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ناشر :رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
دردنیای سیاست چه می گذرد
-6روی رر
زیر نظر شورای نویسندگان روی
* برای اشتراک مجله به ما
 -۹چشم بسته متوسل به ترامپ ؟ از پروفسور کاظم ودیعی
تلفن ویابا آدرس زیرمکاتبه
 -۱۰تحلیلی بر تظاهرات ناکام  .از دکتر کاظم ودیعی  -پاریس
کنید:
 -۱۲چگونه شکوه باستانی ایران ازبین رفت از :ناصرامینی  -پاریس
Pars Mass Media,Inc
 -۱۳روز شمار زندگی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090
 -۱۴درام القرای اسالمی چه خبر؟ از تیمور شهابی
* حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط
برای داخل آمریکاست و برای خارج  -۱۵نکته هایی اززندگی رضاشاه بزرگ
ازآمریکا ،اشتراک یکسال  50دالر
باضافه هزینه پُست است .برای
کسب اطالعات بیشتر با تلفن زیر
ازساعت  4تا  8بعداز ظهر به وقت
شرق آمریکا تماس بگیرید.

Tel:(781)769-5190

* لطفا مقاالت خودرا به
فارسی تایپ کرده وبه یکی از
آدرسهای زیر ایمیل کنید:
azadimagazine@aol.com
azadi@parsmassmedia.org
* آرشیو مجله برروی سایت
زیر برای همگان قابل دسترس
است:
www.parsmassmedia.org
*لطفا چک حق اشتراک خودرا
پیشاپیش دروجه
به آدرس صندوق پستی مجله ارسال
بفرمائید
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* زمانی که مدت اشتراک
به پایان میرسد لطف ًا نسبت
به تمدید آن اقدام فرمائید
وگرنه ممکن است ارسال
مجله برای شما قطع شود.

 -۱۶میرزا کوچک خان آزاده ای که به خیانت نتهم شد .از :ک .هومان
 -۱۸زنان شاهنامه  :از دکتر طلعت بصاری
 -۱۹گشتی درمیان کتابها :از م .ع.آشنا
 -۲۰کوتاه وخواندنی
 -۲۲پاسخ وپرسش علمی
 -۲۳فواید آب  :دکتر همایون آرام  -نیویورک
 -۲۴ازاینجا  ،ازآنجا ،ازهمه جا
 -۲۶مروری بر کتاب « یمن» با مقدمه و ویرایش اردشیرزاهدی  -سویس
 -۲۸درپرند نیلی شعروغزل
 -۳۰غم مخورصفحه طنز)  :از کیخسرو بهروزی
 -۳۲بچه های کوچه ما نوشته نجیب محفوظ ،ترجمه دکتر محمدعلی صوتی
 -۳۴زندگی خودنوشت چارلز داروین  .ترجمه دکتر محمدعلی صوتی
 -۳۶پارسی بگوئیم وپارسی بنویسیم  .از زنده یاد دکتر خانک عشقی صنعتی
 -۳۸داستان مهرک  .از هوشنگ دنا
 -۴۰نامه ای به خواهرم سحر .از ساران
 -۴۲سینمای ایتالیا از آغاز تاامروز .از غزاله یزدی
 -۴۴هنر خوشنویسی  .از مجیدزندیه
 -۴۷جدول کلمات متقاطع  .از زنده یاد جهانگیر پارساخو
 -۴۸استاد رضا محجوبی  .از کیخسرو بهروزی
 -۵۱خبرهای هنری
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خیلی ساده اتفاق افتاد .می خواستم آغاز
تهمین سال انتشار مجله را جشن بگیرم
اما دریک لحظه فشار سنگینی برقلبم
احساس کردم و روح من همراه با نفس
عمیقی که همه حس ورمق مرا از بدنم به
بیرون می فرستاد به گوشه ای ازسقف
اتاق پناه برد .ازآن باال روح سرگشته
ی من به جسدم که هنوز داغ بود نگاه
می کرد .نمی دانست بعداز من باید در
کالبد دیگری حلول کند و یا باید تا ابد
سرگشته و آواره بماند .ناگهان همسرم
و دو دخترم باالی جسد بی جانم حاضر
شدند و بنای گریه والبه را گذاشتند .چند
ساعت بعد خبر در شهر پیچید .همه مرا
از سی سال پیش که در بوستن برنامه
تلویزیونی داشتم می شناختند .بعدهم
حدود  ۲۷سال با پخش برنامه های
رادیو صدای ایران رابطه خودرا با من
حفظ کرده بودند .و این  ۸سال گذشته
هم با ماهنامه آزادی با مردم درتماس
بودم و گاه بگاه تلفنهاو یا ایمیل های
تحسین آمیز آنها رادریافت می کردم
 .دوروز بعد که مراسم بخاک سپاری من
انجام می شد از هر گمنامی گمنام تر در
گوشه گورستانی یخ زده با حضور همسر
و دخترانم و چهار ایرانی دیگر بخاک
سپرده شدم  .چندروز بعد تلفن ها بصدا
در آمد وهمه از علت دیر شدن انتشار
ماهنامه آزادی سئوال می کردند .ووقتی
همسرم پاسخ می داد دیگر منتشر نمی
شود ودلیل آن را به آنها می گفت بعضی
از آنها بدون اینکه بگویند خدا رحمتش
کند می گفتند«:خوب کس دیگری
نیست که انتشار آن را ادامه دهد؟»
وروح من عذاب می کشیدودم نمیزد.
یکی دوماهی که گذشت بانکی که بیش
از یکصدهزار دالر برروی خانه ام به من
پول داده بود بخاطر عدم پرداخت دو
قسط اخطار دادکه خانه را حراج خواهد
کرد .وهمسرم که این اخطاررا دریافت
کرده بود بدون اینکه بلب بیاورد دردرون
زمزمه میکرد که «:آخرعمری رادیو و
مجله ات چی بود که مارا بخاک سیاه
نشاندی ؟ حاال با حراج خانه به کجا پناه

ببریم ».
روح من که جز سرگردانی کاری نداشت
یک روز تصمیم گرفت به ایالتها و
کشورهای مختلف سربزند و ببیند
دوستان و خوانندگان مجله درباره ی من
چه می گویند؟ درخود ایالت ماساچوست
آقایی در مهمانی بزرگی که در منزلش
ترتیب داده بود ،جشن تولدش را با حضور
یکی دوخواننده معروف برگزار می کرد .
یکی از هنرمندان که دوست من بود به
آقای صاحبخانه گفت  «:حاال که تا اینجا
اومدیم دوستم را هم می خواهم ببینم .
حتما امشب به اینجا دعوت شده است ».
و آن آقا باو گفت  «:خدا پدرت را بیامرزد
اون بدبخت که اآلن هفت تا کفن پوسانده
است  ».وآن هنرمند گفت  «:ا ِه ! خبر
نداشتم  .کی ُمرد؟» ومردی که تولدش
را جشن گرفته بودند گفت  «:ول کن بابا
حاال اینقدر مهمه ؟ مثال در جشن تولد
هستیم  .بزنیم وبخونیم » .
فردای آن روز دخترم دفتر ثبت پرداختی
هایشنوندگانرادیوومشترکینماهنامه
را ورق میزد و متوجه شد که همین آقا
صدها دالر به رادیو بدهکار بوده و اکنون
هم مدتهاست حق اشتراک مجله را
نداده است  .روزهای بعد نظایر این صحنه
هارا روح سرگردان من در ایالتهای دیگر
نیز شاهد بود .روح من برسر گورم حاضر
شده بود و می گفت  «:صاحب! چرا
اینطور حق زن وبچه ات را به هدر
دادی؟ فکر کردی مردم ازتو تشکر می
کنند ؟ همه از رفتنت خوشحالند .خانمی
می گفت وقتی این آقا رادیو داشت
مجبوربودیم اون را گوش کنیم وهروقت
به ایران می رفتیم دائم تنمان می لرزید
که مبادا عوامل اطالعاتی متوجه شده
باشند که ما رادیوی ایشون را گوش می
کردیم ومارا بازداشت کنند .خداراشکر
حاال بدون دلواپسی میریم بایران وبر می
گردیم ».
روح من برباالی گورم برایم از دیده ها
وشنیده هایش تعریف می کرد .همیشه
هم خبرهای ناگوار نداشت  .یک بار می
گفت  «:صاحب ! آقایی که از خوانندگان
پروپاقرص تو بود به همسرش می گفت :
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روزی م ُ
هک ردم

