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ماه   ایرانی   سالشمار  در  بهمن   ماه 
سرنوشت سازی است . در ششم بهمن 
ومردم  شاه  سفید  انقالب   1341 ماه 
آبادانی  آن  بدنبال  که  بودیم  شاهد  را 
بسیار  بود ، رفاه ملت بود ، آزادی زنهای 
ایرانی بود که رأی بدهند و به آنها رأی 
داده شود، سهیم شدن کارگران درسود 
بسیاری  شدن  باسواد  بود،  ها  کارخانه 
ترین  دورافتاده  در  ایرانی  نوباوگان  از 
روستاهای کشوربکمک سپاه دانش  بود ، 
شکوفاشدن اقتصاد  ایران بود و سرانجام 
رشک بسیاری از کشورهای دورونزدیک 
بود که تصمیم گرفتند ریشه این انقالب 
سراشیب  به  را  ملت  و  کنند  خشک  را 
سقوط ببرند.  درآن زمان همه جا بحث از 
این بود که ایران میرود تا ژاپن دوم آسیا 
بشود. پس قبل ازرسیدن به این مرحله 
از پیشرفت،  سدراه انقالب سفید شدند. 
بود  همتا  بی  خود  درنوع  سفید  انقالب 
زیرا معموال انقالب از پائین  می جوشد 
و طبقات باالرا نابود می کند. اما انقالب 
مملکت   مقام  باالترین  سوی  از  سفید 
طبقه  ترین  پائین  تا  شد  ریزی  طرح 
همراه  خوشبختی  و  رفاه  با  را  مملکت 
کند. آنها که داعیه سروری جهان را دارند  
مسلماً نمی توانند چنین پیروزی را برای 
مردم و شاه خیرخواهشان تحمل کنند .  
تالشها آغاز می شود. هنوز انقالب سفید 
بلوای 15  ای است که  طفل  شیرخواره 
خرداد را با اراده حزب دموکرات آمریکا 
بدست مالهای  دست نشانده غرب براه 
که  کنند  می  اندازند. درشهر شایع  می 
برای  جا  دیگر  تهران  های  خانه  غسال 
را   »شهدا«  آنها  بقول  اجساد  پذیرفتن 

ندارد.
آن  پرآشوب  فضای  شدن  آرام  از  پس 
روزها ، ودستگیری عامل آن بلوا یعنی  
روح اهلل مصطفوی که نام جعلی سید روح 
اهلل  موسوی خمینی را برای خود برگزیده 
بسیار  ها  کشته  که  شد  مشخص  بود  
اندک بوده است .  15 سال پس از تبعید 
خمینی  کشور در ثبات وآرامش  بسوی 
پیشرفت وترقی گام بر می داشت  تا آنکه  

 

آمریکارا  حکومت  دموکراتها   دیگر  بار 
جبران  درصدد  و  گرفتند  دردست 
شکست اولیه ی خود برآمدند . شرحی که  
بدستور  وزیر اطالعات وقت  درروزنامه 
اطالعات بچاپ رسید  و خمینی را هندی 
معرفی کرد  جرقه انقالبی بود که این بار از 
پائین ترین طبقات اجتماع علیه باالترین 
که  ای  مقاله  هرچند  بود.  مملکت  مقام 
بانام مستعار »احمد رشیدی مطلق«  در 
به  ماه 1356  دی  اطالعات  19  روزنامه 
چاپ رسید  دقیق و سرشار از صداقت 
اما درآن روزها افسون مذهب که   ، بود 
اعلیحضرت رضا شاه کبیر همواره درصدد  
دور نگهداشتن مملکت از آن بود ، موتور 
اصلی انقالب شده بود و باورمندان به این 
مذهب که آشنایی بسیار کمی با خمینی 
سالهای 1340 داشتند  ، جز به حرفهای 
نمی  گوش  دیگری  حرف  به  خمینی 
سپردند.مردم نمی خواستند بپذیرند که 
پدربزرگ خمینی  » احمد هندی «  بوده 
است .  دردائره المعارف اسالمی که پس 
پا  درایران  خمینی   کارآمدن  بروی  از 
گرفت چنین آمده است :»  ... نام پدرش 
مصطفی و پدربزرگش  احمد هندی بوده 
است . « بی بی سی سندی دراختیاردارد 
که نشان می دهد:»خمینی در نیمه آبان 
134۲ مخفیانه به دولت جان اف کندی 
پیام می دهد که از حمالت لفظی اش سوء 
آمریکا در  منافع  از  او  زیرا  تعبیر نشود 

ایران حمایت می کند.« 
دومین انقالب  ماه بهمن  که حدود 16 
سال پس از انقالب سفید  پا گرفت  همه 
ازبین  را  نخستین  انقالب  های  ساخته 
برد. و تا چندین سال بعد بویژه درزمان 
برروی  خشتی  هیچ  خمینی   حیات 
خشتی گذاشته نشدو بجای آبادانی ، همه 
خرابی و ویرانی نصیب مردم شد.  پس از 
مرگ خمینی  ، یکی از شاگردانش بنام 
که  بهرمانی   رفسنحانی  هاشمی  اکبر 
برعهده  را  مجلس  ریاست  زمان  آن  در 
داشت  به خیال آنکه مقام رهبری  پس 
از مرگ خمینی  تشریفاتی خواهد بود 
جمهوری   ریاست  بدست  کارها  همه  و 
یا حداقل تصمیم داشت چنین  و  است 

اختیاراتی برای ریاست جمهوری دست 
وپا کند  ، به دروغ از قول خمینی اظهار 
داشت که زمانی خمینی گفته است :» پس 
آقای خامنه  ندارید چون  نگرانی  من  از 
ای را دارید.« وهمین دروغ او باعث شد 
تا خامنه ای رهبرشود ورفسنجانی پس 
رسید  جمهوری  ریاست  مقام  به  ازآن 
آب  از  غلط  رفسنجانی  محاسبات  اما   .
درآمد و خامنه ای زرنگ ترازآن بود که 
دوست وهمکار چندین ساله اش یعنی 
رفسنجانی  بداند. خامنه ای همه قدرت را 
ازآن خود کرد و رفسنجانی هرروز قدرت 
از  پیش  ازروز  بیشتر  خودرا  سیاسی 
دست داد تا سرانجام بنا بقولی  در استخر 

بهنگام شنا سکته کرد و رفت .  
هنوز بالی انقالب دینی ، مردم ایران را 
مادر  هنوز  فشارد.  می  خود  چنگال  در 
باشرف ایرانی  را به بازارهای پر مشتری  
هوس بازان  می فرستند. هنوز شرف و 
عزت  مرد ایرانی  در خطر است . هنوز 
پدرانی هستند که جگر گوشگان خودرا  
بهتری   زندگی  آنکه  بامید  فروشند  می 
برایشان فراهم کنند. هنوز درایران کسی 
هموطن  کرامت  و  شرافت  از  تواند  نمی 
خود دفاع کند . اما تا دلتان بخواهد  از 
شرف و عزت ملت های دیگر ) آنهم فقط 
تظاهرات  توان  می  درعمل(  نه  درحرف 

براه انداخت و  شعار داد. 
های  اختالس  بزرگترین  هنوزرکورد  
تاریخ ملت ایران به  این بندگان خدا و 
هنوز  دارد.  تعلق  مبین  دین  باورمندان 
باالترین درجه فساد یک ملت  متعلق به 

انقالبیون ایران  است . 
مدتهاست ، انسانیت را در گورهای دسته 
سالهاست  و   . اند  کرده  مدفون  جمعی  
خرافات جای دانش و حقیقت را گرفته 
است .  چهاردهه می گذرد و حق وحقوق 
مردم فلسطین  درکشورما از حق وحقوق 
خود ملت ایران بیشتر است . دیری است 
در مجامع بین المللی   نام ایران مترادف با 
کشوری تروریست  است ، آنهم کشوری 
که مردم آن به  رهبری شاهان خود جز به 
حقوق انسانی و  آزادی ودموکراسی  فکر 
نمی کردند.  نخستین حکومت دموکرات 
جهان را ما ایرانیان پس از فتح بابل برپا 
کردیم . واکنون نه تنها نصیب مردم ما 
حکومتی جبار و غیر دموکراتیک است  
بلکه دنیا مارا به نقض حقوق بشر و پای 

بندی به استبداد محکوم می کند.
از  اینکه سراسر  بجرم  مارا  تاریخ  امروز 
طفالن  اذهان  از  کند   می  یاد  شاهان 
دبستانی ما پاک می کنند بااین امید که 
تا یکی دونسل دیگر  کسی از کوروش، 
شاه  رضا   ، عادل  انوشیروان   ، داریوش 
بزرگ و محمدرضا شاه پهلوی هیچ نداند 
رهبران  و  راشدین  خلفای  با  را  همه  و 
و  اریتره  و  فلسطین  شهدای  و  دینی  
بورکینافاسو  جانشین کنند.رژیم انقالبی 
در باغچه ها خشم و قساوت و بی مهری 
و  دزدی   ، مردم  وانتظاردارد  و  کارد  می 

از  غافل  اما  کنند.  درو  را  و خرافه  دغل 
رژیم  ی  خورده  قسم  دشمنان  اینکه  
سابق ، یکی پس از دیگری  به حقانیت 
رژیم پهلوی  پی می برند و از اینکه برای 
ومال  جان  از  رژیم  این  کارآوردن  روی 

دریغ نکردند  ابراز پشیمانی می کنند.
بهترین نمونه شکست رژیم پس از چهل 
سال تیلیغ علیه رژیم سابق ، تظاهرات 
اخیر مردم مشهد است که درآن فریاد 
می زدند  رضا شاه روحت شاد.  یا درجای 
دیگر می گفتند : » ایران که شاه نداره 
- حساب کتاب نداره« چهل سال پیش 
مردم در چنین روزهایی خواستار تغییر 
خواستار  باردیگر  امروز  و  بودند  رژیم 
اکنون  هستند.   رژیم  همان  بازگشت  
چندروز  نویسم   می  سطوررا  این  که 
است  تظاهرات مردم درشهرهای مختلف 
ادامه دارد. سناریوهای مختلفی را برای 
این تجمعات اعتراضی  مردم علیه رژیم  
می توان درنظر گرفت . سناریوی نخست 
روحانی   علیه  الهدی  علم  که  است  آن 
مردم  اما   انداخت   راه  به  را  تظاهرات 
هشیار مشهد با آمدن به خیابان راه این 
تظاهرات فرمایشی را عوض کردند و بقیه 
شهرها به مشهدی ها پیوستند. خیزش 
مهمی  پیشرفت  سناریو  بااین  مردم  

نخواهد داشت .
جان  مردم  که  است  این  دوم  سناریوی 
گرانی  از  ناشی  فشار  براثر  رسیده  بلب 
ها  بخیابان آمدند . اما درهمان لحظات 
اولیه شعارها توسط  افرادی تغییر کردو 
تغییر  درخواست  به   اقتصادی  اعتراض 
رژیم  کشیده شد. این سناریو مردم را 
که خواست اقتصادی داشتند با شعارهای 
آنهارا  ودرنتیجه  روبروکرد  تند سیاسی 
دوباره به خانه هایشان باز خواهد گرداندو 

نتیجه ای عاید نخواهد شد.
طرح  با  که  است  آن  سوم  سناریوی 
ترامپ  پرزیدنت  و  خواهان  جمهوری 
افرادی مأموریت یافته اند تا مردم را به 
سناریو   این  براساس  بکشندو  خیابانها 
سقوط رژیم حتمی است . اگر این سناریو  
واقعیت داشته باشد باید درروزهای آینده  
منتظر تعیین رهبر برای جنبش مردمی 
این  برای  که  فردی  بهترین    . باشیم 
رهبری سراغ داریم  شاهزاده رضا پهلوی 
ترامپ   اطرافیان   دیگر  ازسوی   . است 
سازمان مجاهدین را بیشتر از شاهزاده 
می شناسند و تماس این سازمان با دولت 
ترامپ بیشتر از سلطنت طلبهاست . در 
تظاهرات تاکنون مردم بارها از سلطنت 
یاد کرده اند اما حتی یکبار از مجاهدین 
نام نبرده اند.شاید  دلیل آن  نارضایتی 
گسترده مردم از مجاهدین باشد که در 
روی کارآوردن خمینی و در جنگ صدام 
حسین علیه ایران  دست داشته اند. و 
 : من   همنسالن  بقول  اینکه   درنهایت 

نهضت ادامه دارد .

مرتضی پاریزی

مختلف و  یواهی  سنار

می مرد تظارهات 
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پبام های 
 خوانندگان

درگذر فصل ها
آقای مرتضی پاریزی

که  آموزیم  می  ها  وراه  ها  فصل  درگذر 
قدرشناس خدمتگزاران میهن باشیم .

گنجینه ای که  همه ماهه مرا مفتخر کرده اید 
بدینوسیله   ، باشم   آن  آموز  دانش  که 
زحمت  بسیار   . هستم  سپاسگزارتان 
ودراین  هستید  منظم  بسیار  میکشید. 
با  توأم   ، آرام  زمستانی   ، فصل  گذر 

سالمتی وموفقیت رابرایتان آرزومندم.
باارج بسیار
مینوثقفی

بانوی فرهیخته سرکار خانم ثقفی  از مهر 
شما سپاسگزارم و برای شما بانوی مبارز  

و ایران خواه  بهترین هارا آرزو می کنم .

درخواست یک مادر
باسالم چندباربه شما تلفن کردم وشماهم 
آن را دراین صفحه پیامها بازتاب داده اید. 
باز هم از شما خواهش می کنم به اطالع 
را  ایران  مردم  که  برسانید  ترامپ  آقای 
ازدست این آخوندها نجات بدهد. بخدا 
بفکر  همیشه  غربت  گوشه  دراین  من 
واز  هستم  ایران  درداخل  هموطنانم 
و  ریزم  می  اشک  که می کشند  زجری 
تنها کاری که از دستم بر می آید همین 
است که بشما زندگ بزنم و درد دل کنم 

. خیلی ممنون 
مادر ی از ماساچوست .

مادرعزیز قبل از آقای ترامپ خود مردم 
ایران باید تصمیم بگیرند و خودشان را 
کند.  می  بیداد  که  گرانی  دهند.  نجات 
حقوق بشر که بصورتی گسترده نادیده 
گرفته ونقض می شود. آبروی ملت ایران 
که هرروز درسطح جهان ریخته می شود.

دزدی های کالن مالها که هرروز برمال می 
شود . دیگر مردم منتظر چه هستند؟ من  
مطرح  ترامپ  آقای  با  درخواست شمارا 
نمی کنم بلکه با خود ملت ایران  در میان 
میگذارم . امیدوارم مردم تشخیص دهند 
که اگر همزمان باهم در یک لحظه معین 
از خانه های خود خارج شوند و به رژیم 
نه بگویند نتیجه قطعی حاصل می شود 
گلوله  رژیم فرصت شلیک حتی یک  و 
ازاین گذشته همه   . داشت  نخواهد  هم 
به آزادی واستقالل  برای رسیدن  ملتها 
. ماهم مفت مجانی  اند  پرداخته  هزینه 
آزادی هایی که داشتیم از دست دادیم 

وحاال باید برای کسب دوباره اش هزینه 
بپردازیم . . جوانان ایرانی هم درهمین راه 
گام بر می دارند و مطمئن باشید به نتیجه 

خواهند رسید.
. ایرانی  مادران  وهمه  برشما   درود 

خدمات رضاشاه
باتشکر از زحمات شما . بادیدن عکسی از 
اعلیحضرت رضا شاه در روی جلد شماره 
قبل آزادی  به یاد خدماتی افتادم که او 
برای مملکت انجام داده است . بنابروظیفه 
ای که در رژیم سابق برعهده داشتم  همه  
مدارکی که مربوط به زمان اعلیحضرت 
رضاشاه بود خوانده بودم و فقط در یک 
بگویم که خدمات   توانم بشما  کالم می 
آن  ابرمرد  تاریخ ایران بویژه مبارزه ای 
که علیه آخوندها می کرد  بسیار ستودنی 
است . ایران هنوز هم هرچه دارد از برکت 
وجود آن مرد بزرگ و فرزند برومندش 
روان   . دارد  اعلیحضرت محمدرضاشاه  
هردوی آنها شاد. و بازهم باید اذعان کنم 
که کلمه »وزین« درمورد مجله شما واقعًا  

صفتی است که  صدق می کند.
با تشکر -  از پاریس - یکی از خوانندگان 

آزادی
تلفن شما  از  وبا سپاس  بسیار  بااحترام 
ماهنامه   . عزیزوگرامی  بسیار  خواننده 
آزادی تصمیم گرفته است از این شماره  
هربار مطالبی هرچند کوتاه برای یادآوری 
خدمات اعلیحضرت رضا شاه فقید  چاپ 
کند. زیرا ماهم مثل شما براین باوریم که 
باید این خدمات را پیگیرانه  یاد آوری 
کردتا مردم ایران بویژه جوانان ما که از 
پدروپسر  این  خدمات  و  پهلوی  دوران 
، آگاهی پیدا کنند. امیدواریم  ناآگاهند 
ها   معرفی  دراین  امکان  حد  تا  بتوانیم 

مؤثر باشیم .

بی مهری درحق دکتر مصدق
می  را  آزادی  مطالب  تمام  من  با سالم  
خوانم و از آن لذت می برم . اما یک گله از 
آقای ک - هومان دارم و آن این است که 
ایشان در نوشته های خود در حق دکتر 
دارند.  می  روا  مهری  بی  مصدق  محمد 
.ازاین بی مهری  که بگذریم مجله شما 

واقعا خواندنی است .
- تا آنجا که ما دقت کرده ایم آقای هومان  
از محققین صاحب نام نقل قول می کنند 

بستگان  از  که  دفتری  متین  از  حتی  و 
نزدیک دکتر مصدق است مطالبی  درباره 
دکتر مصدق نقل  کرده اند. معذالک من 
از آقای هومان خواهش می کنم با شما 
تماس بگیرند و  باهم بحثی دراین باره  
را  دیگری  ازشما  یکی  تا  باشید  داشته 

ُمجاب کند.
نیز  باوفا  خواننده  شما  محبت  از 

سپاسگزاریم . 

مجله من نرسیده

مجله من امروز که پانزدهم ماه است هنوز 
هرماه  تادهم  معموال   . نرسیده  بدستم 
این  اما  کنم  می  دریافت  را  آن  میالدی 
بار کمی دیرشده وبرای من که مشتاقانه 
منتظر دریافت شماره جدید هستم  حتی 
یک روز هم باندازه یک سال است . آیا 
حق اشتراکم را پرداخت نکرده ام که شما 
ارسال مجله را قطع کرده اید؟ اگر بدهی 
تقدیم  وقت   دراسرع  تا  بفرمایید  دارم 

کنم .
از تکزاس . ن .ب.

هم  تلفنی  همانطورکه  عزیز   دوست 
هرماه  اول  آزادی  ماهنامه  کردم   عرض 
خورشیدی باید دردست شماباشد یعنی 
بین بیستم تا بیست ودوم ماه میالدی. 
اما  ما معموالً 15 روز زودتر آن را منتشر 
می کنیم تا دراین فرصت 15 روزه بدست 
مشترکین عزیز ما درسراسر جهان برسد. 
اگر دراین فرصت مجله بدست شما نرسید 
توضیح  خود   محل  پست  اداره  از  باید 
بخواهید. دربین ادارات پست ، کالیفرنیا 
شرق  شمال  و  است  تر  نامرتب  همه  از 
آمریکا از همه سریعتر و منظم تراست . 
از تکزاس هم تا کنون شکایتی نداشتیم. 
امیدوارم تا کنون  مجله را دریافت کرده 
باشید و ازاین پس هم مشکلی برای شما 

پیش نیاید. 

یهودی های دست ودلباز
های  هزینه  شما  بودجه  اگر  باسالم  
ماهنامه را تأمین نمی کند  پیشنهاد اول 
من این است که آگهی بگیرید و پیشنهاد 
های  یهودی  از  درخواست  من  دوم 
ثروتمند اسا که بسیار دست ودلبازند و به 
کارهای فرهنگی ایرانیان همیشه کمک 
کرده اند و می کنند.  با آنها تماس بگیرید 

حتما بشما کمک خواهند کرد. 
از نیویورک - یکی از خوانندگان آزادی

 با سپاس از راهنمایی شما . همانطورکه 
بارها نوشته ایم  فعال تصمیم به گرفتن 
آگهی نداریم . شاید درآینده اگر نتوانیم 
کمبود بودجه را از جیب خود تأمین کنیم   

باین کار خواهیم پرداخت .
اما درمورد درخواست از یهودیان خّیر و 
دست ودلباز متأسفانه ما در ماساچوست  
یهودیان  وبا  داریم  کم  کلیمی  ایرانی 
ایالتهای دیگر هم  آشنایی نداریم . اگر 
از آنها آشنا  با یکی  شما خواننده عزیز 
بفرستید  ما  برای  را  آدرسشان  هستید 
بسیار   . بگیریم  تماس  ایشان  با  تا 

سپاسگزاریم.

آقای  دنا و مهرک
داستان مهرک را با دقت می خوانم ولذت 
میبرم . از سبک نویسندگی آقای دنا فکر 
می کنم  این اسم مستعار است و احتماالً 
بهرحال  باشند.    .... آن  نویسنده  باید 
شما  و  ایشان  از  نکند   درد  دستشان 

سپاسگزاریم .

الف - د. ماساچوست
سالم همشهری عزیز . حدس شما درست 
خواست  به  مجبوریم   ما  ولی   . است 
نویسندگانمان عمل کنیم ووقتی مطلبی 
را با اسم مستعار میفرستند با همان نام 
چاپ کنیم . از توجه شما بسیار ممنونم 
. ولی بدانید طبق روال مطبوعات باألخره  

نامهای مستعار یک روز فاش می شوند.

شادباش
جمع 5  های  شادباش  فراوان    درود  با 
نو  سال  بمناسبت   مارا  خانواده  نفری 
سال  نهمین  آغاز  همچنین  و  مسیحی 
برای  بپذیرید.  آزادی  ماهنامه  فعالیت 
وخوانندگان   نویسندگان  وهمه  شما 
ماهنامه آزادی  موفقیت بیشتر ، سالمتی 
شما  درضمن   . داریم  آرزو  سرافرازی  و 
اکنون  و خوانندگان شما  نویسندگان  و 

عضوی از خانواده ما شده اید. 

خانواده   سهامی - آمریکا
از مهر شما  خانواده صمیمی وایراندوست 
سپاسگزاریم . وازاینکه مارا نیز جزئی از 
.برای  ممنونیم  دانید   می  خود  خانواده 

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی،هنری
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شماره آینده

از  شماره  نخستین  آینده  شماره 
نهمین سال فعالیت ماهنامه آزادی 
ی  ترجمه  شماره   .ازاین  است 
نجیب محفوظ  از داستانهای  یکی 
نویسنده مصری برنده جایزه نوبل  
را خواهید خواند. همچنین مقاالت 
دنباله داری را پیرامون خط فارسی  

بعالقمندان  تقدیم می کنیم .
برای بقای ماهنامه آزادی مؤثرترین 
کمک شما  معرفی ما به دیگران 
فرامیرسد  نوروز  بزودی   . است 
بهترین عیدی برای دوستانتان  که 
یک سال شمارا بیاد خواهند آورد  
هدیه یکسال اشتراک مجله است .

حق اشتراک ساالنه  »آزادی« در 
برای  که  است  دالر   ۵۰ آمریکا 
شما  ارزانترین اما برای دوستانتان  
نفیس ترین هدیه  خواهد بود.برای 
اشتراک»آزادی« و هدیه بدوستان 

با تلفن یا ایمیل ما تماس بگیرید.
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از حمایتهای شما خوانندگان عزیز و 
محبتهای نویسندگان  عزیزمان در 
۸ سال گذشته بسیار سپاسگزاریم .
» ماهنامه آزادی«

نویسنده  نیازمند  رضا  دکتر  گرامی  فرهیخته  ردگذشت   بدینوسیله 

اهی  خانواده  و  اردشیرزاهدی   جناب  هب  را  کبیر  رضاشاه  کتاب 

نیازمند ، آرذ  و دیگر وااگتسبن و   بازماندگا  ن  تسلیت گفته  ربای 

گان سالمتی و طول عمر مسئلت دارد                                  مرتضی پارزیی هم

سرکار خانم پری اباصلتی 
و جناب هوشنگ میرهاشم

راه  مجله  سالگرد   
زندگی که حاصل تالش  
شما  دهه  سه  از  بیش 
زوج  فرهنگدوست است 
بشما و همه نویسندگان 
شما  خوانندگان   و 
وبرایتان  گفته  شادباش 
و  افزون  روز  موفقیت 
خوشبختی  و  سالمتی 

آرزو می کنم .
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ایاالت  کنگره   - )رویترز(  واشنگتن 
متحده مهلتی برای  تحریم دوباره ایران 
را به تصویب خواهدرساند، اما کمیته های 
کنگره و کاخ سفید در روز سه شنبه 11 
بین  را  برجام  حداقل  که  دسامبرگفتند 
قدرت های جهانی و تهران بطور موقت 
اکتبر،  ماه  .در  گذاشت  خواهند  باقی 
پرزیدنت ترامپ گفته بود که توافق هسته ای

 بین تهران، ایاالت متحده و دیگران را 
شده  امضاء  میالدی   ۲015 سال  در  که 
است تأیید نمی کند. تصمیم وی موجب 
برقراری یک  مهلت  60 روزه برای کنگره 
شد تا تصمیم بگیرد که آیا تحریم ها علیه 

ایران دوباره به اجرا درآید یا خیر.
رهبران کنگره اعالم کرده اند هیچ قصد 
ندارند تا قطعنامه ای برای اجرای مجدد 
مقرر  مهلت  انقضای  از  قبل  ها  تحریم 
که  گویند  می  حامیان  و  کنند  اعالم 
مهلت  که  دهند  می  اجازه  قانونگذاران 

بگذرد بدون اینکه  اقدامی صورت گیرد.
را  دوباره  این کار، کنگره توپ  انجام  با 
او  که  کند،  می  منتقل  ترامپ  زمین  به 
آیا می  بگیرد،  ژانویه تصمیم  اواسط  در 
ایران  بر  انرژی  های  تحریم  از  خواهد  

استفاده کند یانه.
شکست  ترامپ در انجام این کار باعث بی 
اعتبار شدن برجام توسط دولت ترامپ 
متحدان  مخالفت   البته  خواهدشدو 
اروپایی، روسیه و چین که دیگر طرفهای 
مذاکره باایران بودند، خواهدشد و تحت 
آن ایران برای مقابله با این عمل آمریکا 
و به اجرادرآوردن برنامه های بلندپروازانه  
هسته ای خود، از تحریم ها  استقبال  می 

کند.
ایران می گوید برنامه هسته ای آن برای 
مقاصد صلح آمیز است و انکار می کند 
که ساخت بمب اتمی رادربرنامه خوددارد.  
سایر  که  زمانی  تا  است   گفته  ایران 
امضاکنندگان به تعهد خو د احترام می 
گذارند،  ایران نیز  به این توافق متعهد 
می ماند.، اما اگر واشنگتن کنار بکشد، 
ایران نیزاین توافقنامه راپاره خواهد کرد.

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت 
که دولت خواستار تحریم مجدد نیست. 
پیشرفت  به  همچنان  دولت  گفت:  او 
دلگرم کننده با کنگره برای حل معضل 
ایاالت متحده-ایران و پرداختن به مسائل 
مربوط به گسترش سالح های اتمی  ادامه 

دهد.

تالش برای پیدا کردن زمینه ی مشترک 
با اروپا در مورد معامله با ایران زمانی که 
را  اورشلیم  واشنگتن  اعالم کرد  ترامپ 
اسرائیل می شناسد   پایتخت  عنوان  به 
را  ایران  پیمان  ترشد.ترامپ  پیچیده 
»بدترین معامله« نامیده است و تهدید 
آن  از  را  متحده  ایاالت  که  است  کرده 

بیرون بکشد.
کنترل  در  را   کنگره  خواهان  جمهوری 
خوددارند، اما اکثریت مجلس سنای آنها 
بسیار اندک است و به حمایت برخی از 
دموکرات ها نیاز دارند تا بیشتر قوانین 
حتی  سنا،  دموکراتهای  ببرند.  پیش  را 
کسانی که دو سال پیش با برجام مخالفت 
کردند، نمی خواهند همکاری هسته ای را 

از بین ببرند.
سناتور جمهوریخواه باب کورکر، رئیس 
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایاالت 
متحده، دربرابر این پرسش  که  اگر کنگره 
قانونی را تصویب نکند تا ایران را بیشتر 
او معتقد است  تحت فشار قرار دهدآیا 
که ترامپ در ماه ژانویه پیمان هسته ای

پاسخی  کرد  خواهد  باطل  را  ایران  با   
و  او  که  به خبرنگاران گفت  نداد.کورکر 
سناتور دموکرات بن کاردین اخیرا با مک 
مستر مشاور امنیت ملی ً مالقات کردند 
کنگره  در  مناسب  اگراقدامی  ببینند  تا 
وجود داشته باشد،آیا اروپایی ها در کنار 
ماخواهند ماند و احساس نمی کنند ما در 

یک جهت متفاوت گام برمید رایم.؟
با  گفتگوها  جزئیات  خصوص  در  کورکر 

مشاور امنیت ملی توضیحی  نداد.
اگر  که  است  کرده  تهدید  ترامپ 
بازنگری  قانون  اصالح  با  قانونگذاران 
برجام،  یا  ایران  ای  توافقنامه هسته  در 
اقدامی نکنند از توافق هسته ای عقب 

نشینی میکند ک
روابط  پانل  در  ارشد  دموکرات  کاردین، 
تغییرات  از  که  گفت  سنا،  خارجی 
اروپا  سوی  از  که  ای  هسته  پیمان  در 

پشتیبانی نمی شود حمایت نمی کند.
که  دارند  اصرار  همچنین  ها  دموکرات 
برنامه های موشک  اگر تحریم ها علیه 
بالستیک ایران یا نقض حقوق بشر اعمال 
می شود،  بایدآنهارا  از توافق هسته ای 

جدا نگهداشت .
درروز  رویترز  خبرگزاری  خبررا  این 
با ۲1  برابر  دوازدهم دسامبر  چهارشنبه 

آذر 1396 مخابره کرده بود.

روزی   ، دسامبر  ماه  هفته  درنخستین  
از  سیاسی  زلزله  یک  با  آرژانتین  مردم 
رئیس  علیه  قاضی  برخاستند.  خواب 
دو  فرناندز  کریستینا  سابق  جمهوری 
کرچنر  به دلیل  خیانت به کشور حکم 
سال   ۲5 قاضی  حکم  بود.  کرده  صادر 
زندان برای خانم رئیس جمهور بود. جرم 
نقش  کتمان  فقط   . هیچ  ؟   چیست  او 
تروریستی  حمله  در  اسالمی  جمهوری 
مرگبار  در آرژانتین قبل از واقعه ی 11 

سپتامبر. 
در 18 جوالی  1994  ابراهیم حسین  برو 
Berro عضوی از حزب اهلل مورد حمایت  
که  را  وانتی   ] اسالمی  ]جمهوری  ایران 
606 پوند  کود نیترات آمونیوم  آغشته به 
نفت را درخودداشت به ساختمان  مرکز 
یهودیان  بوینوس آیرس کوبید و بیش از 
300 آرژانتینی را  زخمی کرد و  85 نفر  را 

بقتل رسا نید.
این حمله خونبارترین حمله تروریستی 

درتاریخ آرژانتین به ثبت رسید. 
از ۲004 تا ۲015 دادستان آلبرتو نیسمان  
خستگی ناپذیر  بدنبال این پرونده بود  
او  براساس تحقیقاتش ، می دانست که 
این حمله توسط ایرانیان ] رژیم جمهوری 
می  .واو  است  شده  طراحی  اسالمی[  
دانست که خانم  کریشنر  درپشت  طرح  
پنهان ساختن نقش جمهوری اسالمی  در 

این توطئه است .
چه عاملی خانم رئیس جمهوررا باین کار 
با  ؟  درآن زمان آرژانتین   وامی داشت 
بود.و  روبرو  عمیقی  اقتصادی  مشکالت 
بهره مالی که از نزدیکی با ایران نصیبش 
دولت  کرد.  می  وسوسه  اورا  شد   می 
ملتهای  بلوک   و  ایران   با  همچنین  او 
تعهداتی  ونزوئال   برهبری  بولیواری   
داشت . خانم کریشنر بهر دلیلی دست 
به کتمان این حقیقت زده بود ،  تا امروز 

هرگز محکوم نشد.
بونادیو     کالدیو   فدرال   قاضی  وقتی 
خانم  علیه  را  ای  صفحه   491 ادعانامه 
کریشنر، وزیر امور خارجه اش ، هکتور 
و  او   امنیت  سازمان  رئیس   ، من  تیمر 
مشاور عالی حقوقی او ، دو فعال نزدیک 

به جمهوری اسالمی و ده تن دیگر صادر 
کرد  ، اشاره ای به جزئیات نداشت . او 
را   آرژانتین  یهودیان  مرکز  به  حمله 
)جنگ( ایران علیه آرژانتین  نامید وخانم 
رهبران   نقش  که  کرد  متهم  کریشنررا 
ایران و عوامل آنهارا در گروه  بلند پایه 
حزب اهلل  بخاطر معامله ای تجاری  باآن 

کشور کتمان کرده است .
 ) سابق  دادستان   ( نیسمن  آلبرتو  اگر 
به قتل نرسیده بود  اکنون می توانست 

شاهد اجرای عدالت باشد.
بود  قرار  نیسمن  آقای   ، پیش  سه سال 
درروز 18 ژانویه ۲015  درکنگره آرژانتین 
علیه خانم کریشنر شهادت بدهد اما در 
آپارتمانش در بوینوس آیرس  با گلوله ای 
که بسرش شلیک شده بود به قتل رسید.

در  محافط  ده  او  که  بود  درحالی  واین 
خانم  بعد  .لحظاتی  داشت  استخدام 
کریشنر ادعا کرد که آقای نیسمن خود 
کشی کرده است . درروز های بعد خانم 
از  بخشی  نیسمن  مرگ  گفت  کریشنر 
بعد  چندی   . است  بوده  عشقی  دعوای 
داستان خودرا تغییر داد و گفت : مرگ 
نیسمن  ممکن است در نتیجه عملیات   
مأمورین خودسر اطالعاتی  صورت گرفته 

باشد.
تحقیقات  که  دانست  می  نیسمن  آقای 
ده ساله ای که برروی این پرونده صورت 
گرفته هم ممکن است کشور عامل ترور و 
هم کشور خوداورا بخطر بیندازد.چندین 
بمرگ  تهدید  فرزندانش   و  خوداو  بار 
او  برای  که  ایمیل   یک  در  بودند.  شده 
جسد  از  تصویری  بود  شده  فرستاده 
خونین که برروی زمین افتاده بود  دیده 
می شد ودرزیر آن نوشته ای بود که  : اگر 
تحقیقات خودرا متوقف  نکنی  سرنوشت 

دختر جوان  تو این خواهد بود.
هیچیک از این تهدیدات اورا از تحقیقات 
کمک  با  و  ترس  بدون  او   . نداشت  باز 
همکارانش  به تحقیقات ادامه می داد و 
رفسنجانی،  ایران  سابق  جمهور  رئیس 
سپاه  فرمانده   ، اش  خارجه  امور  وزیر 
پاسداران  و فرمانده سپاه قدس ، وابسته 
وکاردار  آرژانتین  در  ایران  فرهنگی 

سوم ایران در سفارت جمهوری اسالمی 
درآرژانتین  و رئیس سابق  امنیت خارجی 
حزب اهلل را دراجرای این توطئه سهیم 

می دانست .
این تحقیقات باعث شد که اینتر پول یا 
پلیس بین المللی  علیه این اشخاص حکم 

جلب  صادر کرد. اما هرگز باجرا درنیامد.
تایمز   نیویورک  مقاله  از  بخشی  برگردان 

Mark Dubowitz  & Dershowitz نوشته
ظهور راست افراطی در لهستان 
By:Volha Charnysh

چرا یکی از بزرگترین  
تجمعات  راست افراطی  
پس اززمان جنگ دوم 
جهانی اینک در لهستان 

برگزار می شود؟
در روز 11 نوامبر، حدود 60 هزار نفر در 
ورشو به مناسبت  روز استقالل لهستان 
راهپیمایی  تم   پرداختند.  پیمایی  براه 
مذهبی بود: شعار رسمی این راهپیمایی 
»ما خدارا می خواهیم« بود و گروهی از 
راه  مقدم  پدرصف  کلیسا  خدمتگزاران 
تنها  این  اما  شدند.  می  دیده  پیمایان 
خانه  از  معمولی  های  خانواده  خروج  به 
و  مادر  و  پدر  کنار  در  نمیشد.  محدود 
فاشیست  و  ها  ناسیونالیست  فرزندان، 
بر  »مرگ  عنوان  با  هایی  آگهی  ها 
دشمنان سرزمین مادری«، »خون پاک« 
و »اروپای سفید« دیده میشد. مهمانان 
فاشیست  فیور،  روبرتو  ازجمله  خارجی 
را  ایتالیا  جدید  نیروی  که  خودخوانده 
مازورک،  میالن  کند حزب،  می  رهبری 
نئونازی اسلواکی، که بیشتر به دلیل انکار 
هولوکاست شناخته شده است، و چندین 
مجاهدین  جنبش  جابیک،  حزب  عضو 

مجارستان درراهپیمایی حضورداشتند.
برگزار کنندگان راهپیمایی، گروه »همه 
رادیکال  »اردوگاه   و  لهستانی«  جوانان 
های  ملی« ، زوج بنیادگراهای کاتولیک 
کنند  آنها حمایت می  ایدیولوژی  از  که 
و معتقدند که اروپا  تنها  به مسیحیان 
گروه  بودند.  دارد،  تعلق  سفیدپوست  

سنت  دهنده  ادامه  که  اخیرباوردارند  
در  که  هستند  هایی   سازمان  های  
صحنه جنگ بین المللی علیه یهودیان، 
آلمانی ها و سوسیالیست ها شناخته می 
شوند، امروز آنها ملحدان، همجنسگراها، 
یهودیان، مسلمانان و لیبرال ها را هدف 

قرار می دهند.
تظاهرات  بیگانه هراسان و فاشیسم در روز 
استقالل   ،   شوک غربی ها  و محکومیت
 راهپیمایان را باعث شد. چهار روز بعد، 
به دلیل عدم احترام به ارزشهای اروپایی 
تا  داد  رای  اروپا  پارلمان  راهپیمایی،  در 

پروسه 

حق رای دادن لهستان  در اتحادیه اروپا 
بحالت تعلیق درآید.

و  عدالت  حاکم   حزب  لهستان،  در 
شناخته   PiS نام  به  )که  ملی  قانون 
وطن  را  پیمایی  راه  ابتدا  شود(  می 
پرستانه اعالم کرد. وزیر کشور، ماریوس 
 PiS رهبر  نزدیکان  از  یکی  بالزچاک، 
را  رویداد  این  کچینسکی،  یاروسالو 
»یک منظره زیبا« نامید و ادعا کرد که 
دراین گردهمایی  هیچ آگهی فاشیستی 
حاکم   حزب  معاون  است.  ندیده 
درصفحه    Dominik Tarczynski
شرکت  از   : دادکه  وعده  خود  توپیتر 
کنندگان که  به عنوان فاشیست  معرفی 
شده اند حمایت قانونی بعمل خواهدآورد.
دو روز طول کشید تا PiS موضع نسبتا 
انتقادی را اتخاذ کند. در 13 نوامبر، یک 
سخنگوی حزب گفت که » کنترل آگهی 
 60،000 حدود  تبلیغاتی  های  هاونوشته 

نفر در یک دولت دموکراتیک غیر ممکن 
است «  . تنها آندره دودا رئیس جمهور 
که در انتخابات سال ۲015 میالدی نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری ازحزب ملی 
آنفاصله  از  بعد  اما  بود،  وقانون   عدالت 
به طور   ، داد    افزایش  از حزب  را  خود 
مستقیم از راه پیمان انتقاد کرد وآنها را  
» جنبش فاشیستی، ناسیونالیسم، و ضد 

یهودی« خواند.
عدم تمایل PiS برای محکوم کردن راه 
ناراحت  واقعیت  یک  بازتاب  پیمایان  
عناصر  است.  حزب  مورد  در  کننده 

فاشیستی که در این راه پیمایی حضور 
داشتند به چشم ناظرین  خارجی، فقط 
لهستان  جامعه  در  افراطی  اقلیت  یک 
کمی  موفقیت  که  شوند،  می  محسوب 
بیشتر   ، واقعیت  اما  دارند.  انتخابات  در 
گذشته،  دهه  طی  است:  کننده  نگران 
کرده  هماهنگ  را  افراطی   راست   PiS
جریان  رادر  هایش  ایده  از  بسیاری  و 

ایدئولوژیک اصلی بکارگرفته  است.

ریشه های پوپولیسم لهستانی

راست  تجمعات  بزرگترین  از  یکی  چرا 
افراطی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم 
در ورشو برگزار شد؟ دو عامل به احیای 
مربوط  اروپا  غرب   در  افراطی  راست 
هجوم  و  اقتصادی  نارضایتی   - میشود 
مهمی  نقش  قطعا  که    - پناهندگان 
ایفا  بصحنه  افراطی  راست  دربازگشت 

طور  به  لهستان  اقتصاد  گرچه  میکند. 
بارشد  اقتصادی  اروپابعنوان  در  مداوم  
سریع رتبه بندی شده است، اما مزایای 
توزیع  عادالنه   بصورتی  ناگهانی  رشد 
نشده است و دستمزد در لهستان هنوز 
هم پایین تر از غرب اروپا است. بسیاری 
از لهستانی های کم درآمد در حال حاضر  
نه تنها در اتحادیه اروپا، بلکه در کشور 
خود نیز احساس می کنند  شهروندان 
در   . شوند  می  محسوب  دوم  درجه 
انجام شد،  نظرسنجی که در ماه آوریل 
تنها ۲۲ درصد از پاسخ دهندگان موافق 
بودند که در لهستان  بدون درنظرگرفتن 
برابر  های  فرصت  از  همه  مادی  شرایط 
برخوردارند ، و 86 درصد شکایت کرده 
اند که شکاف بین ثروتمندان و فقرا در 

لهستان خیلی زیاد است.
وارد  مسلمان  پناهنده  هیچ  چه  اگر  و 
لهستان نشده است   ، لهستانیها اخبار 
را  اروپا  به  پناهندگان  هجوم  به  مربوط 
لهستان،   . کنند  می  دنبال   بانگرانی 
اندکی  همدلی  احساس  رسد  می  بنظر 
در  دارد.  مسیحی  غیر  مهاجران  برای 
یک بررسی ملی درآوریل  ۲017،     74 
درصد از پاسخ دهندگان مخالف پذیرش 
پناهندگان از خاورمیانه و آفریقا بودند؛ 
از  با پذیرش پناهندگان  فقط 40 درصد 

اوکراین همسایه موافقت داشتند. 
ترجمه  از ماهنامه فارین افرز

درمیانمار چه می گذرد؟

آنچه بر مسلمانان میانمار می گذرد  کمتر 
شود.   می  منتشر  جهان  های  رسانه  در 
نمونه ای ازاین فاجعه را که از نیویورک 
تایمز بین المللی برای شما ترجمه کرده 
که  امید  بااین  خوانید.  می  درزیر  ایم 
غیر  و  مسلمان  کشورهای  همه  وجدان 
مسلمان بیدارشودو به ستمی که براین 

انسانها میرود پایان دهند.
نور و مادرش دلبر بیگم  به شما می گویند 
که درروستای آنها  توال تولی  چه گذشته 
است . دلبر می گوید: ابتدا ارتش میانمار  
زنان و دختران را ازمردان  و پسران جدا 
باشلیک  را  کردند.بعد  مردان و پسران 
گلوله کشتند.من بچشم خودم دیدم که 
می  فریاد  من  کشتند.  را  همسروپسرم 
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آیا کنگره برای بقای برجام  
اقدامی خواهد کرد؟

آیا پرونده نقش جمهوری اسالمی درآرژانتین  
سرانجام  به نتیجه خواهدرسید؟

صحنه ای از تظاهرات مردم لهستان درروز استقالل



دی  96-سال هشتم صفحه      9 آزا
۸

حه
صف

م- 
شت

ل ه
سا

  9
6 
دی
ا آز

بازنویسی تاریخ بوسیله 
کمونیست ها

Orville Schell نوشته
دائمی«  »انقالب  کمونیست چین،  رهبر 
مائوتسه تونگ، ده ها میلیون نفر را نابود 
کرد. از پیروزی کمونیسم در سال 1949 
در جنگ داخلی چین، از طریق تحوالت، 
و  بزرگ  جهش  در  خونریزی  و  قحطی 
انقالب فرهنگی تا زمان مرگ مائو در سال 
 )CCP(چین کمونیست  حزب   ،1976
علیه  را  چینی  جامعه  از  هایی  بخش 
در  پی  های  فشار  تحت  دیگر  بخشی  
پی جنگ های خشونت آمیزنگهداشت. 
براثر امواج پی درپی وحشیگری در چین، 
میلیونها نفر کشته شدند و میلیونها نفر به 
اردوی» اصالحات از طریق کار« و ویرانی 

فرستاده شدند.
مائو این سطح  ازخشونت را انتظار داشت. 
همانطور که او یک بار اعالم کرد:»انقالب 
نه مهمانی  شام است، نه نوشتن مقاله، 
یک  انجام  نه  و  تابلو،  یک  کشیدن   نه 
به  توان،  نمی  را  انقالب   . گلدوزی است 
طوری آرام، مالیم، معتدل، مهربان، ممتاز، 
محکم و با احتیاط اصالح کرد. انقالب یک 
قیام است، یک عمل خشونت آمیزاست 
که یک طبقه از مردم جامعه طبقه دیگر 

را سرنگون می کند. «
امروزه حتی برای کارشناسان تاریخ چین 
»جنبشهای  تمام  که  است  دشوار  نیز 
را شکل  مائو  انقالب  مرگبار خلقی« که 
دادند، پیگیری کند و بگویدکدام بخش از  
حزب با شعارهای مختلف باعث پیروزی 
حزب شد. مائو پس از قدرت گرفتن حزب 
کمونیست درسال1949    مبارزات خود 
را از»نابود کردن مالکین « آغازکرد؛ در 
اوایل دهه 1950 »سرکوب ضد انقالبیون« 
را برای برانداختن  جناح»راست« تا اواخر 
دهه  1950ادامه دادو درانقالب فرهنگی 
داری  سرمایه  نظام  توانست   1960 دهه 
را ملغی کند و تفکر جوانان را از طریق 
اعزام  آنها به فقیرترین مناطق روستایی 
دهه  اوایل  و   1960 دهه  اواخر  در  چین 
1970 تغییرداد.خبرهایی مبنی بر اینکه  
بردن  ازبین  حتی  و  اذیت  و  آزار  حزب 
دانسته  مجاز  را  انقالبی«  ضد  »عناصر 
افراطیون  ایدئولوژیک  سخنرانیهای  با 
خنثی میشد،  یکی از مشهورترین جمله 

های مائو، این است که می گوید:»اسلحه 
را حزب  اداره می کند و هرگز نباید  اسلحه 
حزب را اداره کند«. مدتها پس از مرگ او، 
جانشینانش  باتوجه  به این گفته مائو، در 
قتل عام میدان تیانانمن و سرکوب های 
بعدی ،  حزب کمونیست چین در پاسخ 
به اعتراضات مسالمت آمیز در سال 1989 
انجام داد، تعدادزیادی  کشته  و زخمی 

شدند.
نسبی  ثبات  دوره  یک  از  چین  امروز 
مبارزه  جای  به  حزب،  است.  برخوردار 
طبقاتی، چشم انداز »جامعه بی طبقه « 
و رفاه کامل را در برابر خشونت عاطفی 

ترویج میکند. کسی که با شرایط کشور 

بپذیرد  است  ممکن  نیست،  آشنا 
گذشته  به  توجه  با  چین   که 
های  زخم  التیام  برای  راهی  خود 
رود. می  بجلو   و  کرده  پیدا  مردمش 

حقیقت غیر ازاین است . در واقع، یک 
های  خیابان  سرگردان  کننده  بازدید 
هر شهر چینی امروز هیچ پالکی را که 
دسته  های  دستگیری  برسردراماکن 
بیند،  نمی  باشد  شده  نصب  جمعی 
و  آزار  قربانیان  برای  ای  مجسمه  هیچ 
شکنجه وجود ندارد، هیچ بنای تاریخی 
از اینکه  برای احترام به کسانی که بعد 
از  و  شدند  خوانده  طبقاتی«  »دشمنان 
هستی ساقط گردیدند دیده نمی شود. 

که  قتلهایی  و  حوادث  تمام  علیرغم 
صورت گرفته،  حزب هرگز بطور رسمی 
گناه را  بگردن نگرفته است، و کمتر مجوز 
الزم برای مراسم   یادبود قربانیان را صادر 
می کند. و از آنجایی که هر گونه صدور 
خطر  است  ممکن  مورد  دراین  مجوز 
جانبه  یک  طور  به  را  حزب  مشروعیت 
تحت الشعاع قرار دهد، تا زمانی که حزب 
بماند،  باقی  کمونیست  چین در قدرت 

چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
به رغم موفقیت های چشمگیرحزب در 
افزایش قدرت  و  اقتصادی چین  توسعه 
جهانی، حزب همچنان ناامن و شکننده 
است، شاید به این دلیل که رهبران آن 

تاریخی حزب  به فرضیات  نسبت  هنوز 
متعهد هستند. اداره مرکزی تبلیغات - 
که همراه با هزاران نفر دیگر از سازمان 
کردن  سانسور  مسئولیت  دولتی،  های 
اطمینان  تا    دارند  برعهده  هارا  رسانه 
به  آموزشی  مواد  تمام  که  کنند  حاصل 
کند-تمام  می  کمک  حزب  مشی  خط 
راههایی که مردم را بگذشته وصل کند 
مسدود کرده اند. دستکاری چیزهایی که 
اساس هویت کشورو DNA تاریخی آن 
است عواقبی جدی دربردارد . حفظ یک 
نسخه »صحیح« تاریخ نه تنها مستلزم 
کنترل های تمامیت خواهانه است، بلکه 
چینی ها را نیز از مطالعه، بحث، درک و 

تطبیق اهمیت اخالقی آنچه که برای آنها 
انجام شده است و آنچه که آنها به دنبال 

آن بوده اند، را محروم می کند.
یا پاک کردن بخش هایی  کار »اصالح« 
از گذشته کشورپُر هزینه و طاقت فرسا 
چین  اوضاع  محقق  تیفرت،  گلن  است. 
عنوان  به  اخیرا  میشیگان،  دانشگاه  در 
مثال از طول مدتی که مقامات چین به  
تبلیغات مشغول بوده اند خبر داده است. 
او به دو بایگانی دیجیتال - یکی مربوط 
به  زیرساخت دانش ملی چین، که متعلق  
دیگری  و  ست،  ا   سینگوو  دانشگاه  به 
مرکزاطالعات ملی علوم اجتماعی است  
که توسط دولت چین حمایت می شود، 
و   1956 سال  بین  مقاله   63 گروه  این 
1958 در دو مجله حقوقی به زبان چینی 
منتشر کردند که اینک مفقود شده است. 
طریق  از  طوالنی  مدت  به  مقاالت  این 
است،  بوده  دسترس  در  آرشیو  دو  هر 
ناپدید  توضیحی  غیرقابل  صورت  امابه 
شده اند. )Tiffert مطمئن نیست درچه  
زمانی این مقاالت ناپیدید شده است  .( 
مطالعه او نشان داد که برخی از محققان، 
بویژه آنان که تحت تأثیر غرب قرار گرفته 
بودند و برای همیشه خط مشی سیاسی 
از  خودرا  مقاالت  دادند  تغییر  خودرا 
بعضی  زمان  هم  اند.  کرده  پاک  آرشیو 
از مقاالت بدلیل اینکه  از»برتری قانون 
بحث  اجتماعی«  طبقات  و  سیاست  بر 
قانون«  حکومت   « اصطالح  و  میکرده 
دست  عناصر  وبه»  میکرده  تبلیغ  را 
راستی« اشاراتی داشته   است از آرشیو 
به  منابع سانسور شده  اند.  حذف شده 
طور ناخواسته از تعصبات و برنامه های 
سانسورها و کسانی که برای حفظ اعتبار 
زدند  سانسور  به  دست  خود  ای  حرفه 

حکایت می کند.
و  فیزیکدان  لیژی،  فنگ  که  همانطور 
چنین  از   1990 سال  در  چینی،  متفکر 
اقدامات که با حمایت مالی دولتی علیه 
 ، گرفته  صورت  چین  تاریخی  حافظه 

نوشت:
هدف ]سیاست[ این است که تمام جامعه 
تاریخ خود  فراموش کردن  به  را مجبور 
و به ویژه تاریخ واقعی حزب کمونیست 
چین کند . در تالش برای مجبور کردن 
این  مداوم،  فراموشی  به  جامعه  تمام 

سیاست نیازمند آن است که جزئیا ت

بقیه : درمیانمار

تا  بود  نور  مواظب   خاصی  ظرافت  با  او 
ببیند آیا اوهم قتل پدر و برادرش را که 
یانه  است  دیده  داشت  چهارسال  فقط 
دیدم  چیزرا  همه  من   : گوید  می  نور   .
ودرحالیکه لبهایش را می جود ادامه می 
دهد: پدرم بهترین مرد روی زمین بود ما 
خانواده خوبی بودیم .او بگریه می افتد 
و مترجم من اشکهایش را پاک می کند 
زنان  میانمار  همینطور.سربازان  ومنهم 
ودختران را بسوی کلبه هایی  کشاندند 

تا درآنجا به آنها تجاوز کنند.

