن« 
برهنگی به مبارزه ای ناخودآگاه و بیانیه 
ای شاعرانه می ماند؛ همانطور که »برتولت 
گفته  آلمانی  نویس  نمایشنامه  برشت« 
است که: »آنکه می جنگد ممکن است 
از  پیش  جنگد،  نمی  که  کسی  اما  ببازد 
این باخته است«. »گلشیفته فراهانی« در 
خصوص تنش های میان ایران و اسرائیل 
به »لوپوئن« گفته است که: »از آنجا که 
جهان همواره به دو دشمن نیاز دارد، ایفای 
این نقش را به ایران و اسرائیل سپرده اند؛ 
بازی  یک  برای  نمایشی  تنها صحنۀ  این 

کثیف سیاسی است«.

مجسمه های رنگین در فرانسه از ۱۸۵۰ 
تا ۱۹۱۰« نام نمایشگاهی است که این 
برپاست.  پاریس  اورسی  موزه  در  روزها 
بحث  مورد  مضمونی  به  که  نمایشگاهی 
حال  درعین  و  طوالنی  سال های  برای 
نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  هنر  در  بااهمیت 

می پردازد.
سایت رادیو فرانسه فارسی دراین باره می 
نویسد: اما به جز ارزش و اهمیت این آثار، 
شاید آنچه این نمایشگاه را برای ایرانی ها 
بیشتر جذاب کند، مجسمه رنگین کماندار 
لوئی  »شارل  توسط  که  است  هخامنشی 
لوزوئور« هنرمند فرانسوی در قرن نوزدهم 
ساخته شده و براساس کماندار اصلی که 
از تخت جمشید به فرانسه آمده و در موزه 

لوور نگهداری می شود ساخته شده است
خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به   *
به  می گذرد«  روز  یا  »افرا  نمایش 
کارگردانی  و  بیضایی  بهرام  نویسندگی 
سهیل ساعی به تماشاخانه سنگلج می رود. 
این  ماه ۹۷ در  تیر  اواخر  از  نمایش  این 

تماشاخانه روی صحنه  رفت.
سال  در  می گذرد«  روز  یا  »افرا، 
نگارش  به  بیضایی  بهرام  توسط   ۱۳۷۶
درآمده است و نخستین بار به کارگردانی 
ایشان در زمستان ۱۳۸۶ در تاالر وحدت 

تهران روی صحنه رفت.
معلم  افرا  درباره ی  نمایش  این  داستان 
جوان و موتمن محل است که درپی گذران 
زندگی خود و خوانواده، به اجبار پیشنهاد 
درس دادن به شازده چلمن را می پذیرد.

که در پی آن ماجراهایی بوجود می آید.
* سعید اسدی که مدیریت امور بین الملل 
اداره کل هنرهای نمایشی را بر عهده دارد 
، مدیریت مجموعه تئاتر شهر را برعهده 

گرفت.
در حکم این هنرمند و مدیر تئاتری آمده 
به  تئاترشهر  ماندگار  »مجموعه  است: 
عنوان بزرگترین سالن خاطره انگیز تئاتر 
آثار  اجرای  و  تولید  در  ویژه ای  جایگاه 
از  مانایی  یادگارهای  و  داشته  نمایشی 
هنرمندی بزرگان تئاتر این سرزمین را در 

خاطره کهن خود ثبت کرده است.

* پرویز صیاد هنرمند باارزش کشور مان 
انجام  فردا  بارادیو  اخیرا  که  درگفتگوئی 
داد  درمورد اعتراضات مردمی و برخورد 

سینمای ایران با آن چنین گفت :

 با همه محدودیت ها و فشارها و اختناقی که 
در ایران وجود دارد و اینکه حتی راه های 
می بندند  مردم  روی  به  هم  را  اینترنتی 
مردم  گرفتاری های  که  می بینیم  ما  باز 
گسترده ای  سطح  در  آنها  خواسته های  و 
مطرح  مجازی  رسانه های  این  تمام  در 
می شود ولی حتی ۱۰ درصد این را شما 
در فیلم هایی که از سینمای ایران به خارج 
راه پیدا می کند نمی بینید. به نظر من وظیفه 
این سینما کاورآپ و پوشش گذاشتن بر 
آن چیزی است که در این دوره در کشور 

ما رخ داده است.