« بیچاره جانش را دراین راه از دست داد.
شوخی نیست  .مجله ای بدون آگهی
و بااینهمه مطلب  .خدا رحمتش کند .
خیلی عاشق این کار بود .من می دونم
چه زحمتی داره این کار .دق کرد و ُمرد.
خدا کنه حاال مردم قدرش را بدانند».و
همسرش می گفت  «:ما ایرانی ها اگر
قدر شناس بودیم که حاال اینجوری آواره
نبودیم ».
حاال پس از گذشت  ۶-۵ماه درداخل
ایران هم طرفداران ماهنامه که از طریق
سایت اینترنتی هرماه مجله را می
خواندند از مرگ من باخبر شدند .اما
گوئی اتفاق مهمی نیفتاده  .درست است
که من آدم مهمی نبودم  .اما هر انسانی از
این آرزوها دارد که پس از مرگش مردم
اورا مورد لعن ونفرین قرار ندهندو برای
روحش آمرزش و آسایشی بخواهند.
بیچاره روح من .خیلی از او خجالت می
کشم  .هرشب منتظر آمرزش خواهی
است اما دریغ از دوکلمه ی روح شاد ُکن .
یک شب که روح من خیلی عصبانی شده
بود می گفت  «:صاحب ! مهم نیست که
برای شادی من مردم دعا کنند .من
نگران وضع همسر و دخترانت هستم که
همین روزها باید خانه را که توسط بانک
حراج می شود  ،ترک کنند .تکلیف آنها
چه می شود؟ » و بعد مرا سرزنش می کرد
که  « :تو مگر در ماهنامه نمی نوشتی که
اگر حق اشتراک را پرداخت نکنید ارسال
ماهنامه به آدرس شما قطع می شود؟
پس چرا اقدام نکردی ؟ خوب تقصیر
خودت بود .حاال نتیجه اش را می بینی » .
بدون اینکه پاسخ اورا بدهم ازاو خواستم
به سراغ چند نفری که از سالها پیش می
شناختم برود و از حال وروز آنها برایم خبر
بیاورد .او رفت و دریک چشم بهم زدن
بازگشت  .واقع ًا روح من و همینطور ارواح
دیگر از ما خیلی پیشرفته ترند .با سرعت
نور حرکت می کنند .از سر قبر من تا مثال
زادگاه من دریزد را طی چند ثانیه طی
می کنند .هرچقدرهم از سنشان بگذرد
نه دچار روماتیسم و نقرس و بیماری
قند می شوند و نه نیازی به تعویض زانو
و جراحی قلب و یا بیرون آوردن کیسه
صفرا دارند .فقط باید مواظب باشند که
به ناپاکی ها آلوده نشوند .خداراشکر
روح من آنقدر پاک است که من می توانم
اشیایی را که در ورای او قراردارند نیز
ببینم بسیار پاک و شفاف است  .ازاین
جهت بخودم می بالم.اوهم یکی دوبار به
من یادآوری کرده که درمدتی که در بدن
من جای داشته به بهترین نحو مواظب او
بوده ام تا آلوده نشود .او تعریف می کند
که ارواحی را دیده که بشدت آلوده بوده
اند و همیشه در عذابند .درادامه می
گوید  :من از مراقبتهای تو بسیار ممنونم
اما مشکل اصلی و دغدغه من بی خانمان
شدن خانواده ات پس از مرگ توست .
هنوز بانک دست بردار نیست .

طرفداران ظاهری توهم هیچ کاری به
این کارها ندارند  .چندروز پیش روح
من شاهد مطلبی بود که در سایت یکی
از طرفداران سلطنت دیده بود .آن آقا
درباره من نوشته بود «:او یک خائن بود».
همسرم که این مطلب را تصادف ًا دیده بود
به آن سایت زنگ میزند و می گوید  «:آقا
شوهر من چه خیانتی کرده بود؟» واو با
وقاحت جواب می دهد که پول مجله را
از کجا در می آورد؟ ووقتی همسرم می
گوید اآلن بیش از یکصدهزاردالر بدهی
روی دست ما مانده او جواب می دهد:
بله همه ازاین حرفها میزنند .ما که خر
نیستیم که باور کنیم  .روح من سعی
می کند این مکالمه را قطع کند چون
این شخص وجود بی ارزشی است که
درطول این سی وچندسال همه را بدون
استثناء خائن می داند .ومعلوم نیست
خوداو از کجا پول در می آورد که می
تواند بدون شغل بزندگی خود ادامه دهد.
اما روح من آنقدر ضعیف است که زورش
نمی رسد تلفن را قطع کند .بناچار
دوباره به آسمانها پر می کشد تا شاهد
این گفتگوها نباشد .بااینهمه به روحم
حسودی می کنم  .چون او می تواند
دریک چشم بهمزدن به ایران برودو من
که درآرزوی زیارت دوباره خاک ایران
بودم پس از سی وچندسال این آرزو را
باخود به گور بردم .
بازهم روح من نگران بدهی های من
است و امشب قراربود دراین مورد فکری
بکنیم که متأسفانه به آسمانهای دور
دست پر کشیده است .بناچار سعی می
کنم با مار و مارمولک و سوسکها خودرا
سرگرم کنم  .ناگهان یک افعی دهان
می گشاید که جسد بی جان من را که
بخشی از آن خاک شده است ببلعد و
من از وحشت از خواب می پرم .صورتم
خیس شده است  .خطاب به روحم
می گویم  «:خیلی ممنون که مرا ترک
نکردی و هنوزدر کالبدم هستی ».
و او می گوید  «:خیال می کنی اگر
دوباره قدرت نفس کشیدن به تو دادم
کار خوبی در حق تو کردم ؟ » بدون
اینکه پاسخی باو بدهم به چاپخانه زنگ
می زنم ومی پرسم مجله حاضراست ؟
و وقتی پاسخ مثبت مدیر چاپخانه را
می شنوم خوشحال می شوم وبه سراغ
حساب بانکی ام میروم و می بینم
چندصددالر ی کسری دارم  .ازروی
کامپیوتر این مبلغ را هم از اعتباری
که ازطریق وام خانه بمن داده شده به
حساب مجله منتقل می کنم  .وبا خودم
می گویم  :خدا بزرگ است تا ببینیم این
ماه چه می شود .آیا بدهکاران بدهی
خودرا خواهندپرداخت؟ یا نه.
شاید آری  .شاید هم نه  .اگر تا یکی
دوهفته دیگر پولی دریافت نشود چه
باید کرد؟
مرتضی پاریزی

دوهفته نامه« راه زندگی »

پبام های
خوانندگان

نامه ی سرگشاده

مدیر ارجمند نشریه آزادی
باشایسته ترین درودها بشما وشورای
نویسندگان  ،برای همگی آرزوی
تندرستی وشادکامی بویژه دراین سال نو
میالدی دارم .
این نامه را که بمناسبت دومین راه پیمائی
ایرانیان نوشته وجهت پرزیدنت ترامپ
ارسال داشته ام  ،تقدیم می دارم.
مهرتان افزون  ،سرفراز باد ایران
شاهنشاهی ارادتمند پرویز کالنی
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کاخ سفید  ،عالیجناب پرزیدنت ترامپ
پرزیدنت عزیز
نویسنده پرویز کالنی  ،ایرانی  ،تابعه
آلمان  ،این نامه را که بمناسبت دومین راه
پیمائی ایرانیان درتهران وسایر شهرهای
ایران نوشته ام وتقدیم میدارم.
جناب پرزیدنت  ،نویسنده که همانند
میلیونهای ایرانی ازستم جنایتکاران
جمهوری اسالمی ناراحت بوده ام ازایران
آواره به آلمان پناهنده شده ام .
عالیجناب همانطور که اطالع دارند  ،این
دومین راه پیمائی ایرانیان درسالهای
اخیر می باشد .در مرتبه اول سال ۲۰۰۹
ایرانیان راه پیمائی آرامی درتهران انجام
دادند که با خشونت عوامل جمهوری
اسالمی ازآن جلوگیری بعمل آمد ومنجر
به کشته شدن  ۷۴نفر و صدها نفر
زندانی و اعدام شد .وباز دراین راه پیمائی

نظر آقای زاهدی
با درود من با اعالم حمایت پرزیدنت
ترامپ از خیزش مردم ایران مخالفم .
واعتقاد دارم این حمایت باعث سخت
گیری بیشتر رژیم نسبت به تظاهر
کنندگان خواهد شد .موضوع دیگر اینکه
خیلی مایلم نظر آقای اردشیر زاهدی را
دراین مورد بدانم  .اگر امکان دارد این
سئوال را باایشان مطرح فرمائید.
بیژن از ماساچوست .
اوالً فکر می کنم مقاله « چشم بسته
متوسل به ترامپ » نوشته پروفسور
ودیعی که درصفحه  ۹و ۱۱همین شماره
چاپ شده پاسخ شمارا دربردارد .ثانی ًا
سئوال شمارا با آقای زاهدی مطرح
کردیم .ایشان همیشه در موقعیت های
مختلف نظر خودرا درمورد رژیم ایران
ابراز داشته اند و آن این است که هر
تصمیمی مردم ایران بگیرند ایشان با
آن تصمیم موافقند .و حمایت خارجی از
نوع نظامی یا مالی را که دخالت مستقیم
درامورداخلی محسوب می شود به هیچ
وجه مناسب نمی دانند . .اخیرا ً جناب
زاهدی از دخالت عربستان و نیروهای
دیگر در یمن نیز ابراز نارضایتی کرده
و مجموعه ای از گزارشات و سندهای
مربوط به جنگ یمن را در کتابی منتشر
کرده اند که نسخه دیجیتال آن را
برایگان برای خواستاران ارسال خواهیم
کرد .یک نسخه چاپی این کتاب را هم
بدستور آقای زاهدی به آدرس شما پست
کردیم که امیدوارم تاکنون بدست شما
رسیده باشد.درضمن مروری براین کتاب
را نیز درصفحه  ۲۶همین شماره مطالعه
بفرمائید.

آقا تظاهرات به کجا کشید؟
یادداشت آخرین شماره را خواندم و
همانطور که شمانوشته بودید یک فرض

مریم از نیویورک
حق باشماست فعال نتیجه ملموس بدست
نیامده اما ترس مردم ریخته است  .می
بینید که دختران هموطن شما چه
شاهکارهائی انجام می دهند .درضمن
اگر اخبارایران را دنبال کنید می بینید
تظاهرات ادامه دارد .ممکن است یکی
دوروز آرام باشد اما دوباره چندروز صدای
شعارمردم بگوش می رسد.

عجایب هفتگانه
باسالم  .درمورد عجایب هفتگانه
جهان زیاد شنیده ام اما هنوز بطور
دقیق درباره آنها چیزی نمیدانم  .اگر
ممکن است مطلبی دراین مورد چاپ
بفرمائید.
درضمن سالگرد تولد آزادی را به
شما و همکارانتان شادباش می گویم
و پیشاپیش تهنیت من و همسرم را
بمناسبت فرارسیدن نوروز باستانی
پذیرا باشید.
از لوس آنجلس مهدوی
باتشکر از مهرشما  .چشم حتما در
شماره آینده مطلبی درمورد عجایب
هفتگانه چاپ خواهیم کرد.