تاریخی که بنفع کمونیست های چینی 
نیست، نبایددر هر سخنرانی، کتاب، سند 

یا سایر رسانه ها بیان شود.
ها  آفرینی  وحشت  تمام  علیرغم 
به  وکشتارها که حزب کمونیست چین 
آن دست زده  است، هرگز مجوز رسمی 
صادر  ها   عدالتی  بی  این  اجرای  برای 

نکرده است.
قتل  از  پس  فقط  را  کلمات  این  فنگ 
عام میدان تیانآنمن نوشت، زمانی که او 
در سفارت ایاالت متحده به دام افتاد و 
حزب کمونیست چین یکی از تالش های 
وحشتناک خود را در پاک کردن حافظه  
آثار  تمام  یعنی   - داد  انجام  تاریخی 
جنایاتی که انجام داده بود از آرشیو ها، 
کتاب ها و رسانه های الکترونیکی پاک 
کرد.این سانسور بحدی موفقیت آمیز بود 
که در سال ۲004، مخالف چینی و برنده 
کرد  اعتراف  لیو شیائووبو،   نوبل  جایزه 
که با وجود این که »مردم سرزمین اصلی 
کمونیست  حزب  رسیدن  از  پس  چین 
به قدرت رنج می برند، فاجعه های غیر 
قابل تصور وجود دارد.« . .اما نسل پس از 
تیانانمن هیچ تاثیر عمیقی از آن فاجعه 
ها نداشته و تجربه ای از سرکوب دولت 
پلیس ندارد. ده سال بعد، هنرمند چینی 
Ai Weiwei بیشتر آن راموشکافی می 
مورد  در  بحثی  هیچ  که  آنجا  از  کند:» 
این حوادث وجود ندارد، چینی ها هنوز 
درک کمتری از عواقب آن دارند. سانسور 
بر جامعه تاثیر می گذارد و آن را تبدیل 
به موجودی آسیب دیده، غیر منطقی و 
بی هدف می کند. « ترجمه از فارین افرز

نور و دلبر را به اتفاق   دریک کلبه جا 
دادندعالوه بر نور خواهر دوساله او روزیا  
وبرادر شیرخواره اش  محمد کشل نیزبا 
آنها بود.  دلبر باصدایی لرزان می گوید 
آنها نوزادمرا گرفتند وسرش را بریدند.
بیاد  نور  بریدند  نیز  را  وبعد گلوی روزیا 
می آورد که پس از آن تیغه کارد بزرگی 
را چندبار بر سر او زدند .مادرش با دیدن 
این صحنه جیغ کشید و از حال رفت .
دلبر می گوید  سربازان گوشواره ای که 
بگوش داشت کشیدند .او الله گوش پاره 
گوید  ومی  دهد  می  نشان  را  اش  شده 
تجاوز  بمن  هایم  بچه  اجساد  درکنار 
کردند. یک سرباز مرا روی زمین خواباند 
و نگاهم داشت و سرباز دیگر بمن تجاوز 
: وقتی کارشان تمام  او می گوید   . کرد 
زخمی  نوررا  سر  که  کارد  همان  با  شد، 
وارد  ای  نیز ضربه  برسرمن  بودند  کرده 
کردند که زخم آن باقی است . آنگاه کلبه 
را به آتش کشیدند و زنان نگون بخت را 
دلبر می  تا درآتش بسوزند.  رها کردند 
گوید آتش و دود مرا احاطه کرده بود . 
دراین حال به بدن بچه هایم دست زدم 
و متوجه شدم نور هنوز نفس می کشد. 
آنگاه نوررا بغل کرده و بسوی جنگل می 
گریزد. دوروز درجنگل خودرا پنهان می 
کنند و سرانجام خودرا به مرز بنگالدش 

می رسانند. 
واکنش جهان و آمریکا بسیار ضعیف بود. 
که   تجاوزی  و  قتل  از  میانمار   رو  ازاین 
کشور   جمعیت  بافت  تغییردادن  بخاطر 
انجام می دهد جان سالم بدر می برد. و 
پیامی که این چشم پوشی  به دنیا می 
زمان  بهترین  اکنون  که  است  این  دهد 
برای خالص شدن از شر گروههای قومی 
در هرکشوراست .  داآنگ سان سوچی  
برنده جایزه صلح نوبل  ازاین رویداد عذر 
میانماررا  ارتش  کنترل  او  کرد.  خواهی 
ارتش   ازعملیات  او  ندارداما  اختیار  در 
خبرهای  تمسخر   به  و  کرد  جانبداری 
شده   منتشر  مورد  دراین  که   دروغی 
خود  بوک  فیس  درصفحه  او  پرداخت.  
تجاوز  درباره  روهینگیان  زنان  گزارش 
وآنرا  کرده  رامسخره  آنان  به  سربازان 

»تجاوز دروغ« خواند. 
آنگاه نویسنده نیویورک تایمز خطاب به 

آنگ سان سوچی می نویسد: 
خانم سوچی اگر  این سطور را می خوانی  

به  و  بسپاری  دل  ای  لحظه  امیدوارم 
دداستان  حصینه بیگم  ۲1 ساله و دختر 
یک ساله اش  ُصحیفه گوش کنی .) بیگم 

عنوان احترام آمیز برای زنان است(
زنان  و  حصینه   میانمار   سربازان 
روستایش را با گرفتن لوله تفنگ بروی 
مردان  و درهمان حال  نگهداشتند  آنها 
با  کردند.بعد  عام  قتل  را  وپسرانشان 
ریختن گازوییل برروی اجسادشان آنهارا 
زن  هرپنج  ها  ارتشی  کشیدند.  بآتش 
ودختررا به یک کلبه بردند. حصینه می 
گوید من ابتدا سعی کردم بچه ام را زیر 
روسری ام پنهان کنم .اما آنها پای اورا که 
بوددیدند.  بیرون آمده  ام  اززیر روسری 
آنگاه پای اورا گرفتند واورا به درون آتش 
پرتاب کردند.حصینه می گوید با دیدن 
این صحنه فریادی کشیده و نقش برزمین 

شده است .

داشتند  عجله  هم  خیلی  که  سربازان 
با  اورا  و سپس   گرفتند  کتک  بباد  اورا 
داخل  به  بیگم  آسما   خواهرشوهرش 
کلبه بردند  سربازان  زنهارا لخت کردند 
دِر  آخر  دست  و  کردند  تجاوز  بآنها  و 
کلبه را بستند و آن را به آتش کشیدند.
محض اینکه گوشه ای از سقف سوخته 
و  حصینه  فروریخت  برسرآنها  شده 
بوجود  کلبه  دردیوار  سوراخی  آسما 
آوردند و لخت مادرزاد پا بفرار گذاشتند.
آنها در جایی که ِگل بود در غلطیدند تا 
زخمهایشان التیام پیدا کند.. روز بعد به 
خانه ی یکی از  اعضای قبیله  روهینگیا  
بود  خانه  داخل  که  مردی  رسیدندواز 
تا  بدهد  بآنها  لباسی  کردند  درخواست 

از سه روز مخفی  خودرا بپوشانند. پس 
بنگالدش  به  خودرا  سرانجام  شدن 
رساندند. اما حصینه هنوز  براثر جراحاتی 
بخاطر  و  شده  وارد  صورتش  برسرو  که 
قتل فرزندش  ُصحیفه زجر می کشد و 
شبها نمی تواند بخوابد. او می گوید شبها 
که می خوابم  بدنبال بچه ام می گردم 
و جیغ می  برمی خیزم  از جا  .درنتیجه 
اما مشکل  . این وحشتناک است  کشم 
ما این نیست . ... ما خواهان بیداری مردم 
جهان هستیم . از تاریخ آموخته ایم که 
جنایت علیه  یک نفر ، جنایت علیه تمام 
بشریت است . و ما به پاسخ همه  انسانها  

درقبال این جنایت نیازمندیم  .
آخرین  قتل عام درماه اوت ۲017  زمانی 
که  نیروی  شورشی روهینگیا  به نیروهای 
پلیس و ارتش حمله کردند و 1۲ نفر از 
نیروهای امنیتی را کشتند. ارتش بدنبال 

این  نیروی شورشی که درسایه است  ،  
همه جا گشت و چون اثری از آنان نیافت 

به مردم غیر نظامی  حمله کرد.
را  زیادی  مناطق  وبیرحمی   خشونت 
دربر گرفت اما آنچه برسر مردم دهکده 
بود.  تر  آنها وحشتناک  از همه  نور آمد 
اند  برآوردکرده  مرز  بدون  پزشگان   ...
مسلمانان   به  ارتش  حمله  درطول  که 
ازجمله  نفر   هزار  نه  روهینگیا  حداقل 
رسیده  قتل  به  بیگناه   کودک  یکهزار 
اند. حمله ای که با تجاوز به زنان همراه 
بوده است تا ترس ووحشت را بر جامعه 

مسلمانان   مستولی کند. 

صحنه هایی دلخراش از قتل عام مسلمانان میانماردروسط خانم سوچی دیده می شود
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باستناد گزارش سازمان ملل  ، عربستان 
سعودی  جنگ داخلی  رابر یمن تحمیل 
قشون  دستیاری   با  البته   . است  کرده 
مؤتلفه وامرای  حرف شنو خلیج فارس  و 

با همدستی القاعده .
اینک در یمن  جامعه ای  درحال نابودی 
است  . حوثی ها  ده هزار کشته  و سه تا 

چهار هزار  قربانی » وبا«  شده اند.
بُن فوآ  مفسر  معتبر  و آژانس   لوران  
روت ِول  حضور یا دخالت  ایران را  که 
بعضی محافل  ایران هراس بدان  معتقدند  

از مقوله هذیان می دانند.
» حاشیه : این نظریه  البته خالف نیست  
اما مخالفان  هم نظری دارند  که اخوان 
المسلمین  که با نظام ایران  والیت فقیهی  
اُنسی ورفاقتی   قدیم دارند  ازباب آرمانها 
به مدد  خلیفه ابن زیاد  آل نهیان  دریمن  
اعمال    ، ایرانی  ظاهراٌ  نیات   درهمان 
قدرت می کنند. درحالیکه القاعده  رسمًا  

نشانده شده  سعودی ها دریمن است 
خوشی   دل  که  متحده   امارات  باری  
خط  در  است   مجبور  ندارد   ازایران  
با   آمریکا  وعربستان  قطع رابطه  کند 
ایران وتر وریست  اعالم کند  حزب اهلل را  
ودر همانحال  از فشارریاض  ناراضی است  
ومتمایل است  قدری به  ناقدان آن  از 
جمله  کمک به  اخوان المسلمین . پایان 

حاشیه«
 اما طبق بررسیهای بانو  ویرژینی لو برونی   
V.Le Brogne   حزب اهلل هم  هرگز به 
یمن  وبحرین و کویت  قشونی نفرستاده 

است .
زیرا    . است   نزدیک  قبول   به  نظر  این 
ایران  درشیوه های  نفوذی آرمانی است  

ونه در تسخیر  سرزمین ها.
درغیر اینصورت  سعد حریری  نخست 
وزیر رفته  به قهر  به ریاض  و بازآمده  
به مسند ) بطور مشروط(  در مورد حزب 
اهلل  نمی گفت :» هرزمان  نیازی داشتم  
از  بمدد آمد«. ونیز  بنقل   ُ به حزب اهلل 
که  العصیره   لبنانی  مردم   رسانه های 
می  است   لبنان  در  اهلل   حزب  قلمرو  
گویند :» هرزمان  درُعسرت بودیم  حزب 
اهلل  نصراهلل  مارا کمک کرد.« چنین است 

شیوه  نفوذی ایران .
مراد این است  که آمریکای ترامپ  دائم 
نیوزهایند  فیک    Fake Newsنشر در 
مشکالت   حل  بر  راهی   جستجوی  ونه 

خاورمیانه ی آتش گرفته .
احمر   بحر  به   ُمشرف  کوهستانی   یمن 

سعودی  عربستان  تیررس   در  همیشه 
است . ومقاومت از  شهر سعیده  درشمال  
غرب آغاز شده است .سعودی کشوری 
است  مشتاق راه یابی  به دریای  جنوب 
یمن   زیرا اینک در ساحل خلیج فارس 
تنگنائی دارد  ودر مغرب خود  بحر احمررا 
دارد  که دریایی است  نیمه بسته  وتحت 
نظارت های  جهانی بدلیل  ترعه ی سوئز 
و تنگه ی باب المندب. دریای جنوب  یمن 
گرچه  به دریای عرب  موسوم است  ولی 
همیشه قلمزو  دزدان دریایی  وقاچاقچی 

ها  از هرنوع بوده وهست .
غیر از این  نیاز طبیعی  عربستان  اختالف 
همه جانبه ای  با جامعه  یمن باستانی  و 
دارد  که  ویژه  صاحب تمدن  وفرهنگ 
بسیار متفاوت  است با مردم عربستان  و 

نجد وغیره .
مقاومت  در  همیشه   ها   حوثی  منطقه 
اقتصادی  وجلوه  زیرا همه  قدرت  اند  
های  فرهنگی در آنجاست  والبته درتضاد 

است  باصحرای ربع الخالی  شمال یمن .
نفت   اما درجنوب  همین صحرا  قدری 

وگاز است  و طبعاً یک پاالیشگاه .
حکومت   یک  نیازمند  همیشه   یمن 
ضد    ، اجتماعی  عدالت   بر  مبتنی 
تبعیضات  قومی ودینی است  ولی قدرت  
ریاض که تحما  ندارد استقالل  یمن را ،  
مانع تالشهای  سازنده  رهبران یمن شده 
است. تشییع حوثی ها با تشییع ایرانی  
وحتی عراقی  در تفاوت بسیار است . اما 
خطوط مشترک  موجب همدردیها  شده 

ومی شود.
قریب سی سال  حکومت صالح ۲01۲- 
دریمن   قدری    ) مقتول  اخیراً   (  1978
سعودی  اما  کرد.  ایجاد  سیاسی  وفاق 
ها  موفق به برکناری  او شدند. پس وی 
که اهل  صنعا  در غرب پیشرفته بود  به 
حوثی ها نزدیک شد چون ایلیاتی زاده 

بود  وزبان آنهارا می شناخت .
اخیراً محمد بن سلمان  با قدرتی  که در  
برکنار نهادن  سران متنفذ  از خود نشان 
داد  اورا فریفت  واو به حوثی ها فهماند  
ماک   و  ترامپ  سیاست   به  توجه  با  که 
سلمان وولیعهد  ، پیروزی  محال است 
. چون حوثی ها پذیرای او نشدند  او از 
حوثی ها برید  و به ریاض پیوست . حوثی 
ها  اورا خائن دیدند  و کشتندش . اینک 
ریاض  جز منصور  رئیس جمهور فراری 
به ریاض  کسی را ندارد  و جنگ داخلی 

تشدید شده است .

***
عربستان سعودی  اینک  دردرون گرفتار  
طرحهای   آغاز  و  پاکسازیها   عواقب  
اصالحی  و سرمایه نهی های  بیگانگان 
ونا  پیدا   اما دربیرون  در جنگ   . است 
پیدایی  علیه  قطرولبنان  و یمن وحزب 

اهلل  است  
دخالت  پر زور وزر  عربستان در منطقه  
باز تاب سیاست  توسعه نفوذ  ایران هم 
جهانی   محافل  آمریکا   جز  اما   . هست 
درتأیید او نیستند  وممکن است قدرت 

ریاض  در لغزد. 
درحقیقت این لغزش  از ۲014  با جنگ  
با یمنی ها  شروع شده است . غربی ها 
درتأیید  ریاض  نیستند اما وقتی  یمنی 
ها  وبازده  شدند   کمک ها کردند . اما  
خبرهای یمن حکایت از ناسالمتی ها دارد 

زیرا ریاض  اخالل ها کرد.
آمریکا وانگلستان وفرانسه  تالشهادارند  
 CNRS  ولی عجالتاً باستناد پژوهشگر
 L. Bonne Foy فرانسوی  لوران  بن فوآ
) در   لوموند دیپلماتیک  شماره  دسامبر 

۲017(  در فروش سالحند.
سعودی  عربستان   دخالت  کراهت 
واصرارریاض  بر حمایت  و تعیین  رئیس 
جمهور برای  یمن ، خشم  مردم استقالل 
طلب  باستانی را  عمیقاً برانگیخته است .

سازمان ملل  موضع ریاض  را  طی قطعنامه  
۲۲16 درحمایت منصور  نفی کرده است . 
همچنین لشکر کشی  موسوم به »طوفان  
قطعی «   رهبران سعودی را  ، که بقول 
همه مفسران : از بهشت یمن  ، جهنمی 

ساخته اند   . 
اینگونه  جنگها  وعوارض شوم آن نیاز به 
آن دارد  که فوراً دیگران  با میانجیگری 
ها  به دفع آن روند وقباحت دخالتهای  
وزنده  صلح  بسود  را   طلبانه  توسعه 

داشتن  اخالق سیاسی  برنمایانند.  
ازقول   درباال  چنانکه   یمن  درمورد 
نوشتیم   باشاره  معتبر    پژوهشگران  
آمریکا وانگلیس  وفرانسه  جز به فروش 
ها«   ظرفیت  تشدید   برای   « اسلحه 
نکردند  کاری  جنگ  دوام   ، درنتیجه  
ملل   از سازمان  هارا   وبدترازآن فرصت 
برای تقلیل بحران  سلب کردند. وتکیه 
واطاعت  از سوی عربستان   به مؤتلفه  
مؤتلفه از خواست عربستان  جز بمعنی  
یک طرفداری  ایهوده از  سوی این وآن 

نیست .
آمریکا وانگلستان   درگفتار و اقدام  خود 

تبلیغاتی  بهانه حمالت   را   یمن  جنگ 
علیه ایران  کردند درحالیکه سازمان ملل  
درعمل  به تقویت  اختالفات منکر دخالت  
ایران است .  چرا باید سیاست  بزرگان  
شود؟  منتهی  مبحث   خلط  به  همیشه 
بنظر من این بزرگان   جز در فزون طلبی 
ها  بزرگ نیستند   وازباب  بدعملی ها  در 
رسیدن به سود آنی  بمدد سوء استفاده  
خودرا     بسیار  ای  منطقه  اختالفات  از 

درانظار مردم  منطقه حقیر کرده اند. 
غرب در اسناد تجاری خود  طی تاریخ  
، عربستان را عربستان  پربرکت نامیده 
. بسبب جای جغرافیایی  اش که   است 
میسر   را  شرق  به  غرب   کاالهای  عبور 
کرده است . عربستان  هم خودرا  یگانه 
مرکز  ایمان به خدای یکتا می شناسد. 
آفرینی  امنیت   و  نفت  درآمد   والبته 
آمریکا  این دید را  در ضمانت نهاده  است 
. ریاض  اینک مثل عثمانی  قبل از جنگ 
جهانی  اول ، خودرا  راهنما ومبشر  دنیای 
اسالم  می شناسد  که البته در تعارض 
است  این ادعا  با فسادی که محمد بن 
سلمان  با آن در جنگ است . وقتی محمد 
بن سلمان   بوزارت باصطالح دفاع رفت  
غلتیدن عربستان  ورفتنش از از جنگ و 
دخالتی به جنگ  و دخالت دیگر  هرساله 
دالر   میلیارد   15 حدود  در  ای   هزینه 
یعنی چهار برابر پیش از آن   بهمراه آورد.  
درهمان حال بودجه  عربستان  با نفت  

بشکه ای 50 دالر  با کسری مواجه بود.
بدیهی است اینگونه  مدیریت مالی  قادر  
درمرزها  نه  و  درریاض  ثبات  ایجاد  به 
نیست . ودیدیم که  حوثی ها با  اطالع 
از این استراتژی  هردمبیل  ، موفق شدند  
یکبار موشکی هم هدیه ریاض  کنند تا 
نبوغ  وزیر جنگ  وولیعهدرا زیر سئوال  

برند.
جنگ عربستان  با یمن،  عربستان را به 
تله انداخته است . باستناد یک دیپلمات 
درماه   :» تنها  ملل   درسازمان  غربی  
جنگ   دراین  عربستان   اگست  ۲016  

500 کشته داده است .«
عربستان دشمنی بزرگتر  از خود ندارد. 
حتی اگر همین فردا  پرنس ولیعهد  بجای 
پدر ) ملک سلمان (  نشیند، گرهی از گره 
هارا  باز نمی کند وسیمای  او هم اکنون  

در دنیا کدر است .
حوثی ها دراصل  زیدیه ای هستند.که 
شاخه ایست  از تشییع . اما به 1۲ امام  
باور ندارند.  پس از اصول تشییع ایرانی  

درفاصله اند و با جهادگرایان  در نزدیکی 
ای  القاعده  دربهار سال  ۲015   هایند.. 
ها  با بهره از یک  بلبشو مقیم  مکال  ) 
 ) عرب  دریای  کنار   ، درجنوب   بندری 
با  ونیز  یمنی  وقبایل  عشایر   شدند.وبا 
داعش  در تماسها شدند والبته حمالت  
هوائی آمریکا ) مؤتلفه( ازآن سال تا بعداز 
سرکار آمدن  ترامپ  آنهارا تقریباً متوقف 

کرده است .
اینک سه میلیون  مردم یمن در جابجایی  
سازمان   باستناد  هایند.  سرگردانی   و 
به  ونه   دارند  اروپا   راه  نه  اینها   ملل، 
شهرها . پس به سودان  و اریتره وغیره 
در آفریقا می روند تا ازطریق  مدیترانه  

روزی به اروپا  برسند.
قحطی  در  کوهستانی   یمن   شهرهای 
آب آشامیدنی  است . پس به قدری  بآب 
شیرین  کرده از طریق نمک  برگیری ها، 

می سازند.
جنگ می فرساید  یمن را ،  اما قحطی ها  
در پیش اند. سقوط یمن بسود  دنیا نیست .
باتوجه  بحضور القاعده  در تعز،  عقان  
سیوان    ، تریم   ، الشتحر   ُ بلهاف   احوا، 
وحوثی  یمن   صحرایی  شرق   درقلمرو 
عهد   مثل  آیا  کوهستانی   در  غرب  ها 
تجزیه  به  یمن   باز  ها  دخالت شوروی  
میرود؟  سئوال مطرح است  ولی القاعده 
ای ها  ممکن است با ریاض بسازش  روند.
این  تحقق  به  آمریکا   است  بعید  اما 
القاعده   با  سازش راه دهد  زیرا  مبارزه 
وپیروز شدن    . آمریکاست  افتخارات  از 
برآن بعهد اوباما  . مگر آنکه  آقای ترامپ 
با نفرتی که  از اوبامادارد  این یک موردرا 
القاعده  نیروگرفتن   برد.  بسیاهی  هم  
.که  گراهاست  سلفی   بسود  یمن   در 
خوشایند  ریاض است . تا القاعده بضعف 
زاید  امیر  عربستان   شریک  ولی  رود. 

النهیان  در امارات متحد  بیشتر متمایل
  به اخوان المسلمین است .

از هرزاویه که بنگریم  به این سئوال می 
رسیم  که اینها چه می کنند ؟ جز قتل 
وغارت  !  وچرا  دنیا یمن  را به یمنی ها  

روا نمی دارد؟
 این سئوال از باب یقین  نیست . ریشه 
ای دارد  درذهن مردم  عرب مسلمان  که  
از توسعه طلبی   های عربستان  بستوه 
آمده اند.   این سئوال  هم امروز  جان داده 

است  به مبارزان  وطنی یمن .
قتل صالح  که می خواست  با پیوستن به  
سیاست های  محمد بن سلمان  و تضعیف 
حوثی ها  در خط ریاض  - ترامپ  عمل 
او  و قدرت حوثی ها   ببهای جان  کند  

تمام شد.
ضعف اردن هاشمی  درقضیه حراست از  
اماکن مقدسه  دررابطه با حرفهای تازه  
ترامپ واورشلیم  و سکوت ریاض  خبراز 
یک سلسله  درهم ریختگی ها می دهد. 

و  دائمی  فساد  در  که  والیی  وایران 
سراسری است  بقول رسول ائف  سینماگر 

ما  هم برنده کمترین  امتیاز نیست .
اما  در غرب  حرف  باز سازس سوریه  با 
پول کشورهای  نفتی عربی  آب از لب و 
لوچه  شرکتهای  ساختمانی  سرازیر کرده 

است .
پس یمن  در بحران می ماند. این بحران را 
اکونومیست  در شماره نیمه  دوم دسامبر 
خود  » از بد  به بدتر و بدترین «  لقب 

داده است .
فراموش نکنیم  که یمن همیشه  آبستن 
است   خود  وجنوب   شمال  اختالفات  
که ریشه  در جغرافیا و تاریخ  و جامعه 
ونه  ایران  ونه  دارد.  هم  آن  شناسی  
عربستان  ونه گروهک ها قادربه  بهره 
برداری نیستند.. اما عقده های خودرا  در 

آن خالی می کنند. 
خشونت  در    ۲014 تا    1963 از   یمن 
های شدید  زیسته . خشونت ها امروز  

بابیماریهای عفونی  سراسری  همراهند.

ازپروفسور کاظم ودیعی

به نیمه دسامبر  سال ۲017 گزارشها از 
درغرب  اجتماعی    - اقتصادی  محافل  
 : که  حقیقت  این   وباردیگر  شد  نشر 
ثروتمندان  درجال  ثروتمندتر شدن اند 

و فقرا  در فقر دست و پا میزنند)1(
یکصدتن   قریب  کار  حاصل   گزارشها  
است  مختلف  ازکشورهای  اقتصاددان 
 The World مؤسسه  باهمکاری  که  
  Wealth and Income Database - WID
اجتماعی   - اقتصادی  درموضوعات  
-سیاسی  به نتایجی رسیده اند  و پرتوی 
تندوتیز  برآن افکنده اند. خالصه آنکه  
ثروت ها در کشورهای پیشرفته  و نیز 
در کشورهای نو خاسته  ، در تزاید است 
. اما  بصورتی البته متفاوت .  یعنی که در 
کشورهای  پیشرفته  ثروت ملی  به شیوه 
ای  باال میرود ودر کشورهای نوخاسته  به 
شیوه های دیگر.) طی دوره آغازی قرنی 

که درآن بسر می بریم ، تا ۲016(
  ۲013 در  که  آورند   می  بیاد  بسیاری 
کتابی  بنام »  سرمایه درقرن ۲1«  از سوی 
توماس  پی ِکتیTh.Piketty  منتشر شد  
درجهان   آن  از  نسخه  میلیون   ۲/5 و 
سئوال   موارد   ودرآن   . رفت  بفروش 
برانگیزی  درمایه فردای ثروت  و توزیع 

آن درکشورها  طرح شد. 
یک  باهمکاری   پژوهشگر   همین  
پژوهشگر  بنام لوکاس شانسل  گزارشی 
مشترک  درباره » نابرابری های جهانی 
«  در ۲017 نشر دادند  و به مصاحبه ها 
رفتند  و ندا دادند  براینکه  نابرابری مارا 

به بی تناسبی ها  و شومی ها  می برند.
 سبب توجه به نابرابری ها  بین کشورها  
و بین افراد  ، این است  که دنیای امروز  
ما بسیار اقتصادی است . و مردم دوست 
ها  پاسخ  و  چرا؟  پرسند  می  و  دارند 
از پاسخ ها  در  اما همیشه   می گیرند. 
رضایت نیستند. مردم دوست دارند  از 
اقتصادی   رشد  تا  ملی    ناخالص  تولید 
سردرآورند . مردم دوست دارند  بدانند  
توزیع ثروت  ها در غرب  به چه نوع است 
و در شرق بچه نوعند. همراه اعداد و ارقام  
، بدون پنهان کاری های  قدرت  معتبر 
اجرایی که رأی آنهارا  می خواهد . پس در 
رودربایستی  هاست با آنها. یعنی بامردم 

خود.
پژوهشگرانی   نیستند   کم  میان  دراین 
دولتها   اعدادوارقام  رسمی  تسلیم   که 
نمی شوندو نیز با ظرافت تمام  میکوشند  
بعضی نقایص  سازمانهای معتبر جهانی  را 
فاش کنند .واز جمله  این سازمانها  یکی 
هم صندوق بین المللی  پول  است که 
دررابطه با مالیات  ها که دولتها  وضع می 

کنند  وقتی به کار درآمد  متموالن  

برسیم در می یابیم  که در تخمین ها ، 
همچنین   . شوند  می  گرفته  کم  دست 
ملل  سازمان  آمارهای   درمورد  است 
که بعضاً  ازبابت نابرابریها  در کار چشم 

پوشی هستند.
در  محققان   از  گروه  این  فکری  موضع 
تصحیح مدار کارهای   مالیاتی ثروتمندان  
بی اثر نمانده است . آنها پاداش  خودرا 
از استقبال  مردم )ـ فروش کتاب (  می 
گیرند. ومشتریان غالباً  از طبقه  کسبه 
و شرکتهای  کوچک ومتوسطی اند  که 
در کشمکش ها  هستند با دوایر مالیاتی  
کشور خود. توماس  پیکتی  که درباال ازاو 
نام  بردیم مدعی است  که کتاب او باعث  
شد تادرمورد  اظهار نامه های  مالیاتی  
در  فقط  .نه  درآید.  بعمل   ها  تصحیح 
کشور خودش ، بلکه در برزیل و آفریقای  
جنوبی وحتی  در چین . والبته در هرجا 

بشکلی  و درحدو حدودی .

نتیجه فوری 

درکشورهای  تحت نظام های  پنهان کار 
که اعدادوارقام  تحت نظارتند ، محققان  
در یأس  دائمی  طی قرون بسر برده  و 
می برند. اما در دنیای  امروز ارقام  وآمار 
 . اند   دسترس   در  جهانی  سازمانهای  
پس باید قبول کنیم  که محققان  امکان 
بیشتری  بر افشای  کم وکسری ها دارند 
. پس بجاست  بجای رفتن  به یأس  بمدد  
فرصت فعلی  به افشای  پنهان  کاریها 

رفت .
سیمون  کوزنت ،  در 1951  از پیشکس.
تهاست  که پنجره ای  برمزایای توسعه  
توسعه  آمارها گشود.) به نقل از توماس 

پیکتی (.
محققان   از  دسته   این  باستناد   باری  
ها   مرفه  از  درصد   یک   1980 درسال 
رشدرا  از  حاصل   درآمد  درصد    ۲7
داشتندوامروز همان  یک درصد پنجاه  

درصد درآمد  ناشی از رشد  راداترند. 
ضرر   در  متوسط   طبقه  ترتیب    باین 
از  که  درکشورهایی  اما   . است  ودرزیان 
از  الزاماً   برخوردارند   ربیشترین  رشد 

بیشترین  نوسازی ها برخوذدار نیستند.
اصالحات  در جبهه مالیات ها  همیشه 
در  صدربرنامه  های دَول بزرگ است . 
مثال  عهد ریگان  سرزبانهاست  که به 
توزیع درآمد  ها با به بهتر کردن  توزیع 
درآمدها  کمک کرد  ولس قدرت  خرید  
مزد بران  را تا حد ۲5 درصد  کاهش داد. 
سندیکا برافزایش  دستمزدها  همیشه 
تکیه می کنند وپیوسته  در مبارزه ای  
بی سرانجامند و در حالیکه  اصل  ،قدرت 
بقیه درصفحه15 

    دکتر  کاظم ودیعی - پاریس

بدخبری ها  و َیَمن بُحرانی
نابرابری ها درثروت جهانی وما
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شاعران ایران
هانری ماسه پروفسورفرانسوی درجشن 
بازنشتگی خود دردانشگاه  سوربُن  گفت :

فارسی   ادبیات   راوقف  تمام عمرم   من 
استادان   بشما  اینکه   وبرای  ام  کرده 
این  که  بشناسانم  جهان  وروشنفکران 
ادبیات چیست  چاره ای ندارم  جز اینکه 
ادبیات   که   وبگویم  بپردازم  مقایسه  به 
 : است  استوار  چهارستون   بر  فارسی  

فردوسی ، سعدی ، حافظ  ونوالنا.
فردوسی : همسنگ وهمتای هومر  یونانی 

است و برترازاو.
سعدی : آناتول فرانس  فیلسوف را  بیاد 

ما می آورد.
حافظ: باگوته آلمانی  قابل قیاس است  که 
خودرا  شاگرد حافظ  وزنده به نسیمی  که 
از جهان او  بمشامش رسیده است  می 

شمارد.
اما موالنا : من درجهان  هیچ چهره ای را 
ندیدم  که بتوانم  موالنا را با آن تشبیه 
باقی  یگانه  و  است   یگانه  موالنا  کنم  
خواهد ماند  او شاعر نیست  بلکه بیشتر  
جامعه شناس  وروانشناس  کاملی است  
که ذات بشر  وخداوند را بطور دقیق  می 
شناسد  ومن اگر تا پایان  عمرم  دیگر 
حرفی نزنم  همین   چند جمله که گفتم  

برایم کافی است .

رضاشاه وهیتلر
دموکراسی حقیقی رایجاب می کند  که 

دهان مخالفین  دموکراسی ُخرد شود.
آدولف هیتلر

محمد رضاشاه پهلوی دردوران سلطنت  
خود کوشید  تا پدرش را از اتهام  هواداری 
از  هیتلر تبرئه کند  . او درکتاب مأموریت 
مناسبات  توجیه   به  ابتدا  وطنم   برای 
رضاخان  با  هیتلری   آلمان  گسترده  

پرداخته و نوشته است :
برخالف عقیده  برخی  از تاریخ نویسان 
، پدرم  از هیتلر  خوشش نمی آمد  زیرا  
بود   به ترکیه  مسافرت کرده  زمانی که 
ها   آلمانی  نخوت وغرور  از  داستانهایی  
شنیده بود . بعالوه  سیاست  جهان گیری 
اجازه  ازاینکه  را   پدرم  دراروپا   هیتلر  
دهد  کشورایران  تحت نفوذ  آلمان در 

آید  برحذر

 می داشت .
پس از سقوط  از سلطنت  وترک ایران  
، این بار کوشید  تا خودرا  نیز از اتهام  
آلمانوفیلی   و  فاشیستی   گرایشات 
دردوران والیتعهدی  تبرئه کند اما اشرف 
محمدرضاشاه   همزاد  خواهر   پهلوی 
را  اظهارات   این  دربیان خاطرات  خود 
تأیید می  تکذیب و ژرمنوفیلی  پدررا  

کند و می نویسد: 
توانست  نمی  جنگ   ازابتدای  پدرم  
خوشحالی خودرا  از پیروزی های متحدین  
مخفی نگاهدارد  ومطمئن بود  که فاتحه 
از  پدرم  است.  شده  خوانده  انگلستان  
. نمیگنجید  درپوست خود  خوشحالی  

 ارتشبد فردوست نیز در خاطرات  خود 
رضاشاه   بودن   متمایل  مسیله   کامال  
وپسرش را  به آلمانها  تأیید می کند ومی 
نویسد: باپیشرفت آلمان نازی  درجنگ 
جهانی دوم  مناسبات صمیمانه ای  بین 
ولیعهد   آمد.  بوجود  وهیتلر   خان  رضا 
هم  درهمین عوالم بود وموفقیت آلمان  
راصددرصد  می دانست . او دراتاقش نقشه 
ای نصب کرده بود  ودرآن  شهرهایی که  
توسط آلمان ها  اشغال شده  را عالمت 

گذاری می کرد.. فردوست می نویسد:
رادیو   ازطریق  که  دستورداد   بمن  او 
لحظه  پیشرفتهای  سنجاق   بوسیله  

بلحظه جنگ را  درنقشه منعکس کنم .
)ظهوروسقوط پهلوی صفحه 7۲(

درآلمان  ها  نازی  قدرت  اوج  درزمان 
کابینه   یک  درایران   رضاشاه  بدستور  
احمد  دکتر  وزیری   نخست  به  جوان 
آمد  کار  روی  ساله(   43( دفتری  متین 
)آبان 1318(  وظیفه  این دولت  نزدیک 
داماد  دفتری   متین  بود.  بآلمان  شدن 
دکتر محمد مصدق بود . آلمانی را  خوب 

صحبت میکرد  ومدتها درسفارت آلمان  
ماه  دوران  بود.  سفیر  منشی   درتهران 
از  وپس  بود  کوتاه  نازی  آلمان  با  عسل 
7 ماه  درپی اخطارهای جدی انگلیس ، 
رضاشاه متین دفتری رابرکنارکرد وعلی 
بسمت  را   ) انگلیسی  )ُمهره  منصور 

نخست وزیری ُگمارد.
زمان   همان  درآلمان  ایران  کبیر  سفیر 
گزارش داد چندروز بعدازورودم به برلن  
به  خود  استوارنامه  رونوشت  وتقدیم 
هیتلر  ازطرف دفتر مخصوص  تلگرافی 
الملوک(  رسید که همسر رضاشاه )تاج 
همسرشان  باتفاق  شمس  واالحضرت  و 
شوند.  می  آلمان  وارد  معالجه  برای 
دربرلن  روز   15 رضاشاه  همسرودختر 
معالجه  برلن   ودربیمارستان   ماندند 
شدند  وپس از پایان معالجه ، ازشهرهای 
وبایران  نموده  بازدید  وکلن  هامبورگ 

مراجعت کردند. باین ترتیب  این روابط 
حسنه بین

 دو کشور تاپایان جنک دوم جهانی ادامه 
داشت .

مقایسه شیخ ومست 
را  دخترش  پدری  قدیم   درروزگار 
فروخت. روزی دختر  از جایگاه صاحب 
جدیدش فرار کرد  و به شیخی که حاکم 
آن شهر بود پناه برد. شیخ بدختر دلداری 
داد  وگفت : نترس  دخترم . من مواظب 
تو هستم . شب وقتی  دختر می خواست 
دراتاق خود بخوابد  شیخ با بدنی لخت  
وارد اتاق  شد و از دختر خواست  شب 
را باهم سر کنند. دختر وقتی خور خور 
شیخ بلند شد  از کاخ حاکم فرار کرد و 
بسوی جنگل گریخت . در جنگل کلبه 
ای دید  که در کنارش چند  پسر نشسته 
بودند  و مشروب می خوردند  . یکی از 
جوانها  که ساقی بود  دختررا  کنار آتش 
جای داد و دختر که از سرما می لرزید  
باگریه همه چیزرا  تعریف کرد. ساقی که 
از همه جوانتر بود  گفت : نترس  ماباتو 
کاری نداریم برو توی کلبه بخواب . دختر 
بیچاره  باخود گفت  پدرم  برایم پدری 
نکرد. شیخ حاکم هم  می خواست بمن 
تجاوز کند  حاال من  توی این کلبه  با چند 
جوان مست  تا صبح  چگونه  دراین سرما 
بخوابم . . دختر آنقدر خسته بود  که فوری 
خوابش برد. صبح وقتی  بیدارشد  دید 
همه جوانها  خوابیده اند  و پتوها یشان را 
بخود پیچیده اند  وقتی چشمش بساقی 
افتاد  دید پیک عرق دردستانش یخ زده 
واومرده است . ساقی پتوی خودش راروی 
دختر انداخته بود  وتاصبح بیداربود که  از

 سرما یخ نزند. دختر باچشمان پرازاشک  
ساقی را می بوسد و پیک عرق راازدستش 

می گیرد  ومی گوید:
گرکه روزی زقضا حاکم  این شهر شوم
سر هر کوچه دو  میخانه بنا خواهم کرد

خبرند  بی  زخدا  مستان  که  تانگویند 
خون صد شیخ به یک مست فدا خواهم کرد،

شاه عباس و نان سنگک
آن  آمدن  پدید  و  سنگک   نان  پختن 
بقدری با دقت و هوشیاری طراحی شده  
از گذشت چندصد سال  هنوز  که پس 
بهمان  صورت اولیه  پخته می شود  ونانی 
که ازتنور سنگی  بدست می آید  محبوب 

ترین  نان ایرانی هاست .
لشگریان  حال  رفاه   برای  عباس   شاه 
داشتند   نان   به  احتیاج  درسفرها   که 
درصددبرآمد  حل این مشکل  را ازشیخ 
بود   زمان  آن  دانشمندان   از  که  بهائی  
بخواهد  تااوبرای تهیه نان فکری بکند.

مخلوط  با سبوس  آردهارا  بهائی   شیخ 
کرد تا وقتی آنراروی سنگ ریزه ها  می 

پزند  نریزد. 
که  بود   ساخته  حمامی   بهایی  شیخ 
باروشن کردن  یک شمع )فقط یک شمع(  
حمام گرم می شد وصدها نفر  روزانه ازآن 
حمام  استفاده می کردند . باری آن نابغه 
زمان  تنورسنگی را اختراع کرد .  نام این 
نان را شیخ بهایی وشاه عباس  »سنگک« 

گذاشتند. 

30 اکتبر 1944
حزب توده  خدمتگزار مسکو  درتکاپوست  
تا نفت را به  اربابش ارمغان دارد. مردم 
نافرمان  تبریز با فریاد  کمونیستها  به 
خیابانها می ریزند  تا سهم برادر بزرگ  
معاون   کافتارزاده   کنند.  مطالبه  را 
مشغول  شوروی   خارجه   امور  وزارت 
اسباب چینی  وصحبتهای درگوشی  با 
است   ومتنفذینی  مسکو  خدمتگزاران 
که ممکن است موافقتشان  یکار  بیاید. 
بدیدار شاه  و ساعد نخست دوزیر  هم 
رفته است . ایرانیان گرچه  به سخنانش  
باز گشت   از  ولی  پس  گوش می دهند 
کافتارزاده  به مسکو  وطرح رسمی  در 

خواستش  به آن اعتراض میکنند.

13 دسامبر 1944
ظرف  بار   دومین  برای  دوگل  ژنرال 
دوماه  به تهران می آید. او ۲7 نوامبر به 
مسکورفته بود وسرراه بازگشت  درتهران 
رادرسفارتخانه  شضب  کند.  می  توقف 
ای  که ایران  31 اکتبر  در اختیار دولت 
دوگل  گذراند.  می  گذاشته  موقتش  
می  ترجیح  را   فرانسه  درخاک  ماندن  
را   استالین  دعوت  هم   درمسکو  دهد. 
به اقامتگاه  میهمانان خارجی  نپذیرفته  
 . است  شده  استالسین  گله  وموجب 
را درسفارت فرانسه   ژنرال مغرور  شب 
که سقفش  را یک بمب آلمانی  سوراخ 
کرده به صبح میرساند  رهبر فرانسه  آزاد  
قبل از حرکت  از شاه بخاطر  برسمیت 
شناختن فرانسه مبارز تشکر می نماید. 
دراین  نیز  پیر الفون   درایران  سفیرش 

دیدار حضوردارد.

تهران 4 اوت 1945

قرارداد پتسدام  که امروز  بامضاء رسید  
منافع ایران را  منظورداشته است  سه 
متفق ُ که فرانسه از آنها نیست ،  توافق 
کرده اند  که خاک ایران  را حداکثر 6 ماه  
پس از خاتمه  جنگ ترک کنند. این توافق 
در کنفرانس تهران هم بعمل آمده بود  و 
تأکید دوباره  براین امر  مایه خشنودی  
وراحتی خیال ایران  است . وزارت امور 
خارجه آمریکا  در 16 ژوئن  اعالم کرده 
محض  به  آمریکائی   نیروهای  که  بود  

اتمام  مأموریت ، ایران را ترک خواهند 
انگلیس  مانورهای   از  که  فرانسه  کرد. 
ازایران  است   عصبانی  خاورمیانه   در 
جانبداری می کند. امید ایران  برباز یافتن  

حاکمیت خود بیشتر شده است .

15 اوت 1945
ژاپن  بدون قیدوشرط  تسلیم می گردد 
و جنگ جهانی دوم پایان می پذیرد. 110 
تیر توپ بمناسبت پایان جنگ در تهران 
شلیک می شود . شاه برای سران  دُول 
دارد  ارسال می  تبریک   تلگرام  متفق  
ودولت بمناسبت  برقراری صلح  دوروز 
تعطیل  رسمی  اعالم می کند. شاه ده 
روز قبل بمناسبت  سالگرد مشروطیت  

چنین گفت: 
به  باید  حتماَ   که  اموری  ترین   » الزم 
که   است  این  باشیم   داشته  توجه  آن 
این  ملت حداقل پوشاک  برای فردفرد 
نموده  و  تأمین  را  وخوزرزاک و مسکن 
تعمیم  جا  درهمه  را  وفرهنگ  بهداشت 

دهیم .«

اواخر دسامبر 1945
تبریزرا  آذربایجان   دموکرات  فرقه 
وحکومت  درآورده  خویش  کنترل  به 
تهران  این عمل را اهانت بخود می داند. 
نیروهای نظامی بریتانیا ازایران خارج می 
ازتهران  خودرا   نیروهای  مسکو  شوند. 
دراشغال  را  وآذربایجان  برده  قزوین  به 
درمسکو  متفقین  خودداردگردهمایی 

درروز ۲8 دسامبر هم ثمری ندارد. 
برای  دسامبر   درپایان  فوزیه   ملکه 
شوهر   . میرود   مصر  به  چندروزی  
پادشاهی  وظایف  انجام  به  تاجدارش 
مشغول است  و دل او برای قاهره تنگ 

شده است .

15 دسامبر  1946
 . آید  می  بسر  مهاباد   جمهوری  عمر 
دراین یکسال  ساکنین  نحوه جدیدی 
مهاباد  اند.جمهوری  دیده  را  زندگی  از 
گذاشته   گام   خلقها   همبستگی  درراه 

وموافقتنامه بسیار مهمی با آذربایجان 

امضاء کرده است . دولت مرکزی از خطر 
این سیاست  غافل نیست . قاضی محمد  
نا  محدوده  تحدید   درراه  وری   وپیشه 
یکدیگر  با  هاشان   »کشور«  مشخص  
شده  قراربراین  اند.   کرده  همکاری 
شود.  فرستاده  سالح   کردها  برای  که 
آذریها رهایشان می کنند . شوروی نیز 
در  مقاومت   بدون  ارتش   . همچنین  به 
مهاباد مستقر می گردد. پیشه وری سه 
عائله  و  گریخته  شوروی  به  پیش  روز 
قاضی  است  یافته   خاتمه  آذربایجان 
محمد ُ سیف قاضی و صدرقاضی رهبران 

جمهوری مهاباد بدار آویخته می شوند.

۲۷ آوریل 194۷
وخون   بخاک  استانهارا  که  نبردهایی 
گسیخته  ازهم   هارا  وخانواده  کشیده 
خودرا  جای  باید   است  وفقرراپراکنده 
بدهد.پادشاه  وبازسازی  آشتی  به 
دیگران  کارراهنمای  دراین  میخواهد  
سازمان   بهداشت   باشدبمنظوررواج 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی را  تأسیس 
برعهده  آنرا   اداره  وشخصاً   کند  می 
میگیرد ودرپیام نوروزی خود ازمردم می 

خواهد وحدت خودرا حفظ کنند.

30 آوریل 194۷
پادشاه برای شکرگزاری از خاتمه غاپله 
عبدالعظیم  حضرت  حرم  به  آذربایجان 
میرود . او  مصمم است پدرش را دراین 

مکان بخاک بسپارد.

۲۷ مارس 194۸

شاه طی سفر بمشهد 1۲5 پارچه ملک 
وچندقنات را  بآستان قدس رضوی  اهدا 

می کند.

۲9 سپتامبر و1۸ نوامبر194۸

نظامی   وفرماندار  شاه  حامل  هواپیمای 
و  شاه  و  کند  می  سقوط  درکوهرنگ 
آویزان  خود  ایمنی  کمربند  به  تیمسار 
میمانند و جان سالم بدرمی برند. شاه آنرا 
معجزه می داند. ملکه فوزیه مدتی است 
به کشورخودبازگشته وخبر جدایی زوج 

سلطنتی روز 18 نوامبر اعالم می شود.

 روزشامر  زندگی محمدرضاشاه پهلوی )قسمت چهارم(

» شـاه ایـران «

  ناصرامینی-پاریس

گوناگون
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اقتصاد خران
امام راحل درست میگفت، تو این دور و 
زمونه تبلور اسالمی- آخوندی ، امت به 
اقتصاد احتیاجی نداره! تازه تمام اصول و 
دنگ و فنگ اقتصاد پیچیده امروزه دنیا، 
ساخت استکبار و کفارغربی میباشد که 
نمیخورد  زده  اسالم  امت  بدرد  تنها  نه 
آورده  بوجود  هم  سردرگمی  بدتر  بلکه 
است. کارنامه رژیم آخوندی در این سه 
چهار دهه اخیر کامأل نمایانگر ندانم کاری 
و خرابی و نابودی ایران در همه میدانهای 
اجتماعی و اقتصادی و اقلیمی میباشد. 
اعتراضات مردم روز به روز بیشتر و حق 
وحقوق آنان به همان نسبت کمتر شده و 
میشود. منتهی فرق این دوره با دوره آن 
پادشاه ایراندوست وایرانساز اینست که 
خوشی زیر دل مردم را نزده است و برای 
نمیریزند  به خیابانها  چشم هم چشمی 
بلکه برای دستیابی به حقوق اجتماعی 
و آسایش و زنده ماندن خود صدایشان 
درآمده و کارد به استخوان آنان رسیده 
است.اختاپوس مافیایی اسالمی در همه 
اندازی  دست  مردم  زندگی  های  گوشه 
آنان تنگ کرده است.  برای  را  و عرصه 
وقتی که تصمیم گیری امورات کشوری و 
لشکری در دست مشتی آخوند کپک زده 
و امت گوسفند صفت مقلد باشد ، اوضاع 
بهتر از این نمیشود حاال چه جناب دکتر 
ظریف باشد چه پروفسورآخوند مصباح 
منابع  این چنین  با  یزدی! چرا کشوری 
سرشار طبیعی و انسانی باید به حال نزار 
و بدبختی بیفتد؟ شوربختانه این چیزی 
به غیر از عوارض جنبی بیماری فرهنگ 
دوگانه و نادرست ما نیست. این جماعت 
به نظر میاید که از سیاره میمونها و کرات 
دیگر نزول کرده باشند ولی در حقیقت 
زاده و پرورده همین آب و خاکند. حاال هم 
که میدان در دست هیئت عزاداران دیوانه 
میباشد که میوه زندگیش را در ته چاه 
میبیند و منتظر است تا موجود موهومی 
در  دهد.  نجات  را  همه  و  دربیاید  آن  از 
و  افتاده  عقب  فکر  طرز  همین  راستای 

شلم شورباست که رفتار خود را بر مبنای 
و دلش خوش است  است  داده  قرار  آن 
دینش  وقتی  میکند.  اداره  را  کشور  که 
اجازه میدهد سر هر چیزی کاله شرعی 
بگذارد و آنرا به شقیقه ربط بدهد ، اوضاع 
و  راه  با  بود  بنا  اگر  میشود.  قاراشمیش 
رسم امروزی کشورداری کند که نعوذ باهلل 
اسمش اسالمی نمیشد. فساد همه گیر در 
کشور بیداد میکند از اخالقیات گرفته تا 
جامعه و اقتصاد. وقتی آن استاد میگفت 
مال خره شوخی نمیکرد ،امت متعصب 
جاهل با واژه اقتصاد کامأل بیگانه است و 
بازارهای شام  آنرا همانند داد وستد در 
وکوفه و سامره عهد دوغ میداند. اصوأل 
در جوامع مرفه و موفق ، اقتصاد با قوانین 
همخوان زمان و اداره درست خرج و برج 
همراه  مردم  مشارکت  همه  از  مهمتر  و 
است. در ایران اسالمی عزیز اوضاع وارونه 
است چون فقط گروه های ویژه و خودی 
ها جریانات اقتصادی را در دست دارند. 
یکی از پایه های اقتصاد متعادل، گرمی 
حکومت  همانطوریکه  است.  کار  بازار 
ابلهان ادعا میکند که با بساز بفروشی و 
سد سازی های بی رویه، پیشرفت کرده 
اند در میدان کاریابی هم همین ادعا را 
دارد. چون توانایی کار سازی برای مردم 
دولتی  کارمند  راست  و  چپ  ندارد  را 
استخدام میکند و از روی شکم نهاد ها و 
مشاغلی را درست میکند که هیچ سودی 
برای راندن جامعه ندارند و بدتر نیازهای 
مردم را در سیل کاغذبازی میاندازد و گیر 
میدهد. برای همین است که مردم برای 
گره گشایی از مشکالت خود به ده دوازده 
نهاد و سازمان بیربط مراجعه میکنند و 
پس از گذشتن از هفتخوان رستم، آخر 
سر هم باید رشوه و باج بدهند تا کارشان 
آرتیست  تحریمها،  اثرات  بیفتد.  راه 
و  تولیدات  نبود   ، ای  منطقه  بازیهای 
و دزدی های  کاال  و  ارز  قاچاق   ، صنایع 
نجومی همراه با قوانین عهد بیابانگردان 
و شترچرانان عرب همه دست به دست 
آورده  بوجود  را  فالکت  این  و  داده  هم 
است. حاال هر دولتی هم بیاد سر کار هیچ 
فرقی نمیکند چون نظام آخوندی - امتی 
و سیاستهای آن از پایه کج و ویران است. 

بد نیست نظری به این بلبشو بیاندازیم. 
آنقدر خرابی هست که آدم نمیداند از کجا 

شروع کند.
نایب  فراهانی  مجید  ایسنا،  گزارش  به 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
پدیده  با  شهرداری  در  گفت:»...  شهر 
این  هستیم،  مواجه  بیکار  کارمندان 
به صبح کارت زده و حقوق  افراد صبح 
دریافت می کنند، اما بهره  وری و ارزش 
افزوده ای برای شهرداری ندارند. به طور 
مشخص در مترو 4000 نیروی مازاد وجود 
بیکار را  به آنها لقب کارمندان  دارد که 
و  ندارند  مشخصی  فعالیت  که  داده اند 
بعد آن آخوند  تنها حقوق می گیرند...« 
حقه باز دروغگو رییس جمهور غازچران 
و منتصب رهبر و محبوب ملت میگوید 
بعله ما شغل ایجاد کرده ایم و از این پرت 
و پالها . سیاهی لشکر راه انداخته اند و 
از این بابت شنگولند .حاال خدا بزرگه، به 
لطف قمر بنی هاشم و ائمه اطهار، پولش 
یک جورایی در میاد. طبق گزارش ایلنا، 
مالی  معاون  اهلل حسینی مکارم،  سمیع 
درباره  تهران  شهرداری  اقتصادی  و 
شهرداری  بدهی های  وضعیت  آخرین 
تهران در دوره گذشته، گفت:»...مجموع 
میلیارد  هزار   30 شهرداری  بدهی های 
تومان است. بخش وسیعی از این بدهی ها 
حدود 17 هزار میلیارد تومان مربوط به 
بانک هاست که در این بخش، بیشترین 
خب  داریم...«  شهر  بانک  به  را  بدهی 
کارمندان  مواجب  و  جیره  باید  باألخره 
را از جایی تهیه میکردند. بعد استاد ما 
در  انسانی  نیروی  لشکر  سیاهی  درباره 
که  شهرداری هایی  گفت:»...  شهرداری 
در دنیا ابعادش با شهرداری تهران تقریبا 
انسانی  نزدیک است، هیچ کدام نیروی 
به این مقدار را ندارند به طوریکه ما در 
و 168  پست  هزار   ۲0 تهران  شهرداری 
نظام  چون  ولی  داریم...«  کارمند  هزار 
مقدس بسیار مدبر و توانمند است برای 
کارکنان بیکار شهرداری کار پیدا کردند. 
رئیس شورای شهر  ایسنا  طبق گزارش 
تهران محسن هاشمی، با اشاره از بازدید 
حدود  گفت:»...امسال  نجف  از  اخیرش 
نیروی عملیاتی شهرداری در سه   1۲00

شهر نجف، کربال و کوفه مستقر هستند 
نجف،  در  نیرو   500 اساس  این  بر  که 
600 کارگر در کربال و 90 نفر از نیروهای 
مشغول  کوفه  شهر  در  نیز  خدماتی 
در  هستند.  زائران  به  خدمات  ارائه  به 
جلساتی که با حضور مسئوالن شهردرای 
تهران، نجف و کربال برگزار شده تقسیم 
که  گونه ای  به  گرفته،  صورت  وظایفی 
نظافت و پاکسازی اطراف حرم تا شعاع 
دو کیلومتری به عهده شهرداری تهران 
گذاشته شده است که نیروهای خدماتی 
مهم  این  انجام  حال  در  جدیت  با  نیز 
هستند...« مردم ایران آسوده بخوابید که 

سرمایه ملی به هدر نمیرود.
اصوأل این رژیم بوگندو فعالیت مشخصی 
ندارد و تنها با هدف نابودی همه جانبه 
کشور و ایجاد امپراطوری امت شیعه که 
نهایتأ مقصدش به آخر زمان و موهومات 
است ، زنده است . استاد روحانی در یکی 
من-  بنام  خود  هذیانی  شاهکارهای  از 
باب ژ-  حق  شور حقوق شهروندی در 
اقتصاد شفاف و رقابتی ، ماده 70 چنین 

میفرمایند:
- حق شهروندان است که به صورت برابر 
و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادی 
برگزاری  به  مربوط  اطالعات  ازجمله  و 

مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند.
از  حاصله  بخار  یا  و  شکم  روی  از  فقط 
حرفها  این  از  مبارک  کله  به  چلوکباب 
حال  در  چون  ندارد  بدی  منظور  میزند 
عادی اصأل از این خبرها نیست و کماکان 
هر نهادی برای خودش هر کاری میخواهد 
میکند البته نه بدون صالح و مشورت با 
بیت رهبری و رهبر مافیای آخوندی آن. 
مهمترین قراردادهای خودرو سازی های 
سایپا و رنو و پژو و و و با حکومت روضه 
خوانان همه محرمانه است و ملت از آن 
دراز  نفتی  قراردادهای  یا  و  ندارد  خبر 
مدت با کفار که بیگمان چیزی جز نابودی 
اقتصادی  چیز  نا  بازده  و  طبیعی  منابع 
نیست ، در پستوی آخوندی بسته شده 
بریم  حاال  شفافیت  از  این  خب  است. 