گفتگوی لوپوئن با گلشیفته فراهانی

اخبارکوتاه هنری ازسراسر جهان
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داستان مهرک  را قبال در مجله 
می  اینک   . اید  خوانده  آزادی 
از  کتاب  بصورت  را  آن  توانید 
آمازون خریداری کنید.  هردو 
داستانهای  دربرگیرنده  کتاب 

واقعی  و بسیار جذاب است .
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��داد ۱۳۳۲  اد�ی ۲۵ � ۲۸ ا �ندوکاوی �باره روید

ازمتن کتاب :

نخست  راازمقام  مصدق  انفصال  مردادماه1332احکام 
نویسد:«...در22 مى  شاه 

 ومأموریِت خیلى دقیق 
ضاء کردم

وزیرى وانتصاب سرلشکرزاهدى را بجاى وى ام

محّول  شاهنشاهى  گارد  فرمانده  ى 
نصیر اهللا  نعمت  سرهنگ  رابه  احکام  ابالغ 

س از آنکه سرهنگ نصیرى ازرامسر به کاخ سعدآباد رسید،ابتدا عازم 
نمودم ...پ

ابالغ فرمان من  به سرلشکرزاهدى گردید.

       سرهنگ نصیرى باکمک وراهنمایى واسطه هاى مختلف به سرلشکرزاهدى 

ى ُبرد] دسترسى یافته وفرمان مرابه وى ابالغ نمود ووى 
[که درمخفى گاه بسر م

ن بود که 
ن مأموریت اعالم داشت.اکنون موقع آ

ورا آمادگى خودرا به قبول ای
نیزف

فرمان عزل به مصدق ابالغ شود...

ده بود که حتى االمکان فرمان را بدون 
       زاهدى به سرهنگ نصیرى دستوردا

د تا نتواند بعداً وصول آن 
واسطه به شخص مصدق ابالغ کند ورسید دریافت دار

دو  اتفاق  به  نصیرى  مرداد سرهنگ  یازده شب 25  ت 
رامنکرشود.درحدودساع

خود،ازکاخ سعدآباد به سوى منزل مصدق حرکت کردند...سرهنگ 
تن ازافسران 

ن مأموِرخانه ى مصدق تقاضاى مالقات مصدق 
نصیرى بوسیله ى یکى از افسرا

ى مورد 
راکرد ولى این تقاضا قبول نشد، ناچاراز یکى ازافسران مصدق که تاحّد

را گرفته  ابالغ ورسید آن  به مصدق  را  بود قول گرفت  که فرمان  ش 
اطمینان

وبه سرهنگ[نصیرى]برساند....باالخره رسیدى را که مصدق به خط خودنوشته 

ا بود از جعلى نبودن رسید 
گ داد وسرهنگ که با خط مصدق آشن

بود به سرهن

ت ودر آن موقع که یکساعت از نیمه شب گذشته بود قصد مراجعت 
اطمینان یاف

».مأمورّیت براى وطنم برگ-198تا200
نمود...

ت از منزل 
       همانگونه که اشاره شد،سرهنگ نصیرى هنگامیکه قصد مراجع

ش بازداشت میشود.»
ردکتر مصدق ازطریق ستادارت

مصدق را داشت به دستو

هنوز بسیاری از ایرانیان از واقعیت ۲۸ امرداد ورویدادهای قبل ازآن آگاهی کامل ندارند. 
  : بنام  کتابی  در  رویدادرا  این  از  کننده   آگاه  ای  مجموعه  هومان   آقای  گرامی  پژوهشگر  
»کندوکاوی درباره رویدادهای ۲5 تا ۲۸ امرداد 1۳۳۲« گردآوری کرده است که خواندن آن 
را به همه ایراندوستان توصیه می کنیم . برای خرید این کتاب  با ایمیل نویسنده به آدرس زیر 
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