دشمنی با ترامپ باتنفر
روزسه شنبه  ۳۰ژانویه شاهد نخستین
نطق پرزیدنت ترامپ که معموال هرسال
رؤسای جمهوری آمریکا در کنگره
ایراد می کنند بودیم  .دراین جلسه که
معموال همه اعضای کنگره و مسئولین
دولتی حضوردارند متأسفانه تعدادی
از سناتورها و نمایندگان مجلس از
حزب دمکرات شرکت نداشتند .معنی
این کار چیست ؟

310.470.7007
Fax: 310.470.4329
درهمه جای دنیا بسیاری از مردم
از رئیس جمهورشان تنفر دارند اما
در مقابل دنیا و دشمنان کشورشان
حرمت اورا نگهمیدارند .درحالیکه
خودمن هفته پیش چک حقوقی که
دریافت کردم زیادتر از دفعات پیش
بود اما دموکراتها می گویند اصالحات
مالیاتی ترامپ تفاوتی به حال مردم
ندارد .واین دروغ آشکار است  .خانم
کلینتون باید قبول کند که درانتخابات
شکست خورده است و همانند دیگر
شکست خوردگان باید خودرا برای
دور بعد آماده کند  .البته بشرطی که
بخاطر کارهای زشتی که درمورد برنی

ساندرز و آقای ترامپ کرد بزندان
نیفتد .رسانه های آمریکا هم درمورد
آقای ترامپ بگونه ای عمل می کنند
که او به هیچ دشمن خارجی دیگر ی
نیاز ندارد .خداوند عاقبت آمریکا و
مردمش را بخیر بگرداند.
ع-رحمانی ازکالیفرنیا
دریکی از یادداشتها نوشتم که آمریکا
باید بفکر حزب تازه باشد .چون به این
نحو که پیش می رویم اجبارا ً آمریکا
محکوم به شکست است  .همانطور که
شماهم نوشته اید دموکراتها به هیچ
اقدام پرزیدنت ترامپ با نگاه مثبت نگاه

آزادی
نش

رهی مااههن
اجتماعی  ،ادبی،هنری

نمی کنند . .حتی پیشرفت اقتصادی
دریک سال گذشته را فقط به حساب
حسین اوباما می گذارندو یا روزی که
آقای ترامپ می خواست نخستین
سالگرد حکومت خودرا جشن بگیرد
با اقدام بچگانه خود باعث تعطیل
شدن دولت شدند و شیرینی سالروز
حکومتش را بکامش تلخ کردند.
اما این وضع دوامی نخواهد داشت و
بزودی شاهد تغییرات مهمی در اوضاع
سیاسی آمریکا خواهیم بود.
فراموش نکنید که جمهوریخواهان هم
ناتوانی هایی دارند که نمی توانند به
رئیس جمهور هم حزب خود کمک کنند.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
زیراست:
 50دالر
آمریکا
 100دالر
		
کانادا
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
نشریه برای مشترکین با پست
سریع ارسال می شود.
حق اشتراک برای یکسال
پیشاپیش دریافت می شود از
حمایت وهمراهیتانسپاسگزاریم.
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جناب پاریزی گرامی درود ،در شمارۀ
پیاپی 96آن ماهنامه ،هم میهنی گله
داشتند که من در نگارشی زیر نام«کند
وکاوی در باره ی 25تا 28مرداد،»1332
نسبت به دکتر محمد مصدق بی مهری
کرده ام ،اما مرقوم نفرمودند کدام یک
وجه
ازعبارات این نوشتارنادرست ونا ُم ّ
بوده است ،تا در صورت ُمستند بودن
ُم ّدعا،به مصداق«در دیکته ی نوشته
شده ،غلط هم می توان یافت»،به اصالح
آن وپوزشخواهی به پردازم .
دریغ است اینکه شیفتگی ما نسبت به
برخی از تاریخ سازان میهن ما ن ،ما را در
داوری به بیراهه بکشاند که تاریخ میهن
ما از این دست لطمه ها بسیار خورده
است.
ک  -هومان

که تصور میرفت کار آخوندهای جنایتکار
تمام است  ،پرزیدنت اوباما نه تنها
اعتراض به دولت جمهوری اسالمی نکرد
بلکه با آنها کنار آمد ودرآخرین روزهای
حکومت خود دستور پس دادن سپرده
های ایران را که دربانکهای آمریکا بلوکه
شده بود صادر کرد.
عالیجناب  ،همانطوریکه از تلویزیون
مشاهده کرده اید یک عده عمامه بشر
بازنهای چادر مشکی در خیابانها مثل
همیشه عربده می کشند وشعار مرگ بر
حکومت شاهنشاهی گذشته و آمریکا و
اسرائیل می دهند .اینها ایرانی نیستند
بلکه عربهای حزب الهی وفلسطینی
هستند که چهل سال از درآمد نفت
به آنها داده شده و جیره خوار جمهوری
اسالمی هستند که در مواقع مختلف به
خیابانها آورده می شوند تا عربده بکشند
ویا اینکه برای ترور انسانهای بیگناه از
آنها استفاده شود.
ایرانی اصیل مثل گذشته وهمانند
پادشاهشان دوستدارمردم آمریکا بوده
وهستند.
باز همانطورکه جناب پرزیدنت اطالع
دارند نقشه آوردن این حکومت
جنایتکار به ایران بانقشه انگلیس
وهمراهی پرزیدنت کارتر که ثابت
کرد دشمن ایران و پادشاه ایران بوده
درنشست گوادلوپ تصمیم براین گرفته
شد که پادشاه ما ازایران برود وبجای او
عمامه بسری بنام آخوند خمینی دست
نشانده انگلیس بایران بیاید .با آوردن
خمینی بایران تروریست درسطح
جهانی بوجود آمد و نیز امنیت دنیا
بخصوص خاور میانه وخلیج فارس
ازبین رفت و نیز درجنگ عراق وایران
بدستور پرزیدنت کارتر وروی دشمنی
با شاهنشاه آریامهر در  ۸سال جنگ
کمک اسلحه ومهمات به عراق نمودند که
در نتیجه سالحهای مدرنی که شاهنشاه
درزمان حکومتهای حزب جمهوریخواه
خریداری وبرای دفاع از کشور بخصوص
درمرزهای شمالی ایران وامنیت خلیج
فارس بود تمام ًا ازبین رفت .
درخاتمه به سهم خود ازاینکه برعکس
پرزیدنت اوباما از حق ایران دفاع وعلیه
دولت جمهوری اسالمی صحبت فرمودید
و جریان را به سازمان ملل متحد بردید،
صمیمانه سپاسگزارم وتردید ندارم
بسیاری از ایرانیان داخل وپناهنده
درخارج بامن همصدا هستند .

ونیز سپاسگزار می شوم چنانچه دستور
فرمائید ایرانیانی که از دست حکومت
جنایتکار جمهوری اسالمی آواره شده
اند تا تشکیل یک حکومت ملی درایران
به آنها ویزای موقت برای ورود به آمریکا
بدهند.
بااحترام
پروفسور پرویز کالنی  -آلمان

آن بود که تظاهرات با اشاره علم الهدی
و رئیسی در مشهد کلید خورد و بالفاصله
مردم کنترل آن را بدست گرفتند.
وبهمین دلیل هم دوام نداشت  .سئوال
این است که نتیجه چه شد؟ جز بزندان
افتادن عده ای از جوانان و کشته شدن
سی چهل نفر از ایران دوستان واقعی .
سرانجام این ملت زجر کشیده به کجا
خواهد کشید؟

هردوهفته یک بار شمارا با دنیایی از خبر و مطالب
گوناگون سرگرم می کند .
برای ادامه راه این نشریه خوب و آموزنده همین
امروزباتلفن راه زندگی تماس بگیرید و آن را مشترک
شوید.
Tel:310.474.1954

صفحه 5

کدام بی مهری؟!

به مدیریت هوشنگ میر هاشم و سردبیری پری اباصلتی

بزرگ رژیم اسالمی

گزارشی ازKAY ARMIN SERJOIE :

چرا طالبان در افغانستان به

پیروزی نمی رسد؟
نوشته  :ست جی جونز

طالبان برای پیروزی بیش از حد ضعیف،
وبرای شکست خیلی قوی است.
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سناتور جان مک کین در آگوست 2017
اظهار داشت«ما باید با واقعیت روبرو
شویم  .ما در افغانستان بازنده ایم و اگر
میخواهیم اوضاع را به سودخودبرگردانیم
زمان ،بسیار حیاتی است  ».او تنها
کسی نیست که میگوید طالبان در حال
پیشروی است .عبدالجبار قهرمان ،ژنرال
بازنشسته افغان که تاسال  ۲۰۱۶نماینده
نظامی دولت افغانستان در والیت هلمند
بود ،تابستان گذشته به نیویورک تایمز
گفت « :طالبان روزبروزقوی تر می
شوند ،دولت در حال عقب نشینی است
و جای خودرا به طالبان میدهد ».رسانه ها
نیز اعالم کردند « چنین بنظر میرسدکه
طالبان برنده هستند .و این جنگی است
که آمریکا نمی تواند درآن پیروز شود».
اگر چه طالبان توانایی شگفت انگیزی
برای زنده ماندن و حمالت برجسته ای
در شهرها مانند کابل نشان داده اند،
امروزه اما  ،آن ها ضعیف تر از آنچه که
تصور می شد هستند ..طالبان پیرو یک
ایدئولوژی هستند که برای اکثر افغان ها
بیش از حد افراطی است ،یک ساختار
رهبری دارد که بیش از حد به گروه
قومی پشتون مرتبط است ،بیش از حد
وابسته به تاکتیک های وحشیانه است
که ده ها هزار غیرنظامی افغان را کشته
است ،ودخالت گسترده در فساد اداری و
وابستگی به متحدین خارجی ناخوشایند
مانند پاکستان دارد .بیشتر رهبران ارشد
طالبان هنوز امیدوارند که یک روز بتوانند
دوباره کابل را بازپس بگیرند ،دولت
افغانستان را سرنگون کنند و یک امارت

هیبت اهلل آخوندزاده
شکست های طالبان نتیجه ی
کمبودهاییاست:
اول ،ایدئولوژی آن هاست که هنوز
هم برای بسیاری از افغانها  -از جمله
افغان های شهری  -افراطی است .آنها
به اسالمی بسیار کمتر محافظه کارانه
پایبند هستند که اجازه استفاده از
تکنولوژی ،موسیقی ،مشارکت سیاسی
و برخی حقوق برای زنان را نمی دهد.
به عنوان مثال ،تقریبا تمام افغان ها می
گویند که آنهاحق رای زنان را تایید می
کنند ،در حالیکه دخترانی که از طالبان
تحت آموزش قرار گرفته اند ،اکنون 39
درصد از دانش آموزان مدارس دولتی در
افغانستان را تشکیل می دهند .پارلمان
افغانستان  69کرسی از  249صندلی در
مجلس سفالی خود را به زنان اختصاص
داده است ،در حالی که مجلس اعلی
شامل  27عضو زن از  102عضو آن است.