سراغ رقابت.
عضو  ملت  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
شورای مجلس  اقتصادی  کمیسیون 

بقیه : نابرابری ها در ثروت 
 

خرید  است ونه حجم پول دستمزدی.
ممکن است گفته شود  مزد بیشتر  حامل 
قدرت خرید  بیشتر است  )البته تا حدی(  
ولی بازی  با حجم پول  نتیجه اش همان 
است  که امروز  ایران والیی  در آن می 

زید.
کشور   ، امسال  های   گزارش   باستناد 
توانسته  اروپای  متحد  فرانسه  ودرکل 
است  بمدد نظم  حمایت  های اجتماعی  
در  گرچه  ولی   بکاهد  ها   نابرابری   از 
مقایسه  با آمریکا وکانادا  بهترین است  

اما هنوز برای جامعه کافی نیست .
ودر   میانه   درخاور  ها   نابرابری  باری  
برزیل و  آفریقای جنوبی  گویی همیشگی  

شده اند.
دراین  کشورها  نظام ها  زیاد ازدو جنگ 
جهانی زیان  ندیدند و نیز از بحران های 
اقتصادی دور بودند.وهمچنین  به قبول  
دولت پدرساالر   زیاده نرفتند  وازنظام  
ماندند    عقب  بسیار  دولتی   حمایتی 
مالیاتی  دقیق  نظام های  تأثیر   وتحت 
وسختگیر  نزیستند ودوسه عامل  عایدی 
غیر  های  کمک   های  شبکه  یا  نفتی  
دولتی  وقناعت  وقبول  فلسفی  باعث 
کنار  افتادن ازقافله  نظام های  غربی شد. 
مالیات حقه  در خاور میانه  هرگز دریافت
 نشد  وپی گیری ها  همراه مسامحه  و 
چنینی   این  دولتهای   . اند  بوده  اغماض 
وارزش  مردم   آمد   در  میزان  از   هرگز 
درمقابل  ندارند.  چندان  خبری  افزوده  
مردم  هم از چگونگی  هزینه های دولتی  
بیخبرند  و بنوعی  جامعه  در چند نظام  

مالی  و مالیاتی  می زید.

سیری دقیق  درشیوه زندگی  وامور مالی 
مهاجران  ایرانی وخاور میانه ای ومشابه 
آنها  نشان می دهد  که فرهنگ  اختفا  
تاروزی که   ندارها  حاکم است   بر دارو 
تصادفاً  دست قانون  بسود یا به  زیان آنها 

عمل  کند.
البد می رسیم  به دوری از  قانون گرایی  

ها که فصل تفارق هاست .
نتیجه :  پژوهشگران  غرب  بر نظام  باالی 
کم  کشورشان   در  جاری  نظام  یا  سر  

وبیش  اثر دارند. 
آنها تکیه  دارند براین نکته  که پدیده  
مالیات عین  شفافیت  درمدیریت هاست.
اما این شفافیت  یکسویه نیست  بهمانگونه  
که دولت متوقع  است تا با شفافیت  از 
داروندار  مردم  مطلع باشد  مردم هم حق 
دارند )بدلیل انتخاب دولتها(  از جزییات  
کارهای  مالی  دولتها  ومخصوصاً مصارف  
بودجه ها سردرآورند. وما درغرب  وشرق 
وشمال وجنوب ومرکز  جهان،  امروز  روز 
نمی توانیم  مدعی باشیم  که دولتهای 
مالیات بگیر  ومردم مالیات بده  درقبال 
همدیگر  درشفافیت ها هستند. .  والبته  
تفاوت ها  بحسب  مناطق وکشورها که 

بآن اشاره کردیم وجوددارد .
دردنیای امروز  نابرابری ها دردستمزدها 
افزوده  اخیر  های  دهه  طی  ودرآمدها 
شده اند  که تأثیر  بسیار شومی بر افراد 

وجوامع نهاده است .
تا   World Inequality مؤ سسه  درسند 
منطقه  درسراسر  که  بینیم   می   ۲018
بسیار  ها  نابرابری  فقط  نه  میانه   خاور 
وجوددارند  بلکه نظام ها هرگز  به برابری 
ها ونظام مساوات  قانونی نرفته اند. نوعی 
دراین  طلبی   مساوات  در  ذهنی   رشد 
منطقه  البته محسوس است که باید  برآن 

حساب کرد.

این مساوات  طلبی ها  درآمریکا وکانادا  
ودرروسیه   است  رشد  به  رو  کم  قدری 
هاست  درکندی  ودرچین   کاهش  در 
دررشدی   ۲016 تا   1980 از  .ودراروپا  

محسوس است .
علت ُکندی ها  مثالً درروسیه  بر میگردد 
به سقوط  شوروی وخصوصی شدن های 

عمده و سریع.
نابرابریها دو ریشه دارند. یکی درآمدها و 

دومی  میراث ها  از هرنوع.
پدیده مهم ،  انتقال  میراث های دولتی 
است که رفته رفته  به بخش خصوصی 

منتقل می شوند. از 1980 تا ۲016.
ملی   میراث  انتقال  ودرروسیه   درچین 
دردهه های قبلی در حد 60 تا 70 درصد 
بود.امروز این حرکت  درحد ۲0 درصد یا 

قدری بیشتر است .
باید  میانه   خاور  منطقه  خاص  درمورد 
طبقه  درصد    10 اینکه   به  کرد   توجه 
بسیار مرفه  60 درصد درآمد ملی رااز آن 

خوددارد. 
منطقه خاور  ،سراسر  ها  گزارش دهنده 
گرفته  کلی  محاسبه  دریک  را   میانه 
اند  ظاهراً بدلیل  تشابهات  وهمگنی ها 
منشأ   نفتی   عایدات   .... وعرف  دردین  
افزایش  تفاوت ها بین  کشورهای  دارنده 

آن شده است 
امیر نشین های خلیج فارس  با 15  درصد  
کل  میانه 50 درصد   جمعیت کل خاور 
درآمد منطقه را دارندو نابرابری ها بین 
نشین   امیر  هر  مردم  و  امیرنشین  خود 
طغیان  انواع  ظهور   پس   . است  بسیار 
وانواع استبداد  فردی ودینی  از یکسو 
پیدایش   و  ها  براین  غرب  طمع  وچشم 
انواع طرحهای مکنده این ثروت  از سوی 

دَول پیشرفته  طبیعی است .
نشین   امیر  این  آمادگی   براین   عالوه 

پرداخت   برای  سعودی   وعربستان  ها 
قدرتهای   سوی  از  خود   امنیت  هزینه 
نظامی جهان  در هربحران  نیز طبیعی  
نمایانده می شود. معهذا  همیشه منجر 
می شوند  به فساد کالن  در هردو طرف . 
وَمَثل  اعال آنکه امروز درعربستان  شاهد 
باال  پاکسازی درسطح  زیر عنوان  آنیم  
ودرغرب شاهدیم  اصالحات.  بنام  نیز  و 
نظامها  وظهور  قدیمی  احزاب  برسقوط 
افراطی  تا  ها  بهترین  از  دیگر.  واحزاب 
ترین ها حتی درآمریکا  باظهور ترامپ  
جمهوریخواهان  پرسابقه  و نیز دموکرات 
از  نه  هستند  ها  خوردن  صدمه  در  ها  

سوی افراطی ها.  
اندو  درافزایش  اکنون   هم  ها   نابرابری 
گزازشگران  دربیم اند ازباب  افق ۲050  
، مگر آنکه  کشورها  به اصالحات روند.

دراخذ  را  چاره   راه  محققان   چگونه؟ 
مالیات صحیح  و سالم می بینند. البته 
این  اقدام مقدماتی  دارد در اصالحاتی 
عمیق  در آموزش ها  ودر  تربیت عمومی 
. ونیز در تعدیل  نابرابریها  دردستمزدها 
و باألخره  درافزایش سرمایه  گذاری ها  

بویژه در  بخش  بهداشت ودرمان .
نسخه هایی  که از سوی  اقتصاد دانان  
اقتصادی  طبعاً  شود   می  داده   شهیر 
بشود  هم   شاید   . سیاسی  اندوکمتر 
گفت  نظرات آنها  وقتی از تعلیم وتربیت  
ودستمزد  و سرمایه نهی  حرف میزنند  
تغییر سیاست ها را دربر دارند. پس باید  
از دیگر پژوهش ها که ذاتاً  اجتماعی - 

سیاسی اند  بهره برد.
دنیا  اینک بر مسیری میرود  که بسیار 
اقتصادی   است . نظام ها غالباً  خود نگر و 

در  صیادی  ثروت دیگرانند. 
جهانی  بتواند  که  وسازمانی   اندام  آن  
باشد  وعدالت را ضمانت  کند سابقاً  در 
هیئت  سازمان ملل  تجسم می شد. اما 
این سازمان  را هم امروز، رفته رفته   ابزار 

توجیه  اعمال بزرگان می بینیم .
سعودی   عربستان   مثل  کشوری  وقتی 
امنیت   درشورای  عضویت  درافتخار  
سازمان ملل باشد  تنها به این دلیل  که 
آمریکا ضامن  امنیت آن کشور  بسیار 
ست   ها  درنابری  شرق  و  دار   سرمایه 
راه بجایی نیست تا بشود  ازرشد فعلی  

نابرابری ها کاست .
وقتی نظام های  سیاسی  درترک اخالق  

سیاسی  باشند نیز.
وقتی سراسر جهان  غرب دل بسوزاند  در 
ستمی که  مثالً درعراق  وسوریه  درجنگ 
وجپل های اخیر  بر مسیحیان  رفته است   
ویک کلمه  از دخالت  ها در کار منطقه 
خاور میانه  نگویند  وهمیشه  دررقابتی 
شوم  باشند باهم  برسر توسعه  نفوذ به 
قصد  بلعیدن ها  ، بعید است  نابرابری ها  
دردستور  کار منتقدان  قرار بگیرد. پس 

باید  به خودمان برگردیم .

تیمور شهابی 

بقیه درستون روبرو 
اسالمی فردی بنام عامر کعبی گفت:

»... در سال گذشته بیش از ۲3 میلیارد 
دالر قاچاق کاال داشتیم که این مسئله 
کاالهای  مصرف  و  ملی  تولید  روی  بر 
داخلی اثر منفی می گذارد. قاچاق کاال، 
مهمترین مشکل در بحث تولید و اشتغال 
داخلی به شمار می رود...« بعله جمهوری 
آخوندی تنها دولتی در دنیاست که میزان 
قاچاق خود را بطور دقیق میداند. البته نه 
محاسبات  فرمول  روی  از  اینکه  بخاطر 
هزینه  و  خرج  و  درآمد  و  ستدی  و  داد 
باشد چون اصأل از آن مرحله که خیلی 
پرت است. برای این میداند که سرشان 
همه در یک آخور است و بقول مموتی 
میشناسد.  را   » قاچاقچی  برادران   «
از دیگری  واحد های صنعتی یکی پس 
بیکار.  آن  کارگران  و  میشوند  تعطیل 
دکتر روحانی در باره کدام اقتصاد رقابتی 
حرف میزند؟ اینها نتیجه سیاست اقتصاد 
آخوندی  نظام  و  معظم  رهبر  مقاومتی 
است و فقط بدرد همان خری میخورد که 

آن دجال راحل فرمود.
Teymour_Shahabi@yahoo.com
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قسمت دوم 
زمام  آلمان  دولت  با کمک  کمونیستها   
گیرند  می  دردست  کشوررا  آن  امور 
رژیم  با  مخالفت  در  انگلستان  ودولت 
به  کمک  قصد  به  روسیه  کمونیستی 
ژنرالهای هوادارتزار) دنیکن، کلچاک و 
ولی  قفقاز،  طلبان  استقالل  و  وراندل( 
نفتی  منابع  از  جستن  بهره  نهان  در 
خود،نیرویی  نفوذ  وتوسعۀ  منطقه  آن 
دنسترویل  ژنرال  فرماندهی  به  را 
با  همراه  تا  کند  می  روانه  گیالن  به 
فرماندهی  به  تزار  درزمان  که  نیرویی 
بود  مستقر  درایران  بیچراُخف  ژنرال 
وارد  برد  می  بسر  درایران  وهمچنان 

قفقاز شود.
     درحالیکه با فروپاشی رومانوفها خیال 
میرزااز سوی یک دشمن زورمند بیگانه 
وپیروزی  بود  شده  آسوده  حدودی  تا 
استقراردولتی  در  را  خواهان  آزادی 
ایران  در  را  بیگانگان  به  غیروابسته 
سپاهیان  ورود  دید،با  می  دردسترس 
بیچراُخف  وپیوستن  به گیالن  انگلیس 
نیروی نظامی  به  او  ونیروی زیر فرمان 
خاک  از  عبور  قصد  که  انگلستان 
کمک  هدف  قفقازرابه  سوی  به  گیالن 
به استقالل طلبان قفقاز داشتند،دچار 
مشکل ودرد سر بزرگی می شود وچون 
خودراکه  وعقیدۀ  مرام  توانست   نمی 
سالهادرراه آن فداکاری کرده وقربانی 
ها داده بودکنار بگذاردوتسلیم نیروی 
بیگانه شود،ناچار شد با قوا وتجهیزات 
وبودجه ی اندک نهضت جنگل، دربرابر 
همین  وبه  کند  پایداری  نیروها  آن 
خاطربخشی ازقوای جنگل را به جهت 
بانیروی  مقابله  در  ای  جبهه  تشکیل 
تزاری  نظم  وبی  وباروگرسنه  بند  بی 
وغارت  چپاول  از  آنان  وجلوگیری 
از  درعبور  شان  مسیرراه  در  اهالی 
از موقعّیت  گیالن، روانه ی منجیل که 
استراتژیکی برخورداربود می سازد،در 
سرفرماندهی  ازسوی  حال  همین 
کلنل  به  درایران  انگلستان  نیروی 
استوکس مأموریت داده می شود که با 
جنگلی ها وارد مذاکره شودتا نیروهای 
بدون  وانگلیس  بیچراُخف  زیرفرمان 
جنگلیان  مقاومت  با  وبرخورد  دردسر 
به  گذشته  گیالن  ازخاک  اهالی  ویا 

قفقاز بروند.

نیکی  همراه  استوکس  کلنل      
روسیه  پیشین  کنسول  تین 
از  پس  که  تزار(  دررشت)درزمان 
درروسیه  بلشویکی  انقالب  رویداد 
وبه  بُرد  می  بسر  درایران  ،همچنان 
بیچراُخف پیوسته بود، برای مذاکره با 
با میرزا،ازقزوین  به ویژه  سران جنگل 
به رشت عزیمت ودر روستای آتشگاه 
رشت،  جنوب  کیلومتری  سه  در 
می  مذاکره  به  جنگل  بانمایندگان 

پردازد واز جمله می گوید:
اسالم  اتحاد  وهیئت  »...اگرجنگل       
بتوانند دولت انگلیس راازرویّه ی خود 
به  توانند مستحضر  مطمئن سازند،می 
باشند  او  معنوی  کمکهای  گونه  همه 
که  موانعی  شود  می  داده  ووعده 
وبسط  وتسلط  کارجنگل  درپیشرفت 
مساعدت  با  باشد  اودرایران  نفوذ 
والبته  گردد  مرتفع  دولت  آن  وتقویت 
مسلط  برای  که  قوایی  است  انتظاراین 
شودالزمه  می  تقویت  ایران  به  شدن 
با  صمیمانه  روابط  برقراری  اش 
انقالب  خواهدبود.«  انگلستان  دولت 

جنگل،106و107 
حقارت  پیشنهاد  چنین  که  میرزا       
اعتبار  از  رادور  باری  آمیزواسارت 
واستقالل  خواهی  آزادی  وشأن 
که  داد  دید،پاسخ  می  خود  میهن 
ایران  کامل  جزاستقالل  اوودوستانش 
صرفًا  آنان  وقیام  دیگرندارند  هدف 
بیگانگان  دست  کردن  کوتاه  برای 
وریشه  امورایران  از  آنان  وعمال 
ناالیق  ویا  فاسد  رجال  کردن  کن 
چنان  شنیدن  با  و...استوکس  است 
بدون  میرزا،  از  سردوخصمانه  پاسخی 
اخذنتیجه به قزوین بر می گردد،ضمنًا 
کرده  میرزاموافقت  مذاکرات  این  در 
آنکه  بشرط  روسی  های  قزاق  که  بود 
تحویل  منجیل  در  خودرا  های  سالح 
تحویل  ودربندرانزلی  داده  جنگلیان 
و  رشت  توانندازطریق  می   ، بگیرند 
ولی  کنند،  ترک  را  ایران  خاک  انزلی 
راه  ازاین  انگلیس  سپاهیان  باعبور 

موافقت ننمود. 
در  باره  دراین  تین  نیکی       
نویسد:»..به  می  خاطراتش  کتاب 
از  بیچراُخووپس  میرزاگفتم:کلنل 
کند  اظهارتشکرمی  سالم  تقدیم 

او  فرستادگان  با  اید  شده  حاضر  که 
این  کلنل  بکنید،مقصود  مذاکراتی 
بتواندخودرابه  زودتر  هرچه  که  است 
موقعّیت  که  برساند،زیرا  بادکوبه 
خواهد  نمی  کند...او  می  اقتضا  چنین 
ناحیه  این  درامور  دخالتی  هیچگونه 
شما  با  که  دارد  میل  فقط  بکند،بلکه 
به  زحمت  وبدون  کند  حاصل  سازشی 
طرف مقصد خود رهسپار گردد...اکنون 
رفیق  به  دهم  می  را  صحبت  ی  رشته 
خودم کلنل استوکس ...کلنل استوکس 
دانست  می  راخوب  فارسی  زبان  که 
شروع به صحبت کرد،درضمن احساس 
با دقت  من  بیانات  به  اگرچه  که  کردم 
او  گفتار  به  دادند،برعکس  می  گوش 
...ومذاکرات  ندادند،  نشان  روی خوش 
اینکه  آمد...برای  میان  به  وتُرشی  تلخ 
زمینه ی خطرناکی کشیده  به  صحبت 
نشود،من به میان افتاده وگفتم: عجالتًا 
صرف  خودرا  وقت  که  مورداست  بی 
است  کنیم،بهترآن  گذشته  حوادث 
ماصحبت  وفعلی  درمقصوداصلی  که 
بیچراخوو  نیروهای  شودوعبور 
قرارگیرد... مذاکره  مطرح  ودنسترویل 

ساکت  تاآنوقت  که  خان  میرزاکوچک 
به من گفت:مقصود  داد  بودوگوش می 
بیچراخوو وهمراهان اوراخوب فهمیدم 
بابهترین  قشون  عبور  بایستی  ...چون 
این  به  گیرد،باید  صورت  ترتیبی 
بادسته  افرادآن  که  شود  عمل  دستور 
های صدودویست نفری بیایند واسلحۀ 
خودرا درمنجیل تحویل نیروی جنگل 
سوارشدن  درموقع  ودرانزلی  داده 
دارند،خودمنهم  دریافت  کشتی  به 
درکنارراه  افرادم  باتمام  عبور  درحین 
نیروی روسی  حضورخواهم داشت وبه 
خودعودت  وطن  به  خواهد  می  که 
واحتیاجات  داد  خواهم  سالم  نماید 
ساخت،اما  خواهم  فراهم  راکاماًل  آنها 
فعاًل  من  انگلیس  عبورنیروی  به  راجع 
وباید  شوم  مذاکره  داخل  توانم  نمی 
اسالم  اتحاد  کمیته  در  موضوع  این 
امپراتوری  یک  شود،مادرمقابل  رجوع 
های  مورچه  هستیم؟مامانند  چه  توانا 
در  خواهیم  می  که  هستیم  کوچکی 
باشیم«.کتاب  آزاد  خود  سرزمین 
خاطرات نیکی تین،ترجمۀ دکتر بهرام 

فره وشی- 30۲ و303

سپاهیان  اینکه  برای  انگلیس      
خودرااز گیالن عبورداده هرچه زودتر 
به کمک ژنرالهای هوادار تزار واستقالل 
ممانعت  دربرابر  قفقازبشتابد،  طلبان 
جنگلیان، شهر رشت رااز طریق پرواز 
اززدوخوردی  وپس  بمباران  هواپیما 
با  انگلیس  نیروی  بین  منجیل  در  که 
قوای معدود جنگل روی داد، ابتدا وارد 
وجنگلیان  شدند  انزلی  وسپس  رشت 
افسران  از  ،یکی  شکست  این  دربرابر 
را که  نوئل«  نام »کاپیتان  به  انگلیسی 
بود،درانزلی  شده  ایران  وارد  قفقاز  از 
شاهی  بانک  رئیس  دستگیروهمراه 
عنوان  دررشت،به  انگلیس  وکنسول 
آن  برندودرپی  می  جنگل  به  اسیر 
ی۲7جمادی  شماره  در  ای  بیانّیه 
1918(درارگان  )اوایل  الثانی1336 
رسمی خود روزنامه جنگل منتشر می 
کنند که  بخش کوتاهی از مطالب آن را 
تاآنجا که بیانگربخشی از اهداف میرزا 

بود دراینجا می آورم:
بود  مدتها  که  انگلیس  قونسول   «      
اغتشاش  وتهّیۀ  دسایس  به  دررشت 
نیز  انگلیس  بانک  ورئیس  مشغول 
نموده  قناعت  تجارت  به  باید  که 
قنسول  نکندبا  دخالت  ودرسیاست 
برای  متفقًآ  وهردو  شده  همدست 
داشتند  اهتمام  گیالن  کردن  آشوب 
قوای  شدن  نزدیک  برای  واخیراً 
وقزوین  وتهران  همدان  به  انگلیس 
جری گشته علنًا مردم رشت رادعوت 
به انقالب وضّدیّت با دولت علیۀ ایران 
ودسته  ها  حوزه  وبعضی  نمودند  می 
به  هاتشکیل داده وبخصوص مستظهر 
با  ازقفقاز  که  بودند  ارمنی  چریکهای 
پول انگلیس عزیمت ایران نموده ومی 
معروف  نوئل  کاپیتان  ومنتظر  نمایند 
عملّیات  وبه  شده  وارد  که  هستند 
ونصیحت  اخطار  به  وابداً  شوند  داخل 
هیئت  نداشتند،  اعتنا  وپروتست 
جنگلیان[که  دیگر  اسالم]نام  اتحاد 
درهمه حال مراقب حفظ بیطرفی ایران 
دراین  است...صالح  جماعت  وآسایش 
حرکات  ازاین  جلوگیری  لزومًا  دیدکه 
که  نماید  نوعی  کرده  انسانّیت  مخالف 
دولت  بیطرفی  وهم  منظم  مملکت  هم 
که  بماند...تاوقتی  محفوظ  ایران  علّیۀ 
درخصوص  قرارقاطعی  بریطانی  دولت 

این نوع مأمورین بی احتیاط وخودسر 
بیچاره  وآزار  ایران  آشوب  جز  که 
بدهد،اینها  ندارند  منظوری  ایرانی 
گردند...مسلمًا  خارج  مراقبت  ازتحت 
بریطانی  دولت  راکه   ازچیزهایی  یکی 
مبارزات  به  دادن  خاتمه  درضمن 
استخالص  کند  رعایت  خودباید 
وسایر  میرزا  سلیمان  شاهزاده 
لطمۀ  این  وجبران  ایرانی  محبوسین 
وحیثّیت  استقالل  به  که  است  بزرگی 
است«.انقالب  کرده  وارد  ایران  دولت 

جنگل،1۲4و1۲5 
     چون جنگلیان دربرابر قوای انگلستان 
،تاب  تلفات  وبمبارانهای هوایی ودادن 
مقاومت در خود ندیدند،خودراناگزیربه 
ازجمله  که  بینند  می  صلح  پذیرش 
اسیران  استرداد  صلحنامه  این  مواد 
دولت  زمان  بود،درهمین  دوطرف  از 
انگلیس چون میدان را ازرقیب سیاسی 
می  خالی  تزاری(درایران  خود)روسیه 
رشوه)ازقرارماهی  رابادادن  بیند،شاه 
15هزارتومان(وادار می سازد که وثوق 
الدوله رابه نخست وزیری برگزیند تابه 
ننگین   انعقادقرارداد  اوضمن  دست 
نیزبه  جنگلیان  نابودکردن  1919به 
انتشار  که  اسنادی  موجب  وبه  پردازد 
رشوه  پوند  131هزار  مبلغ  است  یافته 
به این شخص ودوتن از وزیران کابینه 
اش پرداخت می کند ) نصرت الدوله و 
صارم الدوله( که پس از رویدادکودتای 
انگلستان  دولت  اسفندماه1۲99  سوم 
را بی  نامبردگان  به  رشوه ی پرداختی 
شرمانه  از دولت کودتا مطالبۀ می کند، 
اما سردار سپه وقعی به این درخواست 

نمی نهد.
     دولت انگلیس  پس از مّدت کوتاهی 
که از بستن معاهدۀ صلح  با جنگلیان 
آتش  حال   همین  در  چون  گذشت 
انقالب وجنگ داخلی درروسیه جریان 
تارومارکردن  ازبرای  را  زمان  داشت، 
سرسخت  مخالف  که  جنگلیان 
دولت  آن  ومداخالت  قرارداد1919 
از  و   یافت  بودند،مناسب  درامورایران 
وثوق الدوله که با خواسته ی آن دولت 
برسرکارآمده بود،خواست  بافرستادن 
این  ومازندران  گیالن  به  قزاق  نیروی 
شان  پای  راازپیش  راه  سّد  تشّکل 
اعزام  ضمن  الدوله  وثوق  بردارد.  
ووعید  وعده  با  صددبرآمد   نیرودر 
میرزا  ومؤثر  نزدیک  یاران  از  برخی 
کمک  با  راه  دراین  که  کند  جدا  راازاو 
گیالن  به  اعزامی  حاکم  تیمورتاش 

،توانست تا حدودی موفق شود  .
درآن  ایرانیان  شوربختی  شوِر       
داخلی  امر  یک  در  که  بود  چنین  ایام 
مربوط به کشور ما، رئیس ادارۀ سیاسی 
ویکهم«بی  »کاپیتان  نام  به  انگلیس 
وچند  کند  می  مداخله  وآشکارا  پروا 
به  خطاب  وغالظ  شداد  اعالمّیۀ  
جنگلیان صادر می نماید که ما فقط به 

نمونه  که  کنیم  می  اشاره  آنها  از  یکی 
ای است ازچند اعالمّیۀ صادره از سوی 
این نماینده ی سیاسی دولت انگلستان 
جنگلیان  و  گیالن  مردم  به  خطاب 
ودخالت همه جانبه وبی شرمانه ی آن 

دولت درامور ایران :
     » به عموم کارکنان ولیدرهای هیئت 
وابالغ  اخطار  اسالم]جنگلیان[  اتحاد 
می شود،چون زمامداران دولت فخیمۀ 
امنّیت  استقرار  انگلیس همیشه طالب 
واستحکام قوانین مملکت ایران ومایل 
باشند،لهذا  می  آن  وتعالی  ترقی  به 
امور  تصفیۀ  در  که  اند  گرفته  تصمیم 
الیهاکمک  ُمعّزی  دولت  با  گیالن 
این  به وسیلۀ  ،اینک  نمایند  وهمراهی 
وزمامداران  لیدرها  عموم  به  اعالمّیه 
که  شود  می  پیشنهاد  اسالم  هیئت 
پنجشنبه۲رجب  ازغروب  قبل  باید 
قونسولگری  حمل  با13برج  مطابق 
دولت فخیمه راازتسلیم خود به دولت 
مطلع  شاهنشاه  واعلیحضرت  ایران 
انگلیس  فخیمۀ  دولت  سازند.قوای 
وصیانت  درحمایت  ایران  ودولت 
تسلیم  فوق  ازتاریخ  قبل  لیدرهاییکه 
باکمال  وباایشان  نموده  اهتمام  شوند 
اعتدال واحترام رفتار خواهند نمود،به 
اگرلیدرهای  که  باشید  داشته  خاطر 
ازتسلیم  ونادانی  جهالت  ازروی  شما 
ودولت  همایونی  اعلیحضرت  به  خود 
همین  به  ورزند  امتناع  ایران  علیۀ 
ترتیب که این کلمات اخطاریّه بر شما 
فرود می آید ممکن است بمب وگلوله 
اهالی گیالن  برسرشماریخته شوند.ای 
تکالیف خودرا نسبت به دولت وپادشاه 
لیدرهای  نگذارید  آورده  نظر  به  خود 
وفالکت  زحمت  دچار  شمارا  خودتان 
انگلیس  سیاسی  ادارۀ  نمایند.ازطرف 
 ، فخرایی  ابراهیم   .»  ]![ درگیالن 

سردارجنگل-169و170
زیادی  لطمات  که  گیرودار  دراین       
به خاطرقوا وتجهیزات اندک جنگلیان 
همه  وکمک  قزاق  نیروی  دربرابر 
وثوق  دولت  به  انگلیس  ی  جانبه 
سران  از  ای  عّده  گیری  وکناره  الدوله 
ازهم  وموجب  وارد  آنان  ،به  جنگل 
گردیده  مجاهدین  درصف  پاشیدگی 
پس  روسیه  بلشویکی  دولت  بود، 
خود،طّی  داخلی  اوضاع  بر  تسلط  از 
آزادی  از  که  داشت  اعالم  هایی  بیانّیه 
دیگر  امور  در  دخالت  وعدم  وبرابری 
آزادیخواهان  به  کمک  وحتا  کشورها 
ورجال  بیگانگان  دخالت  با  مبارزه  در 
خود  واز  کرد  خواهد  پشتیبانی  فاسد 
دربند  ملل  با  وهمراه  فریبا  ای  چهره 
گردرامور  مداخله  ودولتهای  استعمار 
کشورهای ضعیف،به جهانیان ارائه می 
دهد ودراین راه  حتااز تمامی مطالبات 
چشم  خوددرایران  وامتیازات  هنگفت 

پوشی می کند .
     لنین صدر شورای کمیسرهای ملی 

اشاره  از  اکتبر1917پس  ی  بیانّیه  در 
بود:»  گفته  چنین  ایران  مسألۀ  به 
برای دول ضعیف که  حکومت شوروی 
طلب  توسعه  کشورهای  تجاوز  مورد 
اند،بشرط اخراج لشکرهای  قرارگرفته 
طرز  ی  آزادانه  انتخاب  حق  زورگو، 
حکومت ومسایل داخلی را قایل است 
دول  رابرای  الزم  امکانات  باره  ودراین 
ضعیف فراهم خواهد ساخت. ودربیانّیه 
ای دیگراعالم داشت که: عهدنامه های 
تقسیم  به  راجع  سّری)1907و1915( 
وواجدکمترین  شده  محووپاره  ایران 
عملّیات  وهمینکه  نیست  ارزشی 
جنگی پایان یافت وقشون روس خاک 
از  گفت]منظوربخشی  ترک  را  ایران 
بیچراُخف  فرماندهی  به  تزاری  قوای 
به  ایران  مقّدرات  بود[،تعیین  درایران 
گردید«.   خواهد  محول  ایرانی  دست 

سردار جنگل-  1۲۲ .
که  ای  درنامه  همچنین        
دولت  دفاع  تروتسکی)کمیسر 
 1918 ژانویه  در  روسیه(  بلشویکی 
نوشت  روسیه  در  ایران  شارژدافر  به 
وتصریح  تأیید  را  لنین  بیانّیه ی  ،مفاد 
نمود که معاهده ی مزبور]1907[ ازنظر 
ایران  واستقالل  آزادی  برعلیه  اینکه 
بسته شده بکلی ملغی است وتعّدیات 
روس  قشون  دستجات  طرف  از  وارده 
نکرده  ترک  را  ایران  هنوزخاک  که 
قوانین  موافق   ] بیچراُخف  اند]قوای 
خواهد  قرار  مؤاخذه  مورد  انقالبی 
ایران  ملت  اینکه  گرفت...نظربه 
بین  منعقده  عهدنامه1907  ازوضع 
بانهایت  است  نگران  وانگلیس  روس 
روسیه  بنام حکومت جمهوری  احترام 
خاطرشریف  استحضار  رابه  مراتب 
همچنین  شوروی  رساند...دولت  می 
بکار خواهد  اعالی مساعی خودرا  حّد 
عثمانی  قوای  ازطرف  تاایران  بست 
صمیمانه   - شود  تخلیه  وانگلستان 
ملت  زودتر  هرچه  که  آرزومندم 
ازدولتهای  وانگلستان  عثمانی  های 
سبب  که  اقداماتی  به  بخواهند  خود 
نزنند  دست  گردد  می  ایران  بدبختی 
شوروی  خارجۀ  کمیساریای  ...ونیز 
جدید  های  پیمان  عقد  منظور  به 
ومسایل  قونسولی  مقررات  به  مربوط 
آزادی  مبنای  بر  خودرا  آمادگی  دیگر 
موجب  وبه  اعالم  متقابل  واحترام 
یادداشت چیچرین کمیسرامور خارجه 

ی شوروی با موادزیر موافقت گردید:
     1- هرگونه وامی که از طرف دولت 
ایران ازروسیه تزاری گرفته شده ملغی 
مزبوررا  وامهای  شوروی  دولت  است- 

کان لم یکن تلقی می کند.
     ۲- دولت شوروی بهیچوجه درامور 
درآمد  قبیل  از  ایران  عواید  به  مربوط 
گمرک وپست وتلگراف ومالیات ارضی 

وغیره مداخله نخواهدکرد.
     3- بحرخزربعد از تصفیه ازسفاین 

انگلستان برای کشتی رانی آزادخواهد 
ومستقل  آزاد  پرچم  که  بود،سفاینی 
آزادانه  توانند  می  برافرازند  را  ایران 

دراین دریا حرکت کنند.
برحسب  وایران  شوروی  مرز   -4      
تمایل آزاد سکنه ی این مناطق تعیین 

خواهد شد.
     5- تمام امتیازات دولت روسیه ی 
که  امتیازی  هرگونه  همچنین  تزاری 
اتباع این دولت درایران تحصیل کرده 

اند ملغی وکان لم یکن است.
     6- بانک استقراضی روس درایران 
طلق  ملک  آن  وشعبات  اراضی  باتمام 

ملت آزاد ومستقل ایران خواهدبود.
     7- دولت شوروی حاضراست باایران 
درتحویل مؤسسات بازرگانی روسیه در 
انزلی با ملت آزاد ایران قرارداد ببندد. 
1۲3و1۲4)این  جنگل-  سردار  و...«. 
امورخارجۀ  وزارت  اسناددرآرشیو 

ایران نیز وجوددارد(
سبزی  باغ  دِر  چنین  به  توجه  با       
مردم  به  شوروی  نوبنیان  دولت  که  
کرده  عرضه  ایران  ویژه  به  جهان 
مطالبات  از  توجهی  قابل  وگذشتهای 
یکن ساخته  لم  کان  را  ازایران  روسیه 
مداخلۀ  با  مبارزه  نیزبرای  میرزا  بود، 
وبرکناری  انگلیس  ی  آشکارووقیحانه 
الدوله(  وثوق  کارایران)  خیانت  دولت 
از شرایطی که در روسیه به وجودآمده 
ورفتارفریبای  گفتار  از  که  وامیدی 
کرده  حاصل  دولت  آن  گردانندگان 
نهضت  سران  با  مشاوره  از  پس  بود، 
تصمیم می گیرد از کمکهای بیغرضانه 
وانساندوستانه ی رهبران کرملین بهره 
گرفته  درزمانی  تصمیم  بگیردواین 
بلشویکی  دولت  نظامی  نیروی  که  شد 
دولتهای  بساط  ازبرچیدن  پس  روسیه 
استقالل طلب قفقازوشکست ژنرالهای 
نیروی  نشینی  هوادارتزاروعقب 
منجیل،  های  کوه  تاپشت  انگلستان 
به  بودوقصد پیشروی  انزلی شده  وارد 
انگلستان  دولت  وتهدید  رشت  سوی 
داشت  را  ایران  خاک  از  خروج  به 
مداخالت   مخالف  نیز  را  میرزا  ،چون 
می  درایران  دولت  آن  نظامی  وحضور 
دید ،نمایندگانی ازسوی فرماندهی آن 
نیروبرای دیدار با میرزاوابالغ پیامی به 

اوبه فومن اعزام  می شوند.
میرزا  ازیاران  گیلک  محمدعلی       
بطور  نیز  ایران  نویسد:»مردم  می 
نبوده  هادلخوش  انگلیسی  از  کلی 
قوای  کمک  با  بلکه  داشتند  وانتظار 
از  را  آنان  بزودی  انقالب]روسیه[ 
ضّد  دورنمایند...،عقیدۀ  مملکت 
می  تقویت  روز  به  روز  انگلیسی  
را  آن  معاهدۀ1919  شد،مخصوصًا 
تشدید کرده بود،آزادی خواهان تهران 
ونزدیک  جنگل  قوای  پشتیبانی  به 
شدن انقالبیون روسیه] به مرز ایران[، 
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پژوهشی از ک . هومان

میرزا کوچک خان ، آزاده ای هک هب خیانت متهم شد!
*آیا داوری ما از میرزا کوچک خان  ازروی انصاف وعدالت است یا باید 
تاریخ را از نادرستی ها درباره ی او  بپاالئیم ؟ مقاله را بخوانید و نظر بدهید 
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مهشید امیرشاهی در تاریخ ۲0 فروردین 
کرمانشاه  در   )1937 آوریل   9(  1316
متولد شده است. او دومین دختر از سه 
خانلری  مولود  و  امیرشاهی  امیر  دختر 
و  رتبه  عالی  قضات  از  پدرش  است. 
از  مادرش  و  بود  دادگستری  نشسته 
دوران  برجسته  زنان  و  سیاسی  فعاالن 
خود به شمار می رفت. پدر وی با بسیاری 
رفت وآمد  و  آشنایی  دوران  رجال  از 
داشت و مادرش به دلیل خویشاوندی و 
گرایش ها سیاسی با برخی از پایه گذاران 
حزب توده نظیر عبدالصمد کامبخش و 
اختر کامبخش، نورالدین کیانوری و مریم 

فیروز و احسان طبری ارتباط داشت.
تحصیالت ابتدایی و بخشی از دبیرستان 
را در مدارس فیروزکوهی و نوربخش انجام 
داد. سپس به شبانه روزی چارتر تاورز در 
ساسکس انگلستان رفت و در دانشگاه 
به   Woolwich Polytechnic لندن 
داد.  ادامه  فیزیک  رشته  در  تحصیالت 
وی در تمام دوره تحصیل خود شاگردی 

ممتاز بود.

آغاز فعالیت شغلی و ادبی
)در  ابتدا  در  ایران  به  بازگشت  از  پس 
سالهای 1960 میالدی( به تدریس فیزیک 
به  فراغت  اوقات  در  پرداخت.  ریاضی  و 
ترجمه آثار ادبی مشغول بود. هنگامی که 
ترجمه اثری از جیمز تربر را برای انتشار 
به مؤسسه انتشارات فرانکلین برد، از او 
دعوت به همکاری به عمل آمد و در آن 
مؤسسه به عنوان ویراستار کتابهای ادبی 
و علمی مشغول به کار شد. سپس با یاری 
نقاشان همکارش از جمله نورالدین زرین 
انتشار  برنامه  کالنتری،  پرویز  و  کلک 
ریزی  پایه  آنجا  در  را  کودکان  کتابهای 
این سمت کتابهای متعددی  او در  کرد. 
برای کودکان و نوجوانان ترجمه کرد. این 
ترجمه ها دو سال پیاپی از سوی شورای 
کتاب کودک به عنوان بهترین ترجمه های 
سال انتخاب شد. گرچه داستان نویسی را 
در نوجوانی شروع کرده بود، انتشار آثار 
خالقانه اش را نیز طی سالهای اشتغالش 
در فرانکلین آغاز کرد. خود  وی در باره 
بر  مقدمه ای  در  نویسندگیش  شروع 
پنسیلوانیا  دانشگاه  در  خوانی  داستان 

می گوید:
مجموعه  اولین  قصه های  بیشترین   ...«
و 17  بین 15  بن بست[  ]کوچه  داستانم 
تاریخ  و  است  شده  نوشته  من  سالگی 
انتشار دیگر مجموعه ها به تاریخ نگارش 

آنها نزدیک است.«
و در باره آغاز انتشار آثارش در مصاحبه ای 

با نشریه نیمروز گفته است:
»وقتی من وارد میدان شدم کسانی بودند 
که نامی درعالم نویسندگی داشتند، مثل 
جالل  گلستان،  ابراهیم  چوبک،  صادق 
پرویزی  رسول  علوی،  بزرگ  احمد،  آل 

و شاید چند نفر دیگر. عده ای هم تازه 
داشتند نامی کسب می کردند، مثل بهرام 
احمد  ساعدی،  غالمحسین  صادقی، 
علی محمد  فصیح،  اسماعیل  محمود، 
افغانی و تقی مدرسی. و چند نفری هم 
را  کارشان  من  با  هم زمان  بیش  و  کم 
گلشیری،  هوشنگ  مثل  کردند،  شروع 
و  ابراهیمی  نادر  و  دولت آبادی  محمود 

بعضی دیگر.«

داستانهای کوتاه
بین سالهای 1345 تا 1349 پنج مجموعه 
امیرشاهی  مهشید  از  کوتاه  داستان 
بی  بی  »سار  بن بست«،  :»کوچه  شامل 
خانم«، »بعد از روز آخر«، »به صیغه اول 
شخص مفرد«، منتخب داستان ها به چاپ 
رسید. بر خالف عرف معمول نویسندگان 
داستانهای کوتاه ایران، از بین داستانهای 
منتشر شده در این مجموعه ها فقط سه 

تای آنها پیشاپیش در نشریات چاپ شده 
است.» نام، شهرت، شماره شناسنامه «

بار به تقاضای دانشجویان دانشگاه  اول 
منتشر  )آبنوس(  آنها  نشریه  در  شیراز 
محمود  تقاضای  به  »البیرنت«  شد. 
رودکی  ماهنامه  در  بار  اول  خوشنام 
منتشر شد. صدای مرغ تنها به تقاضای 
غالمحسین ساعدی اول بار در فصلنامه 

الفبا منتشر شد.
باره  در  که  نقدهایی  در  منتقدین 
داستانهای کوتاه وی نوشته اند بر استقالل 

سبک، موفقیت در شخصیت پردازی و

ستاری  جالل  نهاده اند.  انگشت  او  طنز 
بی گمان  امیرشاهی  می گوید: »مهشید 
همه  ماست.  نویسان  قصه  بهترین   از 
جای  در  مهشید  داستان های  آدم های 
خودشان »محق« اند و ما می پذیریم که 
هر یک کاری جز آنچه کرد نمی توانست 
کرد و چیزی جز آنچه گفت نمی توانست 
گفت. احساس حقانیت آدم های قصه )چه 
خوب و چه بد( موجب می شود که ما آنها 
را اگر دوست هم نداریم دست کم قبول 
داریم. من توفیقی بزرگ تر از این در کار 

قصه نویسی نمی شناسم.«
نثر«،  »سالمت  از  دریابندری  نجف 
»چابکی قلم«، »لطافت و ظرافت فکر«، 
»اختصار در توصیف«، »تیزی گوش« در 
ثبت و ضبط مکالمات مهشید امیرشاهی 
حرف می زند و می گوید: »این ها  صفاتی 
است که در کمتر نوشته ای از محصوالت 
را  امروز ما دیده می شود.« صفتی  ادبی 
»سادگی  می نهد:  ارج  همه  از  بیش  که 

از  که  است  نویسنده  بیان  سالمت  و 
هیچ کدام از راه و رسمهایی که در سالهای 
بوده  معمول  نویسی  قصه  باره  در  اخیر 
است متأثر نیست و از سرچشمه ای کاماًل 

مستقل آب می خورد.«
روزنامه  ادبی  ضمیمه  در  نقیبی  پرویز 
طنز،  »صمیمیت،  خاطر  به  آیندگان 
نوشته های  در  که  ی  غرور«  زنانگی، 
را  خود  است  دیده  امیرشاهی  مهشید 
»منت پذیر نویسنده« می خواند و اضافه 
شرح  در  امیرشاهی  »خانم  می کند:  
توانایی  کودکی  رنگین  روزهای  پردازی 
خاص دارد، تخیل پاک و پرنفس کودکی 

را گویی هنوز با خود دارد.«

فعالیتهای پژوهشی وروزنامه نگاری

وزارت  دعوت  به  امیرشاهی  مهشید 
گزارشهای  ترجمه  هنر  و  فرهنگ 
به  فارسی  )از  را  باستانی  حفاریهای 
بر  باستان  ایران  موزه  برای  انگلیسی( 
به مدت دو سال  و سپس  عهده گرفت 
برنامه ریزی  مرکز  در  پژوهشی  کار  به 
وی  پرداخت.  درسی  کتابهای  آموزشی 
دانشگاه سوربن  در  سال  چند  مدت  به 
به تدریس زبان انگلیسی اشتغال داشت 
و به مدت یک سال در دانشگاه میشیگان 
به عنوان پژوهشگر میهمان به تحقیق در 

باره ادبیات معاصر ایران مشغول بود.
خارج  و  داخل  در  امیرشاهی  مهشید 
و  فرهنگ  چون  نشریاتی  با  کشور 
نهضت،  و  ایران  قیام  رودکی،  زندگی، 
و  زبان  فرانسه   Les Temps Modernes
نیوزدی انگلیسی زبان، همکاری داشت. 
در رادیو ایران برنامه مکتب های هنری را 
تهیه و اجرا می کرد. مدتی نیز به دعوت 
برنامه های  گزینش  رایزن  قطبی  رضا 
افرادی  رایزنی  این  در  بود.  ایران  رادیو 
چون فریدون مشیری و یداهلل رؤیایی از 
همکارانش بودند. برنامه ای به اسم از چهار 
گوشه جهان را با همکاری مهرداد نبیلی 
برای بی بی سی تهیه و اجرا کرد. در تبعید 
با رادیوهای مقاومت طرفدار شاپور بختیار 
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همای و به آفرید
همای  نام  به  داشت  دختری  گشتاسب 
و چون دین زرتشت را پذیرفت ، مردم 
و بزرگان و سران کشور را به دین بهی 
یافت.  خبر  چین  خاقان  کرد.  دعوت 
گشتاسب  جنگ  به  بیکران  لشکری 
فرستاد و از او خواست یا به آیین نیاکان 
باز گردد و دست از زرتشت بدارد یا برای 
جنگ آماده گردد. گشتاسب آماده پیکار 
شد عده ای از شاهزادگان و بزرگان کشور 
حتی زریر سپهبد برادر دلیر گشتاسب 
اسفندیار  شدند.  کشته  جنگ  این  در 
با  و  شتافت  کارزار  به  گشتاسب  پسر 
رشادت و دالوری بیمانند او ارجاسب را 
بود شکست  همراه شده  چینیان  با  که 
دین  پذیرش  با  خوردگان  شکست  داد. 
مرگ  دام  از  و  گرفتند  زینهار  زرتشت 

رهایی یافتند.
به زاریش گفتند گر شهریار

دهد بندگان را به جان زینهار
به دین اندر آییم و خواهش کنیم

همه آذران را نیایش کنیم
و  اسفندیار  و  گشتاسب شادمان گشت 
بسیار بخشید.  دینار  و  را گوهر  بزرگان 
بر  گشتاسب  چند  زمانی  گذر  از  پس 
دژ  در  را  او  و  میگیرد  خشم  اسفندیار 
ارجاسب چون  میسازد.  زندانی  گنبدان 
از زندانی شدن اسفندیار آگاه گشت باز 
به ایران لشکر کشید و لهراسب پیر را 
آفرید  به  و  او همای  و دو خواهر  کشت 
را به اسارت برد. گشتاسب اسفندیار را 
از بند رها کرد و جنگ ارجاسب فرستاد. 
اسفندیار از گرفتاری دو خواهر و کشته 
پهلوانان  دیگر  و  نیا  و  برادران  شدن 
سخت دلتنگ و خشمگین گشت و آماده 
پیکار شد. اسفندیار برای رهایی همای 
و به آفرید و کشتن ارجاسب میبایست 
صورت  به  او  پس  بگذرد  هفتخوان  از 
بازرگانان به سرای ارجاسب راه یافت و 
بخت  تیره  و  روزگار  پریشان  خواهر  دو 
را یافت. همای سراغ ایران و گشتاسب 
بر  اسفندیار  او گرفت.  از  را  اسفندیار  و 
وی بانگ زد که مرا از آنان چه خبر و با 
و  بازرگانم  مردی  من  است؟  چکار  آنان 
برای بازرگانی به این شهر آمده ام. همای

 صدای برادر را شناخت و دانست که باید 
آرام گیرد و راز را پنهان بدارد.

او  فهمید همای  که  هنگامی  اسفندیار   
را شناخته است از وی خواست که چند 
نیاورد.  بزبان  و سخنی  کند  روزی صبر 
آگاه  ارجاسب  مکان  از  چون  اسفندیار 
مرد  بیست  با  و  پوشید  رزم  جامه  شد، 

جنگی به خانه او حمله ور گشت.
به درگاه ارجاسب آمد دلیر

زره دار و غران به کردار شیر
چو زخم خروش آمد از در سرای

دوان پیش آزادگان شد همای
ابا خواهر خویش به آفرید

به خون مژه کرده رخ ناپدید
چو آمد به تنگ اندر اسفندیار

دو پوشیده را دید چون نوبهار
اسفندیار به همای و به آفرید گفت زود 
خود را به بازارگاه او رسانند و در رزمگاه 
نمانند. اسفندیار ارجاسب را کشت و دو 
خواهر دلبند را بر اسب نشاند و با خود به 

ایرانزمین آورد.
***

مادر سیاوش
یک روز که طوس و گودرز و گیو به دشت 
دغوی برای شکار رفته بودند چشمشان 

به بیشه ای افتاد. طوس و گیو به طرف 
گردش  به  بیشه  گرد  و  رفتند  بیشه 
پرداختند. ناگاه خوبرویی دیدند که برو 
بر ز خوبی بهانه نبود. گیو به دختر گفت 
ای ماه دلفریب چگونه به این بیشه راه 
پدر  پاسخ داد که دوش  جستی؟ دختر 
از مستی خنجر آبگون بر کشید تا سر از 
تنم جدا سازد. از چنگ او گریختم و بدین 
بیشه پناه جستم. اما مطمئن هستم چون 
مستی از سر پدر بدر رود او و مادرم هر 

دو به دنبال من خواهند آمد. 
گیو پرسید از چه نژادی؟

 دختر گفت خویِش گرسیوزم و نژادم به 
خواهان  پهلوانان  میرسد.  شاه  فریدون 
گفتگو  به  تصاحبش  برای  و  گشتند  او 
پرداختند. چون نتوانستند با هم توافق 
کنند برای داوری و اینکه دختر حق کدام 
 . بردند  شاه  کاوس  نزد  را  او  است  یک 
کاوس را چون دیده بر دختر افتاد گفت 
برای  از هر دوی شما  و  مهتری مراست 
به  را  دختر  شاه  او سزاوارترم.  همسری 
که  نگذشت  چندی  فرستاد.  شبستان 
سیاوش  که  آمد  دنیا  به  کودکی  او  ز  ا 

نامیدندش. تربیت سیاوش را به
 رستم واگذار کردند . رستم سیاوش را با 
خود به زابلستان برد و در جایگاهی که در 

خور او بود منزل داد و به تربیتش همت 
گماشت.