الیههایباالیطالبانتحتتأثیرپشتونها
قرار دارند ،هرچند در سطوح پایین تر،
تنوع قومی بیشتری وجود دارد .هیبت
اهلل آخوندزاده یک پشتون از قبیله
نورزایی در جنوب افغانستان است.
معاونان او ،سراج الدین حقانی و محمد
یعقوب ،هر دو پشتون هستند .دیگر
رهبران ارشد مانند عبدالقیم ذاکر ،احمد
اهلل نانی ،عبدالطیف منصور و نور محمد
ثاقب  -پشتون هستند .در مجموع،
حدود  80درصد از  50رهبر ارشد طالبان،
پشتون های استان قندهار هستند.
بر اساس نظرسنجی های اخیر در
افغانستان از میان طالبان پشتون و مردم
هزاره ،تاجیک و جوامع ازبک ،طالبان از
همه ضعیفتر است  .حدود  93درصد از
افغان ها می گویند از برخورد با طالبان به
دلیل دیدگاه های افراط گرایانه و خشونت
آنها هراس دارند.
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طی دهه ها دررنج ومشقت بسرمیبرند.
تمام سختی ها ی مردم ایران ریشه در
یک اقتصاد ناکارآمد دارد که از زمان
انقالب اسالمی سال  1979تاکنون
وجوددارد .این سیستم بنفع نخبگان
روحانی کشور بوده و مردم عادی را با
تلخکامی ها رها کرده است  .بهمین دلیل
مردم از  28دسامبر  ۲۰۱۷به خیابان ها
ریختند ودست به اعتراض زدند.نخستین
تظاهرات در شهر مقدس مشهد واقع
درشمال شرقی ایران صورت گرفت،
که احتماالً توسط افرادی که قصد تنبیه

«دشمنان ایران» نسبت داد ،و به وقایع
سوریه و لیبی اشاره کرد ،که قیامهای
مردمی درآنجادر سال  2011منجر به هرج
و مرج و جنگ داخلی شد .اما موضوع
سوریه در حال حاضر در خیابان های
ایران مطرح است و هزینه های زیاد ایران
دردرگیری های منطقه ای محکوم می
شود .معترضان فریادمی زدند« :سوریه را
رها کن  ،فکری بحال ما کن ».
هرجا که اعتراضی جریان دارد  ،تصمیم
گیری سخت می شود .خاطرات دهه
خشونت آمیز که منجربه انقالب 1979
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تاریخ با نیم سوخته های مانده از آتشی
که برای هدفی معین برافروخته شده ،
شکل می گیرد وهمه چیزرا از کنترل
خارج می کند .اکنون ایران درمعرض
یکی ازاین آتش سوزی هاست که ممکن
است هستی این کشوررا بخطر بیندازد.
محافظه کاران در انتخابات ریاست
جمهوری سال  ،2017باین نتیجه
رسیدندکه بهترین راه برای از بین بردن
حسن روحانی معتدل ،این است که به
ایرانیان نشان دهندتاچه حد بدبختند..
ایده این بود که چون روحانی نتوانسته
بود وضعی راکه انتظار می رفت پس از
رفع تحریم های اقتصادی با تعلیق برنامه
هسته ای ایران ،فراهم آورد درمقابل مردم
قراردهند .تعلیق برنامه های هسته ای
معامله ای بود که رئیس جمهور طی
چهار سال قهرمان آن معرفی شده بود.
با اجرای این برنامه ثابت شد که ایرانی ها

روحانی را داشتند ،برگزار شده بود.
اما قیام های بعدی به صورت ارگانیک،
توسط رسانه های اجتماعی تشویق شد
و مردم احساس کردند که چیزی برای
از دست دادن ندارند .امیر محببیان،
تحلیلگر سیاسی محافظه کار در تهران
می گوید« :آنچه که اکنون شاهد آن
هستیم ،نتیجه نوعی بی اعتمادی بین
دولت و مردم است .سیاستمداران و
دولتمردان ،به جای تالش برای حل
مشکالت مردم ،به طور مستمر مشغول
پیچیده ترکردن مشکالت و سرزنش
کردن طرف دیگر هستند».
اعتراض ها در مورد نابرابری اقتصادی
آغاز وبه خواست مردم برای تغییر رژیم
منجر شد« .شما از اسالم استفاده کردید
تا ما را فقیر کنید» ،شعاری بود که در یکی
از استان های کشور سرداده شد .رئیس
جمهور ایاالت متحده ،دونالد ترامپ ،به
شدت از معترضین حمایت کرد ،بدون
توجه به اینکه تا  3ژانویه حداقل  21نفر
دراین تظاهرات کشته شدند.
آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر کشور،
به طور قابل مالحظه ای ناآرامی هارا به

شد ،رژیم را برای سرکوب تظاهرات
مصمم کرد  -دستگاه امنیتی داخلی رژیم
قدرتمند است وهمین دستگاه توانست
سرویس مخابراتی خصوصی Telegram
را (پس از استفاده از آن برای هشدار به
ایرانی ها) خاموش کند.
از سوی دیگر ،بیش از  ٪60ایرانیان در
سال  1979هنوز بدنیا نیامده بودند و
بسیاری در مناطق دورافتاده ای زندگی
می کردند که چشم انداز[ پیشرفتهای
زمان شاه] درآنجا کم بود.
قیامهایی که رژیم را به قدرت رسانده
بود ،به نحوی شگفت آور همانند
تظاهرات امروز مردم ابتدا از شهرهای
مذهبی بصورتی پراکنده و باشمار بسیار
کمی از مردم آغاز شد .چارلز کورزمن،
جامعه شناس دانشگاه کارولینای شمالی،
با اشاره به قم ،می گوید « :انقالب سال
 1979با اعتراضاتی در یک شهرمذهبی
آغاز شدوطی چند هفته به چندین شهر
دیگر گسترش یافت و طی یک سال به
قیام عظیم و عمدتا صلح آمیز تبدیل
شد ».کتاب  Kurzmanکه در سال
 ،2004انتشاریافت انقالب غیر قابل تصور
ایران،و پویایی اجتماعی شورش را به
تصویر کشید ،که حتی ایرانیانی را که در
آن شرکت کرده بودند ،شگفت زده کرد
که  « :بعضی چیزها می توانند یک شبه
تغییرکنند».
تا کنون اعتراضات جدید نسبتا کوچک
بوده است ،اما تعداد آنها افزایش یافته
است .تنها در اول ژانویه  ،درحداقل
 38شهربزرگ وکوچک تظاهرات
برگزارشد -.یک مقام رسمی به تایم
گفت  -وتلویزیون دولتی اعالم کرد
احتماال در یک شهر ،معترضان سعی
کردند پلیس را خلع سالح کنند .در
تهران ،یکی از فعاالن جانباز ،می گوید:
وقتی میر حسین موسوی ،کاندیدای
ریاست جمهوری سال  2009بازنده
انتخابات اعالم شد منجر به تظاهرات
عظیمی گردید و برای آن اعتراضات رنگ
سبز انتخاب شد .او گفت« :جنبش سبز
آخرین باری بود که مردم سعی در ایجاد
تغییر در جمهوری اسالمی داشتند».
هنگامی که تظاهرات مسالمت آمیز به
شدت سرکوب می شود ،طبیعی است که
مردم با اعتراضات خشونت باربمیدان می
آیند .».تا کنون رژیم با واکنش فزاینده

تظاهرات را سرکوب کرده است .
اما وقتی تظاهرات فروکش می کند عده
کمی  ،انتظار دارند دولت برای آنها شغل
ایجاد کند.
این گزارش در مجله تایم ،شماره ۱۵
ژانویه  ۲۰۱۸چاپ شده است .

بزرگ اسالمی در این کشور ایجاد کنند.
اما با توجه به ضعف گروه و تصمیم ایاالت
متحده برای حفظ نیروهای نظامی در
افغانستان ،بعید است.
در واقع ،ضعف های طالبان و حکومت
کنونی افغانستان نشان می دهد که
یک وضعیت ناپایدار احتماال برای آینده
قابل پیش بینی است .قلمرو افغانستان
ممکن است دست بدست شود ،گرچه
احتماال قدرتهای بعدی به اندازه ی کافی
برای ایجاد تعادل به نفع هر دو طرف
قادرنخواهندبود ..به همین دلیل ،بهترین
گزینه طالبان در حال حاضر پیگیری حل
و فصل ا ختالفات ازطریق مذاکره است،
زیرا بعید است که آنها بتوانند دولت
افغانستان و پشتیبانان بین المللی آن را
در میدان جنگ شکست دهند .کابل و
واشنگتن نیز به سهم خود باید از حل و
فصل اختالفات حمایت کنند ،زیرا احتماال
نمی توانند به یک پیروزی نظامی کامل
دربرابر طالبان برسند.
امروز طالبان با سازمانی که در سال های
 ،1990داشت و برافغانستان حکومت می
کرد تفاوت دارد .عملیات طالبان امروز
توسط هیبت اهلل آخوند زاده ،قاضی
القضات سابق و رئیس شورای علمای
طالبان ،که باالترین مقام مذهبی این گروه
است ،اداره می شود .آخوند زاده و دیگر
رهبران طالبان با کمک مالی به برخی
از پروژه های توسعه و قول اصالح نظام
آموزش و پرورش تالش کرده اند تا قلب
و ذهن ا مردم افغانستان را به خود جلب
کنند .رهبران طالبان امروز نیز بیشتر از
دهه  1990از لحاظ فنی باهوش هستند؛
آنها با افتخار وب سایت های خود ،مطالب
توییتر و مجالت براق را تبلیغ می کنند
 گرچه اغلب افراد غیرنظامی را که ازبرخی از تکنولوژی های مشابه استفاده
می کنند از بین می برند.
طالبان به صورتی انعطاف پذیر درسر
زمین های روستایی اقامت گزیده و موفق
به حمالت مکرر در کابل و شهرهای دیگر
شده اند .رهبران آن ساختار سازمانی را
ایجاد کرده اند که در آن اعضای ارشد
هدایت و نظارت استراتژیک را برعهده
دارند در حالیکه مقامات نظامی و سیاسی
در این زمینه تصمیمات عملیاتی و
تاکتیکیاتخاذمیکنند.طالبان همچنین
موفق به حفظ یک انسجام سازمانی شده

اند ،علی رغم از دست دادن دو رهبر در
چند سال گذشته  -که برای هرسازمانی
ضربه قابل توجهی بشمار میرود.
با این حال ،طالبان با شکست های جدی
روبرو است .پس ازاینکه بطور موقت
شهر شمالی کندزرا در ماه سپتامبر
 ،2015تسخیر کردپس از چند روز کنترل
آن را از دست داد .در سال  2016طالبان
چندین بار همزمان برمرکز والیت های
مختلف فشار هایی واردکرد اما هرگز
نتوانست آنهارا تصرف کند .در سال
 ،2017نتوانست هیچ تهدیدی پایدار
علیه والیتی ایجاد کند.

بنابراین ،تعجب آور نیست که نظرسنجی
در سراسر کشور در سال  2015نشان
داد که  ۹۲درصد از افغان ها از دولت
کابل پشتیبانی می کردند و تنها چهار
درصد از طالبان رضایت داشتند؛ نتیجه
ای که تقریبا در یک دهه رأی گیری
تکرارشده است .در همان نظرسنجی،
اکثر افغان ها نیز این مفهوم را که طالبان
به مراتب قوی تر شده اندرا رد کردند.
دومین کمبود این است که طالبان
عمدتا یک جنبش پشتون است که
درمناطق تاجیک نشین و مناطق مربوط
به ازبک ها مورد حمایت قرار نمی گیرد.

سوم :طالبان از تاکتیک های وحشیانه
ای برای کنترل سرزمینها استفاده می
کند درنتیجه از حمایت مردم افغانستان
محروم مانده است .مانند بسیاری از
گروه های شورشی ،جنگجویان طالبان
به شدت به غیر نظامیان و پرسنل دولتی
حمله می کنند و برای انجام این مقصود
همه چیز را از جمله عملیات تروریستی
و بمب های کنار جاده ای و کمین ها و
حمالت بکار می گیرند .براثر حمالت
طالبان در نیمه اول سال  ،2017تعداد
غیرنظامیانی که جان باخته اند نسبت
به هر شش ماه دیگری که سازمان ملل
متحد در مورد تلفات غیرنظامیان ثبت
کرده بیشتر بوده است .حمالت انتحاری
به ویژه ویرانگر بوده است ،هزاران
غیرنظامی افغان را در طی دهه گذشته
کشته و ده ها هزار تن دیگر را ناقص
العضو کرده است .طبق نظرسنجی بنیاد
آسیا ،حدود  93درصد از افغان ها می
گویند که از دیدگاه های افراط گرایانه
ووحشیگری طالبان ترس دارندوبهمین
دلیل ازبرخورد با آنمها پرهیز می کنند..
اما عالوه بر انزجارعمومی ،خشونت نیز
منجر به جابجایی خانواده ها ،آسیب های
ملکی و محدود شدن آزادی ها شده و
دسترسی به کمک های بشردوستانه،
آموزش و مراقبت های بهداشتی را
کاهش داده است که این به احتمال زیاد
پیوستن به گروه را کاهش داده است.
چهارم  ،اگر چه بسیاری از ناظران به
فساد در دولت افغانستان اشاره می کنند،
اماکمتر درک می کنند که طالبان نیز به
ویژه در تجارت مواد مخدر دخالت دارند.
نیمی از درآمد طالبان ازطریق قاچاق
مواد مخدربدست می آیدو مهمترین
منبع درآمد فرماندهان محلی است.
فرماندهان محلی طالبان از طریق مالیات
بر تجارت ،از جمله محصوالت کشاورزی
،نیزنیازهای مالی شبکه های خود را
تامین می کنند .زمانی طالبان مواد مخدر
رااز افغانستان به شکل شربت تریاک
صادرمی کرد ،اکنون این گروه به طور
فزاینده ای آزمایشگاه هایی را در کشور
ایجاد می کند که تریاک را به مرفین یا
هروئین تبدیل می کند .این اقدامات
کمک کرده است تا اطمینان حاصل شود
لطف ًا ورق بزنید
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روزنامه نیویورک تایمز درشماره پانزدهم
ژانویه خود مقاله کوتاهی دارد از شهرام
خسروی استاد دانشگاه استکهلم که
برگردان آن را درزیر می خوانید:
روستای زراس در دره ای که سلسله
جبال زاگرس آنرا دربرگرفته درجنوب
غربی استان بختیاری قرارداردو تا ایذه
نزدیک ترین شهر بآن بااتومبیل حدود
یکساعت فاصله دارد .نزدیک به ۶۰
خانوار دراین روستا زندگی می کنند.
که معاش خودرا از طریق کشاورزی
ودامداری و کارگری در شهرهای ایران
تأمین می کنند.
دربعدازظهر یکی ازروزهای سپتامبر
 ۲۰۰۴درکنار دیواری گلی با داراب
کشاورز  ۵۰ساله این روستا نشسته
بودم .او به کاشت سیب زمینی  ،حبوبات
وپیاز بر روی زمینی حدود ۵۰۰۰
مترمربع سرگرم است  .اما محصولی که
بدست می آورد بزحمت می تواند شکم
خانواده خودش را سیر کند -.همسرش،
 ۶فرزندش و پدرومادر پیرش اعضای
خانواده اوهستند .ایران هرسال بمقدار
زیاد حبوبات وسیب زمینی وارد می
کند ودرنتیجه بهای محصوالت داخلی
هرسال تنزل می کند.
داراب برای تأمین کسری هزینه زندگی
اش چند ماهی ازسال را در شرکتهای
ساختمانی که درشهرهای نزدیک
او فعالند به حفر چاه می پردازد..
او برای ده ساعت کار کردن حدود
 ۲۰دالر آمریکایی دریافت می کند.
اما اگر درحین کار حادثه ای برایش اتفاق
بیفتد و یا بیمارشود بیمه ای ندارد .
روستای زراس هم همانند دیگر نقاط
ایران درده سال گذشته دچار خشکسالی
است .داراب از زمانی حرف میزند که آب
در روستا برای باغها و مزارع فراوان بود
ومی گوید «:هرروز اوضاع بدتر می شود.
گاهی مقداری آب پای درختها می ریزیم
اما این چندقطره آب حتی به ریشه
درختها هم نمی رسد. .بسیاری از درختان

شهرام خسروی مطالبی دیگر تحت
عنوان«زندگی پرمخاطره» و « صبرو امید
درایران»و« جوان و مبارز در تهران» دارد.