سواری و تیر و کمان و کمند
چند  و  چون  و  چه  و  رکیب  و  عنان 

نشستنگه مجلس و میگسار
همان باز و شاهین و کار شکار

زداد و ز بیداد و تخت و کاله
سخن گفتن نرم و راندن سپاه

هنرها بیاموختش سر به سر
بسی رنج برداشت کامد به بر

***

مادر شاپور دوم )ذواألکتاف(
ایرانشهر جلد اول برگ 351 نوشته  در 
دوم  شاپور  که  هنگامی  که  است  شده 
کوچک بود امور مملکت توسط مادرش 
و عده ای از بزرگان و نجبای کشور اداره 

میشد.
پس از مرگ اورمزد نرسی شاهزاده ای در 
دربار ساسانیان نبود که جانشین او گردد 
نگران  سخت  موضوع  این  از  بزرگان  و 

بودند. 
زندگانی  زیبارویی  شاه  شبستان  در 

میکرد که از شاه باردار بود.
نگه کرد موبد شبستان شاه

یکی الله رخ بود تابان چو ماه
سر مژه چون خنجری کابلی

دو زلفش چو پیچان خط بابلی
مسلسل یک اندر دگر بافته

گره بر زده سرش برتافته
پریچهر را بچه بد در نهان

از آن خوبرخ شادمان شد جهان
بزرگان کشور با یکدیگر مشورت کردند و 

تاج را بر سر بانوی شاه نهادند.
به سرش برج تاجی برآویختند

بر آن تاج زر و درم ریختند
از تاجگذاری آن خوبچهر  چهل روز که 
گذشت کودکی زیبا از او بدنیا آمد و موبد 

نام شاپور بر او نهاد
ورا موبدش نام شاپور کرد

بر آن شادمانی یکی سور کرد
شاپور چهل روزه بود که اورا بر تخت پدر 
سرش  باالی  را  شاهی  تاج  و  خواباندند 

آویختند.
چهل روزه را زیر آن تاج زر

نهادند بر تخت فرخ پدر
مادر به کمک دایگان و موبدان به تربیتش 
همت گماشت تا شایسته پادشاهی گردد.
ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                                                     بخش  شانزدهم

  زانن شاهـناهم  همای و به آفرید

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران                                                                                                     از محمود نفیسی

شـهرنوش پارسی پور

  ستارگان درخشان فرهنگ و ادب وهنرایران                                                                                                                از محمود نفیسی

مهشید امـیرشاهی
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برای آگاهی  معتادان به سیگار
- کشیدن سیگار  نه تنها  دربروز سرطان  
به   ابتالء  احتماالً    ، دارد  دخالت  ریه 
سرطان های  مثانه  ، گردن رحم ،  روده 
بزرگ  ، مری ، کلیه ،  دهان ، حنجره ،  
کبد، پانکراس ،  ومعده  را نیز افزایش  می 

دهد.
به  موارد مرگ   تقریب یک سوم   به   -
به کشیدن  سیگار  سرطان  درآمریکا  

ارتباط دارد.
-  از هرپنج نفر  که بعلت  سرطان  ریه  
جان خود را ازدست  می دهند  ، چهارنفر 

اعتیاد به کشیدن سیگار  ارتباط دارد.
- از هر پنج نفر  که بعلت  سرطان ریه  
جان خود راازدست  می دهند  ، چهار نفر  

اعتیاد به کشیدن  سیگار دارند.
- به تقریب  7000 ماده شیمیایی در دود 

تنباکو  وجوددارد.
به سبب  آمریکا   نفر  در  میلیون   16 -
کشیدن  سیگار مبتال  به بیماری  مختلف 

هستند.
- هرسال 480  هزار نفر  در آمریکا  به 
خودرا  جان  سیگار   به  اعتیاد  سبب  

ازدست می دهند.
- 15 درصد بالغین  در آمریکا  معتاد به 

کشیدن  سیگار هستند.
-  بنابر  پژوهش ها  های جدید  ترک 
سیگار  عالپم افسردگی  را کاهش می 

دهد.

ورم مفاصل  ، نوع اُستئو آرتریت
- شایع ترین  نوع  تورم  مفصل  درایاالت  

متحده می باشد.
- بیش از سی میلیون  نفر مبتال  به این 

بیماری  هستند.
- مردهای  چاق  5 برابر  ، بیشتر  درمعرض  

خطر  این بیماری هستند
- تا سال  ۲040  تعداد  مبتالیان به  این 
بیماری  به 78 میلیون بالغ خواهد گردید.

فلفل قرمز  برای افزایش  طول عمر

برروی   سال    1۲ بمدت  مطالعه  دریک 
یکبار  الاقل   که   آنهایی   ، نفر  هزار   16
 13 ، بودند   خورده  قرمز  فلفل   درماه  
درصد  کمتر درمعرض  خطر مرگ بودند . 
کاپسایسین  ترکیب فعال فلفل قرمز  یک 
ماده ضد چاقی است وخطر  بیماری قلب  
، ریه ، وبیماری قند  را کاهش می دهد. 
همچنین به  جریان  خون دربدن کمک 
کرده  وازبیماری  قلبی وسکته جلوگیری 

می کند.

روش های درمانی  برای 
بی اختیاری  ادراری

- مصرف داروهائی که عضالت مثانه  را 
بحالت استراحت  در می آورند.

لگن   کف  عضالت   کردن   منقبض   -
هنگام احساس دفع ادرار

- خودداری از مصرف  خوراکی هایی که 

موجب تحریک  مثانه می گردند  مانند  
نوشابه های  کافئین دار )قهوه(  ، الکل ،  

و نیز مرکبات .
- کاهش وزن .

- درمان یبوست .

گیالس و درمان سرطان 
طعم  خوش  های   ازمیوه  گیالس  
های   یتامین  و  کافی   مقادیر  ودارای  
رنگ    . باشد  می  لیفی   ومواد  مختلف  
قرمز تیره گیالس  به سبب وجود مواد  
سودمند  ضداکسیدان  موسوم به  آنتو 
سیانین   است . این مواد گیاهی  دارای 
اثر  ضدالتهابی  بوده  ورشد  سلولهای 
سرطانی  را کند می کنند. به باور بعضی  
پژوهندگان  ، ماده قرمز رنگ  درآلبالو  
درتخفیف  سردرد  وورم مفاصل  نیز مؤثر 

است .

سالمت جسم

سالمت جسم آمریکایی ها به دالیل زیر  
کامل نیست :

باندازه کافی  میوه ها   بالغین   - بیشتر 
کامل   دانه  حاوی  غذای  و   ، ها  سبزی   ،

بمصرف نمی رسانند.
مرگ   اصلی  سبب  قلبی   بیماری    -
نفر   میلیون   ۲7 هاست   آمریکایی 
بیماریها  این  دچار   متحده   درایاالت  

هستند.
- به تقریب  1۲/5 درصد  بالغین  مبتال به 

بیماری  قند می باشند.

- بسیاری از بالغین  دچار کمبود خواب 
هستند . بی خوابی با فشارروحی  ، چاقی،  
یماریهای قلبی  و فشار    ، بیماری قند 

خون  رابطه دارد.

سن مادر و توان فکری کودک
المللی   بین  مجله  گزارش   به  بنا 
برروی   بررسی  دریک    ، اپیدمیولوژی  
مادران   از  که   آنهایی   ، کودک    11600
مسن تر  از 35 سال  بدنیا آمده بودند  
از فرزندان   بیشتر   توان  فکری   دارای 
مادران جوان تر  بودند  مادران ُمسن تر  
دارای تعلیم وتربیت بهتر بوده  پدر دوران 

بارداری  کمتر سیگار می کشند.

ایرج   : از  بودند  عبارت  ادیب   دوستان 
میرزا جالل الملک ، سیدحسن مشکان 
، ادیب دعوت هیچکس را نمی  طبسی 
پذیرفت  بجز کسانیکه  به ذوق وصفای 
. روزهای  اطمینان کامل داشت  ایشان  
جمعه  وتعطیل  فقط به منزل  ایرج میرزا 
گاهی  میرفت.  مظفر  وساالر  قهرمان  و  
شبهای جمعه درمنزل ساالر مظفر  که 
فردای  میماند.  بود   پیشه  عارف  مردی 
آن شب  چون از مطالعه محروم میشد  
احمد  روزی   .... میکرد  تعطیل  را  درس 
سعیدی  که درآن وقت  رییس فرهنگ 
می  ادیب   نزد  وبسیار   بود  خراسان  
وازادیب   آمد  نواب   مدرسه  به  آمد  
تا  نماید   تعیین  وقتی  کرد   درخواست 
شاهرضا   بیمارستان   رئیس  اعلم   امیر 
بااو مالقات کند. ادیب روزی را معین کرد  
وبمن دستورداد  برای چای آماده کردن  
اطاعت  که  حاضر شوم  سماور   بوسیله 
کردم . امیر اعلم  درابتدای ورود  با بادو 
بورت  رفتار کرد . ولی پس از  آنکه ادیب  
درباره برامکه  بصورتی تاریخی  ومفصل 
سخن گفت  که برای اعلم تازگی داشت 
موضع خودرا  عوض کرد ورفتاری بسیار  
مؤدبانه درپیش گرفت . بقراری که اطالع  
پیدا کردم  امیر اعلم  بقوام السلطنه گفته 
مالقات  را  ادیب  باید  هرطورشده   بود  
قوام   . است  دیدنی  انصافاً  زیرا  کنید  
السلطنه  شاهزاده حاج مرتضی میرزا  را 
احضار کرد  وباو گفت  ادیب را به  دار ایاده 
بیاورد  تااورا ازنزدیک ببیند. شاهزاده نیز  
یک روز عصر  به مدرسه نواب آمد  وپس 
بادیب  خودرا   نظر  مقدماتی   تهیه  از 
داد   پاسخ  با سادگی  ادیب   اظهار کرد.. 
من حال خارج شدن  ازاین اتاق را ندارم  
ومعذرت می خواهم . این نرمی وسادگی  
جواب  موجب شد که  حاج مرتضی میرزا  
براصرار و  وبیان اهمیت موضوع  بیفزاید 
وبدون  سادگی   بهمان  مجدداً   ادیب   .
اظهار دلتنگی  جواب داد  : عرض کردم  
اصرار  بیهوده  چرا  ندارم   درستی  حال 
قدری  دراینموقع   شاهزاده  کنید؟  می 
عصبانی شد  وگفت : این مرد فرمانروای  
خراسان  است ومیل دارد  شمارا مالقات 
من  بعقیده  آورید؟   می  عذر  چرا  کند 
این  طوری  بر  باید قبول کنید  وعالوه 
دوستانتان   برای  که  کنید   مالقات  بااو 
سودمند باشد . دراین موقع دیگر  طاقت 
ادیب تاق شد و با نهایت خشونت  و تغیُیر 

گفت : شاهزاده  چه میگویی؟ من خیال 
کردم تو سالها  نزد من درس خوانده ای 
وسالها  درخلوت وجلوت  با من معاشرت 
باروحیه  هرکس   از  بیش   ، ای   کرده 
اکنون  ولی  آشناهستی  من  واخالق  
خالف  آنرا مشاهده می کنم . اگر تو می 
خواهی  حاکم تربت بشوی من چراباید به 
قوام السلطنه تملق بگویم؟ قوام السلطنه 
کیست  ودیداراو  چه ارزشی  برای من 
دارد ؟ نه به او کاری دارم  ونه ازاو چیزی 
مرا  دارد  میل  خیلی  اگر   . خواهم  می 

مالقات کند  مانند همه مردم  باید بهمین 
اتاق  بیاید  وروی همین نمد بنشیند. قوام 
السلطنه  هرقدربزرگترباشد  از امیر تیمور  
بزرگتر نیست . امیر تیمور بسبب  احترام 
رفت   حافظ  خانقاه   به  وادب  علم   به 
ایشان هم  باتاق مدرسه تشریف آورند. 
اگر من دارای مقام ومرتبه حافظ نیستم  
نیست  بزرگتر  تیمور  امیر  از  ایشان هم 
 . کوچکتراست  تیمور  امیر  از  بسیار  و 

شاهزاده پس از  شنیدن بیانات  متغییرانه 
ادیب  سکوت کرد وچیزی نگفت . پس از 
چنددقیقه  اجازه مرخصی گرفت ورفت. 
قوام السلطنه  ازاین اندیشه که باید  این 
مرد تاریخی را مالقات وازسحنان  گرم 
واستادانه اش  استفاده کند  وشعر خواندن 
اورا  که حقیقتاً بسیار عالی  وممتاز بود 
بشنود   دست بردار نبود. وعاقبت بکمک  
شاهزاده ایرج میرزا  که ازدوستان بسیار 
نزدیک  ادیب بود  بمالقات  ادیب نایل  
شد . باین ترتیب که ایرج  بقوام السلطنه  

باغ  روزی  که  گذارد   می  قرار  اینطور 
ملی را قرق کند وایرج عصر آنروز ادیب 
را بباغ بیاورد تا ضمن گردش  بایکدیگر 
مردی  السلطنه   قوام   . کنند  مالقات 
پلنگ  صفت بود  وهرگز حاضر نمی شد  
از آن مقام  جبروتی  و قدرتی که برای 
بود  قدم  خود درخراسان  فراهم کرده 
فرو  گذارد. غافل از اینکه  درمقابل  او  
شیرمردی وارسته  وبی اعتنا به مافیها 

قراردارد. ایرج مانند اغلب روزها  ، آن روز  
ادیب را  برای ناهار به خانه اش دعوت می 
کند  ومطابق معمول  طرف عصر  برای 
می  بیرون  خانه  از  ملی   درباغ  گردش  
آیند  بمحض اینکه  ادیب وارد باغ ملی 
می شود  ومی بیند  در آنجا کسی نیست  
بایرج می گوید  گویا امروز باغ قرق باشد  
ایرج می گوید   . برگردیم  ما  بهتر است 
برفرض قرق باشد  برای ما قرق نیست . 
ادیب باکمال هشیاری  وقتی می بیند  از 
طرف مقابل  عده ای نمایان شدند  فوراً 
راه خودرا  بطرف دیگر  باغ کج می کند  
که با آن عده  مواجه نشود. قوام السلطنه  
با آن باو بروت خاص خود  ناچار می شود  
نخواهی   خواهی  که  کند  حرکت  طوری 
بازهم   ونتواند  شود   تنگ  ادیب  بر  راه 
بکوچه علی چپ بزند و باألخره  پس از 
حرکت  بسرعت  وگذشتن از  چندپیچ 
میرساند   ادیب  بجلوی   خودرا  وخم  
وسالم می کند. دراین موقع ایرج  مراسم 
معارفه  راانجام می دهد  وقوام السلطنه  
پس ازادای احترام  وادب  بسیار  تکلیف 
می کند  برای صحبت در  جایی بنشینند  
وباین ترتیب  یکی دوساعت  وقت آنان  
می  خوانی  وشعر  ادبی   های  بصحبت 
خداحافظی  یکدیگر  از  سپس   . گذرد 
می کنند وهریک بسویی میروند. ادیب 
ایرج را مورد  عتاب قرار می دهد  وگله 
می کند  که چرابدون  اطالع او  این نقشه 
را طرح کرده اند. ایرج هم با آن اخالق 
مخصوص  وزبان چرب ونرم خود ازادیب 
هرچه  ومیگوید  کند  می  خواهی  عذر 
باشد  قوام السلطنه  مردی است طالب 
علم  وادب . جنابعالی نباید  اینقدرازاو 
هرچه  میگوید   ادیب  باشید.  گریزان  
فکر  دراین  ر  باردیگر  اما  گذشت   بود 
نباشید  که من خسته می شوم  ومطلقًا  
ندارم  اشخاص  اینگونه  بمالقات   تمایل 
.بعدها قوام السلطنه بخدمت ادیب می 
آید  واین البد چیزی بود که مناعت طبع  
آمیخته  بغرور  ادیب را تسکین میداد. 
قوام السلطنه  شعرهای خودرا  بمنظور 
نقد  و نظر برای ادیب می خواند.)صفحه 
369 جلد پنجم   پژهشکران معاصر از 

هوشنگ  اتحاد  چاپ اول  (
پروین  از  ای  خاطره  آینده  درشماره 

گنابادی را خواهید خواند.

گشتی ردمیان کتابها

)13۰۵ -1۲۴3 ( نیشابوری  ادیب  از  یادی 

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

ادیب نیشابوری

   دکتر  همایون آرام- نیویورک

دانستنی های پزشکی 
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مرد یکصد میلیار دی
درروز جمعه سیاه یعنی جمعه ی پس از 
نوامبر(  جمعه  )آخرین  شکرگزاری  روز 
آمریکائی ها و اخیراً انگلیسی ها به پیروی 
از آمریکائی ها اجناس مورد نیاز خودرا با 
قیمت  نصف  به  گاهی   - کلی  تخفیف 
اصلی خریداری می کنند وازاین طریق 
هم خریداران وهم فروشندگان  متنفع 
و  میلیونرها  که  فوربز  مجله  شوند.  می 
میلیاردرهای جهان را مع رفی می کند 
نوشت پس از جمعه سیاه  امسال  ثروت 
مدیر اجرائی آمازون بنام جف بزوس به 
واو   . است  رسیده  دالر  میلیارد  یکصد 
تنها مرد جهان است که ثروتش 1۲ رقمی 
است . بدبخت تا آخر عمر هم قادر نیست  
اینهمه پول را بشمارد چه رسد به اینکه 

بخواهد خرج کند.

که  است  گیتز  بیل  آقای  ایشان  بعداز 
ثروتش به 90 میلیارد دالر بالغ می شود.

آبجو درفضا
از  معروف  سازی  آبجو  شرکت  بادوایزر 
زمین بیس بال  بوستن بنام فن وی پارک  
اخراج شد تا بجای آن شرکت آبجوسازی  
بوستنی  شرکت  یک  که  آدامز  ساموئل 
است جای اورا بعنوان آبجوی رسمی تیم 

رد ساکس بوستن  بگیرد. 
اما» بادوایزر« ازبوستن پرکشید و درروز 
چهارم دسامبر  خودرا به ایستگاه فضائی  
بین المللی رساند تا فضانوردان  مقیم این 
ایستگاه فضائی با نوشیدن آن   سرمست 

شوند.  .

دزدان ودکا

که  احتیاجی  بخاطر  دزدها  از  بعضی 
اخیراً  میزنند.  دزدی  به  دست  دارند  
سازی  ودکا  کارخانجات  از  دریکی 
کالیفرنیا حدود 1800 گالن  ودکا دزدیده 
دزدان   یا  دزد  ازاین  اثری  هنوز  و  شد 
بدست نیامده است . این دزد سرمست 
به  نیازی  تا آخر عمرش  باشد  تنها  اگر 

خرید ودکا ندارد..

طالبوف  و  خط فارسی
طالبوف  است   شایع  آنچه  برخالف 
فارسی  الفبای  تغییر  طرفدار  تبریزی  
نبود بلکه او خواستار اصالح  خط بود. 
او می گفت » علت اصلی جهالت ملت 
 » ماست  مندرس  ابجد  یا  الفبا   ُ اسالم 
واصالح خط  » روح ترقی ملت«  است 
ولی تغییر خط به مصلحت نیست . بلکه 

باید کاری کرد  که خط فارسی » ده یِک  
سهولت « الفبای سایر ملل را پیدا کند. 
یعنی نقطه را  از حروف برداریم . اعراب 
قائمه  زوایارا   . بکنیم  کلمه  داخل  را 
بسازیم واطفال  دبستان را  از » مرض 
ایرانی   نزد  که  ووقت  استعداد  مهلک 

هیچ معنی ندارد ، آسوده نماییم .«

راشد وکلیسا
همه  را  راشد  حسینعلی  مرحوم 
میانساالن ایران می شناسند او شبهای 
میکردو  سخنرانی  رادیو  از  پنجشنبه 
.او  بود.  معروف  روشنفکر  آخوند  به 
ماجرایی را برای دکتر باستانی پاریزی 
تعریف کرده که استاد آنرا درکتاب هفت 

عروس ویک داماد نقل کرده است :

» آقای راشد بمن گفت :شب یکی از ایام 
متبرکه بود ودررم درکنار ستون  کلیسا 
سخت  پیداکرده  وحالی  بودم  نشسته 
می گریستم . یکی از خدام کلیسا  که 
دیده بود  وقت گذشته  بطرف من آمد 
که مطلب را به من بگوید. کشیش بزرگ 
که متوجه این نکته شد به او اشاره کرد 
خود  حال  کناررودومرابه  خادم  آن  که 
گذاشت وهمچنان منتظر ماند تا من کم 

کم ازجابرخاسته خارج شدم .«
من  استکه  سال  »چهل  گفت  راشد 
شبهای عاشورا منبررفته ام وهزاران نفر 
درمنبر من درچنین شبی حضورداشته 
اندولی آن حالتی که آن شب در کلیسا 

هیچ  در  و  جا  درهیچ   ، داد  بمن دست 
نداده  دست  مسجدی  ودرهیچ  شهر 

بود.«

کنفسیوس  که بود؟

نامند  می  کنفسیوس  اورا  ها  اروپایی 
وهموطنانش به زبان چینی اورا کونگزی 
او  کنند.  می  خطاب  فوتزو  کونگ  یا 
درتاریخ  چین به متفکر و معلم  شهرت 
میالد  از  پیش  سال   551 اودر  دارد.. 
علمی  رشته   6 استاد  او  شد.  متولد 
وهنری چینی : علوم روحانی ، موسیقی، 
و  ، خوشنویسی   رانی  ارابه  کمانداری، 
ریاضیات بود. اونخستین کسی بود که 
باید  مردان  همه  اصرارداشت  درچین 
ایجاد  بهتری  دنیای  تا  باسوادشوند 

گردد.

خلفا کیستند؟
واین   . است  جانشین  بمعنی  خلیفه 
عنوان به حاکمان اسالمی داده می شد.

که خودرا جانشین محمد می دانستند.
وفات  محمد  که  میالدی   63۲ ازسال 
او  جانشینی  به  او  پدرزن  ابوبکر  کرد 
حکومت کرد بعد نوبت به عمر و عثمان 
و علی رسید.این چهار خلیفه را خلفای 
راشدین می گویند.درسال 661 میالدی 
 . شد  تقسیم  مهم  شعبه  بدو  اسالم 
دسته ای شیعه و دسته ای دیگر سنی 
و  معتقدبودند  شیعیان  شدند.  نامیده 
آنها  اول  امام  که  باورند  براین  هنوزهم 
علی جانشین محمد بوده است وبعدازاو 
یازده فرزندش جانشینان پیامبر اسالم 
عضو  دوازدهمین  هنوز  هستند.که 
خانواده علی بنام امام عصر زنده است 
فاطمه  اعقاب  از  که  فاطمی  خلفای 
دختر پیامبر بودند از سال 756 تا 1031 
اسپانیا حکومت کردند.اوج  میالدی در 
در  اسالم  دنیای  پیشرفت  و  شهرت 
حکومت خلیفه عباسی  هارون الرشید 

بود.)عکس صفحه قبل(.

سرزمین اقیانوسیه
سطح  پیش  سال  پنجهزار  حدود  تا 
بطوریکه  بود  امروز  تراز  پایین  دریاها 
بهم  نو   گینه  و  استرالیا   ، تاسمانی 
پیوسته و یک قاره را تشکیل می دادند.
با  ای  عده  پیش  هزارسال   50 حدود 
پیمودن اقیانوس از جنوب شرق آسیا به 

استرالیا رفتند.

روزگاران  آن  های  خشکی  از  بسیاری 
هم اکنون درزیر آب مدفون شده اند

عقیده مصریان درباره مرگ
دنیای  بسوی  گامی  را  مرگ  ها  مصری 
خواهدبودمی  جاوید  زندگی  که  آینده 
دانستند..تصور براین بود که هرکس از 

سه روح برخورداراست : کا ، با، اخ .
از  بخوبی  آینده  دردنیای  اینکه  برای 
بدن  باید  برخوردارشوند  جاودان  عمر 
آنها  دست نخورده وسالم بماند . بهمین 
دلیل جسد مردگان سرشناس ومتمول  
فقرا  کردند..وبرای  می  مومیایی  خودرا 
ومساکین جسدرا نمک سود می کردند. 
بدین طریق که امعاء واحشاء را درداخل 

مواد  وبا  میریختند  ای  شیشه  تنگ 
نگهمیداشتندو  سالم  را  آن  شیمیایی 
تا  خواباندند  می  درنمک  نیز  جسدرا 

سالم بماند.

سودکردن  نمک  روش  باال   درتصویر 
جسدرا درمصرباستان می بینید.

فروپاشی  شوروی
  1953 درسال  استالین  مرگ  از  پس 
های  کمپ  از  اززندانیان   بسیاری 
تحت  شوروی  اما  آزادشدند.  سیبری 
خروشچف   جدید   رهبر  حکومت 
همچنان  درفضای بسته و رازناک باقی 
ماند.کا-گ - ب. پلیس مخفی با هرکس 
که در خط  کمونیست نبود  برخورد می 

کرد.
جبهه  در  شکاف    1980 دردهه 
 1985 درسال  ظاهرشد.  کمونیست 
میخائیل گورباچف  رهبر شوروی شد او 
سیاستی را که از سه عامل برخورداربود 

پایه گذاری کرد:
اقتصادی(،  اصالحات   ( پروستاریکا 
گالسنوست ) شفافیت کارهای دولتی(  

و افزایش دموکراسی .
را  ارتش  بودجه  همچنین  گورباچف 
کاهش داد و با غرب رابطه  ای گسترده 
 1989 درسال  کرد.بطوریکه  برقرار 
افتتاح  درمسکو  دانلد  مک  رستوران 
آزادی  به  شوروی  مردم  شد.وقتی 
هایی دست یافتند مردم اروپای شرقی 
شدند.ودر  آزادیها  همان  خواستار  نیز 

چکسلواکی،   ، لهستان   ، مجارستان 
انتخابات  بلغارستان   و  رومانی 
برسر  دمکراتیک  دولتهای  برگزارشدو 
زمان جمهوریهای  درهمین  آمدند.  کار 
استقالل  خواستار  نیز  شوروی  داخل 
شدند و باین ترتیب درسال 1991  اتحاد 

جماهیر شوروی فرو پاشید.

شرکت والت دیسنی و فوکس
کرد  اعالم  دیسنی  والت  شرکت 
قراراست بیشتر تأسیسات  فیلمسازی  
خریداری  را  ویکم  بیست  قرن  فوکس 

کند. 
تأسیسات  این  خرید  برای  که  مبلغی 
میلیاردو   5۲ معادل  است  شده  تعیین 

چهارصد میلیون دالر است .

رسوایی های جنسی درآمریکا
آزادی  بدلیل  کردیم  می  فکر  زمانی 
وجوددارد   آمریکا  جامعه  در  که  هایی 
و مردم این کشور با عقده های جنسی 
روبرو نیستند محیط های کاری سالمتر 
بهتراز  خانوادگی  معیارهای  و  است  
شود.  می  مراعات  هرکشوردیگری 
سوء  به  مربوط  های  پرونده  روزها  این 
هالیوود،  در  جنسی   های  استفاده 
دررسانه ها ، در کنگره آمریکا  وحتی 
درکاخ سفید  که همه ریشه در سالهای 
گذشته دارند  مفتوح شده است  و خط 
بطالن براندیشه های ما درباره صداقت 

و پاکی و معصومیت محیط های اداری 
آمریکا کشیده است .

منشاء فساد  هالیوود است که دختران  
خود  بسوی  را  ثروت  و  مشتاق شهرت 
می کشاند که برای دست یابی بخواست 
استفاده  سوء  هرگونه  مجبورند  خود 

جنسی را تحمل کنند. 
ماقبال هم در مقاله ای  به این موضوع 
اشاره کرده بودیم که متأسفانه  امروز به 
حقیقت آن  رسیده ایم . ناگفته نگذاریم 
جنسی  های  پرونده  ازاین  برخی  که 
جنبه سیاسی دارد و سیاستمداران آنرا 
خود  رقیب  علیه   اسلحه  یک  بعنوان 

بکار می برند.

نامه اي بدون نقطه از زمان 
قاجار! 

نوشته اي که مي خوانید نامه اي است 
به  الویري”  محمد  میرزا  مرحوم  که” 
سیف  حسیني  امیر  احمدخان  مرحوم 
الممالک فرمانده فوج قاهر خلج نوشته 
بي  حروف  از  نامه  پایان  تا  شروع  که 
از  خود  نوع  در  و  انتخاب  الفبا  نقطه 
شاهکارهاي ادب زبان پارسي به شمار 
مي آید.   انگیزه نامه و موضوع آن کمي 
در آمد و کثرت عائله و تنگي معیشت 
بوده است. این نامه در زمان ناصرالدین 

شاه برشته تحریر درآمده است :.
متن نامه : 

امر و  امرا را کردگار احد،   سر سلسله 
ساوه  محمد  گو  دعا  دهاد.  سرمد  عمر 
اي در کلک و مداد ساحرم و در علم و 
سواد ماهر. ملک الملوک کالمم و معلم 
ممالک  کل  در  حرام.  و  حالل  مسائل 
درهرعلم  دارم.  رسم  و  اسم  محروسه 
کلک  .در  موسسم  هراصل  در  و  معلم 
وحکم  درعلم  درعالم،  دومم  عماد 
مسلم کل امم سرسلسله اهل کمالم اما 
کوطالع کامکار و کو مرد کرم؟ دلمرده 
آالم دهرم. کوه کوه دردها در دل دارم. 
مدام در دام وام، و علي الدوام در ورطه 
آالم دهرم هر سحر و مسا در واهمه و 
وسواس که مداح که گردم و کرا واسطه 
و دو  اصالح دهد  را  مهامم  که  آرم  کار 
سه ماهم آسوده دارد. مکرر داد کمال 
دادم و در هر مورد مدح معرکه ها کردم. 
ُدر، همه الله همه گل،  همه گوهر همه 
همه عطار روح همه سرور دل، اما الل 
را مکالمه و کررا سامعه و کور را مطالعه 
آمد. همه را طال سوده در محک ادراک 
آورده احساس مس کردم و المساس گو 
آمدم. اما عالمه دهرم، ملولم و محسود 
و عوام کالحمار محمود و مسرور . ال اله 
اال اهلل وحده وحده دال در گله مسدود 
دار در همه حال که کارهاي همه عکس 
مدعا آمد عالوه همه دردها و سرآمد کل 
معرکه ها عروس مهر در آرامگاه حمل 
در آمد. عالم و عام الم و کرام، صالح و 
طالح، صادر و وارد، کودک و سالدار، گدا 
و مالدار، همه در اصالح اهل و اوالد و هر 
دارد  و سودا  معامله  در  هر هوس  کس 
آماده و اطعمه و هر سماط گرد آورده، 
حلوا و کاک، سرکه و ساک، کره و عسل، 
و  دلمه  کاهو،  و  گرمک  و حمل،  سمک 
همه  کدو،  کلم  الي  آلو،  و  امرود  کوکو، 
در راه، مکر دعاگو که در کل محرومم و 
در حکم کاالمعدوم. اگر موهوم و معلول 
گردد  ارده  درم  دو  و  صاع  سه  معدل 
حامد و مسرورم. مگر کرم سر کار اعلي 
که سرالولد و سرالوالد در او طلوع کرده 
و دادرس آمده، درد ها دوا، وامها ادا و 

کامها روا گردد . . . 
فرستنده مهدی -م از یزد

وخواندنیکـوتاه
کوتاهوخواندنی

  کوتاه    و
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از نخستین موجودات زنده
آیا هیچ نشانه ای از نخستین موجودات 
زنده   د ردست است ؟  پاسخ مثبت است.

 یکی از دانشمندان  هندی  اخیراً نوعی 
میکروفسیل پروکاریوتی  یافته است که 
بیش از دو میلیاردسال از عمر این فسیل 
می گذرد. گفته می شود این موجود ریز 
از نخستین موجودات زنده است که در 
دو میلیارد سال پیش زندگی می کرده 
نیز  میلیمتر  یک  از  فسیل  این   . است 

کوچکتراست .

فسیل چیست ؟

است  ای  زنده  موجود  بقایای  فسیل 
است  میزیسته  پیش  میلیونها سال  که 
بیشتر فسیلهای بدست  آمده  بقایایی  از 
استخوان ، صدف ، تخم   جانداران  ویا 
، برگ و دانه های گیاهان هستند..فسیل 
مبنای   بر  را  فسیل  یک  عمر  شناسان 
عمر الیه ای اززمین که آن را دربر گرفته 

تشخیص می دهند.

ستاره های نوترونی
ستاره های نوترونی  بسیار کوچکند  اما  
نوترون  از  و  ومتراکمند   فشرده  بسیار 
ها شکل می گیرند.پوسته آنها بیشتر از 
جنس آهن و نظایر آن است .ستاره های 
نوترونی بطور میانگین به  قطر ۲0 کیلومتر 
هستند اما وزن آنها باندازه خورشید است 
از خاک ستاره  قاشق  غذاخوری  . یک 
نوترونی حدود  یک میلیارد تن وزن دارد.  

باورکردنش خیلی سخت است .

زودیاک  یا منطقه البروج

پیشینیان  ما فکر می کردند که خورشید 
هر  .قرارگرفتن  چرخد  می  زمین  بدور 
خورشید  درمقابل  را  فلکی   صورت 
فلکی  برج  نامیدند.دوازده  برج می  یک 
را  آن  ایرانیان  ازدیرباز  که  وجوددارد 
میالدی   964 درسال  اند.  شناخته  می 
دانشمند ایرانی عبدالرحمن صوفی که در 
اصفهان میزیست  برج های فلکی دوازده 

گانه را تعیین وترسیم کرده است .
برج حمل؛ قوچ، بره

برج ثور؛ گاو نر
برج جوزا؛ دو پیکر

برج سرطان؛ خرچنگ
برج اسد؛ شیر

برج سنبله؛ خوشه، دوشیزه
برج میزان؛ ترازو
برج عقرب؛ کژدم

برج قوس؛ کمانگیر
برج جدی؛ بزغاله نر )بزماهی(

برج دلو؛ آب ریز
برج حوت؛ ماهی

چینی ها نیز ازبرجهای دوازده گانه برای 
فال بینی و پیشگویی استفاده میکردند 
برجهای چینی   که هنوز هم رواج دارد. 

ازاینقرارند:
موش - ورزا-ببر- خرگوش- اژدها -

اسب -گوسفند -میمون-خروس-سگ 
- خوک

عنکبوت بیوه سیاه 
عنکبوت ماده ای که بیوه سیاه نام دارد  
وقتی با عنکبوت نر جفتگیری می کند  
پس از پایان جفتگیری در حقیقت شوهر 
خودرا می خورد خوراک عنکبوت بیشتر 
در  تقریباْ  عنکبوت  هستند   حشرات 

هرجای دنیا وجوددارد.

انواع حافظه
ما انسانها سه نوع حافظه داریم : 

حافظه حسی : که مدت آن بسیار کوتاه 
فرد  توجه  وبمرکز  است  ارادی  وغیر 

ارتباطی ندارد .
حافظه کوتاه مدت : حافظه ای است که 
مغز برای مدتی بسیارکوتاه آن رادرخود 

نگهمیدارد.
که  است  ای  حافظه   : درازمدت  حافظه 
ممکن است برای چندسال ویا حتی تمام 

عمر در مغز نگهداری شود.
تقویت حافظه وجوددارد  برای  راههایی 
یکی از آنها استراحت فکری بین سپردن 
دو مطلب به مغز است . دانش آموزانی که 
شبهای امتحان بدون استراحت سعی می 
به حافظه خود  را  کنند مطالب مختلف 

بسپارند  نادانسته حافظه خودرا تضعیف 
می کنند.

تبدیل اونس به پوند

واحدهای وزن  از  هراونس که درآمریکا 
محسوب می شود برابر با5 0.06۲  پوند 
با 31۲5/.  برابر  اونس  بنابراین  5  است 
با  برابراست  اونس  ده  یا  پوند می شود. 
برای  الی آخر.  درحقیقت  6۲5/. پوند.. 
تبدیل هر اونس به پوند باید آن را بعدد 

16 تقسیم کنید.
میرسد  شما  بدست  که  آزادی  مجله 
حدود 5 اونس وزن دارد. اگر عدد 5 را به 
16 تقسیم کنیم  وزن مجله به پوند معادل 

31۲5/. است .

لکه های خورشیدی 
لکه های خورشیدی نقاط سیاهی هستند 
به  کردن  نگاه  با  خورشید  برروی  که 
خورشید با عینک مخصوص ویا انعکاس 
توان مشاهده کرد.  خورشید درآب می 
حرارت این نقاط برسطح خورشید حدود 
بقیه  از  ۲000 درجه سانتیگراد است که 
نقاط خورشید سردتراست وبهمین دلیل 

سیاه بنظر میرسد.

پاهای خرگوش 
باال  سریعتر  ازسرباالیی   خرگوشها  آیا 

میروند و یا در سراشیبی  سریعترند؟ 
پاهای  از  خرگوش  عقب  پاهای  چون 
خرگوشها  بلندتراست  جلویی 
از سرازیری   درسرباالیی خیلی سریعتر 

می توانند بدوند.

قند مفید برای بدن
همه از قند اضافی  در خون می نالند و 
های  خوراکی  خوردن  از  دلیل  بهمین 
هم  قندی  آیا  پرهیزند.  می  شیرین 

وجوددارد که برای بدن مفید باشد؟
اوال هرچیزی که زیادازحد مصرف شود 
برای بدن مضر است اما پاسخ این سئوال 
این است که قندی که با چای می خوریم 
قند خالص است . ویتامین ندارد  وفاقد 
پروتئین است وهیچیک از امالح  طبیعی 
خالص  درقند  است  مفید  بدن  برای  که 
خالص  قند  این  اسم  شود  نمی  یافت 
ساکاروز است که توسط بدن قابل جذب 
نیست وبدن ما آنرا به گلوکز تبدیل کرده 
های  کند.میوه  می  جذب  آنرا  وآنگاه 
شیرین قند نوع گلوکز دارند و این قند 
جذب بدن می شود.پورسینا هم این نوع 
قند میوه هارا می شناخته ولی این نام را 
برآن نگذاشته بود .فقط اشاره می کند که 

قند میوه ها برای بدن مفید است . قند 

خرماهم برای بدن مفید است اما پورسینا 
می گوید کشورهایی که قوت غالب آنها 
افراط  آن  درخوردن  نباید  نیست  خرما 
انگور  ایرانی  این دانشمند  بخرج دهند. 
تردانسته  مفید  بدن  برای  را  وانجیر 
مشروط براینکه جزء غذای روزانه باشد 
نه اینکه بر لیست غذای روزانه تحمیل 
آن  نباید درخوردن  دیگر  بعبارت  شود. 

زیاده روی کرد.

کوچکترین پستاندار
پستانداری  کوچکترین  شبگرد  موش 
است. شده  شناخته  کنون  تا  که  است 
این حیوان با  وجود کوچکی جثه بسیار 
وحشی وجنگجوست وهرروزباندازه وزن 
خود غذا می خورد.اگر گرسنه باشد به 
قیمت جانش تالش می کند تا غذارا از 

حتی حیوانات بزرگترازخود بدست آورد.

مرحله جدید در درمان 
سرطان

اخیراً پیشرفتهایی در درمان   بعضی از 
انواع سرطان بدست آمده است که امید 
بیماری  براین  بشر  غلبه  برای  را  زیادی 
بدون درمان  بوجود آورده است .دراین 
روش بااستفاده از  سلولهای دفاعی بدن  
مؤثرتراز شیمی درمانی و پرتو درمانی   به 

جنگ سلولهای سرطانی می روند.
  CAR T cell therapy درمان سلولی 
سرطان است که با استفاده از سلول های 
T )یا سلول های جنگنده( در سیستم 

ایمنی بدن بیمارکار می کند.
با اضافه کردن گیرنده جدید )یا قالب(که 
 chimeric antigen به عنوان آنتی ژن
شود.  می  نامیده   CAR یا   receptor

سلول سرطانی را ازبین می برند.
سلول های جدید CAR T در داخل بدن 
بیمار بدنبال سلول های  سرطانی موجود 
در تومورها می گردد و به آنها حمله می 

کند.
از آنجایی که  دراین روش  سلول های 
به  تبدیل شدن   برای  یا قالب   گیرنده 
از  سرطان  با  کننده  مبارزه  های  سلول 
سلول های  بدن خود بیمار  استفاده می 
کنند،  بنابراین هر درمان مخصوصا برای 

همان بیمار  برنامه ریزی  می شود.
انواع  از  برخی  در  درمان  روش  این   
سرطان مؤثر بوده  است. عوارض جانبی 
تا  خفیف  تواند  می   CAR T درمان 
افراد  برخی  حال،  این  با  باشد.  متوسط 
تهدید  و  شدید  واکنش  است  ممکن 
کننده زندگی را تجربه کنند. همانطور که  
در تمام درمان ها، عوارض جانبی در یک 
بیمار ممکن است با عوارض جانبی دیگر 

افراد متفاوت باشد.

زیر  شرح  به  مرحله   6 در  درمان  این 
خون  اول  گیرد:درمرحله  می  صورت 
را  دفاعی  سلولهای  و  گیرند  می  شمارا 
ازآن جدا می کنند وبقیه را به بدن شما باز 
می گردانند. این مرحله دو تا سه ساعت 

طول می کشد.
خون  دفاعی  سلولهای  دوم   درمرحله 
بیمار به مرکز سازنده  طرح درمانی ارسال 
می شوددرآنجا CAR T  ویژه بدن بیمار 
تا  این مرحله 10  برنامه ریزی می شود. 
1۲ روز و گاه چند هفته بطول می کشد. 
درمرحله سوم ، یک هفته  قبل از دریافت  
درمانی  شیمی  بیمار  برروی   CAR T
برای  الزم  فضای  گیردتا  می  صورت 

دریافت سلولهای  جدید  باز شود.
در مرحله چهارم  سلولهای برنامه ریزی 
شده در بیمارستان یا در کلینیک به بدن 

بیمار وارد می شود.

این عمل یک ساعت طول می کشد اما 
ممکن است بیماررا چندروزدربیمارستان 
ببعد  سلولهای  ازاین مرحله  نگهدارند. 
به  شروع  بیمار  بدن  به  شده  وارد  تازه 
تکثیر کرده و درسرتاسر بدن پخش می 
می  بدنبال سلولهای سرطانی   و  شوند 

گردند تا آنهارا پیدا کرده واز بین ببرند.
درمرحله پنجم  پزشک بیماررا تحت نظر 
می گیرد تا عوارض جانبی را کنترل کند 
اقامت دربیمارستان به عوارض جانبی  که 
بدن بیمار نشان می دهد بستگی دارد.و 
مرحله ششم  به پی گیری و کنترل گاه 
بگاه مربوط می شود که باید به پزشک 
مراجعه کرده  و پیشرفت یا توقف بیماری  

را مورد  بررسی قرارداد.
ازعوارض جانبی این نوع درمان می توان 
به تب ،  استفراغ ،  اشکال در تنفس  ، 
تپش  افزایش   ، فشارخون  آمدن  پائین 

قلب ، درد مفاصل و نظایر آن باشد.

دانه های سبوس دار
آیا گندم ، جو و برنج  اگر باسبوس  در 
غذای روزانه استفاده شوند بهتر است  یا 
پوست کنده آنها بهتر است .  متخصصین 
تغذیه می گویند اگرچه ذائقه ما بیشتر به 
نان گندم بدون سبوس و یا برنج پوست 
یا  کامل  های  .دانه  دارد   عادت  کنده  

لیفی  مواد  یا  فایبر  لطف  به  دار  سبوس 
عالوه  الزمند.  بدن  درآنهابرای  موجود 
بر این، خوردن دانه های سبوس دار می 
تواند به کاهش خطر ابتال به بیماری های 

قلبی و برخی از سرطان ها کمک کند. 

ورزش و جوانی
 پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که  
ورزش  سرعت پیر شدن سلولهای بدن را 
ُکند می کُنَد. این تحقیقات نشان می دهد 
که اگر دونفر همسال را در نظر بگیریم ، 
از  سال  ده  الاقل  کند  می  ورزش  آنکه 
نشستن  میرسد.  بنظر  جوانتر  دیگری 
بروز  و  چاقی  باعث  روز   مدت  تمام  در 
بیماریهای قلبی و  بیماری قند می شود.

وسرانجام باعث مرگ زودرس می گردد. 
باعث  فعالیت  عدم  اینکه  بخاطر  چرا؟ 
چاقی می شود و بدنبال آن  سکته قلبی ،  
سکته مغزی ، افزایش قندخون   را بهمراه 

خواهد داشت . 
درتحقیقاتی خون 1500 نفر زن ُمسن را 
گرفتند .  برروی آنهادر زمینه بیماری های 
مزمن در زنان بعد از یائسگی به تحقیق 
قبلی  مطالعات  پرداختند.  گسترده 
نشان داده بود که با تقسیم سلول ها و 
گذشت زمان  ، بخشی از تلومرها)دنباله 
میروند.بنابراین  ازبین   ، ها(  کروموزوم 
طول این ناحیه ازکروموزوم  نشان دهنده  
عمر سلول )و به طور غیر مستقیم سن 
فردی که سلول  متعلق به بدن اوست ( 
خواهد بود. محققان عمر تلومر را نسبت 
به میزان تمرینات زنان مقایسه کردند، تا 
ببینند آیا فعالیت بدنی بر پیری تاثیر می 
که  داد  ونشان  بود  مثبت  پاسخ  گذاردو 

بدن ورزشکار جوان تر میماند.

پُرسش
 وپاسخ

علمی
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 ۲7 زن  ایدهن،  سارا   : تایم  مجله   
دختر  انتخاب  مراسم  در  که  ای  ساله 
بعنوان  جاری  سال  در  جهان  شایسته  
دخترشایسته عراق  شرکت  کرده بود ، 
بدلیل عکس گرفتن با همتای اسراییلی 
مرگ  به  تهدید   گاندلسمن   آدار  خود 
شده است . درشماره قبل با چاپ عکس 
هردورا  نظر  اظهار  هم   کنار  در  ایندو 
درمورد عکس انداختن نوشتیم . پس از 
اینکه آن عکس برروی فضای مجازی به 
سرعت منتشر شد  دختر شایسته عراقی 
و  گروهها  سوی  از  مرگ  های  تهدید  با 

افراد بسیاری  روبرو شد.

ایدن به CNN  گفت که پس از اینکهاو 
نوامبر  ماه  در  را  اینستاگرام  عکس 
از مردم تهدید کردند  گذاشت، شماری 
را  اش  خانواده  بلکه  را،  او  تنها  نه  که 
براثر   که  گفت  او   . کشت  خواهند  نیز 
او  خانواده  نهایت   در  تهدیدات  این 

مجبوربفرار ازعراق شدند .
ایدان گفت: »مادر من عصبانی شده  بود.

من به او گفتم: »مامان، فقط بیرون بیایید. 
او گفتم: من متاسفم  به  بیایید.«  بیرون 
و پرسیدم آیا او می خواهد من  صحنه  
رقابتها را ترک کنم. من آماده بودم از آن 

زمان خارج شوم.

طبق گزارش  خبر گزاریها   مردم ایران 
بصورتی گسترده  در نقاط مختلف ایران 
تظاهراتی علیه رژیم برپاکردند که تا زمان 
نوشتن این سطور همچنان ادامه دارد. در 

بعضی از شهرها  مردم شعار می دادند :
»مرگ بر دیکتاتور« و »مرگ بر روحانی« 
و »رضا شاه روحت شاد«، »چه اشتباهی 
کردم که انقالب کردم« . بااین شعارها که 
مخالفت مردم را بوضوح علیه رژیم نشان 
این  می دهد  سران جمهوری اسالمی  
تظاهرات را علیه گرانی  می دانند . در 
تظاهرات مشهد  تعدادی زخمی شدندو 

دهها نفر بازداشت گردیدند.

جمعه  امام  و  رهبر  نماینده  الهدی  علم 
مشهد گفت : تظاهرات حق مردم است  
اما مردم  ازراهی ناصواب تظاهرات خودرا 
تظاهرات  چرا  نگفت  او  کردند.   شروع 
شبیه  بسیار  که   1357 درسال  مردم  
تظاهرات امروزی بود ناصواب نبود وحاال 

ناصواب شده است .
دولتهای  به  اسالمی  جمهوری  رهبر 
مخالف رژیم ایران نظیر آمریکا  پیام داده 
آنهارا  پاسخ  بهمن   در۲۲  مردم  که  بود 
باشد  این  مردم  پاسخ  اگر  داد.  خواهند 
که باید گفت  عجب پاسخی مردم به خود 

رژیم دادند.

درحال  که  اکنون   ( تظاهرات   ادامه  با 
پنجم  روز  هستم  سطور  این  نوشتن 
خیزش نوین مردم ایران است (  بسیاری 
بااین نگرانی روبرو هستند که  احتمال 
دارد مجاهدین خلق  بقدرت برسند  و 
های  اورانیوم  که  آنند  نگران  نیز  برخی 
غنی شده و تأسیسات اتمی بدست نااهل 
تر از مالها بیفتد . دلیل نگرانی نخست این 
تلویزیونهای  از  عده خبرهایی است که 
آمریکا  پخش می شود و درآن از سازمان 
مجاهدین خلق  بعنوان آلترناتیو  یاد می 
کند. از سوی دیگر اطرافیان و مشاورین 
مجاهدین  طرفداران  از  ترامپ  آقای 
هستند. ازجمله آقای گینگریچ، جولیانی،  

در تجمعات مردم در شهرهای مشهد وقم  
و بعضی شهرهای دیگر شعارهایی مبنی 
داده  ازرژیم شاهنشاهی سر  بر حمایت 
از نخستین روز  ازجمله در مشهد  شد. 
راه پیمایی  شعار » رضا شاه روحت شاد«  
سرداده شد. درروزهای بعد نیز شعارهایی 
نظیر:» ایران که شاه نداره - حساب کتاب 
نداره - ای شاه ایران ، برگرد به ایران- 
پهلوی ، پهلوی ...«  یکی  از طرفداران 
دو آتشه خانواده پهلوی که دراین سی 
را  مبارزین  همه  سال  هشت  هفت  و 
همدست جمهوری اسالمی خوانده است  
از  که  را  ایران  داخل  مردم  بارهم  این 
طرفداران  کنند  می  جانبداری  سلطنت 
رژیم خوانده و درسایت خود نوشته است 
، این صداهارا  بعدا به فیلم اضافه کرده اند 

تا طرفداران سلطنت را  آشوبگر معرفی

 

درمورد  دیگر.  ای  عده  و  بولتن  جان 
های  اورانیوم  به  تروریستها  دسترسی 
غنی شده  نیز اگرچه نگرانی بجایی است 
که   دیدیم  هم  شوروی  فروپاشی  در  اما 
اتفاق سویی روی نداد . اگرچه آن زمان 
اینهمه گروه تروریستی کوچک وبزرگ 
وجود نداشت . یکی از آگاهان می گوید 
کارشناسانی که در مراکز اتمی ایران کار 
می کنند  ایرانی هستند و ایرانی باشرف 
را  اتمی  سوخت  به  مربوط  مواد  هرگز 
داد. نخواهد  قرار  تروریستها  دراختیار 
از سوی دیگر سازمانهای جهانی مراقب 
این مسئله جدی هستند.ومسلماً نقل و 

انتقاالت را از هم اکنون زیر نظر دارند.

کنند.  محسن رضایی هم در سایت خود 
نوشت که سلطنت درایران مرده و با َدِم 

عیسی هم نمی توان آن را زنده کرد.
همزبان شدن  یک طرفدار پادشاهی با 
محسن رضایی که در مقام فرمانده سپاه 
پاسداران صدها هزار جوان ایرانی را در 
نابلد  بدلیل   باعراق  جنگ  های  جبهه 
بودن  به کشتن داد  جای بسی تعجب 

است . 
پیدا  ادامه  مردم  نوین  خیزش  این  اگر 
کند ، بناچار باید درروزهای آینده  شاهد 
ظهور یک رهبر یا هماهنگ کننده  برای 
این تظاهرات  باشیم  . آیا با دعوتی که 
مردم از شاه ایران برای بازگشت بکشور 
پهلوی   رضا  شاهزاده  اند   آورده  بعمل 

رهبری را برعهده خواهد گرفت  یانه .

درایران  تظاهرات  که  چندروزی  دراین 
تظاهرات  از  جهان  رهبران  دارد  ادامه 
مسالمت آمیز  مردم ایران حمایت کرده 
اند.از میان آنها پرزیدنت ترامپ  بیش از 
همه وپیش ازهمه از مردم ایران حمایت 
رهبران   بعد   های  دروز   . است  کرده 
، چند سناتور  انگلستان   ، آلمان  کانادا، 
آمریکایی، وحتی جان کری وزیر خارجه 
جمهوری  دوست  که  آمریکا   پیشین 
اسالمی  است ،  از تظاهرات مسالمت آمیز 
اند.خبرهای  کرده  حمایت  ایران  مردم 

تأیید نشده حکایت از پیوستن برخی از 

*خبرهایی که دراین صفحه می خوانید 
تظاهرات  چون  و  شده  نوشته  روزبروز 
مردم ایران هرروز بُعد تازه تری بخود می 

گیرد ممکن است بعضی از این خبرها ی
 جدیدتر ، خبرهای قبلی را بی اهمیت 
کند.اگر چنین باشد بازهم آگاه شدن از 

همه این خبرهاالزم است.
به  تاکنون  که   شهرهایی  دربین   *
خیزش نوین مردم ایران پیوسته اند  نام 
یزدی  شود.   نمی  دیده  یزد  شهرستان 
ها  از ملی گرا ترین مردم ایران هستند 
به  توان  می  تظاهرات  در  آنهارا  وغیبت 
دوراندیشی آنها تعبیر کرد. آنها منتظرند 
تا ببینند  مسئولیت این تظاهرات را چه 
کسی برعهده می گیرد . درآنصورت  به 
دیگران خواهند پیوست یا همچنان  در 
حاشیه خواهند ماند. در انقالب 57، یزد 

کمترین تعداد » شهدا« را داشت .
از  آمریکایی   خبرنگاران  روزها   این   *
خانم سارا هاکوبی سندرز سخنگوی کاخ 
سفید می پرسند آقای ترامپ بنا نداشت 
که رژیمی را درجهان عوض کند. پس چرا 
خانم  میزند.  درایران  تغییر  از  دم  حاال  
سندرز جواب می دهد» منظور از تغییر  ،    
رژیم ایران نیست  بلکه راه وروش رهبران 
جمهوری اسالمی است .  «    به عبارتی دیگر 

افسران نیروی هوایی ایران به مردم  دارد. 
گفته می شود بدلیل جلو گیری از فرار 
فرودگاهها ی از طریق  فعلی  مسئولین 

هوایی  نیروی  باشرف  پرسنل   ، نظامی   
هستند.  اوضاع  مراقب  اکنون   هم  از 
دراین میان  رییس جمهور اسالمی هم 
تلویزیون پخش شد  از  که  در سخنانی 
از تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمایت 
غیر  را   تلگرام  به  دسترسی  اما  کرد 
ممکن ساخت و  تا این لحظه ، )پنجمین 
نفررا کشته  به 15  نزدیک   ) روزخیزش 

است و...

اگر امروز رهبران جمهوری اسالمی حاضر 
به پذیرفتن شرایط آمریکا درمورد توقف 
پروژه موشکی و اتمی خود بشوند آقای 
ترامپ احتماالً مردم ایران را تنها خواهد 
گذاشت . اما برخالف گفته خانم سندرز  
آقای ترامپ برای تغییر رژیم ایران  تالش 
می کند. منتهی نه با لشکر کشی بلکه با 

همت مردم ایران .
تهران  از  بتازگی  که  لوموند  خبرنگار   *
که  نوشت  لوموند  در  است   بازگشته 
مردم  تهی دست  و ندار  بیشتر طالب 
تغییر رژیم هستند و همین مردم هستند 
که خواستار بازگشت شاهنشاهی بایران 
هستند..  لوموند ازروزنامه  هایی بود که 
بنام اریک رولو به  با اعزام خبر نگارش 
تهران  آتش انقالب سال 57 را  گرمتر 
کرد. خبرنگار لوموند در مقاله اخیرش در 
این روزنامه نوشت : این رژیم ایران است 
رژیم  از  ومردم  ترسد.  می  مردم  از  که 

ترسی ندارند.
*  در خبرها آمده است که تاپایان روز 
از مردم  نفر  هفتم  حدود بیست وچند 
بقتل  امنیتی  نیروهای  از  هم  و چندنفر 
رسیده اند. همین تأیید کننده عدم ترس 
مردم از نیروهای امنیتی و سرکوبگر است 

که بعضی ازآنهارا کشته اند.

ازهمــــــــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از دختر شایسته عراق تهدید بمرگ شد

 BBC  :  دانشگاه گندی شاپور که تازیان آن را ُجندی شاپور می خواندند، یکی 
از  قدمت،  17 سده  از  بیش  با  و  است.  از سلسله ساسانیان  به جای مانده  آثار  از 
شهری  گندی شاپور  می شود.  محسوب  خاورمیانه  دانشگاه های  باستانی ترین 
است کهن در شمال استان خوزستان و در نزدیکی شهرستان دزفول که امروزه 
ویرانه های آن باقی است و به  سبب بیمارستان و دانشگاهی که در آن بوده شهرت 
هندی،  زبان های  از  کتاب ها  برخی  گندی شاپور،  دانشگاه  در  داشته است.  بسیار 
خدای نامه،  به:  می توان  ازآن جمله  که  شد،  ترجمه  پهلوی  به  یونانی  و  سریانی، 
َکلیله و ِدمنه، هزار افسانه، سند بادنامه ویس و رامین، آیین نامه، و تاج  نامه اشاره 
کتاب های  تمام  های  مانده  پس  بابکان،  اردشیر  که:  آورده است  ندیم  ابن  کرد. 
پراکنده باستانی ایرانیان را، از هند و چین جمع آوری کرد و به خزانه افزود. پسر 
او شاپور اول راه پدر را ادامه داد و و تمام کتاب هایی را که از زبان های دیگر به 
کتاب  یک  به صورت   را  اوستا  هم چنین  او  آورد.  گرد  بود،  شده   ترجمه  پارسی 

گردآوری کرد. 
یکهزاروهفتصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه جندی شاپور در فهرست 
بزرگداشت جهانی یونسکو منتشر شد. براساس این سند دانشگاه جندی شاپور 

رسمًا به عنوان نخستین دانشگاه و مرکزعلمی جهان معرفی شده است. 

گندی شاپور ، نخستین دانشگاه جهان

نگرانی ها ی مربوط به پس از سقوط رژیمتظاهرات مردم در اکثرشهرها ی ایران

دعوت ازشاه ایران برای بازگشت به کشور

حمایت رهبران جهان از  تظاهرات مردم ایران

نکته هایی  درباره تظاهرات مردم  شهرهای ایران
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بمن  اجازه خواهند داد  که نزدیک اتاق  
آقامحمد خان شوم  ودرهمان حال  شماها 
نیز  همراه من نزدیک  اتاق می شوید  . 
نگهبان مخصوص  به  کاغذرا  وقتی من  
اتاق خواب  نشان د ادم  واو خواست آن را 
بگیرد وبخواند  یکی از شما  بسرعت برق  
از پشت ، گلوی اورا  گرفته وبدون اینکه  
فرصت  فریادزدن  باو بدهید  اورا خفه می 
کنید. ونگهبان دیگررا  نیز بهمین ترتیب  
بایستی از پادرآورید وپس ا ز آنکه  آنهارا 
خفه کردید  شمشیرهای  آنهارا برداشته  
بامن وارد اتاق  خواب شهریار خواهیم شد 
ولی بایستی  توجه کنید  این کار بایستی  
ناگهانی  وهمزمان  انجام شود د. یکی از 
شرکای  جرم صادق خان  گفت  شما که 
می گویید  اول بایستی  نگهبان زندان را  
از پادرآوریم  که از زندان خالص شویم  
من حاضر نیستم همکار  خودم را بکشم 

. صادق خان گفت  این کار بعهده ی من.
 بعداز اینکه  در جزئیات نقشه  موافقت 
توجه  گفت   خان  صادق  شد   حاصل 
داشته باشید  که اتاق  بازداشتگاه قفل 
نشده  است بنابراین  براحتی می توانیم  
. بدین طریق  هرسه نفر   باز کنیم  دررا 
آقامحمد  قتل  نقشه   یکدیگر  باتوافق  
که  کردند  پیاده  صورت   باین  را  خان  
ابتدا هرسه نفر  ازاتاق بازداشتگاه  خارج 
شوند  ونگهبان را دفعتاً  غافلگیر کرده  
کرده  سپس  خفه  وبدون  سروصدااورا 
صادق  نهاوندی  کاغذی را بصورت  لوله 
شده دردست  گرفته وباتفاق همراهانش  
بطرف اتاق خواب  خواجه قاجار  حرکت 
کردند  ودر مقابل اتاق خواب ایستادند  
خان   آقامحمد  خواب  اتاق  محافظین  
ودرهمین  آمدند  نهاوندی  صادق  بطرف 
لحظه  صادق نهاوندی  کاغذلوله شده را  
به آنها نشان  داده  برای محافظن  اتاق 
خواب  شکی باقی نماند  که صادق خان  
کار فوری وحیاتی  باشهریار  ایران دارد 
نامه  است   آمده  شب   موقع  درآن  که 
وچون  برساند  سلطان  باستحضار   را  
هیچکدام  از آن سه نفر  مسلح نبودند  
بنابراین  مسحفظین  کوچکترین شکی 
بآنها ننمودند. درهمین موقع صادق خان  
نامه را مقابل  چشم نگهبان  قرارداد  که 
اهمیت  کاررا  باو نشان  دهد  وناگهان  
را  نگاهش  نگهبان  که   ای  درلحظه 
بادست  نهاوندی  انداخت صادق  بکاغذ  
در  که  چاقوئی   با  اورا  حلقوم   دیگر 
آنقدر  عمل  این  درید  داشت   دست 
فریاد   فرصت  که  شد  انجام  بسرعت  
زدن به نگهبان  نداد. صادق خان  بدن 
نگهبان را  آهسته  برروی زمین  گذاشت  
وخنجر وشمشیرش  رابرداشت . همزمان  
شرکای ُجرمش  نگهبان دیگررا  بهمین 
صورت غافلگیر  کرده وحلقومش را  قطع 
کردند وخنجر وشمشیرش  ر ا برداشتند. 
خان   صادق  محافظین،  ازپادرآوردن  با 
باز  ا  ر  خان  محمد  آقا  اتاق  دٍر  آهسته 
کرد . آقامحمد خان  به پشت خوابیده و 

بررویش لحاف  کشیده بودولی سرش از 
لحاف بیرون بود  و عرقچین بسر داشت.   
بآهستگی  را   لحاف  وقتی صادق خان  
کشید   پائین  خان   آقامحمد  ازروی 
خواجه قاجار  از خواب بیدار شد ولی قبل 
از اینکه متوجه  سوء قصد  به جانش شود  
صادق خان با کاردی که دردست داشت  
حلقوم اورا درید  خواجه تاجدار  تکانی 
خورد  که برخیزد  وچندبار دهان باز کرد  
که فریاد  زند اما  صدائی از دهانش شنیده 
نشد. دو نفرفراش هم   با کاردهای خود  
شاهرگ اورا  قطع کردند  سپس جیب 
های  سلطان را بازرسی کرده  ومقداری 
فراش   دو  بعدا   . آوردند  بدست  جواهر 
تفنگهای  نگهبانان مقتول را  پاک کرده  
و بدوش انداخته  و صادق خان هم همان 
لوله  کاغذرا  دردست گرفت و بسوی  در 
خروجی عمارت  حرکت کردند. نگهبان 
در ٍ عمارت  وقتی صادق خان نهاوندی  را 
بانامه ای که دردست  داشت  همراه دو 
فراش  مسلح که  همراهش بودند   دید، 
هیچ ممانعتی از خروج آنها نکرد. وقتی 
آنها از عمارت خارج شدند  وارد اردوگاه 
گردیدند  ودر آنجا با سرپرست  نگهبانان  
یعنی افسری  که سرپرست کل اردوگاه  
بود بنام صادق خان  شقاقی مواجه شدند. 
این موقع شب  از آنها پرسید   شقاقی  
گفت   نهاوندی  صادق   . روید   می  کجا 
نامه  این  بایستی  طبق دستور شهریار  
را  به سراب برسانیم  و احتیاج به اسب 
را  خودتان  حکم  گفت   شقاقی  داریم. 
نشان دهید  . صادق خان گفت  شهریار 
حکمی بما نداده است  . شقاقی گفت  من 
دیشب خدمت  سلطان بودم  ایشان هیچ 
مطلبی  دراین مورد بمن اظهار نکردند.
صادق نهاوندی گفت  شاید فراموش کرده 
باشند  بشما بگویند . شقاقی گفت محال 
است  شهریار به تمام  وقایع مهم  اهمیت 
می دهند  وهیچ موردی  از چشم ایشان 
شقاقی  موقع   دراین  نیست.   پوشیده 
متوجه  شد که سروصدای زیادی از دور 
بگوش میرسد خوب که دقت کرد  شنید 
خان  آقامحمد  میزند  فریاد  کسی  که 
نهاوندی  صادق  قاتلش  و  اند   کشته  را 
بصورت   ومبهوت   مات  شقاقی   . است 
که   ودید  کرد   نگاه  نهاوندی   صادق 
رنگ از صورت صادق خان پریده است. 
ودستورداد   شد   پیاده  اسب  از  فورا 
بیاندازند.   بزندان   و  دستگیر  آنهارا 
بعدازاین واقعه  پیک مخصوص رابسوی 
بولیعهد   را  تاجریان  شیرازفرستادند  
)فتحعلیشاه  جهانبانی  خانبابا  یعنی 

آینده(  اطالع دهد.
مجتهد   توسط  خان   آقامحمد  جسد 
شوشی  یعنی خاج بابک   درشهر شوشی  
بامانت گذاشته  شد تااینکه  بعدا توسط  
فتحعلیشاه  بحضرت عبدالعظیم  منتقل 
بخاک  اشرف   نجف  در  وسپس  گردید 

سپرده شد.   
آن شب که آخرین شب  زندگی آقامحمد 

شاه  به  که  درسفری  رضاشاه 
طاق  داشت،روی  آبادغرب 
عالمت  شکل  به  که  نصرتی 
بود؛عباراتی  شده  تهّیه  کشاورزی 
دید:»رعایای  مضمون  این  به 
آرزودارندکه  چون  پرست  شاه 
المقدوربیشترخدمت  حتی 
کنند،استدعامی نماینداجازه داده 
جدیدکشاورزی  وسایل  که  شود 

دراختیارآنان گذاشته شود«.
     شاه که ازخواندن این عبارت 
بود،اتومبیل  شده  خوشوقت 
شاگردان  صف  جلوی  خودرا 
سوی  وبه  نگاهداشت  مدرسه 
به  وقت  رفت،دراین  آنان 
ملتزم  که  الدوله  دکترلقمان 
چشمان  که  بود،دستورداد  رکاب 
کند،تاهرکدام  رامعاینه  شاگردان 
مبتالبه تراُخم هستند تحت معالجه 

قرارگیرند.
     دکتر مشغول کارشد ودرتمام 
ِشِنل  دامن  با  شاه  مدت  آن 
سروصورت  خودمگسهاراازروی 
به  کرد،تاعاقبت  دورمی  شاگردان 

صف بانوان رسید.
تفاوت قامت زنان دهاتی وشهری 
ودرآن  کرد  راجلب  وی  توّجۀ 
حمامی  زن  به  چشمش  میان 
پالتوی  زن  افتاد.این  آباد  شاه 
پوشیده  گشادی  ی  مردانه 
بلند  پاشنه  کفش  جفت  ویک 
وشلوارخودرادرزیر  برپانموده 
بود!شاه  جورابهایش  مخفی کرده 
مسئول  که  دینبلی  سرهنگ  از 
فرمایی  تشریف  ی  برنامه  تنظیم 
ازهم  بودپرسیدچرااینهارا 
جداکردید؟او مضطربانه پاسخ داد 
که خانزاد به اتفاق فالنی شرفیاب 
شده بودم ،شاید خودشان ایستاده 

اند.
تر  زنان شمامحترم  گفت:»  شاه    
مدت  نیستند«ودرتمام  اینان  ار 
حواسش متوّجۀ وضع مضحک زن 
حّمامی بود،عاقبت جلوی او ایستاد 

وپرسید: این پالتو چیست؟
 جواب داد:کرایه کرده ام.

- چرا مردانه!؟

خان  بود شنبه بیست ویکم  ماه ذیحجه  
سال 1۲11   یا 1۲1۲ هجری قمری بود. زیرا 
در بعضی از کتب شب قتل را  در دوسال 

مختلف نوشته اند. 

 - برای اینکه شکمم بزرگ است.
  - این کفشهاچیست؟

 - ازخانم سرهنگ گرفته ام.
پرسید:  دینبلی  از سرهنگ  شاه   

اینهاچیست که به این داده ای؟
به  قربان   : کرد  عرض  سرهنگ 
موکب  فرمایی  تشریف  مناسبت 

مبارک پوشیده است.
حمامی  زن  متوجۀ  دوباره  شاه   
به  که  شدوپرسید:اینهاچیست 
حمامی  ای؟زن  مالیده  صورتت 
آوردوُمتبسمانه  پیش  را  سرش 
دیگرسی  گفت:»این  لری  بالهجۀ 
خاطر  به  دیگر  این  تُنه«.)یعنی 

تواست(.
وبانوک  گرفت  اش  خنده  شاه   
اوزدوگفت  عصاآهسته روی شکم 

این چیست؟
  - قربانت گردم یکنفرسربازاست! 

شاه گفت: واضح تربگو.
بگردم  من  سرت  گفت:قربان   -  
جوگندم می زایم وازروزیکه توشاه 
واین  ام  پسرزاییده  سه  شدی 

چهارمی است.
     - شاه پرسید: راستی دلت می 

خواهد سربازبشود؟
هنوز  من  داد:قربان  جواب   -      
سربازاست  گویم  ومی  ام  نزاییده 

پس چرا توباورنمی کنی؟
     - شاه خواست براه بیفتد ولی 
زن حمامی جلوترآمدوگفت:همین؟ 
لباس کرایه کنم وسرباز بزایم،خودم 
می  ول  همینطور  وتو  کنم  رابزک 

کنی ومی روی؟
ویک  خودبرد  درجیب  دست  شاه 
آورد  بیرون  پانصدریالی  اسکناس 

وبه طرف اودراز کرد.
 - حمامی پرسید: چنداست؟شاه 

گفت:پنجاه تومان.
زایمان  خرج  په!اینکه  گفت:   -

است،پس باچی بزرگش کنم؟
 - شاه درعین حال که بی اختیار 
می خندید،روبه سرهنگ دینبلی 

کرد وگفت:صدتومانش بده برود.
خواندنیها. نامه  )هفتگی 
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بدستور   بعدا  خان   آقامحمد  قاتلین 
فتحعلیشاه  اعدام گردیدند.

پایان

مجیدزندیه

قتل آقامحمدخان

از شب گذشت آقامحمدخان  قدری که 
او  وبه  کرد  احضار  را  وندی  نها  صادق 
دستورداد که بیدرنگ  به قریه ای درسه 
او  برای  و  رفته  شوش  شهر  فرسنگی 
زردآلو تهیه کند . صادق خان که همیشه  
دست به کمر و آماده  بخدمت بود  از این 
دستور  سلطان  شادگردید  وآنرا نشانه ی  
اعتماد  آقامحمد خان  به خوددانست  ولی 
به آقامحمد خان  گفت بعلت  بُعد مسافت 
امکان آوردن  زردآلو درآن روز  نیست 
و چنانچه شهریار ایران  موافقت فرمایند  
بخدمت  زردآلو   جعبه  چند  فرداصبح  
سلطان  خواهم آورد. آقامحمد خان  گفت 
مایلم   فرداصبح  ولی  نیست   ای  عجله 
باصبحانه ام زردآلو بخورم . پس از دستور 
آقامحمد خان  ، صادق خان نهاوندی  سوار 
براسب شد و بسوی  آن قریه حرکت کرد. 
پس از ساعتی که  از عزیمت او گذشت  
آقامحمد خان دستورداد  منزلش را مورد 
تفتیش قراردهند . بعداز اینکه  مأمورین 
منزل صادق خان  را تفتیش کردند  زینت 
آالتی  که از مرد شاکی اخاذی شده بود  
شدوآنهارا   کشف  خان   صادق  درمنزل 
آقامحمد  آوردند.  خان  آقامحمد  برای 
که  چیزهائی  بقیه  گفت  شاکی  به  خان 
ازتو گرفته شده است بایستی در اختیار 
باشد   خان  صادق  دونفرازهمکاران   آن 
وفرداصبح  آن دونفر دیگر راهم شناسائی  
خواهم کرد  و هرچه پول وجواهر  ازتو 
اخذ شده است  بتو پس داده خواهدشد. 
حالیکه  در  خان  دیگرصادق  بامدادروز 
دوجعبه زرد آلو حمل می کرد  مراجعت 
کرد وقبل از اینکه  باطالع آقامحمد خان 
برساند که زرد آلو را به آبدارخانه  سپرده 
همدست  بااو  که  مأموری  نفر  دو  است  
رساندند   او  به  خودرا  سراسیمه  بودند  
گفتند.  را   اش  خانه  تفتیش  وموضوع 
تهیه  که  شد   متوجه  تازه  خان  صادق 
کردن زردآلو بهانه ای بوده است  که اورا  
ازشهردور نمایند وخانه اش را  تفتیش 
کنند  وتازه فهمید  مردی که  روز پیش  
در محضر سلطان  حضورداشت  همان 
مرد شاکی   ساکن »شماخی«   است . 
بنابراین  چاره ای ندید  که با آن دونفر  
چاره وراه  کند   مشورت  همکارانش  

خان   آقامحمد  موقع  درهمین  بجوید.   
وسراغ  کرد   احضار  را  نهاوندی  صادق 
زرد آلورا گرفت . صادق نهاوندی  ازاین 
سلطان   کرد  وفکر  شد   خوشحال  امر 
دو  بنابراین شخصاً    . دارد  بااو سرلطف 
تحویل  راازآبدارخانه   آلو  زرد  جعبه  
آقامحمد خان   آنهارا  خدمت  و  گرفت  
آلو  زرد  دانه  یک  خان   آقامحمد  آورد. 
و  کرد   نیم  دو  را  آن  ووقتی  رابرداشت 
را  آن  از  نیمی  آورد   رادر  اش  هسته 
خورد و به صادق نهاوندی دستورداد  که 
بقیه را به آبدارخانه  بسپارد. درضمن به 
آلو   زرد  خوردن  فایده  نهاوندی  صادق 
رادرهنگام صبح  یادآوری کرد.وطوری با 
صادق خان   صحبت کرد  که شک اورا 
نهاوندی   صادق  وقتی  ساخت.  برطرف  
از حضور آقامحمد خان  مرخص شد  به 
آندونفر  شرکای  جر مش گفت  که مسئله 
مهمی نیست  زیرااگر نیمی از اشیائی  را 
که از شاکی گرفته ایم  به سلطان  تقدیم 

کنیم مسئله منتفی خواهد شد.
گولد اسمیت انگلیسی  دنباله وقایع را 

اینطور ذکر می کند:
جعبه   دو  با  خان  صادق  اینکه   بعداز   
زردآلو از اتاق  سلطان خارج شد  طبق 
اورا  جاسوسان   خان   آقامحمد  دستور 
باچه  ببینند   که   گرفتند  نظر  تحت 
اشخاصی  مراوده داشته  و صحبت می 
کند. مراقبین دیدند  بمحض آنکه  صادق 
خان  از حضور  سلطان مرخص شد  دوتن 
شدند  نزدیک   باو  خلوت  فراشان  از  
وچیزی  به او گفتند  و تعدادی زرد آلو  
خوردند. مراقبین  این موضوع را  باطالع 
آقامحمد خان  رساندند  وبرای او مسلم 
شد  که آن دونفر  همان شرکای  جرم 
صادق خان  هستند. غروب آن روز  آقا 
محمد خان شاکی را  احضار کرد وآنگاه 
صادق نهاوندی  و دونفر دستیارش  را نیز 
بحضور  خواست . آن سه نفر  وقتی بحضور 
آقامحمد خان   رسیدند  و چشمشان  به 
مرد شاکی  افتاد لرزه بر اندامشان  افتاد 
. آقامحمد خان  به آنها گفت  مقداری از 
اشیائی  که شما ازاین مرد  سرقت کرده 
از منزل صادق  بدست آمده است   اید  
او به  اورا  پول وجواهرات  و  اموال   بقیه 

 پس بدهید .  سارقین بفوریت  آنچه از 
وی  بسرقت برده بودند  بوی پس دادند 
آیا  پرسید   شاکی  از  خان   آقامحمد   .
تمام چیزهائی که  ازتو  اخاذی شده بود 
بطور کامل  بدست تو رسیده  است یانه 
؟ شاکی گفت  قربان  تقریباً  تمام  آن 
چیزی  که از من  اخاذی شده بود  بمن 
پس داده شده  ولی هنوز مبلغ  ۲00 تومان  
آن کسری دارد. آقامحمد خان دستورداد  
دویست تومان  از صندوق خانه  او به مرد 
شاکی  دهند و گفت این  مبلغ را  از بقیه 
اموال  این سه نفر  بعداز کشته  شدنشان  
جبران خواهم کرد. و قتی  صادق خان 
جرمش   شریک   نفر  دو  وآن  نهاوندی  
این کلمه را  از آقامحمد خان  شنیدند  
افتاد ولی میدانستند   براندامشان   لرزه 
طبق قوانین اسالم  شب هنگام  کسی را 
مجازات  نمی کنند بااینهمه مطمئن بودند  

صبح روز بعد  اعدام خواهند گردید.

آخرین شب  زندگی شاه قاجار
شبهای   مثل  خان   آقامحمد  شب  آن 
دیگر   بعداز تاریکی  هوا وروشن شدن  
چراغ ها نماز خواند وپس از خواندن نماز  
وزیر اورمیه را پذیرفت  واز او  در مورد 
 . اورمیه سئواالتی کرد  مالیات   وصول  
درزمان آقا محمد خان  دریافت مالیات  
توسط سه مقام انجام می شد.   دریافت 
مالیات  درشهرهای بزرگ  بعهده وزیر  و 
شهرهای  درجه دوم بعهده ی  حاکم  و 
شهرهای کوچک  ، مستوفیان  مسئول  
مسئول   وزیر   . بودند  مالیات  دریافت 
دریافت مالیات  شهر اورمیه  به آقامحمد 
خان  اظهار داشت  که تعدادی از متمولین 
اورمیه  که از اعقاب نادر شاه  هستند از 
پرداخت  مالیات سرباز میزنند . آقا محمد 
خان  پیشنهاد کرد  که مالیات را  بطور 
اقساط از آنها  وصول کنند  ووزیر  اورمیه  
از تمام  فرمان های سلطان یادداشت بر 
از  میه  اور  وزیر  رفتن   بعداز  میداشت  
نزد آقامحمد خان  او غذا خواست  وپس 
از صرف غذا  بطرف اتاق خوابش رفت . 
عادت شاه قاجار  قبل از خواب این بود

خوانده  برایش  کتاب   مقداری  تا  که 
نیز   آنشب   . نمیرفت  بخواب  شد   نمی 
کتابخوان مخصوص  او بنام  » شیخ جعفر 
تنکابنی «  دراتاق خواب  شهریار قاجار 
حضورداشت  وپس از سرفرودآوردن به 
تا  کرد   کتاب  بخواندن  سلطان  شروع 
صادق  شب  آن   . رفت  بخواب  سلطان 
تحت  دستیارانش   ودونفراز  نهاوندی  
فراشخانه   رئیس  ولی  بودند   مراقبت 
آنطور که باید  مقررات را  رعایت نکرد  
وزدن  بودند   او  همکاران  از  اینها   زیرا 
زنجیر  به پایشان  یا دستنبد به دستشان  
همقطاری  معرفت   از  خارج  باصطالح  
دونفر  به  نهاوندی   آنشب صادق    . بود 
دستیارانش گفت که ما فرداصبح  اعدام 
خواهیم شد  بنابراین بایستی کاری کنیم  
که به قتل نرسیم .وتنهاراه  آن این است 
که  سلطان را بقتل برسانیم . آن دونفر 
هاج وواج  ماندند  که این چه پیشنهادی 
را  علت  ووقتی  شنوند.  می  که  است  
بیشتر جویا  شدند ، صادق نهاوندی  بآنها 
گفت  خواجه قاجار  کوچکترین ترحمی  
به کسی ندارد وهمیشه بگفته ی خودش 
عمل می کند. وچون بشاکی گفته است 
که بعداز  اعدام ما بقیه پولش را کار سازی 
باشید   بنابراین  شک نداشته  می کند  
که فردا  صبح را نخواهید دید . بنابراین 
چاره  زنده ماندن  ما کشتن  خواجه قاجار 
است .وپس از قتل او  اوضاع مملکت بهم  
خواهد ریخت  و ما فرار خواهیم کرد  ودر 
کشور امنی بسر خواهیم برد.. صادق خان 
آنقدر  درعقیده خودش  اصرارورزید  که 
هردو نفر  شرکای ُجرمش  قانع شدند  که 
بکمک یکدیگر  خواجه قاجار  را بقتل  
برسانند. صادق خان  نقشه ای  طرح کرد  
وبآنها گفت  ابتدا بایستی  نگهبان زندان  
موقع  در  اینکه  بدون  آوریم   راازپادر 
کشته شدن  بتواند فریاد کشیده  یا کمک 
بخواهدوپس از  بقتل رساندن  او شمشیر  
و اسلحه اورا گرفته  و بسراغ  نگهبانان  
 . رویم   می  خان  آقامحمد  اتاق خواب  
سپس بآن دونفر گفت  وقتی نزدیک  اتاق 
خواب خواجه قاجار  شدیم من بانامه ای 
که دردست خواهم داشت  از جلو حرکت 
می کنم  وشماها هم  که لباس  فراشی 
خلوت  بتن دارید  پشت سرمن  حرکت 
می کنید . بدین نحو  نگهبانان اتاق خواب  
خواجه قاجار  بتصور اینکه  نامه محرمانه  
وفوری وسری وحیاتی  است  وبایستی 
برسد  سلطان   استحضار  به  بفوریت  

داداه و بـیداداهی اتریخی 

نکته هایی اززندگی  رضاشاه بزرگ
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فروغ فرخزاد در15 دیماه 1313 دردوره 
که  موقعی   ُ پهلوی  رضاشاه  سلطنت  
تغییرات  درزمینه مدرنیزه کردن  وغربی 
 ، بود   کرده  دگرگون  را  ایران   ، کردن 

درتهران متولدشد. 
پس از تحصیل  دردبیرستان  خسرو خاور  
وآموختن نقاشی  وخیاطی  درمدرسه ی 
کمال الملک  ، در 16 سالگی  باپرویز  شاپور 
ازدواج کرد ویکسال بعد  پسرش کامیار  
متولد شد. فروغ چند سال  بعداز تولد  
کامیار باشوهرش متارکه کرد  و تربیت  
شد. واگذاشته  شوهروی   به  پسرش  

جنگ   طی  ایران   به  متفقین   هجوم 
 ، بعدی   های  ودگرگونی  دوم   جهانی 
حادثه های  مهمی درزندگی  روشنفکران 
ایرانی بود . تشکیل  حزب توده  و شدت 
مباحثات  سیاسی که قبالً بی سابقه بود  
دوران   فعالیتهای  دیگر  و  نویسندگی   ،
تقریباً  همه ی   ، وبعداز جنگ   جنگ  
ایرانیان  روشنفکر را به سیاست وابسته 
کرد. فروغ  هفت ساله که تازه بمدرسه  
 ، بود   ارتشی  پدرش  ، چون  رفت   می 
لمس  را   ۲0 شهریور  حادثه  ازنزدیک  
کرد. وبعد  ، درسال  1330 که 17 ساله 
می  شوهر  درخانه   بود  یکسال  و  بود  
زیست  ، ملی شدن نفت  ودوسال بعد  
از  محمدرضاشاه   رفتن  درسال 133۲  
به  که  مصدق   سقوط  وسپس   ایران 
چشم روشنفکران  مهمترین حادثه  بود، 

درزندگی فروغ هم  بسیار اثر گذاشت .
دیوان   اولین    1334 سال  درتابستان  
بعد   و سال  اسیر«    « بنام  فروغ   اشعار 
کتاب دومش  بنام » دیوار«  و سپس کتاب 
سومش  بنام » عصیان«  منتشر شد. اما 
بگفته ی خود فروغ  ، او ازسن ۲3 سالگی  
، یعنی  بعداز آشنایی با ابراهیم گلستان  
گفتن   شعر  به  جدی   بصورت  که  بود 
پرداخت  و نیز درهمین سالها  به آموختن  
فیلم سازی  پرداخت  وچند فیلم مستند  
تهیه کرد . از جمله فیلمهای :» آتش « ، 
» خانه سیاه است «، »آب وگرما«  و نیز 
نمایشنامه ی » شش شخصیت  در  در 
آندلو«  پیر   « اثر  نویسنده«  جستجوی 

بازی موفقی  ارائه داد.
فیلم » خانه سیاه است«  فروغ را  بصورت 
درشمارهنرمندان    ، وصادقانه   جدی  
قرارداد. ازآن پس اشخاصی که  دراشعار 

او نتوانسته بودند  شخصیت واقعی اش  را 
بردند  پی  او  استعداد   به   ، بشناسند  

وعقایدشان  درباره ی او تغییر کرد.
زن   نخستین  شاید   فرخزاد   فروغ 
وادبای  نویسنده وشاعر  درمیان  شعرا 
وعواطف  احساسات   که  باشد   ایران 
رمانتیک  زنانه را  باصداقت وزیبایی درآار 
ترتیب   .وبدین  است  کرده  بیان  خود  
فصل جدیدی  درادبیات  ایران گشوده 
است . پرداختن  به شغر بزرگترین  لذت 

زندگی فروغ بود.
یک جا دریک مصاحبه ُ فروغ گفته بود:

» شعربرای من  یک موضوع جدی است. 
بودن  مقابل   در  که  است  مسئولیتی  
خودم  احساس می کنم  . جوابی است 
که احساس می کنم  باید بزندگی خودم  
بدهم . در اشعارم  درجستجوی  هیچ چیز 
نیستم  بلکه در اشعارم  خودم را پیدا می 

کنم .« 
گفته  ای   مصاحبه  در  باز  دیگر  وجای 
بود  که خودش را  شاعر » تولدی دیگر«  
از  را که  قبل  میداند وکتابهای شعری  
وآن  ندارد   قبول  نوشته   دیگر  تولدی 

اشعار را دیگر نمی پسندد.
این محتوای اشعار فروغ نبود  که مخالفت  
 . انگیخت  بر می  او   را علیه  اجتماعی  
زیرا  تم اصلی  اشعار فروغ  در آغاز کار 
اولش   کتاب  در سه  یعنی    ، شاعریش  
بنام های  » اسیر«، » دیوار« و» عصیان« 
بیشتر درباره عشق وماجراهای  عاشقانه 
او بود. ودر ادبیات ایران  شرح سوز وگداز 
عاشقی  تقریباً دردیوان  همه ی شعرای  

نامدار  ادب پارسی وجوددارد.
به  منحصر  کرد   فروغ  که  کاری  اما 
خوداو بود؛ او نخستین زنی  بود که تمام  
عاشقانه   اولش  کتاب   درسه  اشعارش 
بود وهمه  آنها شرح  عشق ورزی های  
فروغ  اززبان خود او ، یعنی  اززبان یک 
زن  بود واین بود  که بمقام مرد ایرانی  
دراشعار   زن   شد.  می  محسوب  تجاوز 
عاشقانه فارسی همیشه  بصورت معشوق  
ظاهرشده  بود واولین بار بود که زنی با 
معشوق  را  مرددلخواهش    ، رشادت  
خطاب می کرد  ودر اشعار عاشقانه اش  از 
تمایالت  خودش نسبت  به مرد محبوبش  
جای  را  پایش  فروغ  کرد.  می  صحبت 
پای  مردان گذاشته بود  واین خوشایند  

مردان نبود. بهترین حادثه ای که در ۲۲ 
سال اول  عمر فروغ  فرخزاد  ، بچشم 
ایرانی  اتفاق افتاد  فنومن  روشنفکران 
مصدق بود. دکتر محمد مصدق  در آوریل  
1330 نخست وزیر ایران شد. نفت ایران 
را ملی کردوباعث تحریم  اقتصادی ایران  
بوسیله ی انگلستان شد. دوسال بهد در 
133۲  محمدرضاشاه پهلوی  ازایران رفت 
ویک هفته بعد  با بازگشت شاه ازرم  ، 
دولت مصدق سقوط کرد . موقع سقوط  
مصدق فروغ  تازه عروسی جوان  دراهواز 
بود واشعارش  هیچ ارتباطی با سیاست  
نداشت . حتی پس از متارکه  وبازگشت  
بتهران  موضوع اشعاراو  مسائل  اجتماعی 

زنان  و بخصوص زنان تنها بود.
فروغ فورانی  از استعداد  وشوروذوق  بود 
ودرآن بدن کوچک  وظریف نمی گنجید. 
دلیل  که  مادرش   پدرو  سالگی   در 17 
بی تابی  اورا درک نمی کردند  به زنجیر 
ازدواج  پایبندش ساختند تا خانه داری  
پبچه داری  رام وآرامش کند. خوداوهم  
درآن سن  خیال می کرد  رهایی از زیر 
یوغ  پدری دیکتاتور  همه ی آنچه را که 
نیاز دارد  برایش فراهم خواهد آورد. اما 
سیل  خروشان  طبع روان او  که درخانه 
، آشپزخانه ، پای چرخ خیاطی  ، همه جا، 
موزون   بصورت  افکاراورا     ، وقت  همه 
بردفترها می ریخت  ، نمی گذاشت  یک 
خانم  خانه دار معمولی   مثل همه باشد  
وفقط به کار بچه داری  وشوهرداری  دل 

خوش دارد. نمی توانست  شعر نگوید  

ووقتی شعر میسرود  نمی توانست آنهارا  
بگوشها نرساند.

مرد   اولین   ، همسرش    ، شاپور   پرویز 
بزرگ زندگی او  که خود هنرمندی  پُر 
استعداد وانسانی واال بود ؛ این استعداد 
سرشار  را دریافت ونخواست شعله های 
داری  خانه  درچهارچوب   را  آتش  این 
خاموش  بتدریج  آنرا  و  سازد  محبوس  
تا  فرستاد   بتهران  رابارها   فروغ  کند. 
شناسان«   شعر   « بگوش  را   اشعارش 
برساندو استعدادش شکوفا شود. فروغ 
جوان که هنوز  دنیارا خوب نمی شناخت  
درمیان جوجه شاعرانی  که بعدها  آنهارا  
درشعر » ای مرز پُرُگهر«  تشریح کرده 
است  ، به شعر  خوانی پرداخت  و آنها 
به خیال  اینکه زنی  جوان  و بدنبال  نام 
، یافته اند  ، بی آنکه  هرگز به استعداد  
فراوان او  وعوالم  اندیشه اش  راه یابند  
اورا درمیان گرفته  وبرایش هورا کشیدند. 
فروغ جوان نخست  مفتون هلهله های 
آنها شد وزندگی خانوادگی اش را رها کرد  
استعدادش   پروزش  به  تابه خیال  خود 
بپردازد. اما خیلی  زوددریافت  که غوغای  
این تحسین کنندگان  آن چیزی نیست 
که اورا راضی سازد. دلش گرفت  و پاکی 
وصفای خانه  شوهر وقیافه  نازنین کودک 
جانشین  را  افسوس   و  غم   ، دلبندش  
های  تحسین   از  که  ساخت  غروری  
تو خالی  شیفتگان  تهران به او  دست 
داده بود.. درشعر  » وهم سبز«  از جدال 

روزوشب فرش ها  و جاروها  ولباسهای 

شسته شده  برروی طناب  وهمه ی آنچه  
به خانه شوهر مربوط می شود  با اندوه یاد 
می کند. واینکه همه را  فدای تاج کاغذی 

شهرت کرده است  متأسف است .
اما استعداد  سرشاراو  که همچون  سیلی 
خروشان  اورا دراین  مسیری که  هرزن 
معمولی  به آرامی  طی می کند  ، از جا  
برمی کند، اورا آرام  نمی گذاشت تا  فقط 

به خانه داری  وبچه داری بپردازد.
خوشبختانه  ، درآن حال که بین اندوه  
دوری از شوهر  وفرزند ، ونیافتن کسی 
که واقعاً اورا درک کند  ، کج ومژ می شد  
با دومین مرد بزرگ  زندگی خود آشنا 
گردید. ابراهیم گلستان  ، که خود  انسانی 
بهره ور  از وسعت استعداد  ودرکی عظیم  
، واز بزرگان  فکرواندیشه  عصر ماست  ، 
وآثار  جاودانی او  درجهان کتاب  و سینما 
، از خالقیت  بی نظیراو  حکایت دارد  ، 

بافروغ آشناشد.
گلستان ، فروغ را »شناخت « وچون ارزش 
ارج  فروغ   به هنر   ، دانست   هنررا می 
گذاشت . اوراهگشا  والهام بخش  فروغ 
شخصیت   و  استعداد  ودرپرورش   شد  
هنری او  نقشی  بزرگ بازی کرد. باین 
طریق  که سیل خروشان  استعداد  کم 
نظیر فروغ  را به بستری  درست هدایت 
کرد  تاراه خودرا بسوی  صعود بگشاید  

وهرروز  عمیق تر  و بارورتر  شود.
او باعث شد  که فروغ  به خارج از کشور  
سفر کند  و با اندیشه های دیگر  آشنا 
شود. فروغ اگرچه  جوان بود ، واولین بار 
بود  که بادنیای غرب  آشنا می شد  ، فریب 
زرق وبرق  دنیای جدید را نخورد، بلکه  
پیشرفتهای   ، بادیدن   اش   آماده  ذهن 
تازه  که درآنجا   اندیشه های   و  غربی  
موج می زد  ، بارورتر شد  ودرنامه هایش  
به گلستان ، که خود از لحاظ ادبی  بسیار 

پُرارزش است  ، این افکاررا بازتاب داد.
بود.  یافته  خودرا   راه  فروغ  دیگر  حاال 
ومی توانست  آنهمه شور و استعدادرا  در  
راههای مختلف  هنری مصروف سازد. با 
کمک گلستان  چندین فیلم ساخت . وبه 
اصراراو  درتئآتر بازی کرد. وهمه جا بی 
آنکه  دراین رشته ها تحصیل کرده باشد  
آشکار  خودرا  انگیز  شگفت  خالقیت 

ساخت .
وشعرش  که هرروز عمیق تر  وورزیده تر 
می شد  ، این بار با دیدن  دنیای وسیع 
ناگهان  بود   روبرو شده  آن   با  که  تری 
یکی   بصورت  که  یافت   چنان  جهشی 
از مهمترین  آثار  جاودانی ادب  فارسی 
دوباره   که  کرد   اواحساس  کاردرآمد.  از 
دنیارا  بازتر   چشمی  با  و  شده   متولد 
می بیند. حاال دیگر می دانست  چه می 

خواهد.
دیگر   تولدی  را  جدیدش   کتاب  نام 
دیگر  تولدی    واقعاً  که   گذاشت 
که  کتاب   این   . است  درشعرفارسی  
درسال  1343 منتشر شد  شامل  35 
قطعه   شعراست ونقطه عطفی در  ادب 

فارسی  بشمار می رود که می توان  آن را 
به شعر  قبل ازفروغ  و بعداز فروغ تقسیم 

کرد.
دراین کتاب با  دیوانی روبرو هستیم  که 
هر مصرع  شعرش پیامی  تازه دارد  و هر 
کالمش  با تشبیهی  تازه وبعید  که قباًل  
شنیده نشده  و پس از اوهم  هنوز به  شعر 

درنیامده  مواجه می شویم .
ایران   ادبی  صحنه  در  دیگر«   »تولدی  
نوگرا  منقدان    . ربرانگیخت  انفجار 
ومعیاری  مالک  بعنوان   آنرا  بالفاصله  
مورد    ، فارسی   شعرنو  کوتاه   درتاریخ 
تجلیل قراردادند  ونوشتند که این اثر  با 
اشعار  شاعر بلند  آوازه وگرانقدر معاصر  
ایران ،  مهدی اخوان ثالث  در کتابهای 
»زمستان«   و »آخر شاهنامه «  پهلو میزند. 
خواهرم   به   : مانند   دراشعاری    ، فروغ 

وعروسک کوکی ، فریادهای  قلب اعتراض 
آلود وطغیان  گرش را  که از احتیاج شاعر  
به یک تغییر  اساسی درزندگی خودش  ، 
وهمه ی زنان هموطنش  حکایت می کند 

، بگوشها  می رساند.
درشعر عروسک کوکی  به زنان هشدار 
عروسکان  چون   خودرا  که  دهد   می 
نیارایند  و بازیچه  سطحی و بی اراده ی 

دست مردان  نشوند. می نویسد:
وجمع  درتفریق   ، توان چون صفر  می   
وضرب ، حاصلی  پیوسته یکسان داشت .
می توان همچون عروسکهای کوکی بود.

بادوچشم شیشه ای  دنیای خودرادید.
می توان  درجعبه ای ماهوت ،

سالها درالبالی  توروپولک خفت .
می توان  با هر فشار  هرزه ی دستی 

 بی سبب فریاد کرد وگفت :
آه من  بسیار خوشوقتم !

 دربسیاری از  اشعاری که فروغ  از سال 
شخصیت    ، است   سروده  ببعد    13۲9
خود  خصوصی  زندگی   وشرح  شاعرانه 
بیشتر   بلکه    . نیست  مطرح  شاعر 
ی   همه  کردن  زندگی   وطرز  احساس  
ایرانیان  که کم وبیش  مثل او فکر می 
کنند  بیان می شود. ودراین مرحله  ، او 
بیشتر  به زن طبقه ی متوسط ایرانی  و 

زندگی او توجه دارد.
دراشعاری که  از سال  1339  ببعد  

و  شاعرانه  بیان    ، تکنیک  به  سروده، 
وزن کلمات  همانقدر توجه دارد  که به 

محتوای شعر.
مادرش  گفت  بعلی   : مثل  دراشعاری 
نیست    هیچکس  مثل  که  کسی  روزی، 
 ، فروغ   ، سوزد   می  باغچه  برای  ودلم 
حرفهای خودرا  بصورت سمبلیک  بیان 
می کندو صدای خودرا  بعنوان  یک شاعر 
متعهد  در جامعه  طنین انداز می سازد. 
دراین مرحله ، او  نه فقط  مسئولیت های  
اجتماعی  شاعررا  درقبال جامعه  بیان 
می کند  ، که  مسئولیت  خواننده را نیز  

نسبت به اجتماع  نشان می دهد.
زندگی فروغ فرخزاد  یک استثناء بزرگ بود .
او  اصرارداشت  همانطورزندگی کند  که 
نداشت   .وپروایی  داشت  اعتقاد  آن  به 
حتی را   کردنش  زندگی   طرز  ازاینکه 

دراشعارش  به صراحت بیان کندبی آنکه 
کمترین  واهمه ای از قضاوت  مردم داشته 
باشد. او هرگز  خودرا سانسور  نمی کرد  
کرد   می  وآنچه  بود   صادق  باخودش   .
ومی گفت  صادقانه بود واز اینجاست  که 
اشعارش  صادقانه  می تماید و دلنشین 

است .
زندگی  درجوهر   شاعرانه  نکته   سه 
 ، بود  : شاعر  شود  می  پدیدار  فرخزاد  
شعراو  شعرزندگی و شرح حالش بود ، و 

از زندگی اش  یک شعر ساخت .
از تابستان 1341 تا زمستان 1345 ، فروغ  
پنج شعر  در مجله ی آرش  منتشر کرد. 
یکی از آنها بنام : کسی که مثل هیچکس 
عدالت  درخواست   یکنوع    . نیست 
اجتماعی  برای طبقات  متوسط جامعه 

است .
دربهمن ماه 1346 ، روزنامه های تهران  ، 
خبر مرگ  ناگهانی فروغ  فرخزاد  را اعالم 

کردند . 
را  ناهار   ، ماه   بهمن  روز دوشنبه 14  او 
رهسپار   آنجا  واز  کرد   مادرش صرف  با 

استودیو گلستان شد.
بطوریکه  درصفحه  56 مجله  » بهاریه«  
مجله ی  شعرای فمینیست  نوشته شده، 
فروغ استودیوی  گلستان را  بعداز یک 
با  گلستان   ابراهیم  با  لفظی   مجادله 
مرودشت  بین  کرد.  ترک   عصبانیت 

ولقمان الدوله  خیابانی  در دروس  ، جیپ 
استیشن او  برای اجتناب از  برخورد با 
با دیوار   ، اتومبیلی که  ازجلو می آمد  
برخورد می کند  وخودش به بیرون  از 
اتوموبیل  پرتاب می شود وبخاطر ضربه ای

 که به سرش وارد می شود  قبل ازرسیدن  
به بیمارستان  فوت می کند.

است   شده  نوشته  بهاریه«    « درمجله 
که مرگ فروغ  کمی رازآلود عنوان شد. 
زیرا که درروزنامه ها  دقایق مرسوم  این 
حادثه را  مثل علت واقعه ، علت مرگ ، 
گزارش قبل ازواقعه و گزارش قانونی  ذکر 
بودند   واقعه  این  شاهد  دونفر  نکردند. 
یکی رحمان اسدی   یعنی مسافر دیگری 
دیگری  و  بود   فروغ  دراتومبیل  که  
غالمحسین  کامیابی راننده اتومبیلی که 
در مقابل  اتومبیل فروغ حرکت می کرد  و 
تنها دراتومبیل بود. اما با این دونفر  هرگز 
نشدو  دیده  ها  درروزنامه  ای   مصاحبه 
آنها   روایت  به  و  آنها  اززبان   چیز  هیچ 

درهیچ نشریه ای  درج نشد.
برف  درحالیکه     1346 بهمن    16 روز 
سنگینی می بارید مراسم تدفین  فروغ 
درگورستان  ظهیرالدوله  باشرکت صدها 

نفر  برگزارشد.
فروغ درساعت 4 بعداز ظهر  درگذشت  
به روزنامه ها  فرستاد.  اعالنی   مادرش 
شدیدی   برف  او  مرگ  درموقع 
درگورستان  ظهیرالدوله می بارید وهمه  
این حوادث را درشعر:» ایمان بیاوریم به 
آغاز فصل سرد«  پیشگویی کرده است. 
نه درباره ی مرگ  این شعررا  فروغ  اما 
خودش  ، که درباره ی  مرگ جوانی  از 

آشنایان سروده است . 
که  را داشت  نتیجه   این   ، فروغ   مرگ 

قضاوت  بسیار  کسانی را  که درباره ی
صحیحی  اطالع  وآثاراو   شخصیت    

نداشتند  تغییر دهد.
» تولدی دیگر«  سرتاسر شعر  ناب است  
پس از آن  ، همه سروده های فروغ ، بهره 
ور از تازگی  و پختگی است  و طعم بدیعی 

دارد.
فروغ میرفت  که هنوز آثاری عظیم تر  
و دلنوازتر  خلق کند. وچه تأسف انگیز 
است  که مرگ آنچنان  ناگهان  اورا در 

ربود.!
فروغ   و  پروین   ، عصرما  دوشاعربزرگ 
که هردو درجوانی  ودرعین بلوغ  هنری 
زیستند.  سال   34 هردو   ، درگذشتند 
وعجب آنکه هردو  ، درهمان جوانی  از 

مرگ خود سخن گفته اند.
پروین برای سنگ مزارش  شعر سرود  و 
فروغ گویی  حادثه وموقعیت روز مرگش 

را پیش بینی کرد.
این هردو شاعر بزرگ ما ، در همان عمر 
کوتاه  آثاری بجاماندنی  از خود  بیادگار 
ادب  خود  دلنشین   وبااشعار  گذاشتند 

فارسی را  زینت بخشیدند.

زنانی که دنیارا  تکان داده اند    دکتر عفت برادران رحیمی                                      

فــــروغ فرخـــزاد
1313-1346

*فروغ عالوه بر سرودن شعر فیلمساز بود و دریک نمایشنامه هم بازی کرد ودرهررشته  فوق العاده بود.
* فروغ گویی  حادثه وموقعیت روز مرگش را پیش بینی کرد

فروغ وبرادرش فریدون
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یحیی آرین پور

ربف
چندروز و چند شب ، پیوسته برف

راهِ آمد شد بمردم  بسته برف
نردبانی ساخته  از سیم خام

آسمان را با زمین پیوسته برف
دختری تنها دراین تاریک شب

تاروپود هستیش  بگسسته برف
سوز سرمایش زپا افکنده زار

ناله اش را درگلو  بشکسته برف
از پر قو  جامه ای نرم وسپید

 کرده بهر دختر دل خسته برف
هشته تاجی گوهرین  برفرق سر

بررخ  چون برگ گل  بنشسته برف
 زیر پایش می کند  هردم نثار

 بادناالن  جای گل صددسته برف
 نرم نرمک با چنین فروشکوه

با برو دوشی که نیک آرسته برف
می خرامد  سوی عرش کبریا

آسمان را بازمین  پیوسته برف

       ردرپندنیلی    شعروزغل
شعرهای ویژه

 زمستان

حمید ایزدپناه ) صفای لرستانی(

باران بـبار

باران ببار ودشت ودمن  الله زار کن
باغی به گل نشان وخزانی بهار کن

رنگین کمان  به سبزه ، چو مهراب مهر ساز
طاقی چو تیسپون به سرکوهسارکن

همچون بهار کسا ، فرش گستران
گلگون ، زمین وکوه ، چو کسرا بهارکن

با آذرخش ، روشنی ازابر تیره ساز
باغرشی ، سکوت خزان تارومار کن

باران ببار  و شعله غم دردلم بُکش 
بشکن سکوت باغ وروان جویبار کن

 براین کویر خشک و پراندوه ، اشک ریز
زین خشکرود ، چوسیل خروشان گذارکن

 باران ، دلم گرفته  دراین مرز پُرُغبار
دامان دشت ، پاک ازاین غمُغبارکن

تاسایه همای ، براین بوم و بر فتد
اشکی نثار باغ تُهی از هـــــزار کن

 ما از سرای سرد زمستانی وخزان
دل کنده ایم ، زشوق،  بهاران بهارکن

ازملک تازیان به سر ، این خاک می شود
باران بیا، رهایم از این دیو سارکن

پادررکاب توسن عشقم بکوی دوست
ای بخت ، همرهی کن و ره بی غبارکن

 ای دل بهر بهانه »صفا« را زره مبر
چشمی به راه چشمی ، شب زنده دار کن

فریدون مشیری

روح باران را بگو
!      برلب ما قطره ای ایثـــار کن سیاه  بر  ا ای   ! کامانیم  تشنه 
خاک ، له له می زند ، خورشید تیغ            چشمه های خشک را  سرشار کن
بیدارکن را خفته   رودهای  دشت خشکیده  ست و دهقان ناامید  
باغ پژمرده ست و غمگین  باغبان         این ســـراسر خاررا گلزار کن
 روح باران را بگوی ای تابناک          بحررا سرریز  کن ، رگبــارکن
 جان مارا زین پلیدی ها بشوی          کارکن ! ای ابر نیسان کار کن

عیسی ضیاء ابراهیمی

ماه دی
ماه دی رسید    بستان شد سفیـد

   خم شد زیر برف    کاج و سرو وبید
بس طوفان سرد  برصحـــراوزید    

 دهقان زان دیار    زی منزل خزید
گرروزی سه چار   سرما شد شدید

آهوی بی پنـــــاه     ازدشت رمید

مهدی اخوان ثالث

ربف

فرو پوشانده پنداری زمان را چون زمین رابرف
به هرسو  بنگری ، یا هرکه ، آنرا برف این را برف

چو میالد مسیحا  کاجها  جار چراغانی است
چه زیبا بسته زیور  این دو کاج نازنین را برف

شقایق را که  در زیر زمین آید  بهاران ، پُرس
درودی می برد  از ما،  شهیدان ِ دفین رابرف

اکبر جمشیدی

زمستان

ره پا ره  پا بر  ا ز پرشد  ا هو شددوباره   وندازمستان  خدا
برفشـرده   بُغرد چون   پلنگ تیــر خورده ا آسمان   بقلب 
نه دیگر میوه دارد شاخســاری         نه دیگر لطف دارد  سبزه زاری
دگر درساحت گلشن گلی نیست           غزلخوان  درکنارش   بلبلی   نیست
ببــــارد  برســـِر ما  برف و باران به جــای باد  جــــان بخش بهاران 
بلرزد جســـم  ما چون  بید مجنون جهان از سردی  دی ، شد دگر گون 
زده چمباتمه  ، در پای بُخـــــاری زســرما هــرکسی ، گشته  فــراری 

بساِط  عیش   مــــردم را بهــم زد سپاه ِ   ابِر    دی ، هـــرجا    علم  زد 
زدسِت  جور   و   بیـــد اد   زمستان           نبینم  دیگری را شا دو خنـــدان
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قسمت سوم 
گلفروشی  که:ایرج  خواندید  تااینجا 
داشت . شکوه درآنجا بااو آشناشد وباهم 
دخترکی  ازدواج  حاصل  کردند.  ازدواج 
شبیه  مادرش  به  که  است  مهرک  بنام 
است ..بابک پسر عمه شکوه که درنیروی 
به  را  مهرک  کند  می  خدمت  دریائی 
پایگاه خودمی برد ومی گوید یک گروه 
شیمی  معلم  .برادرشکوه  خواستارداره 
نیروی  برای  که  هائی  هزینه  با  و  است 
مهرک  است.  مخالف  شود  می  دریایی 
بحث   جرو  موضوع  خودبرسراین  بادائی 
بگو  گاهی  ایرج  و  شکوه  بین  کند.  می 
مگوهائی در می گیرد. ااما شکوه همیشه 
رفتار احترام آمیزخودرا نسبت به ایرج 
حفظ می کند.آنشب بین ایرج و شکوه 
. ایرج به شکوه  لحظات سردی گذشت 
گفت فردا گرفتار هیئت شرکاء و تنظیم 
ازهمیشه  ودیرتر  است  بعد  برنامه سال 
بخانه می آید. اما سرصبحانه یادش می 
آید که جلسه درساری برگزار می شود 
هم  وشکوه  گوید  می  شکوه  ماجرارابه 
باوقار همیشگی جواب می دهد سفربخیر 

عزیزم . ..  و اینک دنباله داستان :

قصه و غصه شکوه
نوشته ای ازو

مهرک و من ماه ها بود از ایرج حرف 

کارخانه  به  تبدیل  را  خانه  که  میزدیم 
کرده و خودشو کارفرما. ما هردو شده

 بودیم تابع نظم کاری او. با این تفاوت 
که مهرک میرفت دانشگاه و غالبا خونه 
نبود. و من هم رفتم به دنبال گلدوزی.