نظام هزارهزار می گیرد و یکصد یکصد
آزاد می کند .شمار کشته هارا نمی دهد.
گاه بگاه کشته هارا «خودکشی» قلمداد
می کند .اساس نظام بردروغ واختفاست .
ویادشان رفته که به ما گفتند  :دروغ از
معاصی کبیره است .
واگر آمریکا دخالت نمی کرد ورسانه ها
صدای معترضان را منعکس می ساختند
کار ما دربیان تقاضاها آسان می شد .
امروز همه جا دردرون وبرون مرز این
سئوال سرزبانهاست که این اعتراضات
ربطی دارد به اراده آمریکا که برسر برجام
وحزب اهلل بانظام والئی در اختالف است
و یااینکه این تظاهرات منحصرا ْ برآمده
از اراده مردم تحت فشار مالیان زراندوز
وقانون شکن وحریص به قدرت است؟
مسلم ْا هردو  .یعنی اعتراض مردم وفشار
آمریکا وجود عینی دارند .اما آنچه این
بار کار مبارزه برای احقاق حق مردم
ایران را مشکل کرده است  .آمیختگی
این دو اراده است .دخالت اجنبی موجب
آن می شود که نظام بگوید این ها همه
زاده دخالت آمریکا و یاران وعوامل آن
بویژه عربستان واسرائیل است  .پس
متوسل شود به شیوه های قدیمی رهبر
که پشت کلمه « دشمن» ادامه زورو
تحمیالت را طی سالها آسان کرده است .
اگر مابتوانیم درگفته ها وخطابه ها ونشانه
ها حساب مردم واختالف آنهارا با نظام
«تمام خواه» جدا از آمریکا ی بهرحال نا
دوست و پُرغرض دیروز وامروز جدا کنیم
بی تردید خدمت بزرگی به مبارزه وآبروی
ایران همیشه استقالل گرا کرده ایم .
افسوس که بعضی برهان آوری ها جز
اینند که گفتیم  .از جمله این برهان یکی
هم این است که ایران والئی از حمایت
روسیه وترکیه و بعضی دیگر وگاهی هم
چین  ،برخوردار است  .چرا ما از حمایت
دیگران برخوردار نشویم ؟ که ظاهرا ً
سخنی است شنودنی و باطن ًا طرز فکری
است اتکائی که مارا ازهدف اتهامات
قدرت کوروکر نظام دور می کندو از یاد
می بربیم که اجنبی هرگز درسرزمین
دیگری بقصد استقرار عدل و استقالل
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که افغانستان بزرگترین تولید کننده و
صادر کننده تریاک جهان است ،وتقریبا
 80درصد از تریاک جهان را تولید می
کند .پول های طالبان حاصل از قاچاق
مواد مخدر برای پرداخت دستمزد
سربازان پیا ده وپرداخت رشوه به مقامات
دولتی افغانستان مورد استفاده قرار می
گیرد  .دخالت طالبان در تقریبا تمام جنبه
های تجارت تریاک بچشم میخورد که این
امر مشابه کارتل مواد مخدر است.
پنجمین کمبود این است که طالبان به
شدت به حمایت کشورهای همسایه -
به ویژه پاکستان  -که در بین بسیاری
از افغان ها محبوب نیست نیاز دارند.
پاکستان و اداره اطالعات خدمات بین
الملل ( ،)ISIآژانس برتر جاسوسی کشور،
چندین نوع کمک به طالبان و گروه های
وابسته مانند شبکه حقانی ارائه می دهند.
یکی تأمین محلی امن برای رهبران و
خانواده هایشان است .مقامات پاکستانی
نیز پول ،آموزش ،اطالعات ،مواد کشنده و
مواد غیر کشنده مانند تجهیزات ارتباطی
را برای طالبان فراهم میکنند .با این حال،
براساس نظر سنجی گالوپ درسال ۲۰۱۶
تنها ۳/۷درصد از افغانان به رتبه بندی
مطلوب برای پاکستان رأی داده اند. .
و ۵/۸درصد ،افغان ها رتبه ای مناسب
برای دولت اسالمی ( )ISISداشتند و ۶۲
درصداز آنها دیدگاه مثبتی نسبت به هند
ابراز داشتند.
سیاستمداران و دانشگاهیان غربی در
مورد نقاط ضعف دولت افغانستان هراس
دارند و درمورد پیروزی قریب الوقوع
طالبان هشدار می دهند ،اماآینده طالبان
به نظر نمی رسد امیدوار کننده باشد.
این گروه توانایی ادامه دادن به شورش
را برای آینده قابل پیش بینی فراهم
می کند .اما شانس سرنگونی حکومت
افغانستان و حتی مسلط شدن بر حوزه
های شهری دوراز دسترس است .با این
شرایط ،رهبران طالبان باید مذاکرات
جدی صلح را با دولت افغانستان آغاز
کنند ،چیزی که آنها تمایلی به انجام آن
ندارند ،شاید به این دلیل که آنها معتقدند
در میدان جنگ دست باالرادارند.
به احتمال قوی ،با فشار های مستمر
ایاالت متحده و شرکای منطقه ای،
بویژه پاکستان ،مذاکرات جدی صلح

آغاز خواهد شد.
آنچه درباال ذکرشدبرگردان مقاله ای از
فارین افرز درباره طالبان بود.

فندق دراطراف ما خشک شده اند».
در  ۳۱دسامبر  ، ۲۰۱۷ایذه  ،شهر نزدیک
دهکده داراب شاهد یکی از خشونت
بارترین تظاهرات مردم بود که بخاطر
اوضاع بد اقتصادی درسرتاسر ایران
درجریان بود.جوانها درایذه  ،چند ساعتی
کنترل شهررا بدست گرفتند .چندتن از
این جوانها به قتل رسیدند و عده ای نیز
زخمی شدند .آنها با دست خالی به مقابله
با پلیس پرداخته بودند .بسیاری از مردم
که از بانک وام گرفته بودند بدلیل عدم
باز پرداخت اقساط وامها ،داروندارشان
توسط بانک مصادره شد -.زمین  ،خانه و
تراکتورهایشان بجای بدهیشان به بانک ،
مصادره گردید.
از بسیاری ازایرانیان ساکن روستاها
شنیده ام که می گویند « جان مردم
بی ارزش است ».جامعه شناسان این
وضع را  precarityمی نامندیا وضعی
که برای فراموش شده ها ی جامعه که
اززندگی محرومند قابل دقت است .داراب
می گوید« دنیا مارا تحریم کرده است ».
قبل از برقراری تحریمها  ،داراب و
کارگران دیگر به مناطق خلیج فارس
میرفتند تا در شرکتهای نفت وگاز به کار
بپردازند .پس از وضع تحریم ها شرکتهای
خارجی از منطقه خارج شدند و کسب
وکار تعطیل شد.وتقریب ًا همه مردان
روستای داراب به فراموش شده های
شهری پیوستند ..بنابر آماری که مجلس
ایران منتشر کرده جمعیت زاغه نشینها
یا مردم فراموش شده  ،از آغاز انقالب تا
کنون  ۱۷برابر شده است واکنون به ده
میلیون نفر بالغ می شود.
هرسال برتعداد ایرانیان فقیر افزوده
می شود.مقامات رسمی درسال ۲۰۱۵
اعالم کردند که  ۴۰درصد مردم ایران
زیر خط فقر زندگی می کنند .درسال
 ۲۰۱۶نرخ بیکاری دربین جوانان  ۲۰تا ۲۴
سال  ۳۰درصد بود .همین امر تأیید می
کند که چرا  ۹۰درصد از دستگیرشدگان
تظاهرات اخیر را جوانان زیر  ۲۵سال
تشکیل می دادند.وزارت کاروامور
اجتماعی آماری منتشر کرده که نشان
میدهد حدود یازده میلیون ایرانی که
 ۵۰درصد از نیروی کارایران را تشکیل
می دهند کار ثابتی ندارند وتعداد کمی
از آنها بموقع حقوق ودستمزد خودرا

دریافت می دارند .ازسال  ۲۰۱۰اختالف
طبقاتی افزایش یافته است  .اتومبیلهای
آخرین مدل وگران قیمت در خیابان های
ایران بچشم می خورد وخانه هایی که
ارزش هر متر مربع آن برابر با حقوق سه
سال یک کارگر است رو بافزایش است .
دور از روستای داراب در تهران با
چند کار گر به طرف خانه ی اجاره ای
محقرشان همراه می شوم  .درجلوی
بوتیک ها ورستورانها اتومبیلهای مزراتی
و پورشه پارک شده اند .کار گری خطاب
به خدا می گوید «:ای خدا ! اگر اینها
بندگان تو هستند  ،پس ما چه هستیم ؟»
عالوه بر خشکسالی وعدم امنیت مالی ،
ایرانیان با هوای آلوده شهرها نیز سروکار
دارند .ده سال تحریم مداوم ایران باعث
افزایش بهای دارو  ،ارزاق عمومی و مواد
سوختی شده است  .تحریمها حتی
ایرانیان را ازسیستم بانکی بین المللی
محروم کرده است .وآنهارا مجبور می کند
تا ازطریق غیر رسمی وبصورت نقدی به
دادوستد بپردازند.که باید قیمت های بازار
سیاه را برای نیازهای خود پرداخت کنند.
 ...این روزها احتمال حمله اسرائیل یا
آمریکا به ایران هم به نگرانیها ی مردم
افزوده شده است .
بااینهمه امید برای رسیدن به دموکراسی
و عدالت اجتماعی در ایران مدرن از زمان
انقالب مشروطیت درسال  ۱۹۱۱تا کنون
زنده مانده است .ملی شدن صنعت نفت
درسال  ، ۱۹۵۰انقالب  ،۱۹۷۹جنبش
سبز درسال  ۲۰۰۹و تازه ترین جنبش
مردم برهبری مردم نادار و فقیر جرقه
های گاه بگاه این امید هستند .وقتی
تصاویر مربوط باعتراضات اخیر برروی
اینترنت منتشرشدبیاد گفتگویم با داراب
دردهکده زراس افتادم که میگفت :
«ببین  ،ما ازتمام این زمین ها نمی توانیم
حتی یک تومان بدست آوریم چون آب
نداریم .بنویس  .بنویس تا کسانی که
درتهران همه پولهارا به جیب خود ریخته
اند بدانند که فراموش کرده اند ماهم جزء
مردمیم ».

دکتر کاظم ودیعی -پاریس

ودموکراسی ورود نکرده ونمی کند .چرا؟
زیرا درهمین وضع فعلی آمریکا هدفش
تسلط بر نیروی اتمی است و نیز حراست
دوستان خاورمیانه ای والبته خفه کردن
صدای نظام در مرگ بر آمریکا گوئی ها
 ،والبته پس راندن روسیه پوتین از نفوذ
تعادل برهم زن آن رقیب در خاورمیانه .
آنها که امروز « بمانند اردوی ترامپ
و پنس وغیره» در بند آمال خودند ،
فردا کل مبارزه را ازآن خود خواهند
کرد ومارا بدهکار خود خواهند داشتو
سیل مشاوران ونظامیان وفن آوران لگد
مال خواهد کرد نیروی مردمان وقدرت
ملی را .آیا تجارب ما از عهد قبل از
مشروطه تا آغاز انقالب اسالمی از باب
زیان دخالت بیگانه کافی ما نیست تا
به عبرت رویم وراه استقالل ایران را در
صدر انتخاب ها قرار دهیم .
هیجان نابجاست .اما سیل هیجان ها
نباید دربستر فشار اجنبی رود حتم ًا
خوانده اید که آمریکا گفته است  «:ما
تمام ظرفیت اقتصادی خودمان را در
تغبیر ایران بکار خواهیم برد».
حتم ًا خوانده ایدکه محافل دیگر گفتند ،
نظام ایران از قدرت عظیم نیروی نظامی
آمریکا میترسد .درست  .حدس نمی
زنید که فردا همین نیروی نظامی عظیم
نافذ بر مدیریت جدید آمریکا شود ؟ و
تعهدات و تقاضاهای مبارزان امروز از یاد
ما برود؟

درما نفرتی علیه آمریکا نیست  ..اما در
ما غروری است که سپر همه بالهاست
تا نخست وطنی باشد و فردا مثل امروز
نشود ،تا شما بروید به ایران ومالیان
بشوند فراریان فردا .باید به ایرانی
فکر کرد که درآن هیچکس از اتباع ،
میل به فراررا در خود نکاود .ایرانی که
دادگستریش قدرت محاکمه خاطیان
راداشته باشد نه اینکه دادگستریش
تحت امر دستگاه اجرا ورهبر و غیره
باشد.
ایران حرمت مذهب را دارد .اما این
نظام والیت فقیهی مذهب را از حرمت
انداخت  .مردم یا به مذاهب وادیان دیگر
رو کرده اند یا خودرا به عدم باور به
مذهب برده اند.
عراق را بنگرید که بعهد نوری المالکی
که بعداز اشغال  ۷سال حکومت کرد
دررابطه تنگاتنگ باایران بودوسعی کرد
ارتش اشغالگر را بنوازد وحمایت تهران را
هم داشته باشد.
نتیجه آن شد که رزمنده های بسیجی
ایران درتمام منافذ عراق  ،نفوذ کردند
و ارتش آمریکاهم ماندنی شد .باقی را که
ظهور داعش است می دانید .امروز عراق
رسم ًا به لغو اتحاد بارزمندگان شیعه
تحت نفوذ ایران میرود تا بعدبا رفع بهانه
ها آمریکارا به خروج قطعی ناگزیر کند.
این یک مثال است از کشوری که در
نهایت فشار اجنبی هاست .

نخست وزیر عراق این بار ازشهر نجف
بایران وغیر مستقیم به هرقدرت خارجی
پیام فرستاد .عراق قدرت وجامعیت
واستقاللی باطنی و فرهنگی تاریخی دارد
 .ایران وآمریکا باید ازاین کشوربروند.
لشکر شیعه معنا ندارد  .عراق ارتش ملی
داردکه ضامن مرزهای او خواهد بود.
درسراسر دنیای امروز حس استقالل
طلبی درقبال همه زورگویان درغلبه
است  .همه جا اشاره ها متوجه آمریکا
واروپا ودیگران است  .حتی اتحادیه اروپا
هدف معترضان اعضای خود است .
درافغانستان اشغالی  ،حاکم مزارشریف
محمود نور رسم ًا علیه آمریکای اشغالگر
حرکت عظیمی راه انداخته است .
اگر نیویورک تایمز این حرکت را دردسر
جدید آمریکا لقب می دهد برای آن است
که آمریکایی است واگر رهبر معترضان
علیه آمریکا به واژه « خونریز» متوسل
می شود درمورد اشغالگران برای این
است که افغانستانی است  .مراد من
توجه به صداها وتواهاست نه به شخص
محمود نور  ،چون هنوز شناخته نیست .
درجریان حرکات اعتراضی مردم ایران
داوری ها بسیار متنوع بود  .اینکه یک
شخص درلوموند بنویسد «:انقالب شد»
داوری عجوالنه است  .مردم حرف از
انقالب نزدند .آن خبر نگار درفرهنگ
فرانسوی چپ زن راست خود دست
وپا میزند وآن روزنامه با آنکه یکی از
معتبرترین است در تدابیری است تا
دراین واقعه هزارشماره بیشتر یا کمتر
بفروشد .بهوش باشیم  .نه لوموند عاشق
ایران است ونه دیگر رسانه ها .خبری که
از حس برآید کافی نیست  .خام است .
باید به تجزیه وتحلیل و تفسیر رود.
همچنین است درمورد شعارها .درجریان
این حرکت عظیم ملی  ،شعارها ی
نفوذی هم مشاهده شد .چون هرکس
دراین قبیل موارد خر خودرا می راند
ماهم رؤیا شکنی نمی کنیم .
***
مکرون رئیس جمهور فرانسه که همراه
اتحادیه اروپا دربگو نگو هاست  ،با
شخص ترامپ وگفته های ترامپ درباب
حوادث ایران گفت  :درکل  ،اهداف ما
ازباب ایران بهم نزدیک است اما باید همه
چیز از داخل ایران شروع شود.
بقیه در صفحه ۱۱
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احمدی نژاد برای خامنه ای همان بالست
که ب ِنن برای ترامپ .زمانی هرکس هرچه
از سر دلسوزی به رهبر خامنه ای می
گفت  ،درجواب می شنید :بله  ،درست
می گویید ولی فکر من به احمدی نژاد
نزدیک تر است .
بیاددارید وقتی از نیویورک برمی گشت
همین آقای احمدی نژاد  ،رهبر دروصف
شجاعت او چگونه دادسخن میداد؟! چه
شده که وبسایت احمدی نژاد باید بسته
شود؟ چه شده که احمدی نژاد باهمان
«شجاعت » می گوید  « :اگر یک نفر
نظر دیگری برخالف رهبری داشت باید
بمیرد؟»
بیاد آرید روحانی را که در مبارزات
انتخاباتی دور اول و بعدها هرگاه فرصت
کرد بیشترین حمله را به احمدی نژاد و
فساد دوران او می کردوچه بهره ها برد از
این شیوه در اخذ آراء.
اینک در اختالف نظر او بارهبر ودستگاه
قضا ابدا ً اسمی از روحانی نیست زیرا
بعضی براین عقیده اند که  :روحانی
گلچین معرکه و نیز برنده اول بعداز
تظاهرات است  .می شود پرسید این
مصونیت آقای احمد نژاد از دادگاهی
شدن ریشه درچه دارد؟
حرف میزنید
بامردم ایران که
میگویند«:جرأت ندارند اورا به محاکمه
کشند .آخر اسنادی دارد » از نباید ها  ،از
نشاید ها  ،از ناسزاواری ها که کشتاری
کرده اند برمواعید انقالب  .من وقتی
اینهارا در تلفن ها از شهرهای معترض
اما اززبان آدم های دلسوز و غیر سیاسی
می شنوم عطش بیشتر شنیدنم باال می
رود.زیرا آرزو ی به « بدو بدتر رفتن» و
رفتن به کندن کلک نظام در آن حرفها
نشسته می بینم .
اما واقعیات دیگری هم هست  .وآن
اینکه آن اعتراضات بااراده نظام آغاز
شد  .بدست رئیسی و علم الهدی که
چراروحانی درمجلس گفته است که
من فقط بر یک سوم این بودجه نظارت
دارم وباقی در اختیار مؤ سسات روحانی
ومذهبی است  .این بود که درهمان شهر
مشهد زیر چشم آن دو تن بزرگوار
حارس نظام ومحرم رهبر تظاهراتی در
ر ٌد و نفی آن تظاهرات محافظه کاران
پاگرفت  .ونشان داده شد که سکنه ی
بزرگترین  ،ثروتمندترین شهر سازمان ده

ت
حل
تـظ
یلی رب ارهات انکام
امور اقتصادی درچه معضل ها دست
وپا میزنند ..والبته این همه ی مسئله
نیست .
مردم پیرو محافظه کاران فکر کردند
«روحانی باید برود ».زیرا علیه نظام
افشاگری کرده است  .وحتم کردند بر
جنبیدن نظام و تدارک سپاه بردفع
روحانی .ودیدیم که سپاه اززبان سردار
جعفری گفت  «:ما تصمیم داریم بارئیس
جمهور کار کنیم  » .چرا؟
زیرا درمقابل آمریکای انتقامجو ی
ترامپ ،نظام دوکار برای مقابله درپیش
داشت :
 -۱ساخت موشکهایی با برد بیش از
 ۲۰۰۰کیلومتر برای تهدید آمریکا .به
تقلید از کره شمالی وچه بسا با همکاری
کارشناسان همان کشور.
 -۲رسیدگی به نادرستی های مالی
در جبهه روحانیت که زیر بنای کل
اعتراضات درهمه تظاهرات است  .و
نگفته پیداست همزمان با تقویت دولت
و ارضای خاطر نسبی مردم معترض ،
مد
کشتن نطفه های نفوذی عربستان ٌ
نظر است  .وچه بهتر  .در چشم سپاه
حمله به رئیس جمهور مورد احترام
نسبی غرب  ،خطاست وموجبات درهم
ریختگی هایی است که ممکن است به
سستی ها وفروریزی هابرود .اینکه در
حمله به آمریکا همیشه رهبر پیشتاز
بوده است موضع جهانی ایران را آشتی
ناپذیر کرده است  .پس سپاه ورئیس
جمهور باید فع ً
ال درعرصه ی تبلیغات
جهانی باهم باشند و
اگر سپاه ودولت رئیس جمهور برسر
اقتصادیات در اختالفند ولی دردفاع
جانانه از نظام دست دردست همند.
دراین گیرودار خیز آقای احمدی نژاد
(عضو قدیمی سپاه) را دیدید که حمالت
او متوجه رهبری ودستگاه قضاست  .ونیز
متوجه روحانی که طی چهار یا پنج سال
گذشته دولت نهم را سکه یک پول کرد.
پس سپاه واحمدی نژاد وروحانی هرسه
در جهت انتقاد ازرهبر در همکاریهایی
هستند تا نظام بپاید و امور جامعه به
سامان نسبی رود وثروتمندان حامی
رهبر چالنده شوند -.به تقلید از ولیعهد
عربستان و ابو ظبی .
نگرش هرسه  ،تحکیم نظام دربرابر
افراط ترامپ و تصفیه ای است که می