ایرج  و  بودیم.  با هم  بیشتر  آخر هفته 
هم یا تو باغچه ها کار میکرد و یا پای 

تلفن.
روابط من با دوستانم از شدت کار ایرج 
باید  و  کم.  آمدها  و  رفت  شد.  سست 
و  دیگران  نزد  میرفتیم  بیشتر  بگویم 
و  جوان  .مهرِک  ما  نزد  میآمدند  کمتر 
بمن  ابدا  و  بود  و صمیم  فهیم  چاالک، 
بار  چند  او  ولی  کرد.  نمی  القا  نگرانی 

گفت نگران من است.
به  شد  او  توجه  به  منتهی  لیال  آمدن 
گلدوزی های من. و به لطف مهرک که 
حرفه  عکاس  یک  با  بود  نهاده  قراری 
لیال  و  شد  تهیه  کارهام  از  ای.آلبومی 
مرا برد نزد مدیر کل صنایع دستی  که 
ایران دوست،  منظر،  بود خوش  بانوئی 

هنر دوست.
همو بود که ششماه بعد از کارهای من و 
دو نفر دیگر نمایشگاهی ترتیب داد کم 
دوازده سفارش  ده  با  که  موفق،  نظیر. 
به  نکرد  وقت  ایرج  و  رسید.  پایان  به 
و  نکردم  گله  منهم  و  بیاید.  نمایشگاه 
که  کند  وانمود  هم  او  سپردم  بمهرک 
دانشگاه  در  که  ها  گرفتاری  بسبب 
نمایشگاه  به  رفتن  به  موفق  داشته 

نشده است.
توفیق  اما  شد.  فزونتر  ایرج  توفیقات 
صنایع  سازمان  در  که  بود  این  من 
بمن  اتاق  دو  و  دستیار  سه  دستی 
دادند و برای پنجسال استخدام شدم. 
هند  به  دو سه سفر  هم  اش  الزمه  که 
در حقیقت هر  بود.  فرانسه  و  ایتالیا  و 
باال  سطح  در  کارگاه  یک  به  من  سال 
میرفتم بمدت هشت هفته برای تعالی 

هنرم و طرحها.
اما  ساخت.  شاد  را  ایرج  اتفاقات  این 
تجارته  توی  پول  میکرد  تکرار  دائما 
شفا  که  مرا  شوق  و  شور  دید  نمی  و 

دهنده سالهای انزوایم شدند.
***

روانشناسم  برای  را  قصه  این  باری، 
حس  زیرا  کار؛  ماه  شش  بعد  نوشتم 
اعتنا ندارد. و  میکردم کسی به حرفم 
اینک  و  غصهشود.  ام  قصه  ترسم  می 
مایل بودم قبل از سفر به خارج،  یک 
و  و رفتم  باشم.  از درونم داشته  بیالن 
زناشوئی  زندگی  در  کرد  حالی  بمن  او 
انتظار  و  اند.  جان  خوره  بگومگوها 
تصحیِح مدار تربیتی و فکری زوج،آب 
در هاون کوبیدن است. انزوا زهر وجود 
مشترک  وجوه  در  کنید  سعی  است. 
کنید.  زندگی  او  با  اشتراکات  در  یعنی 
یا ...بموازی او بروید. و حاال که کار می 
کنید کارتان را جمع زنید با امور خانه. 

درست مثل خود او. 
نه  باقی  گفت:  چی؟  باقی  پرسیدم: 
دست من است و نه دست شما. یادتان 
دارد  باور  صمیمانه  شما  شوهر  باشد 
همه چیز بشما داده است. و شما چنین 
حسی ندارید. یادتان باشد که شما گل 
و حالیم  پرورد.  او گل می  و  میدوزید. 
است.  دیده  مرا  نمایشگاه  که  کرد 
ها  گل  گفت:  دیدید؟  چطور  پرسیدم: 
در نمایشگاه بَعدی شکفته تر خواهند 
بمن  را  ام  نامه  بسیار  نزاکت  با  و  شد. 

پس داد.
***

برگشت به ایرج 
و  خندان  درآمد  در  از  شکوه  روزی 
روی  نشست  و  همیشه.  از  مهرآورتر 
آن  بر  من  که  ای  باغچه  کنار  سکوی 
بیلچه میزدم. و یک پاکت زرد رنگ را 
بیرون کشید که سر فرصت  از کیفش 
گفت:  چیست؟  پرسیدم:  بخوانم. 
مرا  من.  دراز  نامه  روان  از  مختصری 
من روی  بعداً  را  نامه  و  بوسید و رفت. 
به  شکوه  که  نامه  یافتم...همان  میزم 
اظهار  باضافه  بود  داده  روانپزشک 
نظرهای او. و در پاکت کوچکتری بیالن 
جسمانی اش را دیدم. راستش سالمت 
بارید.  می  همسرم  از  روح  و  جسم 
آسودگی  احساس  بود  ممکن  چگونه 

بوسیدمش  آن.  همان  دیدمش  نکنم. 
مثل همیشه. و گفتمش: چه کار خوبی 

کردی. 
دست  باید  منهم  تو  بنظر  پرسیدم:  و 
با روانشناس تو بزنم؟  به یک مشورت 
جسم  چون  نه،  گفت:  خندیدو  شکوه 
حالیکه  در  تو.  روان  بر  است  حاکم 
جسم من جداست از روان من. و تو در 
آشتی نه، در همپائی ها هستی با روح 

و جسم ات.
شکوه گفت: گلدوزی در انزوای عاطفی 
مرا میخورد. حاال گلدوزی من موضوع  
حرف دیگران شده. و جامعه ای روبروی 
من است مرکب از من و گلدوزی هایم و 
مردم تماشاچی. من ندانسته به سبک 

تازه ای از گلدوزی رسیده ام...
نشست.  شکوه  چطور؟  پرسیدم: 
توفیق  اولین  عزیزم  گفت:  و  خندید 
من همین امروز است که تو از کار من 
تو  کار  با  من  حالیکه  در  پرسی...  می 
با آن  و  بوده  تماس  در  روزها  اولین  از 

زیستم.
دگرگون  قدری  را  گلدوزی  من  اما  و 
را  پارچه  رنگ  و  جنس  نقش،  کردم. 
بر  یعنی  برنمایانیدم  ها  گل  و  برگ  با 
قرِض  را  پارچه  نمی دوزم؛  پارچه فقط 
نقش دوخته ها میدهم. دیگر آنکه غیر 
از گل به نقش هائی که یک نکته دقیق 
برساند توجه کرده  را  از زندگی آدمها 
بخشی   با  یا  یا حرف  با عدد  آنرا  و  ام. 

کم از اندام آدمها بروی پارچه میآورم.
ابتکار  ازین  مثال  دو  یک  پرسیدم:   
را  نمونه  یک  رفت  شکوه  بیآر.  دومی 
جین  نوع  از  پارچه  تکه  یک  آورد. 
دوخته  زیبائی  بطرز  آن  بر  و  معمولی 
پرسیدم: هشِت   1  +1  =  ∞  ، بود  شده 
و  دو  هر  گفت:  نهایت.  بی  یا  خوابیده 

شاید هر سه.
که  مردی  دست  سپیدی  پارچه  بر 
نیست  راگره کرده ولی معلوم  مشتش 

بر چه باید و یا میخواهد فرود آید.
هر  بر  گفت:  شکوه  چی؟  که  پرسیدم: 
باید  حال  هر  در  کس...  هر  بر  چیز... 

فرود آید... نمی شود فرود نیآید...
پرسیدم: دیگه؟ رفت و قدری هم طول 
داد. پارچه پسته ای رنگی آورد که بر 
بغل  در  سرخ  گل  سه  دو  پسرکی  آن 
بها  گل  شده  نوشته  آن  زیر  و  گرفته 

ندارد... لطفأ بخرید....
پسرک  این  چرا  پرسیدم:  ماندم.  مات 
نزار است؟ گفت: جوانی، دست خالی، 
ثروتمند میشود...  بعدها  پر... البد  سر 
و دیدم خودم را در کارش   ...پرسیدم: 
و  میکشی  را  چیز  چه  دیگه  بعد  و 

میدوزی؟ 
ام.  کرده  را  فکرش  گفت:  شکوه 
به  را  گلفروشی  یک  گفت:  بگو.  گفتم: 
کوتاهی رسم می کنم . بر هر طبقه یا 
سطل  در  نهاده  های  گل  دسته  هر  بر 
طالئی رز  گلهای  ها  حصین  در  یا 

گفت:  ندارد.  فروش  گفتم:  کشم.  می   
پایان  گفت:  چی؟  که  گفتم:  میدانم. 
را  گلپروری  صنعت  که  گلفروشان  کار 
مدیریت می کنند طالست و نه دوست 
جواب  و  بعد؟  و  پرسیدم:  گل.  داشتن 
داد: طال طال تا آخر طال. سر تا پا طال. 
گفتم: ابتکارات تو ازمن چیزی در خود 
گفت:  بگو؟  گفتم:  البته.  گفت:  دارد؟ 
چی؟  دیگه  پرسیدم:  مهرک.  سیمای 
حرمتگذار  من  و   . طالئی  بازوی  گفت: 
گذاران...  افشای  در  اما  دو.  هر 
بیرحم  قدری  پرسیدم:  تاملی  بعد 
همه  عزیزم.  نه  داد:  جواب  نیستی؟ 
شما را دوست دارم ولی آخِر طالشوئی 
به  گلدوزی  در  پرسیدم:  طالست. 
اگر  داد:  جواب  نمیروی؟  طالشوئی 
میشوم  ِگله...  بی  تو  به  میرسم  رفتم 
جلد دوم تو. اما اگر نرسیدم به تو یقین 
بدان که علت  اصلی اینست که آدمها 
چون  نیستن  دگر  هم  جواب  همیشه 
اند. دوست  بهم که میرسند طرف هم 
اما  اند.  هم  ضرور  اند.  هم  وستایشگر 

جواب همه جانبه هم نیستند الزاما.
از سؤال  ما آدم ها فقط جواِب بخشی 
در  که  میدانی  و  هستیم.  هم  های 
اقیانوس ها هم زندگی در  ظلمات قعر 
میروید.  و  روئیده  ها  گیاه  و  ُگل  قالب 
تنها موجود زنده که  ما  و  ادامه داد:  و 

نیستیم!
یا  کیست؟  اینک  تو  جواب  پرسیدم: 
کدام است؟ صمیمانه و خندان سوزنی 
را برگرفت. نشانم داد و گفت: نوک این 
به  رسیدن  برای  را  راه  همیشه  سوزن 
تو  پرسیدم:  ُشکر.  کند.  می  باز  جوابم 
که  آخ  داد:  جواب  نقاش؟  یا  گلدوزی 
تا  بودم  نقاش   چقدر دلم میخواد یک 
تا  کنم.  کار  بیشتر  و  بزنم  حرف  کمتر 

این سوزِن دستم بشه قلم مو...
***

شکوه که در چشم من یک جواهر بود 
با این حرفها شد یک کتاب ننوشته. اما 
این را باو نگفتم که در نوباوگی ویترین 
دلپذیر  من چقدر  برای  ها  کتابفروشی 
آن  بر  عالوه  بودند.  داشتنی  دوست  و 
معلم های  یادمه همیشه فکر میکردم 
میدادم  قول  و  اند.  را خوانده  من همه 
بشم  که  پولدار  بشم  که  بزرگ  بخودم 
کتاب  قفسه  یک  بقدر  میرم  یکروز 
هم  پولدار  و  شدم  بزرگ  ولی  میخرم. 

شدم ولی اون کار را نکردم.
فکر  بیشتر  شکوه  میآید  بنظرم  گاهی 
میکنه. حتی کمتر  کار  و کمتر  میکنه. 
بودم  دیده  ازو  را  این  میخونه.  کتاب 
و  باغچه  کنار  نشینه  می  ساعتها  که 
میره.  یادش  ناهار  نکنیم  صداش  اگر 
نداره.  حرف  پختش  دست  حالیکه  در 
عین  غذا  میز  و  غذا  بر  او  نظارت  ولی 
نظارتش بر گل ها و بهداشت تاالر گل 

است. 
من او را برای کارهاش و زیبائی هایش 

و  شک  هیچ  بی  ام.  داشته  دوست 
را  او  ها  بحث  در  نیست  یادم  شبهه. 
جنسا  هم  خودم  باشم.  دیده  عصبی 
است  تندخیز  مهرک  اما  خونسردم. 
به نسبت ما ولی دهان به حرف که باز 

میکنه ترازو هست و مثقال.
***

ندرتًا  ها.  واژه  بر  بود  مسلط  مهرک 
تمام  و  زد.  حرف  حرفش  باالی  میشد 
ارث  به  از مادرش  را  زیبائی ها  عناصر 
برده بود. و روزی که دوره لیسانس را 
تمام کرد و برنده بورس ادامه تحصیل 
و  رفتم  من  بود.  اول  نمره  چون  شد 
رفیق  اداری  علوم  دانشکده  رئیس 
کلمه  دو  گفتم:  و  دیدم  را  ام  بچگی 
واقعی درباره دخترم بگو.... و او گفت: 
از من و تو بسیار جلو میزنه. دانشکده 
ما باو مفتخره از باب سادگی، فروتنی و 

قدرت اخذ او.
محسن رفیق بچگی من خودش کله ای
دانشجوی  بعهد  جوئی  دانش  در  بود   

اش. و حرفش برای من سند بود.
***

مامان،  گفت:  مهرک  شام  سر  یکشب 
بابا، من دارم میرم. شکوه گفت: منهم. 
و  ایتالیا  بین  ام  مانده  گفت:  مهرک 
مهرک  امریکا.  گفتم:  من  بلژیک. 
مدیریت  موسسه  گفتم:  چرا؟  پرسید: 
و  سابقه  پر  ملل  سازمان  به  وابسته 
اروپای  بخاطر  هم  بروکسل  معتبره. 
تازه  اما...قدری  است.  عالی  متحد 

کارند.
کی  را  التفاوتش  به  ما  پرسید:  مهرک 
اگر  کلفتت.  گردن  بابای  گفتم:  میده؟ 
طلب  را  ام  دارائی  از  نیمی  همانوقت 

میکرد میدادم. می ارزید.
اونها  با  باید  گفت:  کردو  مهرک تشکر 
کنم.  مشورت  دانشکده  شورای  یعنی 

آخه بورس آنها شرایطی داره.
***

در جریان رفتن شکوه بودم که باید دو 
فرانسه  یا  ایتالیا  یا  بره هند  سه ماهی 
به مطالعه کارهای دستی و اخذ فناوری 
ها. پس از شکوه پرسیدم: کجا؟ و جواب 
داد: ایتالیا با یاد بابام. سال دیگه شمال 
تدارکات  البته  هند.  بعد  فرانسه. سال 
زیاده. از برکت بابای رفته ام. ایتالیائی 

میدونم. پس میرم ایتالیا.
دانشکده  رییس  محسن  نشده  هفته 
مهرک زنگ زد گفت: تو اینو توی سر 
مهرک گذاشتی. جواب دادم: کار خوبی 
کردم؟ گفت: آره. اما ما با آن موسسه 
مدیریت وابسته به سازمان ملل از سال 
داشت.  خواهیم  تهاتری  رابطه  دیگه 
قبول کن بره بروکسل یکسال و بعد ما 

او رامنتقل می کنیم به نیویورک.
گل  محسن  پرسیدم:  پذیرفتم.  فورا 
دیگر  سال  چرا.  گفت:  خواهی؟  نمی 
اگر وضع شرکت اجازه داد یک بورس 

بزار.  دانشکده  اختیار  در  مدیریت 
بچه  میدونی.  که  را  مدیریت  آینده 
برای  ضمنًا  باهوشترند.  ما  نسل  از  ها 
را مهمان کن.  با مهرک ما  خداحافظی 

همه را قبول کردم.
منهم  پس  گفت:  خبرها  بعد  شکوه 
که  میاندازم  جلو  را  فرانسه  شمال 
چسبیده به بروکسله و مهرک را دارم 

دو سه ماهی.
***

صمیمانه  و  رفتند  دو  هر  ترتیب  باین 
و  هایم.  تنهائی  و  تک  به  سپردند  مرا 
درین  من  زیوی  تنها  بود  بار  نخستین 
و  بود  جا  همه  شکوه  عطر  که  خانه 

صدای مهرک در هر فضا. 
فرزند  هرگز  شکوه  که  بگویم  باید  و 
نکرد.  تمنا  مهرک  پس  از  را  دیگری 
و  داشتم.  را  بی جواِب سالها  سوالهای 
امروز در جّو تهی از آن دو یقین دارم 
دیگر  فرزندی  تمنای  هرگز  شکوه  که 
خانه  به  را  و حرفه  کار  که  از همسری 
که  بطوری  آنهم  میدوزد  خانواده  و 
نداشته  شود  می  محال  واشکافتنش 

است.
زار  عواطفم  نزاری  به  توانستم  نمی 
تحمل  و  بزرگواری  توانستم  نمی  بزنم. 
همسرم را در تاجرانه رفتارهای خودم 
فراموش کنم. شکوه را نمیشد خرید. و 
من خیال میکردم او را در دارائی هایم 

دارم.
مهرک لب تر نمی کرد به روابط ما. این 
دختر از طفولیت عقل ها داشت در حد 
پیش  روز  از  کمتر  روز  هر  ها.  شناسی 
میکردم.  کار  ام  خانه  های  باغچه  در 
صدایم  کسی  نداشت.  محتوی  خانه 
نمی کرد. بنظرم میآمد حتی گنجشک 

ها هم کمتر جیغ جیغ می کنند.
همسرم  کردم  نمی  فکر  هرگز  من 
دارد.  من  با  فکری  تفاوت  اینهمه 
شکوه  که  میکردم  فکر  همیشه  من 
حقیقت  در  مفتخراند.  بمن  مهرک  و 
تسّری   آنها  به  را  خودم  رضامندی 
میدادم. من نگاه صمیم و پر مهر هر دو 
را داشتم. اما از آنچه در ضمیرشان یا 
بی  گذرد  می  و  میگذشت  سرشان  در 

خبر می ماندم.
ای  مشغله  را  شکوه  های  گلدوزی 
و  میدانستم.  زنانه  بسیار  و  طبیعی 
شدنش  استخدام  و  نمایشگاه  هم  بعد 
او رفت  کار  بر  آنهمه تحسین ها که  و 
باوراندم  می  بخودم  بود.  طبیعی  برایم 
باشد.  باید  ای  کاره  کسی  هر  خوب 
شاید  کردم  فراهم  من  که  رفاهی 
باشد  کرده  کار  از  نیاز  بی  را  شکوه 
جبران.  برای  است  فرصتی  حاال  و 
نتیجه  و  میکنه.  کار  هم  لیال  خوب 
میتونن  دخترم  و  همسر  که  میگرفتم 
بدن. حتی  قرار  الگو  منو  میتونستن  و 
بخودم میگفتم یک روز به حرفهای من 
میرسن. و بهرحال من کوتاهی نکردم...

هرگز فکر نکردم کار از مقوله عقالنیات 
است و آدمی همیشه نیاز دارد عواطف 
بکارم  و  جدی  کارم  در  من  بپاید.  را 
گفتم  نمی  بخودم  و  میورزیدم.  عشق 
اگر عشق بکار هست بسبب سودمندی 
اگر خوب فکر کنم عشق  و  کار است. 
چه  هر  یعنی  دارم.  پشتکار  نه  بکار 
میآوری.  در  بیشتر  کنی  کار  بیشتر 
در  توفیق  این  و  موفقی.  بیشتر  پس 
نیست.  عواطف  در  توفیق  بمعنی  کار 
هر وقت که شکوه به دفترم زنگ میزد 
اینکه  یا  نره  یادت  چیز  فالن  مثال  که 
رو  فالنی  پس  داریم  مهمان  شب  فردا 
فکر  من  قبیل،  این  از  و  بیاد  بگو  هم 
ام  خانواده  به  که  ام  مردی  میکردم 
همانطور میرسم که به کار و شغلم. پس 

همه چیز روبراه است. 
در آغاز زندگی مان من مانع کار کردن 
و حتی ادامه تحصیل او شدم. یادم رفته 
بود. ولی میدیدم رفقا را که همسرشان 
برای خودشان شغلی دارند و وضعشان 
بهتر یا بدتر از ما هم نیست. اینکه آیا 
را  نه  یا  بوده و هستم  من بخودشیفته 

بارها از خودم پرسیده ام. 
اما هر چه فکر می کنم هر چه دیگران 
ازم میگن منو به این نتیجه رساند که 
و  متجدد  خوانده  درس  مرد  یک  من 
ام که بشیوه یک آدم قدیمی  کارکنی 
زندگی فکر می کرده  به  نّیت  و خوش 

و میکنم.
شکوه  داشتن  دوست  از  هرگز  من 
ولی  نیستم.  و  نبودم  غافل  مهرک  و 
گفته  بمن  بارها  شکوه  خودم.  بسبک 
که شما مردها ما زن ها را نمی شناسید. 
میدم کجا درسشو میدن  منهم جواب 
برم نامنویسی؟ ...و شکوه میگه عزیزم 
حالیت نیس. همو که هستی باش. فقط 
به  خودت  مثل  رو  دیگری  نکن  سعی 
و  بدی  شکل  را  او  خودت  بمثل  بینی. 

بسازی و درآری.
عقل  محسن  پیش  بردم  را  حرف  این 
کل ما رفقای قدیمی. دیدم حق داد به 
کرد من هرگز همسرم  اضافه  و  شکوه 
اما ممنونش  نشناختم.  باید  را چنانچه 

هستم که سّد راه من نیست.
شده  یا  بوده  شکوه  راه  سّد  من  آیا 
مورد  در  کنم.  نمی  گمان  هستم؟  یا 
عقیده  هم  من  با  زود  کار  از  انصراف 
برای  داشت  عجیبی  وسواس  زیرا  شد 
بار  شاد  و  سالم؛  آوردن  بار  درست 
و  فرزندش.  داشتن  بهوش  و  آوردن 
وقتی مهرک آمد و رفت به یک ماهگی 
هستم  زیبا  دختر  یک  صاحب  دیدم 

مثل مادرش و خیالم آسوده شد.
شکوه در ایام حاملگی بانوئی بود زیبا. 
پنج  چهار  از  نشاط.  پر  بسیار  موقراما 
ماهگی طوری از دختر بدنیا نیامده اش 
صد  در  صد  امتداد  گوئی  میزد  حرف 
وجود خودش است. خوب یادم هست 
بقیه درصفحه 48
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تبریک سال نو به هم میهنان مسیحی 

باسالمی ، چنان  َدِم عیسی 
به تو ، ای یارو همدم عیسی

باسالمی  به روشنایی نور
به تو در عیدوجشن و نورو سرور

 شب وروز مقدس ِمیالد
برتو ای هموطن مبارک باد

هست عیسی پیام آور مهر
رود جاری درون بستر مهر

 داِد عشق و امید ویاری داد
 درس ایمان و پایداری داد

 رزم با ظلم و مردم آزادری
جنگ با جنگ ، باستمکاری

 ساِل نو برشما مبارک باد
 یارتان ایزد  تبارک باد

سالم و تبریک سال نو مسیحیِ   طنزپرداز  
گرامی این شماره را خواندید. ماهم سالم 
خوش  شاعر  به  داریم  متقابل  ودرود 
ذوقمان  وازطرف هموطنان  مسیحی برای  
این شادباش ازاو سپاسگزاریم وهمچنین 

ازاو قدردانی می کنیم که بقول خودش :
باسوزدل ودیده خونباروپریشان

یک عمر همه شعر پراز خنده سرودم
صد بند به پای دل سودا زده بستم

 تا یک گره ازابروی خواننده گشودم
مهندس  از  صحبت   ، شماره  دراین 

محمدعلی گویا است .
مانند  که  کسوتی  پیش  نویس  طنز 
دراین  بینان   روشن  از  دیگر  بسیاری 
دوران وانفسا  و بگیر وببندها  ، با جرأت و 

شهامت  در دروِن ایران ، افسوس  گذشته 
را  می خورد  واز روزگار طالیی پیشین یاد 

می کند:

خاطرات قدیم 
ارزونیا؟  یادت میاد مش رجب دوره ی 
فراوونیا؟ عهد   ، ارزونیا  ی  دوره 
گوشه ی این میدون ومیدون پایین ترش
یه کوهی از ماهی بود، مشتری دوروبرش
یادت میاد مش رجب چل سال پیش ازاین بود
 چلو کباِب عالی  درست همون پایین بود
با دوغ وگوجه ی خوب ، یه پُرس هیجده قران
قران وده  قران  پنج   ، سینماهم  بلیط   
 کله پزی همونجا ، باالتراز سه گوش بود
 مغز وزبون وپاچه  سیرابِی مفت روش بود
یه کله پاچه ی خوب ،  یه فیلم خوب تارزان
 هَمش می شد رویهم  دوازه سیزده قران
اجاره خونه ی ما ، سه کوچه اونطرف تر
فقط چهارده تومن ، جون تو جون اصغر
چلو کباب مجارفت ؟ مغز وزبون  چطو شد؟
اون کوه ماهی سفید ، کدوم طرف ولو شد؟
نداره قبول  حاال   ، گدا  را  صدتومنی 
. میاره  در  اداتو   ، بدی  بچه  دست  به 

»بلبل گویا«  که یکی از نامهای  مستعار 
طنزی   درشعر  است   گویا  محمدعلی 
اززبان مش رجب  جواب پرسش و درد 
پرداز  طنز  که  هایی  گله  و  باال  دلهای 

داشت را می دهد:

از ماست که برماست 
دادند به ما مژده ، که گردیده گران  » ماست«
خاست بهوا  جانب  همه  از  همه  فریاد 
هم شیر گران گشته وهم ماست ، برادر
فرداست  !! آورارزانی  پیام  امروز 
است گران  ارزاق  حاصل   ، گران  کاالی 
کاالست قحطی  ماحصل  گران  ارزاق 
 ازبسکه نوشتیم گران است وگران است
 گردید گرانتر  همه چیز از چپ وازراست
»خاموش« شو و»الل «سزای تو همین است
»گویا« زکه نالیم  که از ماست که برماست

گویا ، الل ، بلبل گویا بی زبان ، خاموش، 
خطکش ، زبان دراز، شتر مرغ ،شیرگویا ، 
طوطی گویا ، گویای اسرار، م.گ. ، قصه 
گوی کاکا ، مهندس الشعرا و ناطق . این ها 

همه  نامهای مستعار  محمد علی گویا است 
حال ببینیم  این محمدعلی گویا  بااینهمه 

نام مستعار کیست ؟
اودرشرح حال خود  نوشته است :

شرح حال خودنوشت
یعنی »1313«  کنار هم   دوعدد سیزده 
که   ( کرمانشاه   رادرشهر  تولدم  تاریخ 
هیچ رابطه ای با کرمان و شاه  ندارد(  رقم 
زده اند. آثار این عدد ، قدم به قدم  ، ااین 
لحظه  که شرح حال مبارکم  را می نویسم 

، سایه به سایه  دنبالم بوده است ...!
شرح  زندگی محمدعلی گویا  رادراینجا 
ناتمام می گذاریم . شعری طنز که بازهم 
یاد می کندرا می خوانیم  از گذشته ها 

وبعد شرح زندگی اورا  دنبال می کنیم :

دیزی روسیاه 
ای دیزی کهنه ی قدیمی

ای بازنشسته » بند جیمی«
ای روسیه ی فتاده از جوش 

یک گوشه چومن نشسته خاموش
یک روز چه سکه بود کارت

 مردم به تعجب  از بخارت
 پُر بود  دلت ، زسینه وران

درسینه دلت  چودنبه لرزان
رقص نخودت  چه جانفزا بود 

وقتی که کنار لوبیا بود
دورتو  ، حسن ، تقی ، سکینه

محمودومنور و مدینه
می گشت سکینه باعالقه

 توی شکم تو با مالقه
 مشتی به سر  پیاز میزد

باناز تمام گاز می زد
 آن روز تو را برو برو بود

 هرچند به زیر تو الو بود
اکنون شده ای  تو بایگانی

 نه گوشتی ونه استخوانی
 تودیزی بی بخار و بی جوش 

من » بلبل بی زباِن« خاموش
بله ، استادگویا می فرمودید.

گویا: تاوقتی  بچه بودم  ، رسم براین بود  
هارا  بچه   ، وپدربزرگ   پدرومادر  که 
کردند.  می  وادب  زدند   می  کتک 
شده  بزرگ  پدر  و  پدرو  که  هم  حاال 
ام   ، پیشرفت تمدن  ورشد فرهنگی  
 ، نوه  فرزندو  که  است   کرده  ایجاب 
کنند!  می  تربیت  را  پذربزرگ   پدرو 
تا جوان بودم  ، پیران باتجربه  زمام 
امور را بدست داشتند  و هنگامی که 
بافکر  جوانهاباید  گفتند:   ، شدم  پیر 
حساس  مشاغل   دار   عهده  جوان  
باشند ! تابی تجربه و بی سواد بودم  با 
تجربه ها و باسوادها  مقدم بودند  و به 
محض اینکه کوره سوادی پیدا کردم ، 

ای بابا...
یا  شعر  محترم   خوانندگان  بااجازه 
از جناب گویا  می خوانیم   شکواییه ای 
می  ادامه  ایشان  های   بگفته  وسپس 

دهیم :

صرفه جویی 
هرچه گویم  صرفه جویی کن عیال

هست خانم بی خیال ، بی خیال
هفته ها ، هرروز رفتم توی صف

زیر پایم  سبز شد  صدمن علف
 هفت هفته پیش ، یک قوطی پنیر

بیست روز بعدازآن  ، یک شیشه شیر
 پنج ماه پیش ، یک قالب کره 

یادمه گفتم : ببین یادت نره
گرچه دمپایی زسال پیش داشت

لنگه اش را توی صف ها جا گذاشت

این همه آذوقه را من می خرم
 بی چک وچانه  به خانه می برم

 باز چون اسراف او یک عالم است
 فکر کاهو و پیاز و شلغم است 

ببخشید جناب بلبل گویا  از شعروشاعری 
بفرمایید

گویا : دردوره ای که شعرو شاعری ارزشی 
داشت ودهان شاعر را پُراز سکه می 
کردند  یا هم وزِن شاعر به او سکه طال 

می دادند  شاعر نشدم .

می  متولد  هم  دوره  آن  در  اگر  تازه   
شدم ، مسلماً یا فوتبالیست  بودم  یا 

لوازم یدکی فروش.
می   . داریم  نمی  بر  از سرشما  ما دست 
بخشید که مدام  صحبت شمارا قطع می 
کنیم . یکی  دیگر از شعرهای شمارا می 
خوانیم بعد به دنباله  صحبت های شما 

می پردازیم :

وصال پیاز
منم که  دیده بروی پیاز کردم باز

» چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز«
به پرده پرده زمن  رونهفته بود ولی 

 به قصه قصه  حجاب از رخش  گرفتم باز
رقیب گفت : تویی کارمند وارسته
خیال وصل پیاز ازسرت برون انداز

تالش کن نرسی گر به یک پیاز دُرست
توان رسید به نصف پیاز با یک گاز

رسید حق عیال وحقوق و با آنها
به شوروشوق خریدم  سه چهاردانه پیاز

 پیازرا به ادب بو کشیدم وگفتم :

تونازکن ، بتو  طناز می برازد ناز
پیاز درکف وخندان  لب آمدم خانه
عیال ماند زحیرت  لب ودهانش باز

من وعیال وهمه بچه ها ی ذوق زده 
رواست گرکه بخوانیم  ،  باهم این آواز

منم که دیده  بروی پیاز کردم باز
» چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز«

آقای  مهندس محمدعلی گویا ، بفرمایید 
بیشتر  در چه موردی  شعر می گویید؟

گویا :  برای عقدوعروپسی  وتلجگذاری 
کسی شعر نگفتم تادر آب وهوایی

باشند.  داشته  را  بنده  وهوای  حال   
بهمین دلیل  نوحه های طنزی گفته 
ام که مشهورترین  آنها  عمه ات به 
توفیق   درروزنامه  که  است  قربانت  
شماره   آن  تا  شد  وسبب  شد  چاپ 
برسد.  هم  چهارم  چاپ   به  توفیق 
بازهم مرا  ببخشید که ازشما شعر می 

خواهیم و بعد  بقیه قضایا:  

بخند...
بخند رعنا  گل  ای   ، نوبهار  ه  زد  خنده 
بخند دنیا  بریش   ، مشکالت  ی  باهمه 
است فراوانی  وقت   ، و  ارزانی  ی  دوره 
بخند کاال  بنرخ   ، راببین  کوپن   عکس 
ای که کنون میخوری ، حسرت دیروز را
بخند فردا  نگشته  تو،  امروز  که  ازاین 
 تا که هوا  سرد بود ، اشک توشد نفت تو
گر که هوا گرم شد ، به ریش سرما بخند
 ازسِر این صف برو ، درته آن صف بایست
خانه تو صف شده × بطول صفها بخند
الخ... و  عیالی  ، حق  اند  بتوداده  که  ای 

بخند بدنیا  بیا  زیاد،  حقوقت   گشته 
چوغنچه تا چند وکی خون به بدل و بسته لب
گل بچمن خنده زد »بلبل گویا«  بخند

بفرمایید  چه کسی مشوق  جناب گویا 
شما بود؟

گویا : درروزگاری که مردم  گلپری جون 
و باباکرم  می خواندند ، پدرم هرروز مرا  
تشویق می کرد  که سوره های قرآن را 
حفظ کنم  و شاید اگر  این دوره بود، 
کرد   می  مجبورم  که  داشتم  ی  پدر 
نوار ویدیو پخش کنم ! با همه ی این

 احوال اگر طنز نویس  باارزشی نشدم 
، دست کم  دلم باین  خوش است که 
زندگیم  بمصداق  این شعر خودم  واقعًا 

طنز بوده است :
طنزی است زندگانی » گویا« که بایدت
گریان بخنده بودن  و خندانت گریستن

شکسته نفسی می فرمایید  طنز نویس 
بسیار ارزشمندی شدید.

گرانی   تواند  می  بهترازشما   کسی  چه 
امروزرا  باین زیبایی توصیف کند:

گرانی 
گرانی کند بی امان  سرگرانی

توانا شود ، دم بدم ناتوانی
شب وروز گویند مردم به زاری

امان از گرانی ، فغان ازگرانی
 گرانی گمان برده بودم ، ولیکن 

نه چندان که افتم  بی بی آب ونانی
به تندی سرم دادزد با تشدد

بتلخی چوگفتم : امان از فالنی
 فالنی بود  مالک خانه ی ما

همان کس که دانم ، همان کس که دانی
چه خوانم ؟ ندانم ! تبه گشت عمرم

پی شعر گویی ، پی شعر خوانی
پی »شمرخوانی« اگررفته بودم 

مرابود صد خادم ِ آن چنانی
نکردند سرجوخه ام  اهل بخیه

پس از سالها  شعررا پاسبانی
نه » نایب« شدم داخل شهرداری

نه »دربان«  شدم بر در  دادبانی
زبس حسرت روغن وگوشت خوردم

شدم این چنین الغرواستخوانی
نه از تیر مژگان ابروکمانها

صف »تیر«و »زر« کرده مارا کمانی
بباال شده برفلک ، نرخ کاال

بالیی ندیدم چنین آسمانی
چنین گفته  زین پیش استادشاعر

به سحربیان و بلطف معانی
» به دوچیز گیرند مر مملکت را

یکی زعفرانی ، یکی پرنیانی
یکی زرِ  نام ملک برنبشته

یکی آهن آبدیده یمانی«
کنون گوید این شاعردوره ی ما

که غافل بود از معانی - بیانی
بدو چیز گیرند کام اززمانه

به سبزینه برگی به ُسرخین زبانی
بقیه درصفحه 48

                 غم مخور
ی پسر      وزبهر دنیا غم مخور                        گوش کن پندا

    

                                                                                                                          گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
حافظ

کیخسروبهروزی

محـمدعلی گویا

طنزنویسی که حسرت دوران گذشته را می خورد

* گویا طنز نویسی  پیشکسوت و مبتکر است .
* اوشاعری است با طنزها ونقد های اجتماعی گزنده.
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درروزهای گذشته  licinu  زنده  ندیده 
بودم که چشم ناآشنا به سختی  تفاوت 
زمینی  سوسکهای   ازدیگر  را  آن 
تشخیص     Carabidous سیاه   
از  ای  نمونه  من  پسرانت   اما  دهد؛ 
که  فهمیدم   فوراً  ومن  یافتند   را  آن 
د  بااینکه   ، است  جدید  نوعی  این 
]نشریات[   به  گذشته   سال  ربیست 
)1( ام  نکرده  نگاه  بریتانیا  سوسکهای 
شرایطی  چه  اینکه  بیان  به  هنوز  من 
هرچیز   بیشتراز  زندگیم  تاسر  برسر 
 ، ام  نپرداخته  گذاشت  تأثیر  دیگری 
وآن نتیجه دوستی با پروفسور ِهنسلو 
بود. پیش از اینکه  به کمبریج بروم  ، 
ی   برهمه  او  که  بودم  شنیده  ازبرادرم 
آماده  رو   ازاین   . است  مسلط  علوم 
ای  هفته  .او  شدم  بااو  آشنائی  ی  
که  کرد   می  برگزار  ای  جلسه  یکبار  
لیسانس   دوره ی  دانشجویان   همه ی 
وچند عضو  سالخورده تر  دانشگاه که 
شرکت  درآن  بودند   علوم  ی   شیفته 
پادرمیانی  با  بزودی  من   . کردند  می 
کردم   دریافت  ای  دعوتنامه  »فاکس«  

ومرتبًا به آنجارفتم .
ِهنسلو  آشناشدم  با  که  از مدتی  پس 
در  اقامتم   دوم  ی   نیمه  درطول    ،
پیاده   به  بااو  روزها  بیشتر   ، کمبریج  
.بهمین  رفتم  می  دورودراز  های   روی 
مردی   « مرا   آقایان   از  بعضی  سبب 
که با هنسلو  راه میرود«  می نامیدند 
. شبها اغلب از من  دعوت می کرد  به 
او  دانش   . بپیوندم  خانوادگیش   شام  
 ، شناسی  حشره   ، گیاهشناسی   در 
شیمی ، معدن شناسی  بسیار گسترده 
بود. مشخصه ی او  این بود  که بعداز 
 . کند  گیری  نتیجه  طوالنی   دقایق 
قدرت تشخیث  او عالی بود  و ذهنی 
اینحال  فکر  با  ؛  کاماًل  متوازن داشت 
نمی کنم  کسی ممکن است  ادعا کند  
او دارای  نبوغی استثنائی بود. هنسلو 

انواع  فارسی  معادل  متأسفانه   -)1(
برای   . نیافتم  درجائی  را  سوسکها 
دیدن شکل و ظاهر سوسکها به دائرۀ 
فرانسوی  یا  انگلیسی  های  المعارف 

مرالجعه فرمائید)مترجم(

عمیقًا مذهبی و درست آئین بود. روزی 
از »  به من گفت  اگر حتی  یک کلمه 
مقاالت  سی ونه گانه« )۲( تغییر کند  
خصوصیتهای  خواهدشد.  برآشفته   ،
بود  برانگیز  تحسین   بسیار  اخالقیش 
نظری  تنگ  یا  غرور  از  نشانی  هیچ   .
دراو دیده نمی شد. من هرگز کسی را 
ندیدم  که اینقدر کم بفکر  خودش  یا 
دلواپس چیزی باشد. او آرام وخونسرد  
 . بود  وبانزاکت  خوشایند    ورفتارش  
با  ناشایستی   هرعمل  دربرابر   اما 
العمل   عکس  فوراً  شدید   عصبانیت  

نشان می داد  واز جا درمی رفت .
کمبریج   درخیابانهای  باهم   یکبارکه 
هولناک   ای  باصحنه  زدیم   می  قدم 
مواجه شدیم ؛ انگاری  شاهد  روزهای 
ُمرده  دزد  . دو  بودیم  انقالب  فرانسه 
را دستگیر کرده بودند  و به زندان می 
بردند. اما مردانی  خشن آنان را  ازدست 
پاهایشان  آوردندو  بیرون   پاسبان 
راه  وسنگفرش  آلود  گل  زمین  راروی 
می کشیدند . آن دو  ازسرتاپا  آغشته 
از  یا  وصورتهایشان   بودند  ِگل  به 
نالود  خو  سنگفرش   یا  لگد  ضربات  
بود  وبه مرده شبیه بودند. جمعیت آن 
چنان  درهم فشرده بود  که فقط چند 
فلک  موجودات   آن  توانستم   لحظه  
زندگیم   درطول  هرگز   . ببینم  را  زده 
چنین  خشمی  درصورت مردم  ندیده 
این صحنه دلخراش   ِهنسلو که   . بودم 
رادید سعی کرد  به میان  گروه اراذل  
بود.   ممکن   غیر  اما  کند  نفوذ  واوباش 
به من گفت  دنبالش نروم  وشتابان به 
سوی شهرداری رفت  تا پلیس بیشتری 
فراموش  ماجرارا  پیامد  من   . بیاورد 
از  پیش  آندو  فهمیدم   فقط  کردم  
افتادند. زندان  به  شوند   کشته  اینکه 

بود.  پایان  بی  ِهنسلو   پخیرخواهی 
طرحهائی   کردن   باپیاده  همچنانکه  

شایسته   برای ناحیه تنگدسش ،  

Thirty- گانه  ونه  سی  مقاالت   -)۲(
انگلستان   کلیسای   :   nine articles
درقرن شانزدهم  با کلیسای کاتولیک  
رو قطع رابطه کردذ . این مقاله ها شامل  
اصول عقاید و دکترین آیین مسیحیت 
بعدازاینکه     . است  درانگلستان 

نشان   ، هیچام  ساکن شد  دردهکده  
برایم  مردی  چنین   با  صمیمیت  داد. 

مزیت های بی حدوحصری داشت .
که  بگیرم   را  خودم  جلوی  توانم  نمی 
اتفاقی  پیش پا افتاده را یاد آورنشوم ، 
زیرا توجه رأفت آمیز هنسلو  را نشان 
های  گرده  داشتم  یکبار   . دهد  می 
گیاهی   آوند  نمناک   سطح  روی  ریز  
طرف  به  بیدرنگ  کردم   می  رابررسی 
را  انگیزم  شگفت  کشف  تا  شتافتم  او 
بااو در میان بگذارم .حاال فکر می کنم  
اگر با چنین عجله ای  نزد استاد  گیاه 
شناسی  دیگری رفته بودم  ، بی شک 
نمی توانست  جلوی خنده اش را بگیرد 
ی  پدیده  که  پذیرفت   هنسلو   اما   ،
جالبی است ومفهوم آن را توضیح  داد. 
اما به من فهماند  که این قباًل شناخته 
شده بود . سرافکنده اورا ترک کردم اما 
خوشحال  بودم که خودم آن را کشف 
کردم و به نظر خودم  کاری چشمگیر 
بود . پس ازآن  تصمیم گرفتم  کشف 
خودم را با چنین عجله ای  به دیگران 

اظهار نکنم .
موقر  مردی   Whewell ِوِول  دکتر  
وسالخورده  گاهی به دیدار هنسلو می 
آمد. وگاهی باهم تا خانه قدم می زدیم 
بهترین  مکینتاش   ج.  سر  بعدازاو   .
تا  که  بود  مرگ  موضوع  درباره  مفسر 

آن وقت شنیده بودم .
سر  ی  )نوه  جنینز  لئونارد  دیگر  یکی 
چندی  بود.که  مشهور(  جنینز  آمس 
تاریخ  درباره  خوبی  های  مقاله  بعد 
خوشم  ازاو  اوائل  کرد.  منتشر  طبیعی 
بود  عبوس   ای  تااندازه  آمدزیرا  نمی 
اغلب   . داشت  آمیز   طعنه  وحالتی 
برداشت  که   افتد  می  اتفاق  چنین  
آید. من  در می  ازآب  ، غلط  نخستین 
دراو  بعداً  ؛  کردم  می  اشتباه  کاماًل  
مردی مهربان  ، خوشایند  با اندوخته 
قابل توجهی از مزاح  یافتم . اورا اغلب  
در خانه کشیشی اش در مرزباتالقهای 
وراهپیمائی  دیدم  می  بولبک  سوفهام 
ها وگفتگو های پرباری درباره ی تاریخ 
چند  با  بین   دراین   . داشتیم  طبیعی  
مرد سالخورده  تراز خودم  آشنا شدم 
که چندان  توجهی به علوم  نداشتند. 
یکی از آنان  مردی  اسکاتلندی برادر 

راهنمای  استاد  و   ، رمسی  الکساندر  
، مردی  Jesus College بود.  تحصیلی 

شاد که زندگی  کوتاهی داشت .
رئیس   بعداً  بود که  داِوز  آقای  دیگری  
دانشگاه  هرفورد شد. او برای آموزش 

تنگدستان  مشهور بود.
این مردان و دیگر افراد هم   سم وسال  
به  داشتند   عادت  هنسلو   با  همراه 
و  دردشت  طوالنی  وگذارهای  گشت 
به  داشتم   اجازه  بروندومنهم  صحرا 

آنان بپیوندم که بسیار خوشایند بود.
با نگاه به گذشته  به این نتیجه رسیده 
ام  که باید چیزی  درمن  کمی برتراز  
باشد  بوده  وسالم  سن  هم  جوانان  
تر  ، مسن  بردم  نام  وگرنه  مردانی که 
 ، ازمن  باالتر   علمی  موقعیت  ودارای 
هرگز اجازه نمی دادند  با آنان  نشست 
زمان   آن  مسلمًا   . کنم  وبرخاست 
به خاطر   . نبودم  توفقی  متوجه چنین 
ورزشکارم   دوستان  از  یکی  آورم  می 
 ، کنم   می  کار  سوسک  روی  دید  که 
سلطنتی«  »انجمن  عضو  روزی  گفت  
مضحک  بنظرم  گفته  این  شد.  خواهم 
می آمد . درسال آخر کمبریج باعالقه 
شخصی«  گزارش   « کتاب  کامل   ی 
و  کتاب  این   .  )3( خواندم  را  همبولت 
ی  فلسفه  برتحقیقات   ای   مقدمه   «
فراوانی   اشتیاق   )4( هرشل  طبیعی 
علوم   « اصیل  ساختار   به  درمن 
یک  یا  هیچکس  برانگیخت  طبیعی«  
دوجین کتابهای دیگر  به اندازه این دو 
کتاب  برمن تأثیر  نگذاشت . از کتاب 

همبولت  عبارات بلندی رادرباره  

 Humboldt3(- الکساندر ُفن همبولت(
بنیانگذار  برلین(   1859  -1769(
چندین  نویسنده  نوین.  جغرافیای 

کتاب  منجمله گزارش شخصی 
     )1871-179۲( هرشل  سرجان   -)4(
ستاره شناس   ، J.Herschelریاصیدان 

، شیمی دان ، عکاس ومخترع تجربی

گشت  از  ودریکی  ریف«)5(  نه  ته   «
برای   ) )فکر کنم  بلند   وگذارهاباصدای 
هنسلو  ، رمسی و داِوز خواندم، زیرا پیش 
از آن  درباره ی  شکوه ته نه ریف  صحبت 
کرده بودم .چندتن از همقطاران  اظهار 
عالقه کردند  به آنجابروند. اما فکر کنم  
چندان جدی نبودند . اما من  که مشتاق  
رفتن به آنجا بودم  به بازرگانی  درلندن  
معرفی شدم تادرباره کشتی ها تحقیق 
کند، اما با پیش آمدن  مسافرت به ابیگل 

برنامه متوقف شد. 
مطالعه  برای  تابستانی  درتعطیالت  
وگردشهای کوتاه  از جمع آوری سوسک  
. همه ی  وقتم  درپائیز  دست کشیدم 
به تیراندازی بیشتر در وودهاوس و مایر 
ایتون«   و گاهی همراه » توماس کمپیل 

جوان گذشت .
روی هم رفته  سه سالی که در کمبریج  
زمان  درزندگی   سپری شد  شادترین  
درسالمت  هم   چون  بود.  سعادتمندم 
سرزنده  ای  روحیه  وهم  بودم   کامل 

داشتم .
همینکه درزمان کریسمس  به کمبریج  
برگشتم  ، مجبوربودم  دوترم دیگر  را 
فارغ  وجشن  نهایی  امتحانات   از  پس 

التحصیلی 1831 بگذرانم .
هنسلو مرا تشویق کرده بود  به مطالعه 
رو   ازاین   . بپردازم  شناسی  زمین  ی  
بخشهایی   ، شروپشایر  به  بابازگشت  
رابررسی کردم و بعضی نواحی گ رداگرد  

شروپشایر را  رنگ زدم .
پروفسور سجویک  درنظر داشت  دراوائل  
ماه اوت  از ویلز شمالی  دیدار کند  تا 
تحقیقاتش رادرباره دیرینه سنگی  ادامه 
دهد.. هنسلو  ازاو خواست به من اجازه 
دهد بااو همراه شوم . به این ترتیب او آمد 

ودر خانه ی
. گفتگوی کوتاهی  درآن  پدرم خوابید 

شب  تأثیر عمیقی برافکار من گذاشت 

زمانی که چاله ی شنی  قدیمی را  نزدیک 
شزبوری  بررسی می کردیم  ، کارگری  به 
من گفت  دذرآن  صدف  استوائی  ): شاید 
صدف مارپیچ ( فرسوده ای  پیدا کرده ؛ از 
آنجا  که نمی خواست  آن را بفروشد  ، قانع 
شدم  واقعاً آن را در گودال انداخته . اما 
بعداً اضافه کرد  ، اگر واقعاً آنجاافتاده بود  
برای زمین شناسی  بدبیاری بزرگی است 
. زیرا همه ی آنچه را  که درباره رسوبات 
نواحی  داخلی کشور میدانیمباطل خواهد 
کرد. درحقیقت  این بستر شنی متعلق به 

عصر یخبندان  است . 

 )5(-  ته نه ریفTeneriffe به سه محل  
اسپانیا،  ریف  نه  ته   -1  : شده  اطالق 
جزیره  ترین   رجمعیت  پ  و  بزرگترین 
اطلس  دراقیانوس  قناری  جزیره  هفا  از 
۲-  حومه شهر بریسبین درشمال شرق 
استرالیا3- کوه ته نه ریف درویکتوریای 

استرالیا.

سالها بعد من صدفهای اینجا یافتم . آن 
زمان کامالً تعجب کردم که چرا سجویک 
ازاین واقعیت که صدف استوائی نزدیک 
سطح زمین دروسط انگلستان  پیداشده 

خوشش نیامد.
گوناگون علمی  کتابهای   اینکه  به رغم 
را خوانده بودم که علم عبارت از دسته 
که  است  مسلم  وامور  واقعیتها  بندی 
آن   ، منتج می شود  ازآنها  کلی  قوانین 

زمان  به این امر پی نبردم .
صبح روز بعد  به طرف النگولن  ، کانوی 
 . افتادیم  راه  کوربگ  کاپل  و  بنگور    ،
دراین گشت وگذار قرار بود  کمی زمین 
شناسی کشور به من آموزش داده شود. 
با  موازی  خط  با  مرا  اغلب  سجویک 
خودش می فرستاد ومی گفت سنگهارا 
نقشه  آنهارا روی  بندی  نزداوببرم والیه 
عالمتبزنم. من شک داشتم این کار رابه 
نفع من می کند. من هم توجهی به کمک 
به او نداشتم . دراین گشت زنی به مطلب 
درخور توجهی برخوردم که چقدر آسان  
پدیده ها - هرچند  پیش از آن  شناخته 

شده - نادیده گرفته می شوند.
 Cwn Idwal در  را  زیادی  ماساعتهای 
سنگها،  دقیق  آزمایش  با  کردیم  صرف 
فسیلی  بود   کنجکاو  سجویک  چون 
متوجه  ازما  هیچیک  کند.اما  پیدا  آنجا 
سنگهای خراشیده و گرداله ها )سنگهای 
آب سودهboulders ( و یخ ُرفتهای کناری 

)moraines( نشدیم .
قابل  بوضوح   ها  پدیده  این  بااینهمه 
رؤیت بود. من سالها بعد در مقاله ای که 
در  Philosophical Magazine,  به سال 
 ... کردم  اعالم  را  آن   ، شد  چاپ   184۲
اگر این دره بایخچال طبیعی  پرشده بود  
پدیده ها آنقدر قابل تشخیص نبودند که 

حاال هستند..
در کاپل ، گوریگ سجویک را ترک کردم 
به  مستقیم  ونقشه  نما  قطب  وباکمک  
سوی کوهستان  درسمت  یارماوث رفتم 

نکردم مگر  را دنبال  و هیچ کوره راهی 
اینکه با نقشه ام سازگارباشد. در نتیجه 
واز  به مکانهائی  دست نخورده رسیدم 
این روش  بیشتر لذت بردم . دربازدید  از 
بارماوث چند دوست کمبریج را دیدم که 

مشغول بررسی و مطالعه بودند.
تیراندازی  برای  مایر  و  شزبوری  به  بعد 
برگشتم . درآن زمان فکر می کردم حتما 
دیوانه بودم  بجای شکار کبک  وقتم را 
برای زمین شناسی یا هرعلم دیگری به 

هدر دادم .

سفردریایی با کشتی »بیگل«
از۲7 دسامبر 1831 تا ۲ اُکتبر 1836

پس ازبازگشت به خانه از گردش زمین 
از  ای  نامه   ، شمالی   درویلز  شناسی  
هنسلو  دریافت کردم که به من اطالع 
حاضر   )6( ُری  فیتز  کاپیتان  داد:  می 
است  بخشی از کابین  خودش رادراختیار 
جوانی بگذارد که داوطلبانه بدون دریافت 
درسفر  دان   طبیعی  بعنوان  دستمزد  
فکر  شود.  همراه  بااو  بیگل   دریائی 
روزانه  خاطرات  دردستنویس  کنم  می 
دراین  که  اتفاقاتی  ازهمه  گزارشی  ام  
سفر رخ داد  نوشته ام . اینجا فقط باید 
بگویم بدون چون وچرا  حاضر بودم  این 

پیشنهادرا  بپذیرم . اما پدرم جداً

 )1865  -1805( ُری  فیتز  رابرت   -)6(
بریتانیا   پادشاهی  دریائی  نیروی  دریاساالر 
پایه   ، دانشمند   ، ویکتوریا  ملکه  درزمان 
مذهبی  گرایی  بنیاد  او   . هواشناسی  گذار 
بود . درپایان سفر بدلیل مشارکت درکمک 
به پژوهش داروین  خودرا سرزنش می کرد 
دردانشگاه  داروین   سخنرانی  درهنگام    .
آکسفورد  حاضرشد و با باالگرفتن انجیل  ، 
حضاررا  دعوت به کالم خدا کرد . سرانجام 
پس از پنج سال مبارزه  باافسردگی با پاره 

کردن گلوی خود با تیغ ، خودکشی کرد.

مخالفت کرد  وبدنبال حرفهایش کلمات  
مساعد و امیدوار کننده ای افزود:» اگر 
حتی مردی با شعور پیدا کنی  که به تو 
توصیه  کند که برو ، من موافقت خواهم 
کرد.« بنابراین آن شب نامه ای نوشتم و 
پیشنهادرا رد کردم . صبح روز بعد  به 
مایررفتم  تابرای اول سپتامبر  آماده شوم 
. وقتی برای تیراندازی  دربیرون از خانه 
بودم  دایی ام - جاشوآ وج وود- دنبالم 
فرستاد و پیشنهاد کرد مرا به شوزبری 
ببرد و با پدرم صحبت کند. زیرا او فکر 
می کرد  عاقالنه است پیشنهادرا بپذیرم. 
پدرم هم که باشعورترین مرد جهان بود  

اظهار رضایت کرد.
من در کمبریج  نسبتاً ولخرج بودم و برای 
در کشتی  من   «: گفتم  پدرم   خوشامد 
او  اما   ». کنم  خرج  عاقالنه  باید  بیگل 
بالبخند پاسخ داد :» اما همه به من گفته 

اند تو عاقلی.«
روز بعد به طرف کمبریج راه افتادم که 
برای  لندن  به  وسپس  ببینم  هنسلورا 
با  از آشنائی  . پس  فیتزُری رفتم  دیدار 
شدن  مردود  خطر  از  شنیدم  فیتزُری 
جستم . آن هم بعلت  ریخت بینی ام ! 
بود   )7( »الواتر«  وفادار   مرید  او  زیرا 
وباورداشت شخصیت هرکس را می تواند 
قضاوت  او  چهره  اصلی  خطوط  ازطریق 
باریخت  کسی  آیا  بود  کند.ومشکوک 
بینی من  دارای نیروی کافی وعزم راسخ 
برای سفر دریایی باشد . اما فکر می کنم 
بعدازمالقات بامن کامال متقاعدشد بینی 
من شهادت دروغ داده است . ادامه دارد.

 )1801 کاسپرالواتر)1741-  جوهان   -)7(
شاعرسویسی ، نویسنده ، فیلسوف ، قیافه 
شناس ، عالم الهیات . او بیشتر به تحقیق 
درباره قیافه شناسی یا چهره خوانی معروف 
است . پایه چهره خوانی براین باوراست که 
بابررسی ظاهرشخص می توان به شخصیت 

واخالق اوپی برد.

زندگی نامه خودنوشت 
چارلز داروین

ترجمه  دکتر محمدعلی صوتی                                         قسمت  ششم
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آوازه نگاری )صوت نگاری(
های  اندیشه  بازنمود  ی  پایه  چهارمین 

باستانیان آوازه )صوت( نگاری است .
 « یا  ها     اندیشه  وبازنمودن  بازگفتن 
پیکره  ودرپی  ازراه  نگاری«   تاندیشه 
ازپیکره  وآدمیان   آمده   پدید  نگاری  
رسیدند.  نگاری  اندیشه  به  نگاری 
هرچنددرآغاز با پیدایش اندیشه نگاری ، 
خواسته ها   ورازهای نهفته  آشکار واین 
خودراهی بسوی سودمندی  وگامی  بزرگ 
به سوی  پیشرفت و  آگاهی بود ولی این ، 
آنانرا بسنده نبود. واژگان اندک  ونیازاک 
 ، یکی  بودو  بافزایش  ورو  بسیار  های 
کردوآدمیان   نمی  بسیچیده  را   دیگری 
د ربازنمودن  اندیشه ها و  خو است ها  
نیازاک های  خود دچار   بردن   وازمیان 
تنگی وسختی بودند. وبدین سان  نیاز، 
آدمیان را  برآن  داشت  تاباهمین اندگ 
آگاهی ها ودانستنی ها  ، گام های دیگری 
بردارد، بیندیشد ونیروی  خردرابکار  بََرد 
و بژرف نگری پردازدوراهی پیش گیرد تا 
به پیشرفت و آگاهی های بیشتری  برسد.

ازاین راه آدمیان  اندک اندک بسوی آوازه 
)صوت( نگاری که اروپائیان  آن را » فونو 

گرافی«  گویند روی آوردند.
آواز  هر  برای  نگاری   )صوت(  آوازه  در 
نشانی   آید   بیرون  ازدهان  که  )صوتی( 
بنیاد  را  وآن  کرده(  )مشخص  هکانیده 

سخن  گفتن خویش  شناختند.
آن زمان که  آدمیان  بسوی  آوازه نگاری  
روی آوردند      وهر آوازی را  با نشان ویژه 
شناختند  وآن را دردریافت اندیشه های  
خویش بکاربردندوبا آن به سخن گفتن  
آغازیدندوبدان دلبستگی پیدا کردند  ، 
بندواژگان )حرف( گوناگونی درمیان توده 
ها پدید آمد که بنیاد  پیدایش بسیاری 

اززبانها در گیتی گردید.
آنچه  دراین باره می بایست  گفت این 
در  »صوتها«  ها  آوازه  چون  که  است 
بربنیاد  ودرآغاز   نخست  پیشرفتهای 
اندیشه ها وخواست آدمیان کوتاه ، بریده 
بریده و پاره پاره  می بود،وهرپاره )هجا= 
سیالب)1( آن ، نشان ویژه ای داشت - 
آنرا نویسیده  پاره ای )هجائی( نیز می 

گویند.

التین    و     sullabe دیونانی  ازواژه   -)1(
syllaba  است وآن ، دسته گپهای آوازدارو بی آ 
وازیست که تنها با یک تکان  ازگلوبیرون آیند. 

بندواژه )حروف الفبا(
بندواژه پنجمین  و بازپسین  پایه سخن 
گفتن است .پیدایش بندواژه وگسترش 
ترین   ازبرجسته  آدمیان   درمیان  آن  
وباارج ترین  دویداد وره آوردی است  که 
آدمیان را ازتاریکی ها ونادانی ها رهائی 
داده وآنان را بسوی شهریگری وزندگانی 
بهتر ، خوشی وخرسندی  بیشتر پیش 
برده است .با بندواگان می توان اندیشخه 
ها ورازهای درونی  راباز نموده ، چیزهای 
 ، کرد  پیدا  را  مانده   وپنهان  نادانسته  
خواندن و نویسیدن )نوشتن(  آمو خت 
، از دانش ها آگاهی یافت ، از نادانی ها  
وروش   راه  آمد،  بیرون  ها  دژآگاهی  و 
خرسندی  و همزیستی را  یاد گرفت ، 
خردها وروانهارا  توانا  ونیرومند گر دانید، 
آمیغ ها وراستی های زندگی آموخت ، 
ومردمان  هارابجهان  واندیشه  ها  دیده 
وزندگانی آنان بینا و آشنا ساخت ، دانش 
افزارهای  برد،  پیش  هارا  آگاهی  و  ها 
سودمند برای     آسایش وخرسندیپدید 
آورد ، گفتار نیک ، کردارنیک و اندیشه 
 ، ساخت  پراکنده  توده   رادرمیان  نیک 
آنان را براه  راستی ودرستی  راهنمائی 
کرد و بخوشی و آسانی  زندگی نمود واز 

آن بهره مند  بود.
... آنچه ما می بایست دراین زمینه بگوئیم  

این است که :
باپیدایش بندواژه )الفبا(  سامان یافتن  و 
پراکنده شدن  آن درمیان  مردم وپروای 
شایا و سزنده ای که مردم به آن داشتند  ، 
نویسیدن آغاز گردید  وآنچه تا ذآن زمان 
افزار دریافت  اندیشه ها ورازهای  درونی 
، دریافتن  و پی بردن و دستاویز  سخن 
گفتن  و نزدیکی  با دیگران بود  از این 
)نوشته(  نویسیده   ، بر آن   افزون  پس  
هم گردید و نویسیده ها همچنان برای 

آیندگان  باز ماند.

پیدایش وگسترش بندواژه درایران

وپراکندن  نویسیده   دایش   پی  از  پس 
آن  درمیان مردم ، زندگانی  رنگ دیگر  
وکارهای   کرده  پیدا  دیگری   وسامان  

توده ، سامان نوینی یافت .
پس ازاین بوده  که پیشرفت ها  راست 
گردیده  وبراه درستی  افتاده ومردمان  از 
هو ده آن )نتیجه آن( بهره های بسیاری 

وتالش  هنری  وازکارهای  برگرفتند 
های زندگانی خود  نشانه های بسیاری  
ازخود  بجای گزاردند که راهنمای آدمیان                     

گردید.... 
آغاز پیدایش بندواژه درایران  زمین برما 
آشکار نیست وما نمی دانیم  که بندواژه   
کی وچگ.نه  درایران زمین  پدید آمده و 
چسان  پراکنده  گردیده وگردش  رسایی  
آن چگونه بوده است وایرانیان درباستان 
زمان  با چه روشی  ازآن بهره  برداری می 

کرده و آنرا بکار می برده اند.
آنچه  برما آشکار است وما می باید دراین 

باره بگوئیم  اینست که : 
پیدایش  بندواژه  ودرپی آن  نویسیده  که 
از ارجمندترین  وارجدارترین  رخدادهای  
گیتی بود ، بشتاب  بسیار  به سرزمین 
های دیگر  راه یافت  وپس از اندک  زمان 
برای  دریافت  ودسترسی بدان  ، در جهان  
پادکار ) عکس العمل( سختی  پدید آمد. 
دلها و اندیشه ها بسوی  آن گرایش یافت  
وهمه جا آرمان  وآرزوی آدمیان  آراستن  
و سامان دادن  وباز گفتن  و آموزش آن  
در میان مردم  و سرزمین خود می بود تا  
دانش آنان  افزایش  یابد واز  دانستنیهای 

جهان آگاه گردند.
مایه  که  نویسیدن  دیگر   سوی  از   ...
چنان    ، بود   آدمیان  وآگاهی  پیشرفت 
پرارزش می نمود  و خواستاران بسیاری 
همیشه  برای  بود   نشدنی  که  داشت  
که  ها   سومری  دردست  وپیوسته  
نخستین بار  آن را بنیاد نهاده بودندباز 
مانده  وویژه آنان گردد. ازاین  رو نویسیده 
ها  پیشتر و بسیار  پیشترازآن  که در 
میان سومری ها وهمه جای سرزمین آنان  
روان گردد  درمیان مردم  شوش  وازراه 
شوش)۲( ، سرزمینی که  بهم بسته  به 

سرزمین  سومری ها  ودنباله  سرزمین  

)۲(- شوش »Susa« از شهرهای باستانی  ایالم 
)مستقل(   جداسر  کشورپادشاهی   وپایتخت  
ایالمیان  بوده است  که در سال 640  پیش از زادروز  
مسیح ،  آشو  ربنی پال  پادشاه آشور )668 تا 640 
پ.م.(این شهررا  ویران کرده  واین درزمان  امپراتور 
پارسی ها بود. داریوش بزرگ  آن را دوباره سازی 
زیست   مکان  این شهر  گردانید.  پایتخت  و  کرده 
واکنون در  بوده  بزرگ  وجانشینان وی   داریوش 
درشوش  ها   وکاوش  حفریات   . است  خوزستان 
ازسال  1884 آغاز و نشانه  های بسیار  پرارزش  
وگرانبهائی  از آنجا  ب دست آمده است . بیادداشته 
کرخه   رودخانه  شوشوکرانه   و  ایالم  که  باشین  
وشمال خلیج فارس  گاهواره  شهریگری )تمدن( 
بوده وشهرنشینی دراین کرانه ها  پدیدار گشته  واز 

آنجا  برسرزمین ها  روان گردیده است . 

زمین   درایران  است   بوده  ها   ایالمی 
پراکنده وگسترش یافت ودر میان مردم 

روان گردید.
نویسیده  دراین زمان  میخی ویا همانند  
میخی می بوده  ونویسیده های  میخی 
زمان   باستان  نویسیده   ترین  دیرینه  
آسیایی  وشهرهای  آسیا  درسرزمین  
است  که ازسومری ها به ایالم  ، آش ور و 

شوش وایران رسیده است .
فنیقی  که  است  راباوربراین  برخی 
گرفته  ها  راازیهودی  ها   نویسیده  ها  
وپراکنده اند  این نیز بر ما  آشکار نیست 
ولی آنچه  که دانشمندان  در نویسیده 
های خود آورده اند  اینست که :  فنیقی 
ها ازنویسیده های  مصری ، کلدانی ، ک 
رتی ، که نشانه وگپ های بسیار  وگونه 
گونی  داشت خواندن  ونوشتن   را بسیار 
برداری  بهره  سخت  ودشوار می کرده  
گردانیدند  وسبک   ساده  آنرا  و  کرده 
آنرا   و  برپاداشتند   نوینی   ونویسیده  
پراکنده  درسرزمین خود  وسایر جاها  

ساختند.
 ۲۲ باال  یادشده   اززبانهای  ها   فنیقی 
نشانه  برگزیدند وآنرا بندواژه گردانیده 
با صدا و بی صدا  که سخن  ، گپ های 
گفتن  راساده وآسان  می نمود  پشتوانه 
آن کردند  ونویسیده نوینی  در دوازده  
بنیاد  مسیح   پیدایش  از  پیش  سده 
از آن  ها   ها  والتینی  یونانی  نهادندکه 
پیروی کردند وآنرا گرفتند  وزبان سخن 
گفتن  خویش نمودند  وآنرادر سرزمین 
خود  روان داشتند.ولی پیش از پیدایش  
زبان   ، درایران  ها   سومری  نویسیده 
نویسیدن   پارسی  وروش  سخن گفتن  
آنان چگونه بوده است .آیا نویسیده  این 
سرزمین پهناور  چون دیگر سرزمین ها 
از نشانه نگاری وپیکره نگاری  آغازو پس 
از پیمودن  شیوه  اندیشه نگاری و آوازه 
نگاری  به بندواژه  رسیده و بدین سان  
ویاازپی  رده   آو  پدید  را  نویسیده  خود 
دایش  بندواژه نوین  که به این  سرزمین 
یافته  بهره برداری کرده  وبا نشانه  راه 
هایی که خودداشته آمیخته  وآنرا بنیاد 
زیان سخن  و نویسیده خویش نهاده اند؟ 
بجستار  مارا  ها   پرسش  این  به  پاسخ 
ازباز  ناگزیر   که  کشاند   می  دیگری  
گشت  کوتاهی بگذشته  وشیوه پیدایش  
نویسیدن  درایران زمین  می باشد تااین 
که   وتاآنجا  تر   روشن  اندکی  پرسشها  

تواند بود  زمینه جویش را آشکارتر  و 
گسترده تر گرداند.

کوتاه  ای(  )اشاره  ای  پرخیده 
نویسیده  پیدایش  پیرامون  در 
و  رسایی  گردش   وچگونگی  
)محسوس(   سترسای  گسترش 

آن درپشته ایران زمین 

درساتهای پیش )صفحات پیش (   سخن 
پشته  آیا  که  بودیم  کشانده  بدینجا  را  
زمان   باستان  در  ایران  )فالت(پهناور 
پیدایش  برای  سرزمینها  دیگر  همانند  
های  اندیشه  نمودن  وباز  )خط(  نوشته 

درونی خود  از گامه های چهارگانه :
- نشانه نگاری 
- پیکره نگاری 

- اندیشه نگاری 
آوازه )صوت( نگاری 

گذشته وپس از آن به بندواژه  دسترسی 
پیدا کرده  وآنرا در نویسیده های خود 
بکار مب برده ویا خود  نشانه های ویژه 
ای داشته واز آنها  درزبان آوری وسخن 

گوئی  سود می جسته است ؟
چنین پیداست که نویسیده پس از آنکه 
از سومری ها  وازراه شوش به پشته ایران 
رسید ودراین سرزمین پراکنده گردید ، 
هنرمندان  زبر دست  و نگاره گران توانا 
و کوزه گران  چیره دست ایرانی  از چهار 
با  مسیح   پیدایش  از  پیش  سال  هزار 
آفرش)خلقت( هنری خود  اندک اندک 
آنرا  به رسائی  رسانده و در نیکیدن آن 

تالش فراوانی برتافته اند.
پیش از آن نیز  از بندواژه ای که نویسیده 
های ایالمی  » بخشی از سرزمین  ایران« 
از آن برخوردار بوده ودرسخن گفتن خود 
بکار می برده اند میتواننام برد که هنوز 
»راز گونگی« خودرا ازدست نداده ونشانه 
های آن - پیکره نگاری بوده که با شیوه 

های  راستینی همراه بوده است .
بی گمان ایرانیان باستان  نیز چون همه 
نمودن   وساز  گفتن  سخن  برای  آدمیان 
خود  درونی  خواستهای  و  ها  اندیشه 
درآغاز از نشانه نگاری بهره مند بوده وبا 
آن نیازاکهای خودرا برآورده می کرده اند. 
ولی ما ، با » دست کم نویسنده « را از 
چگونگی آنها آگاهی نیست وبراستی نمی 
دانیم که چبود نگارش وویژگیهای آن چه 
بوده ، چه نشانه هایی بکار می رفته و چه 
زمانی پیموده تا بگامه نوینی گام نهاده 
اندولی این را می دانیم که نشانه نگاری  
از ریخت  بابرخی  درزمان سنگتراشی و 
است  بوده  آدمیان  نیاز  که  های سنگی 
بندواژه  بنیادنخستین  و  وآغاز  همراه 
پیکره  که  بوده  آنان  ناپخته  و   آغازی 
های درون گاباره ها )غارها( وروی سنگها 
وپس از آن             دیگرگونی افزارها 
نونه های آشکاری از آنهاست وهزاره های 

چندی  از آن زمان گذشت تا آنان با پیکره 
وآنراراهنمای   کرده  پیدا  آشنائی  نگاری 
نویسیده ها ودانستنیهای خود شناخته 
اند. سات های )الواح( فلزی که درسیلک 
، وندسار)مرکز( ایران پیداشده  از دیدگاه

هنری مانندگی بسیاری با نگاره های کوزه 
گری درره های اروندرود ، سومر وبرخی 
از جاهای دیگر چون نینوا و آشورداشته  

وازیک خانواده بوده اند.
درایران   نویسیده  گسترش  و  رسائی 
آن  وناپخته   آغازی  بندواژه  ونخستین 
پس از نشانه نگاری ، پیکره نگاری بوده 
 jemdet  Nasrکه  درزمان  جم دت نصر
یکم روان بوده است )جم دت نصر یکی از 
شاهان اور در هزاره سوم پیش از پیدایش 

مسیح بوده است .(
نویسیدگی  آغاز  خود  که  نگاری  پیکره 
و پیدایش بندواژه د رایران زمین است  
اندیشه  از  گذر   از  پس  تاندک   اندک 
نگاری و آهنگ نگاری بسوی واژه نگاری 

پیشرفت  داشته است .

نویسیده   ترین   ودیرینه  ترین  باستانی 
ویا همانند میخی  نیسیده میخی  همانا 
آسیا   درسرزمین  .که  است  بوده 
درسومری  بویژه   آسیایی   وشهرهای 
روان بوده واز آنجا  درایالم آشور ، شوش 

و ایران پراکنده گردید. اگر گردش رسایی 
تا  نگاری   نشانه  راازروزگاران  نویسیده 
آهنگ نگاری  بدیده گیریم  و با درهمی 
و بهم آمیختگی  نویسیده  های میخی  
در  را  آنها  هنایش  گمان   بی  بسنجیم  
آفرش  و پیدایش نویسیده میخی  چنان 
بهم  نزدیک می بینیم  که اگر نگوییم  
نویسیده میخی  همان پیکره  نگاری به 
ریخت نوین است  بایسته است خستوان  
آریم  که نویسیده میخی  براستی دنباله 
نویسیده  بشیوه   که  نگاریست   پیکره 

میخی درآمده است .
برویه   که  ها   مصری  باستانی  نویسیده 
نویسیده های قبطی بوده پس از پیدایش  
پیکره نگاری  هیروگلیف   اندک اندک  
نویسیده   آن  از  وپس  شده   دیگرگون 

که  دموتیک«   « بنام  مصریان   نوین 
مانندگی بسیاری   بنویسیده های میخی 

داشته است  جانشین آن گردید. )3(

خط پیش از پیدایش آرین ها
چنانکه می دانیم ده تا پانزده هزارسال  
پیش اززمان کنونی  ما ، دیگرگونیهایی 
در آب وهوا پدید آمد  که دررویه زمین  
و پی دایش  دریاها  ود ریاچه ها و کوهها  
ُهنایش   سارها   وچمن  سارها  سبزه  و 

بسیاری داشته است .
بخشهای  بیشترین   که   هنگامی  نیز 
یخبندان   دردوران  کنونی   اروپای 
زمان  پهناورایران   پشته  بُرد   می  بسر 
بارندگی های  سختی را سپری می کرد  
که زمینهای بلند  و بلندیهای درره ها و 
سراسر کویرهای شمالی  وجنوبی آن را  

آب باران فراگرفته  وزیر آب بوده است .
کانون این دشت پهناور که اکنون کویر 
وشوره سار وبیابان بی آب وبی رویا  ست  
درون  دریای  ویا  دریاچه  زمان   آن  در 
مرزی  بوده که خیزاب آن  درفرودآمدن  
ازبلندیها بسوی کرانه  های خو د سیالب 
تندوسختی را همراه می آ ورد و روی زمین  
کرانه ها را درخود  فرو می بُرد وِگل والی  
بسیاری را  از خود  بجای می گذاشت .

از نشانه هایی که از بازمانده  همین گل 
والی  درکرانه های  کویروشوره سارهای 
کنونی بدست آمده  می نمایاند  که این 
سرزمین  باستانی چندین  هزارسال پیش  
بسیاری  پیدایش  و  مسیح   ازپیدایش 
زیستگاه   ، باستانی   های   ازسرزمین 
آدمیان  بوده ونشانه  هایی از زیست  آنان 
در خودداشته است . این سرزمین پهناور  
درهزاران سال پیش  ازپیدایش تاریخ که 
زیستگاه  آدمیان بوده  نام ایران  نداشت 
وپس از کوچیدن  آ رین ها  باین  سرزمین 

نام  ایران بخود گرفت .
آورشدیم   یاد  پیش  درساتهای   نیز 
پیکره   تر  وپیشرفته   رساتر   گامه  که 
که  بوده  می  نگاری   اندیشه  نگاری  
نشانه های  کوتاه شده  واژگان  پیکره 
است  داشته  می  رادرخود  نگاری  
خودرا   راه  اندک   اندک  نگاری  .اندیشه 
کرده   باز  هنری   وکارهای  هنر   بسوی 
ودردرازای زمان با هنر پیش میرفته  تا 
جایی که بگونه واژه نگاری  درآمده  که 
واژگان  چه بتنهایی وچه گروهی  معنی 
رادرخود  وخواستهایی  داشته   ای  ویژه 
نیازمندیهای  وپاسخگوی  پرورانیده  می 
آدمیان  بوده اند.           بقیه درصفحه 48

)Demotique -)3 برآمده از واژه  یونانی 
آن  و  مردم  )معنی(  آرش  به   Demos
که  مصرباستان   در  است  ای  نویسیده 
جانشین  نویسیده وزبان  سخن گفتن 
یازبان  و  پیشوایان کیشی   و  کشیشان 
قبطی تن  مصریان  درباستان زمان است .

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

قسمت هشتم 

باال: یک لوح سنگی که در Ebla سوریه  پیداشده است .

زیر: کتیبه سه زبانه خشایارشا  با دبیره میخی
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* شهیار شاعری جوان بود 
ایران  ُسرایی  ترانه  به  که 

جان تازه دمید.
آثار  دربست  من  شهیار:   *

پیشینیانم را قبول دارم 
 ، آمدند   زیادی  افراد   *
درست  پشتوانه   بدون 
فرهنگی یا حسی ، فقط تقلید 

کردند ؛ آنهم تقلید بد.
های  گوش  امروز  ما   *
حرفهایمان  برای  سالمی 

داریم .
 ترانه سرایی که آغازی دلنشین  داشت 
ودرابتدای راه » شیدا« ، »عارف« ، »بهار« 
را   دیگرآن  وچندتن   امیرجاهد«    «  ،
به  رفته   رفته  بودند.  خوش  ای  طلیعه 
سراشیب افتاد  ومی رفت که  رنگ وبوی 
مالل  بخود گیرد و بورطه سقوط  افتد. 
اما ، بجا و بموقع  با نبوغ ، همت ویاری  
جوانان  نو اندیش  ونوآور  به راهی تازه 
افتاد . جوانان آمدند  و با حضورشان  ترانه 
ُسرایی را  براهی  تازه کشاندند و آن را 

دوام وقوامی  تازه بخشیدند.
بررسی ترانه وترانه ُسرایان که چهار پنج 
سالی است  در»ماهنامه  آزادی«  ادامه 
های   چهره  از  یکی  ودرهرشماره   دارد 
ترانه  گذار   وتأثیر  درخشان    ، شاخص 
ونظریاتشان  کرده   معرفی  را  سرایی 
رادراین مورد  جویا شدم ، دراین شماره 
قنبری   شهیار  با   ) قسمت  درآخرین   (

بپایان می رسد.
ترین   جوان  از  یکی  قنبری   شهیار 
نوآوران  و نواندیشان است  که با نبوغش، 
با جوهر  شعریش  به ترانه  سرایی ایران  

جان تازه دمید.
وگویی  گفت  خوانید   می  درزیر  آنچه 
خورشیدی    1356 سال  در  که  است  
دراستودیوی رادیو ایران ) درتهران( روی 

نوار ضبط شده است و برای نخستین بار

  بصورت مکتوب  در آزادی چاپ می شود.
می  آغاز  خود  از  باغزلی  قنبری  شهیار 

کند:
 موسیقی متن شعر

درتو خالصه می شوم ، باتو زالل می شوم
شوم می  بال  پَرو  پُر  تو  پیراهن  پر   از 

درشب یلدایی تو صاحب روز می شوم
اول سال می شوم صاحب تحویل شب 
ام بوده  اسیر  ماه  شب  ابری  درقفس 
می شوم ماه هالل   ُ ترازهمه  رها   باتو   
نبود بس  مجال  مرا  زدن   دم  ازتو  برای 

 پس از تو  در هوای تو  خوِد مجال می شوم 
خاصیِت سروده ها  تمام خواستن  نبود

برای ِ ازتو دم زدن  شعر محال می شوم 
تاملکوت جذبه ات  شبانه پیش می روم
چونکه نظر کرده ی  نور الیزال می شوم
جز غزل شیشه ایم  شعر مرا سنگ بدان

چون پس از این  شاعر تو  براین روال می شوم 
موسیقی

قنبری: من ، شهیار قنبری ، بیست وشش 
هفت سال پیش  درتهران بدنیا آمدم 
رادرتهران  ابتداییم   تحصیالت   .
متوسطه  دوران  بعدوارد    . گذراندم 
ادامه  برای  اتمامش  از  پس   . شدم 
تحصیالت  به فرنگ رفتم . به غربت 
رفتم . اما نشد که بمانم  و  یاد و هوای  
یکی  برگرداند.  دوباره   را  من  دیارم  
دوبار دیگر  بازبرای  ادامه رفتم  وهربار  
وبازگشتم  نشد   ، خواستنم   باتمام  
. چون آن چیزی  را که می خواستم  
اینجا  کردم   فکر   . نکردم  پیدا  آنجا 
 . نفس بکشم  توانم   بهتر می  خیلی 
خیلی بهتر می توانم کار کنم . بهتر 
می توانم آدم باشم.  یک آدم درست 

باشم .
ازچه سن وسالی  را  کارترانه    : بهروزی 

شروع کردید؟
قنبری : تا آنجا که بیاددارم  اولین باری 
که کار  ترانه را شروع کردم  نوجوان 
بودم . شاید هفده  هجده سالم بود. 
آن روزها  رسم نبود  که یک نوجوان  
هفده هجده ساله بیاید و بکار ادبیات 
واین  آمدم  من  ُخب   ولی  بپردازد.  
تجربه را کردم . بگذریم  که در آغاز 
راعه دشواری های فراوان پیش رویم 
بود. ولی از آنجایی که کارم با استقبال  
مردم روبرو شد  توانستم  جای پایی 
محکم کنم  وبمانم . تا امروز که بصورت 
حرفه ای  این کاررا دارم دنبال می کنم.

می     شعررا   ، ترانه  از  قبل    : بهروزی 
     شناختید ، با شعر سروکاری داشتید؟
قنبری : بله  قبل از اینکه بطور جدی کار

می  شعررا    ، کنم  شروع  را  ترانه  
شناختم . شعررا دوست می داشتم . 
باشعر زندگی می کردم . باشعر نفس 
خواب   از  صبح  باشعر   . کشیدم  می 
بیدار می شدم و شب بخواب می رفتم.

 اگر اغراق نباشد ، چون  شاعر درذات  

شاعر است  ، شاید بشود گفت  از پِر 
قنداق  شاعر است . ونمی شود تحت 
خاصیت  شبه   یک  شرایطی   هیچ 
آدم  یکشبه   و  کند   شاعری  ظهور 
تواند   می  و  است   شاعر  کند   حس 
قبلی  زمینه   یک  این  بگوید.  شعر 
می  ذهنی  آمادگی  یک  خواهد.  می 
را  آن  کنم   فکر می  که من  خواهد  
خیلی پیشتر از این ها داشتم که  می 
توانستم  بهرحال  به یک جایی برسم 
. وآن  لحظه که سرریز شد  ، آن لحظه  
که لبریز شدم  از واژه هاُ  از استعاره ها، 
از حرفهای  تازه ، آن  لحظه ای بود  که 

من کارم را شروع کردم .
بهروزی : از اولین  ترانه هایتان بگویید.

از اولین کارهایم  ترانه ای بود    : قنبری 
به اسم  دیگه اشکم واسه من ناز می 
کنه  که خانم گوگوش  خواند. منتها 
پخش  که  نبود  من  کار  اولین  این 
شد. اولین ترانه ای که از من  پخش 
شد  ترانه  ستاره آی ستاره  بود که 
آنهم باز باصدای خانم گوگوش پخش 
درترانه   را  درستم   آغاز   ولی   شد. 
که  شعری   . دانم  می  دوماهی   قصه 
بهر صورت  یکشکل درستی داشت . 
با کارهای قبلی من  ، که باعتقاد من 
آن کارها  تماماً سیاه مشق بوده ، تمام 
 ، بوده  بعدییم  کارهای  چرکنویس  

تفاوت  زیادی داشت .
کار  شروع  را  دوماهی   ی  قصه  من 
این   . دانم  می  خودم   سرایی  ترانه 
ترانه را گوگوش خوانده  و بابک افشار  
را  آن  واروژان  و  را ساخته   آهنگش 

تنظیم کرده است .
بهروزی : گوش می کنیم به قصه دوماهی .

موسیقی 
ما دوتا ماهی بودیم 

توی دریای کبود
 خالی از اشکهای شور

 از غم بودونبود
پولک هامون رنگ وارنگ 

روزامون خوب وقشنگ 
آسمونمون یکی 

خونه مون یه قلوه سنگ
خنده مون  موج هارو تا ابرها می بُرد

می  غصه  اون   ، بودیم  دلگیر   وقنی 
خورد

 تورهای ماهی گیرا وانمی شد
 عاشقی تو  دریا تنها نمی شد

 خوابمون مثل صدف
پُر مروارید نور

پُرشد این قصه ی ما
 توی دریاهای دور

 همیشه تُک می زدیم 
به حبابهای درشت

تاکه مرغ ماهیخوار 
اومدو جفتمو کشت
 دلش آتیش بگیره 
دل اون خونه خراب

دیگه نوبت منه 

سایه ش افتاده رو آب
 بعدما نوبت جفتای دیگه ش

روز مرگ  زشت دلهای  دیگه ش
ای خدا کاری نکن یادش بره 

که یه ماهی  این پایین منتظره
 نمی خوام تنها باشم

ماهی دریا باشم
 دوس دارم که بعدازاین

 توی قصه ها باشم .
موسیقی 

 بهروزی : درمورد ترانه و ترانه ُسرایی  
صحبت کنید.

قنبری : بارها وبارها  دراین مورد صحبت
همیشه  کارمان   اشکاالت  از   . شده 
گفتیم . از خواص کارمان  گفتیم . از 
امتیازات کارمان  گفتیم . از شنونده 
های  ازشنونده   . گفتیم  بدمان  های 
این  درتمام  .اما  گفتیم  هم  خوبمان 
گفت وشنودها به هیچ  نتیجه مثبتی  

نرسیدیم .
 حاال اشاره می کنم  که چرا  جوابم را  از 
این جا شروع کردم . ببینید ، اشکاالت 
ما فراوان است . ما ترانه ُسرایی  مطرح 
که  کردیم   از جایی شروع  را   امروز 
شد.  می  شنیده  فراوانی   های  ترانه 
ترانه هایی که  گوش را  آزار  می داد ؛ 
ترانه  هایی که سلیقه  را اذیت می کرد. 
سلیقه را منحرف می کرد. ترانه  هایی 
که  حتا  الثر بد فرهنگی می گذاشت؛ 

ما  کارمان را  از اینجا شروع کردیم . 
بهروزی : شما گاِر گذشتگان ُ کار ُمسن 

ترهارا رد می کنید؟
گفتم که  این   . بهیچوجه   . نه   : قنبری 

 
که  است  این  برای  بد   های  ترانه 
وبازاری   کوچه  های  ترانه  متأسفانه  
بقدری فراوان بودوهست  وخواهد بود  
یا نخواهد بود که کارهای ما هرچند  
می  ولی  بود   آغاز یک جرقه  در  که 
توانست  که این جرقه  در بطن خفه 
ترانه  آنقدر   چون  بشود.   وخاموش 
های بد زیادبود ، ترانه هایی که امروز 
هم  مدام بصورت کاست   فراوان  یافت 
می شود وتنها کاری که می کند  گوش 
را اذیت می کند. ونمی دانم  در نهایت  
بکجا خواهد رفت . بهر صورت  مادر 
این وضعیت که فکر می کنم  وضعیت 
خیلی حساسی بود  کارمان را شروع 
کردیم . منتها ، چندتایی راهشان را 
درست پیدا کردند،راهشان را انتخاب 
کردند  وآمدندوتجربه کردند  وادامه 
نزدیکی  به  کنم   می  وفکر  دادند. 
اند.  رسیده  هم  تکاملشان  حد  های 
 ، سفر  طول   درهمین  متأسفانه   اما 
ایستاده  اینجا  که من  به  تا  ازشروع 
ام  وما هستیم  ُ افراد  زیادی آمدند 
، بدون پشتوانه  درست فرهنگی  یا 
 ، کردند   تقلید  وفقط  آمدند   حسی 
تقلید بد. ویک روز اعالم کردند  که ما 
هم  ترانه می گوییم  واز این ها کمتر 
نیستیم . ما هم می توانیم  کار کنیم 
. آمدند  وعمالً کار کردند. خوب . برای 
کمپانی های  خصوصی کاست زنی هم 
بسیار باصرفه بود  یاراحت تر بودند  که 
با آنها کار کنند . وبه این ترتیب  تعداد 
آن کارها  ، تیراژ  آن کارها وحشتناک  

زیاد شد. ودراین میان  لطمه شدید ی 
به این کفه ترازو  وارد شد. کفه ای که 
دنبال  کاررا  این  مجدانه   بقول شما  
کرده بود، این کاررا خیلی جدی گرفته 
بااین   . این کاررا دوست داشت   . بود 
زندگیش   تمام  کرد.  می  زندگی  کار  
این کار بود. و این لطمه شدیدی بود. 
لطمه ای که به هیچ وجه  ترانه های 
نزد. چون آنها خط   به ما   پیشینیان 
وربط خاص خودشان را داشتند. آنها 
می  نفس  خودشان  وهوای   حال  در 
طبیعی  زدند.  می  وحرف  کشیدند 
است  که عاشق شدن  من با  عاشق 
شدن  یک آدم  هفتاد ساله  متفاوت 
است وباید شعر عاشقانه من فرق کند. 
شعر عاشقانه من باید  در حال وهوایی 
آن  که  وهوایی  حال   . باشد  تر  تازه 
آدم  هفتاد ساله  آن را نمی شناسد..  
بنابراین  من دربست  پیشینیان خودرا  
قبول دارم . ممکن است ماهم این کار 
را کرده باشیم . ممکن است  که ماهم 
درآینده ترانه بد بگوییم بهر صورت  
کار است . درکار خوب وبد هست . آن 
لحظه ای که از دست من خارج است ، 
من نمی توانم  تشخیص بدهم  که آیا 
کار  درستی کرده ام  یانه . کار می آید.  
مورد قضاوت قرار می گیرد  وطبیعی 
است که بعدها  تعیین خواهد شد که 
این کار خوب است  یابد.. بنابراین  آنها  
کرده  را  کار خودشان   ، پیشینیان    ،
اند ، در محدوده خودشان  ، در حال 
باید   که  را  آنچه  را  خودشان  وهوای 
بگویند گفته اند  وما کارهای  خیلی 
خوبی  از آن دوره داریم که بهیچوجه  
نمی شود منکر آن  ها شد . نمی شود 

روی آنها خط کشید.
بهروزی : اشاره کردید به شیوه  نوین  در

ترانه ُسرایی . این شیوه  ای که شما  
اردالن   ، ایرج جنتی عطایی  نفر  سه 
سرفراراز،  و شهیارقنبری  سهم عمده 
ای  در بوجود آوردن  و دنبال کردنش 
داشته اید، تا چه اندازه می تواند  دوام 
خواهد  بکجا  و  شود   تثبیت  و  یابد 
کشید وچه سرنوشتی  برای آن پیش 

بینی می کنید؟
قنبری : بهر حال کاری است  که شروع 
شده ، حاال شما می گویید  بااین سه 
ما سیاه   . است  ، البد همینطور  نفر  
وامروز  ایم  نوشته  را  هایمان  مشق 
فکر می کنم  جایی ایستاده ایم  که 
 ، دارد  خوب  شنونده   مت  حرفهای 
برای حرف هایمان  گوش های سالمی 
داریم . بنابراین  فکر می کنم  که ما 
هیچ توقعی  نخواهیم داشت . این راه 
ازیک  منتهی  ؛  داد  خواهیم  راادامه 
چیزی  می ترسم . یک خطر  ممکن 
است وجودداشته  باشد وآن  این است 
که  من در آینده  حرف دیروز  خودم 
را  بار دیگر  با شکلی دیگر  تکرار کنم . 
بقیه درصفحه 48

بهروزی         ترانه وترانه ُسرایان )قسمت بیست وششم( کیخسرو 

شهـیار قنبری
نامی بلند در ترانه نوین

ه پایان آمد این دفتر«
» ب

آخرین قسمت

طرح چهره شهیارقنبری از کیخسرو بهروزی

شهیار قنبری
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اولین فیلم پیشگام )1۸96-
)190۲

بودند  مستند  ایتالیایی  فیلمهای  اولین 
که در چند ثانیه فیلمبرداری شده بودند.

معروف ترین پیشگام این عرصه فیلوتو 
فیلمبردار،   ، مخترع  که  بود  آلبرینی 
وکارگردان بودکه از مردم عادی  وحقایقی 
که در جامعه  جریان داشت مانند  خانواده 
یک  با  را،  نظایرآن   و  پاپ   ، سلطنتی 

دوربین ساده فیلمبرداری  می کرد.
توسط  سال 1896  در  که  فیلمی  اولین 
آلبرینی، فیلمبرداری شد واکنون  از بین 
رفته است؛ شاه و ملکه فلورانس را نشان 
میداد. اولین فیلم که تا امروزسالم مانده  
و هنوز قابل مشاهده است، درباره پاپ 
لئو  سیزدهم است که در باغهای واتیکان 
بعنوان  وآلبرینی  است  مشغول  بعبادت 
تبرک  از دوربین برای فیلم برداری  ازپاپ 
استفاده می کند، زمان نمایش فیلم دقیقا 

۲ دقیقه طول می کشد.
اولین فیلم ایتالیایی که تا به حال ساخته 
شده  La Presa di Roma ، نام داردکه در 
تاریخ 18 سپتامبر 1905 و به کارگردانی 
درآمد.این  بنمایش   .Filoteo Alberini
فیلم آخرین لحظات رم را در دست پاپ 
 1870 سالهای  در  که  کند  می  توصیف 
ی صحنه  در   . بود  شده  جدا  ایتالیا  از 

 ابتدایی، ژنرال کرچیدیو را می بینیم که  
با چشم بند از پونته میلوویو به نزد ژنرال 
کانزلر در ارتش پاپ اسکورت می شود. 
Carchidio اولتیماتومی را برای تسلیم 
شدن به Kanzler صادر می کند که رد 
می شود وبعدازآن دیوارهای شهر توسط 
 la breccia di Porta( نیروهای نظامی
وتخریب  گرفته  قرار  حمله  مورد   (Pia

میگردد.
این فیلم لحظه ای مهم در تاریخ اخیر 
رم  تصرف  شد:   می  محسوب  کشور 
توسط ارتش تازه نفس ایتالیا و انتخاب 
شهر به عنوان پایتخت کشور. این فیلم 
با همکاری وزارت جنگ کشور تولید شد 
»ایتالیایی  احساس  تقویت  آن  هدف  و 
بودن« در میان مردم، و در نهایت نشان 
دادن  نقش  مخرب کاتولیک ها در طول 

دوران اتحادمردم بود.
آغاز صنعت سینما )1909-

)1903
از  پس  ماه  چند  ایتالیایی  فیلم  صنعت 

برادران  توسط  عمومی  نمایش  اولین 
در  دسامبر 1895  تاریخ ۲8  در  لومیر  
پاریس شروع شد. پس از جنگ جهانی 
از  یکی  به  تبدیل  ایتالیا  سینمای  اول، 
تاثیر گذار ترین و باارزش ترین صنعت 
فیلم در سراسر جهان شد. هنرجدید در 
سال 1896 توسط Lumieres به ایتالیا 
آورده شد. در ماه مارس سال 1896 اولین 
فیلم ها در رم، سپس در میالن، در ناپل 
در ماه آوریل، ژوئن در لورنو و در ماه اوت 
در برگامو، رونا و بولونیا بنمایش درآمدند. 
که    سینما  سالن  ترین  قدیمی  پیزا،  در 
لومیر  سینما  بنام  دایراست   هم  هنوز 

Lumiere، در سال 1899 ساخته شد.
 1909 و   1903 بین  زمانی  ی  دوره  در 
سینما، به نمایشهای مسافرتی وعملیات 
صنعتی  به   ، پرداخت   می  سیرکها  
بزرگ تبدیل شد و مراکز تولیدفیلم در 
با  تورین  مانند  ایتالیا  بزرگ  شهرهای 
 Anonima Ambrosio Société،
فیلم،  ایتالیا  دررم،  و   Aquila Film
در میالن با Cines، با بهترین تجهیزات 
تهیه  فیلم  که  توسط لوکا کومریو که 
همچنین یک شرکت تولیدفیلم هم  با نام 
او تاسیس شده بود، وبعدها به نام میالنو 
فیلم تغییر نام داد  ساخته وپرداخته شد؛ 
 Partenope شرکت   Naples در 
پس  و  ونیز  در  و  شد  افتتاح   ،Film
های   ازسالن  ای  گسترده  شبکه  آن  از 
گردید. دایر  شهری  مراکز  در  سینما 

نام  به  جدیدی  فیلم  تولید  تحول،  این 
آورد  ارمغان  به  را  موضوعی"  "فیلم 
در  صامت«  »فیلم  دوران   طول  در  و 
و در  داده میشد  نشان  ها  کنار مستند 
نهایت جایگزین فیلم صامت در سپیده 
فیلم  اولین  شد.  اول  جهانی  جنگ  دم 
سال  در  آلبرینی  توسط  موضوعی 
 La pressa di" تاریخی  قطعه   ،1905
Roma" ساخته شد، اما محبوب ترین 
و  عاشقانه  درام،  عموم،  نظر  از  ژانرها 
تاریخی بود، و پس ازآن فیلمهای  کمدی  
که سالها بصورت نمایشنامه های کمدی 
دراآترهای ایتالیا نمایش داده شده بود به  

پرده سینماها راه یافت . 
***

اولین فیلم ایتالیایی با صدا در 19 اکتبر 
پیزا  در   Lumiere سینما  در   1906
توسط پروفسور Pietro Pierini نشان 
فیلمسازی  شرکت  توسط  که  شد  داده 
 Fabbrica Pisana di Pellicole

Parlate تولید شده بود.

صنعت فیلم ایتالیایی
فیلمبرداری  دستگاه  اختراع  اعتبار 
مورد  سال  چندین  برای  آن  ونمایش 
تعدادی  زیرا  گرفت،  قرار  سوءاستفاده 
را  آن  اختراع  ادعای  افرادمختلف  از 
مویبریج،  ادوارد  جمله  از  داشتند، 
انشیتز،  عثمان  ماری،  جولیس  اتین 
پرنس،  ل  لوئیس  ادیسون،  توماس 

امیل  و  مکس  و  پرزینسکی  کازیمیر 
اسکندانوفسکی . اما این برادران لومیر 
در  را  سینماگرافی  فرآیند  که  بودند 

سال 1895 به ثبت رساندند.
به  درایتالیا  فیلم  تولید  های  شرکت 
المللی  بین  و  ملی  محصوالت  سرعت 
جنگ  از  قبل  کردند.  تولید  را  خود 
در  ایتالیا   ،1914 سال  در  اول  جهانی 
فیلم  تولید  و  فیلمبرداری  مقدم  خط 
اصل،  در  صامت  های  فیلم  این  بود. 
بودند،  مستند  یا  ای  اسطوره  تاریخی، 
ایتالیایی ها شروع به  امادر سال 1910 
تولید فیلم های هنری و کمدی کردند.

نوآوری ایتالیایی ها
یک  تورین،  در  پاستروونه،  جیووانی 
فیلم در سال 1910 به نام »سقوط تروآ«، 
تولید کرد که با موفقیت بزرگ تجاری 
حماسه   یک  او  بعدی  فیلم  بود.  همراه 
 Cabiria به مدت دو ساعت و نیم با نام
بود که تنظیمات چشمگیر آن از ُسنت 
جای  به  میگرفت.  الهام  بزرگ  اپرای 
یک دوربین ثابت، پاسترون از دوربین 
های متعدد برای فیلم برداری از صحنه 
از زوایای مختلف استفاده  های مشابه 
استانداردی  آن  از  بعد  که  بود  کرده 
برای تولید فیلم در سراسر جهان شد. 
عالوه بر این، پاسترون برای اولین بار از 
حرکت  دوربین یا دالی درفیلمبرداری   

استفاده کرد.
پیشتاز  ایتالیایی،  فیلمسازان  بعدها، 
نشان  برای  کلوزآپ،  از  استفاده 
مرد(  )و  زن  های  ستاره  زیبایی  دادن 

خودشدند.
فیلم های ایتالیایی

جنبش  ایتالیا  سینمای   ،1911 سال  تا 
تعدادی  بخشید.  جان  را  آوانگارد 
انگشت شمار فیلم از آن دوران  باقی  
مانده اند، اما نفوذ آنها در سراسر اروپا 
 Caserini ماریو  فیلم  شد.  احساس 
 The Last Days of  ،1913 سال  در 
که  بود  پرفروش  فیلم  یک   ،Pompeii
عالی  بصری  های   جلوه  زمان  آن  در 
داشت و اولین فیلم  باموضوع  فاجعه 

تاریخی بشمار میرود.

یا  رم   فتح  ازفیلم  ای  صحنه          
»مطبوعات ایتالیا«

با  اجتماعی  های  درام   ،1914 سال  در 
پرشور  احساسات  و  ملودرام  های  تم 
مورد توجه مردم قرارگرفت. این فیلم 
میداد  رانشان  برهنه  نیمه  زنان  ها 
بودند  نقشها  بازیگراین  که  زنانی  و 
ژانر  این  شدند.  می  تبدیل  ستاره  به 
بالباس  زنها  از  کلوزآپ  رواج   باعث 
ها  اروپایی  استقبال  مورد  که  شد  زیر 
زن   ستاره  ترین  معروف  قرارگرفت.  
ایتالیایی زمان، )Eleonora Duse( بود 
اولین  )و  زن  اولین   19۲3 سال  در  که 
ایتالیایی( بود که تصویرش برروی جلد 

مجله تازه بنیاد  تایم چاپ گردید.

تولد چینه چیتا
استودیوی  مجتمع   ،1930 دهه  در 
 ،Cinecittà چیتا  چینه  فیلمبرداری 
برای  محلی   به  و  تاسیس شد،  رم  در 
فیلمسازان  از  بسیاری  پرورش 

مشهورسینمای ایتالیا تبدیل گردید.

توسط   1937 سال  در  استودیوها 
ویتوریو  پسرش  موسولینی،  بنیتو 
لوئیجی  او  سینمایی  امور  رئیس  و 
 Il cinema è l›arma«فردی باشعار
قدرتمندترین  )»سینما   »più forte
تنها  عمل  شد.این  تاسیس  سالح«( 
تقویت  برای  بلکه  نبود،  تبلیغ  برای 
آن  در  که  ایتالیا  فیلمسازی  صنعت 
زمان در بحران بود، مورد استفاد قرار 
گرفت. موسولینی خود استودیوها را در 
۲1 آوریل 1937 افتتاح کرد. واحدهای 
تولیدی و مجموعه ویژه کارهای پس از 
تولید ساخته شد و در ابتدا بیش ازحد 
اولیه  های  فیلم  شد.  ازآنهااستفاده 
و   1937  Scipio Africanus مانند 
 1941 سال  در   The Crown Iron

استودیوها  تکنولوژیکی  پیشرفت 
در  نفر  هزار  هفت  دادند.  نشان  را 
فیلمبرداری از صحنه نبردفیلم سیپیو 
زنده  فیلهای  و  داشتند  آفریقا شرکت 
مجدد  بازسازی  از  بخشی  عنوان  به 

نبرد زاما وارد عمل شدند. 
در  غربی  متفقین  توسط  استودیوها 
جهانی  جنگ  در  رم  بمباران  زمان 
جنگ،  از  پس  شدند.  بمباران  دوم 
استودیو   ،1947 و   1945 سالهای  بین 
اردوگاه  یک  عنوان  به   Cinecittà
پس  سال  دو  حدود  مدت  به  آوارگان 
از اشغال آلمان و بمب گذاری متفقین 
نابود  را  استودیو  از  هایی  بخش  که 
 3،000 حدود  شد.  می  استفاده  کرد، 
و  کردند  می  زندگی  آنجا  در  پناهنده 
یک  شدند:  می  تقسیم  اردوگاه  دو  به 
هاو  ایتالیایی  که  ایتالیایی  اردوگاه  
زده  استعمار  کشور  آوارگان  همچنین 
Dalmatia رادرخود جای می  لیبی و 
داد و یک اردوگاه بین المللی،  که ویژه 
پناهندگان یوگسالوی، لهستان، مصر، 

ایران و چین بود.
از  پس  سالهای  در  بازسازی  از  بعد 
جنگ، استودیوها برای کارهای پس از 
تولید خود یک بار دیگر مورد استفاده 
قرار گرفتند. در سال های 1950،  چینه 
چیتا، به عنوان هالیوود ایتالیا توصیف 
شد،و محلی برای فیلمبرداری چندین 
درُرم  تعطیالت  مانند  آمریکایی،  فیلم 
)1953(، ضرب و شتم شیطان )1953(، 
هور  بن   ،)1954( پابرهنه  کنتس 
)1959(، و برخی از فیلمهای کم هزینه 
باشرکت  لکس بارکر )که همچنین در 
شیرین  یازندگی   La Dolce Vita

نیزبازی دارد(شد. 
خودرا  همکاری  استودیو  سپس 

ازنزدیک  با فدریکو فلینی ادامه داد.

به  که  فعالیت  دوره  یک  از  پس 
می  چیتامنجر  چینه  ورشکستگی 
در  را   Cinecittà ایتالیا  دولت  شد، 
و  کرد  سازی  خصوصی   1997 سال 
80٪ سهام آنرا فروخت. در 9 آگوست 
متر   3000 حدود  سوزی  آتش   ۲007
چینه  از  مربع(  فوت   3۲000( مربع 
چیتاو محیط اطراف آنرا نابود کرد. اما 
محل  که  تاریخی  بخش  خوشبختانه 
نگهداری مجموعه های کالسیک مانند 
بن هور را در بر می گیرد، آسیب ندید؛ 
با این حال، قسمت زیادی از مجموعه 
 HBO / به  مربوط  ُرم  سری  از  اصلی 
 ۲01۲ ژوئیه  ماه  در  شد.  نابود   BBC
باردیگر آتش سوزی گسترده ای روی 
فلیینی  به   مربوط  دکورهای  که  داد 
و   »La Dolce Vita « فیلم  از 

»ساتریکون« را خاکسترکرد.

دوره نئوریالیسم
جنگ جهانی دوم تولید مجموعه ای از

داشت  بدنبال  را  تبلیغاتی  های  فیلم 
 

سیاسی  فیلم  ژانر  یک  آن  از  پس  و 
کرد  ظهور  »نئورئالیسم«  بانام  جدید 
که به شرایط اقتصادی تحقیر آمیز در 
کرد.  می  اشاره  جنگ  از  پس  ایتالیای 
این  های  فیلم  ترین  طوالنی  از  بعضی 
کشور در طول این دوره، خلق گردیداز 
لوچینو  ساخته    Ossessione جمله 
 ، روم  وفیلمهای    ،)1943( ویسکونتی 
شهر باز )1945(، پیزا )1946( و سالهای 
روبرتو  ساخته    )1948( آلمان  صفر 
»واکسی«    مانند   آثاری  روسلینی،و 
و   )1948( دوچرخه  دزد   ،)  1946(
ی  ساخته   )1951( میالن  در  معجزه 

ویتوریو دسیکا بنمایش درآمدند. 
و  روسلینی  ویسکونتی،  همراه  به 

دسیکا، دوران پس از جنگ جهانی دوم 
کارگردانهای  از  برخی  افزایش  شاهد 
میکل  جمله  از  بود،  ایتالیا  برجسته 
پائولو  لئونه،  آنتونیونی، سرجیو  آنجلو 
و ویتوریو تاویانیTaviani  و فرانکو 
زیفیرلی. هر یک، پدیده ی جدیدی به 

سینمای ایتالیا ارائه کردند:
 ،)1955( دوستان   Le Amiche در      
میکل آنجلو آنتونیونی با روایت سنتی 
از حوادث  ای  فیلم داستانی، مجموعه 
او،  بعدی  کار  کرد.  خلق  را   پیاپی 
موفقیت  اولین   ،)1960(  L›avventura

او در سینمای بین المللی بود.
برای  ای  فیلمنامه  لئونه  سرجیو      
وبعنوان  نوشت  سنتی  های  حماسه 
بزرگ  تولیدات  در  کارگردان  دستیار 
 )1951(  Quo Vadis مانند  المللی  بین 
 ، کرد  همکاری   )1959(  Ben-Hur و 
او دروسترن  های  کار  ترین  اصلی  اما 

غربی دهه 1960 بود.
بعد از جنگ با   Franco Zeffirelli     
دسیکا  ویتوریو  ویسکونتی،  لوچینو 
توجه  اما  کرد،  کار  روسلینی  روبرتو  و 
به  توجه  با  تئاتر  به  نسبت  را  خود 
در  شکسپیر  نمایشهای  سازگاریهای 
دهه 1960 معطوف کرد. در سال 1968 
رومئو  او،  آمیز  موفقیت  کار  میالدی، 
و  تیلور  الیزابت  شرکت  با  ژولیت،  و 

ریچارد برتون  خلق گردید.

پایان نئورئالیسم
به  نئورئالیسم   ،1950 دهه  اواسط  در 
و  شد  تبدیل  فیلم  از  دیگری  شکل 
جینا  لورن،  مانند سوفیا  هنرپیشگانی 
ستاره  مانگانو  سیلوانا  و  لولوبریجیدا 
سوفیالورن   شدند.   المللی  بین  های 
 1961 اسکار  جایزه  برنده  که  وقتی 
شد  دسیکا  ساخته  دوزن  فیلم  برای 
نماد   یک  از  بیش  او  که  کرد  ثابت 
سکس اروپایی است. او یکی از دو زن 
آنا  شد،  جایزه  برنده  که  بود  ایتالیایی 
مانیانی در سال 1955برنده اسکارشده 

بود.
ظهور  شاهد  نیز   1950 دهه  اواخر  در 
سرآغاز  که  بودیم  حماسی   فیلمهای 
ریوز  استیو  باشرکت  هرکول  فیلم  آن 
بدلیل  بود.   Steve Reevesآمریکایی 
سرانجام   فیلمها   این  محبوبیت  
فیلمهای ایتالیایی به بازارهای سودآور 

آمریکا رسید.

را  مطلب  این  دنباله   آینده  در شماره 
پی خواهیم گرفت .

ادامه دارد  

سینمای ایتالیا ازآغازاتامروز
زغاهل زیدی

.

The late 1950s also saw the 
emergence of the 'sword and 
sandals' epics, beginning 
with American bodybuilder 
Steve Reeves's film Hercules. 
Because of its popularity, 
Italian film finally made 
inroads into the lucrative 
American market.

Commedia all'Italiana

By the 1960s, Commedia 
all'Italiana, a genre that 
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از هنرمندی که در پازیریک قالیچه ای 
بافت و پس از طی قرون واعصاردرسال 
رسید  ما  بدست  سالم  نسبتاً    1949
آگاهی نداریم . از قالی های  بدست آمده 
یا در فسطاط  در نواحی اطراف دجله و 
درنزدیکی قاهره  که بیش از 1700 سال 
دوام آورده اند ویا قالی های موجود در 
به  تولیدشان   تاریخ  که  ترکیه  مساجد 
حدود سده هفتم  هجری قمری میرسد  
نیز نتوانسته ایم بنفع  هنرو هنرمندان 
وهمانند   . ببریم  بهره  ایران  باف  قالی 
نصیب  باید  که  افتخاراتی  از  بسیاری 
کشورماشود ، آن را هم بدیگران واگذار 
کردیم . ترک ها با دردست داشتن چند 
است  موجود  مساجدشان  در  که  قالی 
بافی جهان   قالی  کشورخودرا خاستگاه 
می دانند. وما با آنهمه پیشینه  تاریخی که 
مستند هست نتوانسته ایم تاریخچه ای 

 افتخار آمیزجز نامی  خشک وخالی برای 
هنر قالی بافی خودمان دست وپا کنیم .

روزنامه   1346 اردیبهشت   31 درروز 
قالیچه  گرانترین   «  : نوشت  اطالعات  
حراج  سانفرانسیسکو  در  امروز  جهان  
می شود. خبرگزاری  یونایتد پرس  دیروز 
قالیچه  ترین   گرانقیمت  داد   گزارش 
دیده  بخود  تاکنون   جهان  بازار  که  ای 
قراراست  امروز در سانفرانسیسکو  حراج 
. این قالیچه تحت نظارت  حاجی   شود 
جلیل ایرانی  درقرن نوزدهم  دریکی از 
کارگاههای  تبریز  با دست بافته  شده 
آن  درحدود ۲50د هزار  وقیمت  است  
دالر  تخمین زده می شود. درصورتی  مه 
چهار کار گر  با تجربه  ،  روزانه  8 ساعت  
بطور متوالی  کار کنند ، ۲5 سال  وقت 
الزم است  تا تعداد ۲1 میلیون  گرهی را 
که دراین قالیچه  زده شده است  از نو 

بسازند.«
 ما با آنهمه پشتوانه تاریخی  در کتابهای 
کتابی  در   . نداریم  رفیعی  جای  تاریخ  
می  را  ها  آتنی  با   پارس  جنگ   شرح 
خوانیم اما فصلی جداگانه به کشور پارس  
نویسد  نمی  و  ندارد  اختصاص  ایران   یا 
که این پارسی ها که آتنی هارا شکست 
دادند که بودند؟ از کدام نقطه از جهان 

آمده بودند؟ .
 در همه جا نام فرش ایرانی را می شنویم 
اما  مورخی که تاریخچه آن را بدرستی 
باشد  گردآورده  بغض  و  حب  وبدون 
نداریم . همه جا می گویند که هندی ها 
و پاکستانی ها در تولید فرش از طرحهای 
ایرانی تقلید می کنند اما بخشی از کتاب 
تاریخ فرش به طرحهای ایرانی اختصاص 
قلمی  صاحب  هم  هرجا   . است  نیافته 
بااین  نوشته  موارد  گونه  دراین  مطلبی 
دولتهای  آقا   «: که  روبرو گردیده  پاسخ 
چه  بیچاره  مورخ  اند.  کرده  کوتاهی  ما 
حرف  این  هم  شاید  دارد؟«   گناهی 
حقیقت  همه   اما  باشد  درست  تاحدی 
هر  در  امروز  که  مصر  فرهنگ   . نیست 
موزه ای بروید غرفه های متعددی را به 

خود اختصاص داده و یا به هر کتابخانه ای
حاوی  گوناگونی  های  قفسه  سربزنید   
کتابهای متعدد دارد  توسط دولت مصر 
تهیه نشده بلکه سرمایه داران مصری که 
وطن خود وفرهنگشان را دوست دارند  
ثروت خودرا دراین راه  به کار گرفته و 
آثاری فراهم آورده اند تا مردم جهان را 
ازفرهنگ پر بار کشورشان آگاه کنند.وما 
باآنکه ثروتمندان  زیادی داریم  اما چنین 
دیگری  بخش    . نداریم  بخشندگانی 
ریشه  نیز  فرهنگی  ماندگی  ازاین عقب 
در  باورهای مذهبی ما دارد. مدتها خلفا 

از هنرمندان ودانشمندان  مارا 
نوشتن به زبان پارسی 
کردند.  می  منع 
دانشمندانی چون پور 
سینا ، رازی ، بیرونی 
آثارخودرا  و...و... 
بزبان عربی نوشتند 
هرچه  اکنون  و 
کنیم  می  فریاد 
جبرزمان  که 
بنوشتن  آنهارا 
عربی  بزبان 
بود  واداشته 
بحرف  کسی 
توجه  ما 
کند  نمی 
این  وهمه 

را  دانشمندان 
عرب می دانند.

ایران  . بحث ما  پیرامون فرش  بگذریم 
مصیبت  دوران  در  روزها  این  که  است 
باری بسر می برد. فرش ایران از نظر رنگ، 
نوع بافت ، اندازه های مختلفی که دارد و 
زیبایی طرحهای  چشم نوازش ، از قرنها 
ایران  و  جهانگردان  اشاره  مورد  پیش 
شناسان بوده است .  برای مثال جغرافی 
نویسان عرب در کتابهای خود ذکر کرده 
اند که مازندران یکی از مراکز مهم قالی 

بافی بوده است.
)فارسی  بعنوان  نامتقارن   گره  از  آنها 
باف( یاد کرده اند. ویا در دوره ی مغول  
بوی  ما  روستاهای  و  ها  دیه  همه  که 
استفاده  با  ما  هنرمندان   ، میداد  خون 
و   هندسی  طرحهایی  مینیاتور   هنر  از 
با تصاویر پرندگان وحیوانات  طرحهایی 
را   برای تزیین فرشهای خود بکار می 
بنام   اسپانیا  پادشاه  فرستاده  گرفتند. 
»ُری ذکالویخو«  سفرنامه ای نوشته است 
و شرح بازدید خود از دربار امیرتیمور را 

درسمرقند ، توضیح داده است .او از پرده 
های ابریشمین و تزئینات نفیس دیگر می 
نویسد و درجایی اشاره می کند:» ... وهمه 
جا زمین مفروش به قالیها وحصیربافتها 
بود.« )نقل از کتاب هنرهای  ایران  نوشته 

ر.دبلیو. فریه ، ترجمه  پرویز مرزبان (.
چنین  بدنبال  ایرانی  مورخ  هیچ  اما 
؟  چرا    . ونیست  نبوده  هایی  توصیف 
چون سمرقند دیگر بکودکی رانده از مادر 

تبدیل شده است ؟ 
ای  بافته  شک  بدون  پازیریک   فرش 
بدست ایرانی است که درنزدیکی سیبری 
از زیر انبوهی از برف ویخ بدست آمد.  می 
گویند این قدیمی ترین نشانه از 
فرش ایرانی 

است . 
ش  فر
ن   ستا ر بها
بدست  که 
تکه  اعراب 
یکی  تکه شد  
نشانه  از  دیگر 
فرش  مهم  های 
ایرانی  نفیس 
دبافت  که  است 
آن  از قرنها پیش از 
دوران  هخامنشیان 
درپشته ایران زمین 

رونق داشته است .
ببعد   صفویان  اززمان 
از  بخواهد  دلتان  تا 
نوشته  ایران   هنرهای 
اند و گفته اند .اما باز این 
اصفهان  خطه  به  هنرها 
محدود می شود .چرا که 
مورخ ما جز آستان شاهان  
را  هنرمندان  دیگر  جایگاه 
نمی دانسته

دراین  مثال  .برای  است   
دوران به قالی معروف بــــه 
اردبیل اشــاره می کننــد که  دارای 
تُرنج 16 پر با شــانزده کالله بیضی شکل 
بوده   است .    این فــرش بــرطبق  

نوشته ای که برکتیبه  خوددارد :
 عمل  عبد درگاه  قدسی جایگاه، مقصود 
کاشانی به سال 946 هجری قمری است و 

بیتی از حافظ را نیز  با خوددارد :
   جز آستان توام درجهان   پناهی نیست

سرمرا بجز این در حواله گاهی نیست . 
)تصویر آن را در صفحه  بعد می بینید(

سالهاپیش در کتابهای دبستانی خوانده 
مستشرقین  از  یکی  ازقول  که  بودیم 

نوشته بود: 
ایرانیان مردمی هستند که برروی فرش 
به زبان شعر  الوان راه می روند و  های  

سخن می گویند.
باز  ازدیر  نشان می دهد که  نوشته  این 
مردم ایران به کف پوشی بنام فرش اهمیت 
می داده اند. اما فرش ایران از چه زمانی  
ایرانی عرضه شد.؟ به دست هنرمندان 

 آنچه مسلم است درزمان هخامنشیان 
است. بوده  شده  شناخته  ایران  فرش 

گزنفون  به شهر ساردین اشاره می کند  
که بخاطر قالی های نفیسش   بخود می 
بالیده است . آن زمان ساردین جزیی از 
خاک ایران بشمار میرفت .ویا کارشناسان 
عمر قالی پازیریک را به حدود چهارصد تا 
سیصد سال پیش از میالد تخمین میزنند.

بگذریم،هیچ  که  تاریخی  قدمت  ازاین 
فرش  ایرانی دیگری را با این گذشته دور 
ودراز سراغ نداریم وهمه فرشهای قدیمی 
به  سنشان  حداکثر  است  دردست  که 
پیش از سده  دهم تا شانزدهم میالدی 
که  بود  میالدی   6۲8 رسد.درسال  نمی 
کاخ  فعلی(  )ترکیه  بیزانس  امپراطور 
فرشهای  و  کرد  غارت  را  خسروپرویز 
نفیسی را بغارت برد که گفته می شود 
برخی از آنها قالیهای گره باف و بعضی  
است  بوده  شده  دوزی  سوزن  فرشهای 
وقتی خاندان  ساسانیان بدست عربها ی 
تازه مسلمان  منقرض شد لشکر اسالم به 
باارزش  تا غنایم  برد  کاخ خسرو یورش 
جنگی را  تقسیم کند.یکی از این غنائم  
فرش بهارستان بود که درکاخ تیسفون 
بود . تاروپودش از طال و نقره و برزمینه ی 
آن  جواهرات و گوهرهای گرانبها  نشانده 
شده بود. اعراب که نه از هنر چیزی می 
بوئی  از میراث فرهنگی    فهمیدند ونه 
برده بودند  این فرش گرانبهارا به قطعاتی 
کردند.  تقسیم  سربازان  بین  و  بریدند 
تصویری  یا  و  ای  نشانه  هیچ  متأسفانه 
ترسیم شده توسط نقاشان زمان   از این 

فرش نفیس دردست نیست .
عالوه بر اینکه هنوز نمی توانیم به جرأت 
ایرانی را  تعیین کنیم   زمان تولد فرش 
وتاریخ از تعیین آن عاجز است  ، زمان 
ایرانی  ابریشمی   های  قالیچه  پیدایش 
زمان  .کارشناسان  است  ابهام  در  نیز 
سده دهم ببعدرا برای خلق قالیچه های 
زمان  به  اما  دانند.  می  ابریشمی حتمی 

پیش ازآن  هیچ دسترسی ندارند.
 دبلیو فریه  درکتاب هنر های ایران  می 
بنام  ونیز   »... فرستاده  دولت   : نویسد 
آورده  خود  درگزارش  باریارو   خوساوا 
است  که اوزون حسن  پادشاه سلسله  
آق قویونلو  درمقر فرمانروائیش درشهر 
ابریشمی   قالیهای  داد   فرمان  تبریز 
از  ای  نادره  هریک   که  بیاورند  بحضور 
ترجمه   ایران  هنرهای   ( بود.«  زیبایی 

پرویز مرزبان( . 
ایران  سراسر  در  تقریباً  بافی  قالی  هنر 
 . است  رایج  نیز  امروز  و  داشته  رواج 
بدالیل  ایران  فرش  المللی  بین  بازار  اما 
متعدد از رونق گذشته نه چندان دور نیز 
برخوردار نیست . نخستین دلیل آن عدم 
توجه دولت جمهوری اسالمی به این هنر 
ایرانی است . دلیل دیگر تحریمهایی است 
که براثر عملیات  نا پسند این حکومت 
فرش  صنعت  بر  بالمآل  و  ایران  برمردم 
نیز  تحمیل شده است . زمانی که جای 

فرش ایرانی دربازارهای آمریکا خالی شد  
کارخانه های فرش ماشینی در هندوستان 
و پاکستان به فعالیت پرداخته و فرشهای 
ی  مسروقه  طرحهای  با  زیبایی  نسبتاً  
ایرانی  ببازار آمریکا و متعاقب آن اروپا 
صادر کردند که هم چشن نواز بود و هم 
از بهای بسیار کمتر از فرش ایران بدست 
مصرف کننده نا آگاه میرسید. لذا فرش 
ایران  رونق خودرا از دست داد. استفاده 
از رنگهای شیمیایی  توسط کارگاه های 
فرشبافی درایران نیز یکی دیگر از عوامل 

سقوط فرش ایران بشمار میرود. 
بااینهمه هنوز تا حدی فرش ایران بازار 

داخلی خودرا پررونق نگهداشته است .
همانند قرنهای گذشته هنوز مراکز مهم 
فرشهایی  تولید  به  درایران   بافی  قالی 
می پردازند که کارشناسان قادرند  با نگاه 
به آن فرشها بگویند که بافت کدام شهر 

ایران است . 
از  درایران  بافی  قالی  مراکز  مهمترین 
گذشته های دور کرمان است . در ضرب 
المثلی نیز  قالی کرمان را معیار زیبایی 
های  ویژگی  از  میدهند.   قرار  اشخاص 
فرش کرمان رنگهایی است که در آن بکار 
میرود و آن را به متنوع ترین و شادترین  

فرش ایران تبدیل می کند.
قالی کرمان زمانی آنچنان شهرت داشت 
که امپراتور اکبر گورکانی )964 تا 1013 
میالدی ( فرمانروای هندوستان  آن را به 
هند  وارد میکرد. نقش های متنوع گل 
و بوته و حیوانات و پرندگان مختلف  از 

ویژگی طرحهای این فرش است .
نائین نیز یکی دیگر از مراکز قالی بافی 
است .  ازویژگی فرش نائین نوع پشم یا 
کرکی است که در آن بکار میرود. رنگ 
عمومًا  نائین  فرش  در  بکاررفته  های 
روشن ومات است و اگرچه  نگاه به این 
فرش آرامش خاصی به بیننده می بخشد 
اما  خریداران کمتری دارد وبیشتر برای 
ابعاد  از  نائین  . فرش  میرود  بکار  تزئین 
های   ودراندازه  کند  نمی  پیروی  خاصی 
از مهمترین  تولید می شود.   گوناگون  
نائین لچک  بکاررفته درفرش  طرحهای 

وترنج است .
به  که  فرشهای ظریف  تولید  بخاطر  قم 
»گل ابریشم « معروف است  شهرت دارد.

طرح هایی مشهور به لچک و ترنج شاه 
عباسی ، محرمات- محرابی و شکارگاه در 
فرش های قم مورد استفاده قرار می گیرد.
قالی های قم بخاطر رنگ روشن زمینه آن 
که سفید عاجی و زردو کرم هستند قابل 
بخاطر ظرافتی که  و  شناسائی هستند. 
دارند بیشتر بعنوان تزئین ازآنها استفاده 

می شود.
کاشان نیز از دیر باز یکی از مزاکز عمده 
بسیاری  اما   . است  بوده  فرش  تولید 
تأثیر  تحت  کرمان  فرش  طرحهای  از 
طرحهای  اصفهان است .برخی از نمونه
های بی نظیر  قالیهای نفیس  را که در
نگهداری افراد  مجموعه های خصوصی 

بافت  توان  می  شک  بدون  شود  می   
»هنرهای  کتاب  در   . دانست  کاشان 
فرش  مورد  در  جالبی  داستان  ایران« 
درسال    «  : که  است  شده  نقل  کاشان 
از  ارمنی   بازرگانی  قمری  هجری   1010
جانب سیژیسموند سوم  از خاندان  واسا 
و پادشاه لهستان  به کاشان اعزام شد ، 
ساختن که  اختصاصی  مأموریت   بااین 
قالیهای ابریشمی  وزربفت ، و فرشهایی

  با  بافت بدون خامه )گلیمباف( ویک خیمه  
بزرگ شکارگاهی  ، توام با  انواعی دیگر  
از منسوجات  را به بافندگان  ونساجان  

کاشان سفارش دهد . در صورتحسابهای
بازرگان نامبرده  افزون بر  هزینه سفر و 
بهای قالی ها  ، پرداخت  مبلغ اضافی پنج 
کراون  برای  بافتن پرچمهای  خانوادگی  
واسا - که هنوز هم باقی مانده -  نیز ثبت 
بدلیل  اینکه  جالب  نکته   ». است  شده 
عدم آشنایی ارو پایی ها با فرش ایران در 
آن زمان  آن فرشهارا » پولونز« یا فرش 
لهستانی می دانستند و تصور براین بود 
که این فرشها درخود لهستان بافته شده 
است . قالی کاشان بدلیل استفاده از پشم 
مرینوس درآن ، حالتی مخملی دارد که یکی 
از عوامل شناسایی آن محسوب می شود.
از مهمترین مراکز تبریز بی شک یکی 

رونق صنعت   . است  درایران  بافی  قالی 
دوران  از  پیش  به  درتبریز  فرشبافی 
متنوع  از  یکی  گردد.  می  باز  صفویه 
تبریز  به  متعلق  فرش  طرحهای  ترین 
طرحهایی  از  تبریزی  هنرمندان   . است 
:  اسلیمی )لچک دار و ترنج دار(  نظیر 
العاده مورد پسند  نقش ماهی )که فوق 
 ، است(  داخلی  و  خارجی  خریداران 
گلدانی ، مینا خانی ،طرح درختی ، طرح

تصویری ، طرح شکارگاه ، طرح باغی یا
گلستانی ، طرح زیر خاکی  و طرحهای دیگر .
درسالهای اخیر صنعت فرش تبریز دچار 
دیگر گونی های شگرفی شده است . از 
و  عمق  توان  می  تبریز  فرش  در  جمله 
بُعدرا در طرحها مشاهده کرد. از ابداعات 
دیگر درفرش تبریز استفاده از رنگ بجای 
نقش است . بدین معنی که در بسیاری از 
نقاط  سطح فرش نقشی نیست و فقط 

رنگ بجای آن نشسته است .
استفاده از ابریشم سفید ورنگی برای دور 
های  ویژگی  از  یکی  وبرگها  گلها  گیری 
شماررجهای   . است  تبریز  جدید  فرش 
 110 وتا  شروع  رج   ۲4 از  تبریز   قالی 
گفتن  به  نیاز  کند.  می  پیدا  ادامه  رج  
بیشتر  قالی  های  رج  هرقدر  که  نیست 
.معموال  است  بیشتر  آن  ظرافت  باشد 

روستاهای  در  که  هایی  قالیچه  یا  قالی 
پایین  رج  از  شود  می  بافته  آذربایجان 
تراکم   واحد  رج   ( برخورداراست.  تری 
مرسوم  ایرانیان  (دربین  است  گره   
یک  های  رج  شمردن  برای  که  است 
قالی از سیگار استفاده می کنند و تعداد 
گره های موجود در طول یک سیگار را 
دانند. به رجهای فرش می  عدد مربوط 

دردهه های اخیر  تهران نیز در صف تولید 
کنندگان فرش جای گرفته است. اما فرش 
برای  حرفی  مستقل  بطور  تهرانی  های 
گفتن ندارند و بیشتر از طرحها و رنگهایی 
که در سایر نقاط ایران مورد استفاده قرار 
می گیرند  سود می برد.همانگونه که در 
ایران  نقاط  تمام  در  تقریباً  گفتیم  آغاز 
فرشبافی  صنعتی شناخته شده ویکی 
از راههای ایجاد درآمد برای خانواده های 
ایرانی است .با اینهمه ایرانی هنوز فرش 
خودرا خوب نمی شناسد. کار خانه های 
می  تولید  ماشینی  فرش  که  فرشبافی 
می  افتتاح  دیگری  از  پس  یکی  کنند  
شوند و  ببیشتر برای بازار خارج  به تولید 

می پردازند. 
 یکی از جوانان باذوق وبااستعداد یزدی 
دستگاهی اختراع کرده است که دریک 
 . ببافد  نفیس  فرش  یک  تواند  می  روز 
تنها کاری که این ماشین انجام می دهد  
زدن گره هایی را که با دستهای ظریف 
دختران  7-8 ساله ایرانی  با صرف وقت 
زیاد  صورت می گبرد  تسریع می کند و 
تولید نهایی فرش معمولی است نه فرش 
بسیار  اینکه در مدت  .  ضمن  ماشینی 
اما  را آماده استفاده می کند.  کم فرش 
این جوان  همچنان منتظر کسی است 
که هزینه تهیه این ماشین هارا برعهده 
همت   از  دریغ  کند.  بازار  روانه  و  بگیرد 
نوشتم  ابتدا  در  اینکه   . داران  سرمایه 
فرهنگ  اشاعه  برای  مصری  ثروتمندان 
میلیونها دالر  هزینه می  باستانی خود 
کنند و بهمین دلیل همه جا از فرهنگ 
اشاره  شود  می  صحبت  مصر  باستانی 
بهمین حقیقت است،  چون ما ایرانی ها 
هزینه ای نمی کنیم  جهان نیز به فرهنگ 
ما آگاهی ندارد و ازآن استقبال نمی کند. 
بمناسبتهایی  که  معدود  ای  عده  مگر 
سابقه تاریخی مارا می شناسند وارج می 
نهند. اگر سرمایه داری این جوان یزدی 
را حمایت کند نه تنها انقالبی در صنعت 
بلکه  شد  خواهد  ایجاد  ایران  فرشبافی 
سرمایه گذار هم می تواند از این راه به 

درآمدهای سرشاری دست یابد. 
حیف وصدحیف که این گفته ها بگوش 
هیچ ثروتمندی نمیرسد. اگر رسید لطفا با 
دفتر مجله آزادی تماس بگیریدتا ارتباط 

شمارا با این جوان ایرانی برقرار کنیم .
برای هنرمندان ایرانی که دررشته فرش 
فعالند، برای کسانی که بطور غیر مستقیم  
کوشند   می  ایران  فرش  اعتالی  برای 

بهترین هارا آرزو می کنم 

فرش اریان

همتا بی  هنری 

فرش پازیریک
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بقیه : مهرک 
دوباره عاشق هم شدیم. بی آنکه 
از فردا و پس فرداها حرف بزنیم. 
بار  دو  یک  ای  هفته  حال  آن  با 
می  ساعتی  گلفروشی.  به  میآمد 
میداد.  دستوری  یا  نظری  و  ماند 
میگشت.  بر  پیاده  میآمد.  پیاده 
سواره  الاقل  گفتم  باو  روز  یک 
داره  دوست  که  داد  جوابم  و  بیا. 
میآم،  پیاده  نه؟  که  چرا  بره  راه 
طرز  این  با  من  دارم.،و  دوست 
نداشتم.  آشنائی  ابداً  زدن  حرف 
با  گفتم:  او  به  دیگر  یکروز  پس 
بیائی؟  نیستی  مجبور  حال  این 
حرف  طرز  از  نیامد  خوشش  اما 
گفت:  خندان  و  پرید  پس  زدنم. 
در  که  من  ها؟  حال؟  کدام  »با 

بهترین حالم...« 
کار  ماند،  ساعتی  دو  همانروز 
قهقه  به  رفت  کارگرها  با  و  کرد 
دفترم  از شیشه  من  و چهچه...و 
با  آنها.  تماشای  و  تحسین  در 
بیشتر  کارگرها  نزدیکی،  اینهمه 
ازو حساب می بردند تا از من. او 
و  میشد.  اجرا  و  گفت  می  یکبار 
من بایستی هر چیزی را چند بار 
به سرزنش می  اگر  تکرار کنم. و 
رفتم، اتفاق می افتاد که بمن می 
گفتند می بخشید مشغول اونکار 
خواسته  خانوم  شکوه  که  بودیم 
بودن و قدری دیر شد. و من آب 
به  میکردم  تظاهر  و  شدم  می 

رضامندیم و میرفتم دنبال کارم.
***

ادامه دارد

بقیه : میرزاکوچک خان

بقیه : پارسی بگوئیم

ویژه  های  آمیزی  ورنگ  هنری  کارهای 
خود   که  نگاری   اندیشه  کشش  هوزه 
نشانه ای  اززندگی  راستین هنرمندان  
آنان  پژوهی  یاراستی  پیوستگی   و 
پادکاری   همچنین  و  همبودگاه   در 
ازاندیشه  آنان  در پیک ره نگاری  روی 
گلدانها  و آوندهای گونه گون  وبازنمودن  
و  گشودن   در  آنان  نهفته   گرایشهای 
زندیدن نشانه ها  و چم های جوراجور  
که ترجمان  اندیشه هنرمندان  زمان خود  
بوده است  دربرداشته که ه وده همه آنها  
بند.واژه ایست  که نویسیده  ازآنها  پدید 
آمده  ودرمیان مردم  روان گردیده است 
.نخستین کار هنری  بویژه کوزه گری ، 
پیکره نگاری ورنگ کاری  رویه کوزه های  
گلی بادست ساخته شده که با بخارویژه  
آنرا پررنگ می کردند درسیلک نزدیک 
کاشان  که باستانشناسان  آنرا باستانی  
ترین نشیناک  ) محل زیست(  آدمیان  
درپشته پهناور  سرزمینی  که دیرتر نام  
ایران بخودگرفته است  میدانند  بدست 

آمده است .
سیاه  بارنگهای   نگاری   پیکره  هنر 
بخارداده  ، اندک تندک  درجاهای دیگر 
نیزروان گردیده وهنرمندان  بدان سوی 
روی آوردند، جربزه ها و تالشهای  خودرا 
درراه پیشرفت وگسترش آن  بکاربردند.

راست را )درحقیقت(  همین پیکره نگاران  
وروان  بندواژه   ریننده(   )آف  آفرنده 
گردانیدن آن درسرزمین  ایران باستان 
بودنئد که بپیروی از  اندیشه و فرهیدن 
هنر   ) انداختن  بدل  و  کردن  )وحی 
خود  پدید آورنده وآشکار کننده  بنیاد 
نوشته )خط( درایران زمین  بوده اند. اگر 
پیدایش  نویسیده رادربسیج پیشرفتها 
وشهریگری های سرزمینها  ومردم جهان 
کار باهوده بدانیم  وآنراارج  گزاریم  رسد 
)سهم( برجسته  این ارجمندی وارجداری  
زمان   درباستان  ایرانیان  آن   واز  ویژه 
است که باهنر و آفرش هنری  خود چنین  
ارجمندی را بهره جهانیان ساخته  و بنیاد 

شهریگری را درجهان نهاده اند.
ادامه دارد.

شصت  بطول   ای  پرنده   -1 افقی: 
کیلوگرم  دو  درحدود  ووزنی  سانتیمتر 
کند  می  زندگی  استرالیا  درصحاری  که 
- گاهی برای ترمز کردن درهواپیماهای 
 -۲ گیرد  می  قرار  مورداستفاده  نظامی 
بیمار   ببدن  که  مایع   دارویی   - فرمان 
درزبان  نفی  عالمت  کنند-  می  تزریق 
عربی - دره 3- کلمه پرسش - بقول یک 
روتمشناس فرانسوی  برای جوان  امروزی 
همان  ارزش رادارد که اسب برای اشراف 
قرن  نوزدهم یا کابوهای آمریکایی داشت 
ازیک  نیمی   - یاوام  پول   پرداختن   -4
ژاپن-ره طویل -  غذا-غار5- واحدپول 
نام دیگر خمره 6- دیدنی است - دختر 
میوه   -7 کننده  تکیه   - بهشتی  خانم 
انواع  ودارای  طعم  وخوش  خوشبو   ای 
مختلف - ارزش - دختر کوچک -میوه 
مثل   - مختلف8تلخ  باانواع  است  ای 
ومانند - خاک کوزه گری - عضوی ازیک 
جانور9- گل نومیدی - باری که مشکل 
نگاه   - ازدروس  یکی  میرسد-  بمقصد 
امرت  آنکه  بمعنی   مختصر10- پاسخی 
را اطاعت می کنم - حشره ای کوچک 
وپردار وساکن جاهای مرطوب بخصوص 
حمام -عضودرونی بدن انسان 11- فاصله  
شادمانی   - مجلس  دو  بین  وتعطیلی  
- حرف ربط1۲- دومنطقه همنام  یمی 
دراصفهان ودیگری درزنجان - طایفه - 
کناردر ایستاده ویا نشسته است وگاهی 
نقش راهنمارا برعهده میگیرد13- اولین 
تحریم شده بظاهر در جمهوری اسالمی 
زیبا  که  بکبودی  مایل  سیاه  جسم   -
پهلوان   - بیهوده   -14 است  ودلفریب 
صاحب  بمعنی   پسوندی   - الفت   -
ودارنده 15- بهنگام اجرای آن همراه با 
میرسد-  بینندگان  بگوش  نورصداهایی 
نام زرافه ای که درنزد بسیاری از مردم 

افریقای سیاه شهرت ومحبوبیت دارد

دویدن   دراثر  که  اسیدی   -1: عمودی 
درمدت طوالنی ، زمانی که انسان  ازنفس 
می افتد  دربدن دونده بوجود می آید- 

نوعی ارکیده - ۲- شهرستانی درسرراه 

تهران  به کرمانشاه  که سابقه  تاریخی  
غیرواقعی  نمای  آب   - دارد  ودرخشانی 
اگر خوش  مانده 3- طاس  نان شب    -
بنشیند همه کس چنین است - عددی 
تیزبینی  به  که  حیوانی   - است  اصلی 
معروف است 4- خطیب انقالبی  معروف 
فرانسه  درزمان لویی  شانزدهم - صومعه 
نشین 5- بحد کفایت - بدان وآگاه باش 
- شکاف کوچک دراستخوان 6- آماس - 
جهیدن وخیزبرداشتن 7- اثری از استفن 
تسوایک - ماه خورشید- پسوندی است 
- مبحثی از شیمی 8- اکسیدروی  که 
درکوره هایی که سرب وروی را ذوب می 
کنند  بدست می آید- عمامه 9- برنج 
پخته وآب کشیده - عالمت جمع - کفر 
وشریک  دانستن برای خدا- دهانه  اسب 
وعرض   درطول   که  هایی  رشته   -10  -
پارچه بافته میشود- شهری درآلمان 11- 
حیوان بزرگ - زلف پیچیده - حیوانی 
 -1۲ است  پلیس  خدمت  در  گاهی  که 
کوچه  در  آن  جانشین  اسفالت   - مژده 
وخیابان شده است 13- پایتخت کشوری 
دراقیانوس هند - مخفف اگر - ماه انقالب
- جمع دلیل - جلگه وسیعی  دردامنه  
غربی کوههای مغرب ایران - میوه مربایی  
ازنوع مرکبات 15- فلزی که مانند  فوالد 
محکم  اما خیلی  سبکتر ازآن است - 
بعداز آمریکا  دارای بیشترین  ایستگاه  

فرستنده تلویزیونی درجهان است .
طرح از زنده یاد جهانگیر پارساخو

حل جدول  در شماره آینده 
دقت 

دردایره بزرگ 7 دایره ترسیم شده بایک 
نگاه   می توانید بگویید در چند اندازه 

کشیده شده اند؟

پاسخ در شماره آینده
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جدول کلمات متقاطع

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ
یم -تردید- ض-  نیمرو3-   - اشل   - اتوبوس سرگردان -ر۲- م-نخی  افقی:1- 
 - ولیمه  مو6-   - - مشروب  مبنی  ز-  میش 5-   - - چرب  اره   - الحد4- الس 
جیم - داد- ر7- لی - ب - زامبل جدید8- اورامان - راه وروش 9- نارنجستان 
راهب - ق -1۲- رفع -  نوزاد-  ام -   -11 بیروح  پره -  ا- مر10- پ- داگ -   -
الر- تیر- طال13- نتاج - غ- فرانه - کن 14-   ایران - متن - تور- و15- س 

- فرانسوازساگان

 کلبه کتاب
مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود

 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت دوستداران 

کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب 
شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه 

ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024
Tel:(310)446-6151

کرده  مخالفت  مزبور  معاهدۀ  با  علنًا 
بودند... داده  تشکیل  را  ودستجاتی 

روزهامراسالتی  همان  در  بعالوه 
خواهان  وآزادی  ملیون  طرف  چنداز 
تهران رسیده وُمشعر بود که همکاری 
ملت  حال  به  مساعد  بلشویکها  با 
که  است  دستجاتی  تقویت  ومخصوصًا 
مبارزه  مشغول  قرارداد1919  برعلیه 
نمایند  لغو  را  آن  دارند  واهتمام  بوده 
ازآزادیخواهان  چندنفر  وهمچنین 
ازاحزاب  نمایندگی  نام  به  تهران 
مختلفه ازبیراهه به جنگل آمده حامل 
از  ای  عّده  وضمنًا  بودند  پیغاماتی 
آمده  فومن  به  گسکر  ارراه  بلشویکها 
کوچک  میرزا  زودتر  تقاضاداشتند 
قشون  رؤسای  وبا  بیاید  انزلی  به  خان 
جنگل-  نماید.«انقالب  مذاکره  سرخ 

۲61و۲6۲و۲7۲

ادامه در شماره آینده

بقیه : ترانه وترانه سرایان

خطر تکرار  در خودمان وجود دارد  که 
اگر این تکرار  ادامه پیدا کند  انتهای 
خوشی  برای آن پیش بینی  نمی شود 
و بطور قطع  راه به بیراهه خواهد رفت 
....... واین  راه به چند کوره  راه تبدیل  
خواهد شد . کوره راه هایی که به هیچ 
کجا نخواهند  رسید . اما اگر ما ، در 
خودمان  تکرار نشویم  ، دریک مدار 
بسته  سرگردان  نمانیم ، مدام  پرواز 
می  فکر  برویم   پیش  مدام    ، کنیم 
کنم  هیچ مانعی روبروی  ما نخواهد 
راهمان  داریم   ما  که  همینطور   بود. 
را ادامه می دهیم ، دست به تجربیات  
هم  جوانان   دیگر   ، زنیم  می  تازه 
دارند می آیند وطبیعی است  که اگر 
راهشان رادرست انتخاب کنند  و اول  
خودشان را  شناخته باشند  وبعد وارد 
این  کار شده باشند ، آنها هم  دراین  
راه با ما همراه خواهند بود وما به اتفاق  
به مقصد  موعودمان  که ترانه ُسرایی  
استاندارد  این مرزوبوم ، ترانه سرایی 
، ترانه  افتخار کرد   به آن  که بشود  
سرایی که بشود درجای دیگر  آن را 
مطرح کرد  وگفت  که این ترانه  سرایی 

این دیار است . امیدوارم  برسیم .
بهروزی : ماهم  با امید اینکه آینده 

را  شما  راه  بودن   دار  ریشه  ریشه  
ثابت کند  چشم به آینده  می دوزیم 
. باسپاسگزاری از شما که دراین گفت 
وشنود  شرکت کردید . خواهش می 
برای  را  هایتان   ترانه  از  یکی  کنم  

پخش انتخاب کنید .
قنبری : ترانه غنیمت ، آهنگ و صدای 

حسن شماعی زاده  ، تنظیم از منوچهر 
چشم آذر.
موسیقی 

غنیمته ، غنیمته ،
 اون جوری که قدیم بودی یادم بیاد

دلم میخواد  ، دلم می خواد ، 
که گریه ی ماشین دودی  یادم بیاد

غنیمته ، غنیمته ، 
اینکه فقط  پیش ترازاین یادم بیاد

حقیقته  ،حقیقته ، 
دلم می خواد  فقط همین یادم بیاد

اینکه یه روز بد نبودم
باشیطون همقد نبودم

 این که یه روز  باتو بودم
 دستی که پس زد نبودم

فقط  که  این   ، غنیمته  غنیمته، 
پیشترازاین یادم بیاد

عنیمته ، غنیمته ،

که خواب خوب روی گلیم یادم بیاد
وقتی که ما بچه بودیم 
خوبی یه جور دیگه بود

تو نی نی چشمای تو
 انگار یه نور دیگه بود

 سکه عیدی  واسه من 
ازتو عزیزتر که نبود

هیشکی بجز ما  شعر خوب
 خط به خط از بر که نبود

 بدنبودم ، بد نبودی 
دروغ تو کار ما نبود دستهای جوهری 

مون هم 
قد حاال  سیا نبود

کاشکی هنوز بچه بودیم 
عشق ما یک فرفره دبود

شهرفرنگ من وتو
 شیشه ی یک پنجره بود

 شهرما دوست داشتنی یه
 خاطره هاش خوندنی یه

حیفه باهم نباشیم
خوبی فقط موندنی یه ...

موسیقی 
***

 شهریار قنبری  اکنون در غربت ، درحومه ی
 لس آنجلس  زندگی می کند.

 ***
سلسله گفت وشنود با ترانه ُسرایان  به 
پایان رسید. با پوزش و تأسق از این که 
نوار گفت وگو با تنی چند از ترانه سرایان  
مفقود  جابجاییدرغربت  سالهای  دراین 

شد. 
درشماره های آینده  ، اگر سردبیر گرامی 
مرتضی پاریزی  موافقت کنند نوشته های 
پراکنده  درزمینه های مختلف برای این 

دو صفحه  خواهم نوشت .
شادوتندرست باشید : کیخسرو بهروزی 

 آزادی : با سپاس از دوست بسیار عزیز 
و همکار بسیار ارجمند جناب کیخسرو 
بهروزی   در پاسخ باید بگوییم که این دو 
صفحه و صفحات دیگر مجله در اختیار 
ایشان است و ما همواره از چاپ مقاالت 
خوبمان  خوانندگان  با  همصدا  ایشان  
استقبال می کنیم  وبه همکاری ایشان 

مفتخریم .  

 بقیه : غم مخور

به صاحب دالران بیندیش اکنون
که بگذشت دوران  صاحبقرانی

چو دست وزبانم ، بود پاک  زین دو
چه شعری بگویم که آن را بخوانی؟

بجز جان که درهرزمان بوده ارزان
فقط  شعر »گویا« بودرایگانی 

جناب مهندس محمدعلی  گویا از این که 
وقت خودرا دقایقی در اختیار ما گذاشتید 

بسیار سپاسگزارم.

بقیه : مهشید امیرشاهی

همکاری مداوم داشت و مدتی  نیز اداره یکی 
از این رادیوها را بر عهده داشت.

مهشید امیرشاهی در جریان انقالب اسالمی 
به صراحت علیه اسالمگرایان موضع گرفت 
و مقاله» کسی نیست از بختیار حمایت کند« 
به قلم او در شماره 17 بهمن 1357 روزنامه 
آیندگان منتشر شد. وی تنها کسی از میان 
روشنفکران ایران بود که از دولت شاپور 
بختیار پشتیبانی کردونوشت : من ایمان 

دارم که اگر امروز او را از صحنه سیاست 
مملکتمان برانیم خطایی کرده ایم جبران 
ناپذیر و نابخشودنی.امیرشاهی مدتی پس از 
پیروزی اسالمگرایان راه تبعید و مبارزه را 

برگزید و ساکن فرانسه شد. 
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بی بی سی فارسی  درسایت خود نوشت :
اگر به دنبال نمونه ای باشیم که قرار باشد 
بر  که  مصائبی  کمال،  و  تمام  شکلی  به 
شده  داشته  روا  ایران  سینمای  تاریخ 
ناصر  از  بهتر  هیچ کس  بدهد،  نشان  را 
بازیگر  کرد،  نخواهیم  پیدا  ملک مطیعی 
تا   1330 سال های  محبوب  کارگردان  و 
اواخر دهه 1350 که بعد از پیروزی انقالب 
بعضی  برخالف  اما  شد،  منع  فعالیت  از 
ترک  را  ایران  هرگز  دیگر  ستاره های 
و  کوچک  بازگشت  یک  جز  به  و  نکرد 
کوتاه »نقش نگار«، 139۲( هرگز به سینما 

بازنگشت.«
افزاید:»ناصر  می  درادامه  سی  بی  بی 
ملک مطیعی این سکوت طوالنی را حاصل 
جبر روزگار، فضای سیاسی بعد از انقالب 
و اکراه شخصی می داند. اما همین اواخر 
جمهوری  سیمای  در  کرد  قبول  وقتی 
برنامه ای  حتی  و  شود  حاضر  اسالمی 
این  نمایش  از  این منظور ضبط شد،  به 
گفت وگو با او در رسانۀ ملی جلوگیری به 
عمل آمد. حاال می شود به وضوح دید که 
جبر روزگار و فضای سیاست زدۀ ایران به 

اکراه شخصی غلبه کرده اند.
یک  اسالمی،  انقالب  از  بعد  دهه  چهار 
بین  هنوز  ساله  هفت  و  هشتاد  ستارۀ 
ایجاد  اختالف  کشور  فرهنگی  مدیران 
که  است  این  اصلی  مسأله  اما  می کند. 
تعریف این مدیران از فرهنگ، به خصوص 
و  خودجوش  شکل  و  عامه،  فرهنگ 
ارگانیک آن، از اساس غلط است و آن ها 
با همان  می خواهند پدیده ای طبیعی را 
مدیریت  و  بدهند  سامان  خط کش هایی 

بکنند که بقیه چیزها را.
نوابغ ریاضی، معماران  میراث ملی فقط 
ادیبان  جریان ساز،  نقاشان  بزرگ، 
محبوبیت  با  فیلمسازانی  و  جاسنگین 
جهانی نیستند. چهره های فرهنگ عامه، 
در  شده،  ذکر  حرفه های  همۀ  اندازه  به 
شکل گیری مفهومی انتزاعی و بی نهایت 
وسیعی که به نام ایران می شناسیم، نقش

را  ناصر ملک مطیعی  نگاه،  این  با  دارند. 
باید به عنوان میراث ملی ایرانیان جدی

 گرفت.
در این میان، هیچ کس به جز خود مردم 
ناخودآگاه  یا  خودآگاه   - کوچه خیابان 
ناصر  که  ندارند  اذعان  مسأله  این  به   -
ملک مطیعی چیزی ورای بازیگر تعدادی 
فیلم در قبل از انقالب است. در فاصله ای 
کوتاه او در اولین فیلم پلیسی سینمای 
اولین فیلم  ایران )چهارراه حوادث(، در 
)گرداب(،  ایران  سینمای  تاریخ  رنگی 
یکی از اولین تولیدات بین المللی سینمای 

ایران )ابرام در پاریس( ظاهر می شود.
رواج  یکی  متفاوت،  و  تازه  پدیدۀ  دو 
فیلم های موسوم به کاله مخملی که به 
محسنی  مجید  جوانمرد«  »الت  لطف 
ظهور  دیگری  و  کردند  پیدا  محبوبیت 
را  ملک مطیعی  کارنامۀ  مسیر  فردین 
فردین  که  چیزی  اما،  می کنند.  عوض 
قبول نکرد - و وقتی هم قبول کرد مردم 
قبول نکردند - انگار جامه ای بود که در 

اصل به تن ناصر ملک مطیعی دوخته 

شده بود: لباس جاهلی.
این  کردن  تن  بر  با  مطیعی  ملک  ناصر 
وارد  شد  ناصر«  »آقا  عنوان  به  لباس، 
ناخودآگاه جمعی ایرانیان شد. وقتی به 
تهران دهه چهل و پنجاه فکر می کنید 
اندازه  به  ملک مطیعی  ناصر  تصویر 
پیکان  برخالف  اما  دارد،  اهمیت  پیکان 
که موتورش انگلیسی بود، ملک مطیعی، 
یک محصول وطنی تمام عیار محسوب 

می شد.«
آنگاته بی بی سی به پنج فیلم از ملک 

مطیعی اشاره می کند که باید دید.
»پنج فیلم ناصر ملک مطیعی که باید دید:

چهارراه حوادث )1334(: اولین فیلم مهم 
خاچیکیان یک ملودرام پلیسی است که 
تصویری دیدنی از ایران دهه سی می دهد 
را  ایران  سینمای  تاریخ  بوسۀ  اولین  و 
بین ناصر ملک مطیعی و ویدا قهرمانی به 

نمایش می گذارد.
ستارگان می درخشند )1339(: نمونه ای 
خوب از داستان دختر پولدار که عاشق 
ملک مطیعی جدی و زحمت کش می شود. 
چند آواز فراموش نشدنی چاشنی فیلم 

شده است.
سوداگران مرگ )1341(: این ساختۀ خود 
ملک مطیعی دربارۀ مبارزه با قاچاقچیان 
فیلم های  بهترین  از  یکی  هرویین، 
محسوب  چهل  دهه  پلیسی/جنایی 

می شود.
ساختۀ  این   :)1349( شهر  رقاصه 
سینمایی  شمایل  چکیدۀ  قریب  شاپور 
کاله  تیره،  شلوار  و  )کت  ملک مطیعی 
شاپو، تسبیح، پاشنۀ خوابیده و عالقه ای 
توأمان به مجالس مذهبی و مجالس بزم( 

در نیمه دوم کارنامه اش است.
سه قاپ: )1350(: فیلم درخشان و سیاه 

زکریا هاشمی دربارۀ عده ای قمارباز، 

اول  نقش  مرد  بازیگر  بهترین  جایزۀ 
برای  را  سپاس  سینمایی  جشنوارۀ 

ملک مطیعی به ارمغان آورد.«
برای آگاهی خوانندگان آزادی اضافه می 
کنیم که :آخرین فیلمی که در سال 1357  
ناصر ملک مطیعی در آن بازی کرد » تپه 
303« نام داشت که تهیه کننده آن سه 
نیروی هوایی ، زمینی ، و دریایی  ارتش 
خود  و  وهنر  فرهنگ  وزارت   ، ایران 
یاد  زنده  فیلم  ی  ونویسنده  کارگردان 
امان منطقی بودند . این فیلم در مرحله 
صداگذاری بود که انقالب روی داد . در 
جلسه ای که برای رسیدگی به این فیلم  
و  وزارت فرهنگ وهنر تشکیل شد  در 
هوایی  نیروی  نماینده  بعنوان  نویسنده 
در آن شرکت کرده بودم  چند آخوند و 
حزب الهی و ازجمله جوانکی بنام افشین 
آمدن  کار  بروی  از   تاقبل  که  شرکت 
آخوندها در تلویزیون ملی برنامه داشت  
درباره فیلم صحبت می کردند.  یکی از 
آخوندها می گفت این فیلم غرور سربازان 
ارتش را  زیر پا گذاشته است . من بعنوان 
دفاع از این فیلم گفتم : من ارتشی هستم 
و هیچ نکته ی  منفی برای ارتش دراین 
فیلم نمی بینم . برعکس این فیلم برای 
  . باالبردن غرور ملی ساخته شده است 
درهرحال فیلم توقیف شد . دراین فیلم 
ناصر ملک مطیعی یکی از درخشان ترین 
بازی های خودرا ارائه کرده بود. عالوه براو  
دراین  نیز  راد  سعید  و  زاده  فنی  پرویز 
فیلم   این  قراربود   . داشتند  بازی  فیلم 
توسط وزارت فرهنگ وهنر برای شرکت 
اگر  که  فرستاده شود  اسکار  مراسم  در 
چنین می شد  ما درآن زمان بدون شک 

جایزه اسکار را دریافت می کردیم .
کامل  سالمت  مطیعی  ملک  ناصر  برای 

وعمری طوالنی آرزو می کنم .

ناصر ملک مطیعی  میراث ملی ایرانیان است؟
به گزارش سینماپرس، اغتشاشات اخیر 
در تهران بر گیشه سینما و تئاتر اثر منفی 

گذاشته است.
همانگونه که طی روزهای اخیر 70 درصد 
مسئوالن  گفته  طبق  سینماها  فروش 
بر  امر  این  سینمایی کاهش یافته است 
وضعیت تئاترهای پایتخت و به ویژه آنها 
خیابان های  حوالی  و  شهر  مرکز  در  که 

امیری  خواجه  احسان  ایلنا،  گزارش  به 
را  کنسرتی  و 14 دی(   13( بود  قرار  که 
در سالن سینما سپهر ساری برگزار کند 
به دلیل آنچه »خوب نبودن حال و روز 
کرده  عنوان  نامناسب«  شرایط  و  مردم 

این کنسرت را لغو کرد.
خواجه امیری طی یادداشتی در این باره 
آورده است: »با سالم خدمت هم وطن های 
عزیزم. با توجه به شرایط پیش اومده از 
اونجایی که خیلی از هموطنانم این روزا 
دونستیم  صالح  نیست  خوب  حالشون 
کنسرت فردای ساری رو به تاریخ دیگری 
اعالم  زودی  به  انشاال  که  کنیم  موکول 
میشه. از مسئولین محترم کشور عزیزم 
هم خواهش می کنم یکم بیشتر خودشون 
رو از مردم بدونن و درک شون کنن این 
روزها ما از استرس زلزله و آلودگی هوا و 
گرونی های لحظه به لحظه و مسایل دیگه 
حال  زودتر  چه  هر  امیدوارم  شدیم  پر 

دارند،  قرار  انقالب  و  فردوسی  ولیعصر، 
تأثیر سوء گذاشته است.

تئاتر  پروپاقرص  تماشاگران  از  بسیاری 
و  اغتشاشات  از  ماندن  امان  در  برای 
آشوب ها، بلیت های خریداری شده خود 
در  سالن ها  برخی  یا  کرده اند  کنسل  را 

شب هایی نمایش ها را تعطیل کرده اند.

مردم کشورم را خوب ببینم.«

برروی  درداخل   هنرمندان   از  ای  عده 
اینستاگرام وفیس بوک خود  از تظاهرات 
مسالمت آمیز مردم ایران حمایت کرده 
اند ازجمله می توان به ترانه علیدوستی 
، مهناز افشار ، مهدی کرم پور، علیرضا 
زندگانی  امین  و  فرخ نژاد  حمید  عصار، 
با ادامه   اشاره کرد .الزم بیادآوری است 
تظاهرکنندگان  حامی  برافراد  تظاهرات 

افزوده خواهد شد.
درهمین حال هنرمندان ایرانی خارج از 
کشورهم  بصورتی گسترده از معترضین 
درایران حمایت کرده اند که برخی ازآنها 
نامشان دررسانه ها آمده است و برخی   از 
اظهارنظر در رسانه ها خودداری کرده اند

جعفر پناهی کارگردان مشهور سینمای 
اسالمی  جمهوری  مقام های  از  ایران، 
میزان  شدن  مشخص  برای  خواست 
برگزاری  اجازه  نظام  مردمی«  »پایگاه 

رفراندوم بدهند.
آقای پناهی با مطرح کردن این درخواست 
اینستاگرام  در  در صفحه شخصی خود 
نوشت که »اگر یک نظام سیاسی، پایگاه 
مردمی داشته باشد، لشگرکشی و کشتار 
آشکار  لشکرکشی  با  ترس  نمی کند. 
می شود که خود به خود معنی آن فاقد 

پایگاه مردمی است«.
وی بدون اشاره به نام خاصی خطاب به 
»اگر  افزود:  اسالمی  جمهوری  مقام های 
اجازه  هستید  مردمی  پایگاه  به  معتقد 

ماز  هنرمند،  نشاط،  شیرین  ازجمله 
جبرانی، کمدین، فرامرز اصالنی، خواننده، 
اعتراض ها  از حق  و رضا دقتی، عکاس، 
در ایران حمایت کرده بودند و خواستار 
معترضان  سرکوب  و  خشونت  از  پرهیز 

شده اند.
پرویز  مانند  هنرمندانی  است  بدیهی 
گذشته  سال  چهل  درطول  صیاد  
در  چه  ایران  مردم  حقوق  از  همواره 
تریبون  در  چه  هاو  نمایشنامه  اجرای 
کرده  دفاع  صراحت  با  عمومی   های  
اند. نمایشنامه » محاکمه سینمارکس «

اسالمی  جمهوری  محاکمه  درحقیقت 
است.

رفراندم بدهیدمسالمت آمیز ترین راه ، 
رفراندم است«.

آقای پناهی اضافه کرد که:
 »اگر رفراندم خرج دارد و بودجه اش را 
نداریدبدون آنکه لشگرکشی کنید اجازه 
بدهید فقط یک روز طرفداران حکومت 
و یک روز دیگر هم بقیه آزادانه و بدون 

بگیر و ببند تظاهرات کنند«.
این کارگردان سینما نوشت: 

در صورت برگزاری تظاهرات آزاد »حتی 
خون از دماغ کسی بیرون نخواهد آمد« 
درباره  می توانند  نیز  کشور  مقام های  و 
جمهوری  نظام  مردمی  پایگاه  میزان 

اسالمی »قضاوت« کنند.

کسادی بازار تآتروسینما درایران

احسان خواجه امیری وهمدردی بامردم

پیشنهاد کارگردان مشهور سینمای ایران به رژیم

حمایت هنرمندان داخل وخارج از تظاهرات



5۲
حه

صف
م- 

شت
ل ه

سا
  9

6 
دی
ا آز

۴۶
حه 

صف
در

ح 
شر

ن : 
یرا

ش ا
فر