شود آن را درراستای اصالحات وارضای
خاطر اصالحگران بخورد همه داد.
***
جامعه ایران مثل جوامع عرب خاور
میانه  ۷سال است در مبارزه برای
تحقق عدالت اجتماعی اند.آنهم دربرابر
نظام پر زور وزری که ذات آن بر« امر»
است وهدفش توسعه نفوذ درسراسر
جهان اسالمی است  .وازروز افزونی
شهداوسربازان خم برابرو نمی آورد.
جراید لبنان  ،نظام ایران را سخت شکنا
توصیف کرده اند . )۱(.روزنامه الحیات
می نویسد :تغییرات درکشورهای پان
عرب خاورمیانه ازایران دیر یا زود آغاز
خواهدشد)۲(.
دررسانه های عربستان و امارات عرب
خلیج فارس وحدت کلمه وجود ندارد.
عربستان بسبب تظاهرات در شعف
وشادی شد وشعار مرگ بر دیکتاتور،
آنهارا گرم کرد.)۳(.
روزنامه ها باعجله به حمایت از تظاهر
کنندگان رفتند .نوشتند که خامنه ای
پول مردم را خرج رزمندگان روزمزد
لبنان ویمن وسوریه وعراق می کند.
واشنگتن پست فریاد مردم ایران را
ازگرانی ها عجیب می بیند وبمردم حق
می دهد وضمن ًا می نویسد در عربستان
گرانی دو برابر است .واعتراضی و تظاهری
نیست  .بعدا ً دیدیم بود و شد.
المیادین نوشت  :ایران با وضع ما اعراب
وهمین لبنان قابل مقایسه نیست .
درایران انتخابات به قاعده و با نظم انجام
شده ومی شود.
درکل  ،جراید عرب درآرزوی توفیق
مردم ایرانند.وجراید ایران در مالیمت
ها /چندنمونه :
بهار می نویسد :تبعیض ریشه نارضایتی
هاست .نابرابری ها  ،مشکالت معلمان ،
کارگران وبازنشسته ها ماههاست موجد
اعتراضات شده است .
جوان  :وابسته به نظام وسپاه  :سران
(L'orient le Jour-)۱

بقلم آنتونی

سمرانی ۶/۱/۱۸
( )۲الحیات  .بقلم حازم سقیه
( - )۳روزنامه عکاز  -ریاض
توضیح  :األخباروابسته به حزب اهلل
نوشت امارات قادربه صیادی درایران
مجهز به ایمان نیستند..

آمریکا ی الشخور آنهارا وعده می دهد
که ملت بساط آشوبگران را جمع می
کند.
کیهان رهبری نوشت  :آشوب وتخریب
و آدم کشی جنایت است  .نه اعتراض
مدنی .
اعتماد :مردم را به گفتگو وآرامش و
تدبیر دعوت می کند.
آرمان می نویسد :تظاهرات فرصتی است
نه تهدیدی  .آرمان قدری تا بیشتری در
خط روحانی است .
روزنامه  The Nationنیویورک به برجام
وجوانان جهانگرای ایرانی نظردارد که در
مقاله تریتا پارسی آمده است ومتأسفانه
در تطبیق باروحیات درونمرزی نزد
جوانان نیست .
***
دربرونمرز مشکل اصلی یک جوان
مهاجر ایرانی تأمین معاش است .
ودردرون مرز اولین آرزو پذیرفته شدن
است .در عرصه ی خانواده وشهرووطن
 .دربرونمرز زدن نظام جایز و آرزوست
 .زیرا جوان مهاجر پیوسته در مقایسه
هاست  .ودردرون جوانها در آرزوی
سربلندی هایند.درقبال بیگانه مترقی
ولی مداخله گر .بهر حال ایرانیان
جهانگشائی رادرخون دارند نه جهان
وطنی ها را.
رسانه های اروپا وآمریکا هرگز تحلیلی
درست از تظاهرات جوانان معترض
بدست نمی دهند .الگوئی دارند و
اصراردارند برانطباق حرکات اجتماعی
ما برآن الگو.
وامروز مثل دیروز بدست ترامپ مثل
گذشته ها بدست دیگر رؤسای جمهور
آمریکا وحتی اروپا در تحریکاتند نه در
تحلیل ها.
تحریک وتحریم دو بُعد دیپلماسی
آمریکاست که در اروپا قدری این دو
برای نفع آنی تعدیل می شود فراموش
نکنیم که غرب در قرن اخیر سراز هیچ
یک از مشکالت خاورمیانه در نیاورد.
بنابراین معامله با غرب ضرور است و
معاشقه باغرب زیان آور.
درایران بعداز انقالب نفرت از غرب یک
استراتژی است از سوی نظام که زیان
بسیار بار آورد.
شاید تجربه شود اما الاقل بپذیریم که
غرب وشرق قابل انطباق برهم نیستند

نمی شود اعتنا نکرد به این سخن چون
آمریکای ترامپ می خواهد همه را به
خود نسبت دهد.
روزنامه ایرانیان که به دقت حوادث را
دنبال می کند در شماره جمعه دوازدهم
ژانویه  ۲۰۱۸درباب تظاهرات ایرانیان
مقیم واشنگتن نوشت  :درهریک از
این چهار گرد همائی و تظاهرات طبع ًا
شماری از همفکران گروههای دعوت
کننده حضورداشتند که بسته به میزان
هواداران وهمفکران آنها تعدادشان
کمتر یا اندکی بیشتر بود ولی آنچه در
جریان هر  ۴گردهمایی مشهود بود
اینکه بدنه اصلی جامعه ایرانی مقیم
واشنگتن  ،متأسفانه در هیچیک از آنها .
تعریفی بدست دهد ودرقبال سئوال
مردم می گفت که خداوند بمن گفت اگر
ازتوپرسیدند روح چیست بگو این از
امر و امور خداست و بحث ندارد.
نظام ایران درچشم و مغز و فهم روحانیت
و رهبر  ،زاده ی امراهلل است  .همه سران
از رئیس جمهور وسپاه ودستگاه قضا در
تسخیر این « امراهلل» هستند .درحالیکه
روشنفکران از هرسنخ که فکر کنید
شیفته واژه انقالب ومعجزات آن بودند
وهستند.
«امراهلل» محال است به انقالب برسد.
واژه انقالب از ناحیه ی روشنفکران است
و واژه « امراهلل» از ناحیه اصحاب دین که
رهبری ها زاده آنند.
درایران روشنفکری و روشنگری هرگز با
امراهلل به ازدواج نرغتند و هردو پس از
یک ازدواج مصلحتی بهم تازیدند.
درلبنان ودرمصر و بعضی محافل
روشنفکران متجدد معتدل  ،این سخن
که دنیای خاور میانه واسالمی به یک
ایران پیشرو احتیاج دارد بارها شنیده
شده است  .حقیقتی است که ایران
در ادب وفرهنگ خود عطشی برای
گسستن از بندوقیدها دارد .این عطش
به مدد کتب و نشریات  ،دنیا را معطوف
بخود داشته ودارد.
اما آن مهندسی و سازمان دهی که روزی
آن عطش به آزادی را برتخت بنشاند
هرگز بوجود نیامد .این شد که نظام ها
تک تیر اندازان آزادی را بآسانی مهار
کردند .وجامعه به قبض روحیات رفت و
فرهنگ تضرع غلبه کرد.
کار ما به آنجا کشیده که رسانه های
غرب با واژه های عوامفریبانه از  ۲۰کشته
یا بیشتر درتظاهرات حرف می زنند .نه
از میلیون ها مردم ایران که زنده زنده
درقبض روحند یا در حبس اند  .یعنی
که عین آخوندها به ما نسخه تعزیه می
دهند نه ندا بر مبارزه برای سروری
ورسیدن به حق وحقوق .

تظاهرات اخیر ایرانیان در مقابل کاخ سفید .که بیشتر آنها
از سازمان مجاهدین خلق بودند.
یقین ًا چنین نخواهد بود ودیر یازود
خط ها به محور استقالل طلبی خواهد
پیوست .
استراتژی اخیر آمریکا درمورد
پدرخواندگی ها برحوادث کشورهای
کمک مالی چیرنده نشان میدهد که
ترامپ پاکستان وفلسطین ودیگر کمک
بگیرهارا پول می دهد تا خبر چین یا
دنباله رو او باشند .ترامپ پنهان نمی
کند الاقل که دنیارا برای وطن خود
می خواهد .اما وقتی نتانیاهو می گوید:
وقت آنستکه آمریکا رهبری جهان آزاد
را باردیگر بعهده بگیرد یعنی « بدون
آمریکا ما استقالل برآمده از خودمان
نداریم وبا آمریکا شاید»...
تام کاتن نامزد ریاست سی آی .ا ِی اخیرا ً
گفت  :آنچه را دیپلماسی امروز آمریکا
درطرح ها واهداف خوددارد« ایران ِ ،کره
شمالی  ،چین  ،روسیه  ،اوکراین وسوریه
» درحقیقت عیار جنگ رادرخود ذخیره
دارند .بزعم آمریکا خطر ایران بدون بمب
برای دنیا از خطر کره شمالی بیشتر
است؟! بگفته ی پرزیدنت اوباما بودجه
نظامی ایران (دوسال پیش ) یک هشتم
بودجه متفقان آمریکا درخاورمیانه و
یک چهلم بودجه پنتاگون بود .ترامپ
بسیار حرفها زده ولی هدفش پخش
ضداطالعات است  .ایران باایرانیان
مسئله دارد  .کار ایران هم با ایرانیان است
 .ممکن است امروز باور نکنید ولی شاید
باین واقعیت برسید که سیاست آمریکا
اسباب کشتار بیشتر درایران می شود.

بعضی از مردم ما بدلیل ُخبث طینت
نظام آمریکارا راازمبارزه با نظام جدا نمی
بینند .آمریکا ممکن است بعهد ترامپ
مارا کور کند براهدافمان  .ولی بعد چه ؟
باید خود شد .نه اینکه از خود بیخود شد
بسبب نفرت از نظام  .دراین ایام درخارج
بعضی از افراد حرفهای ترامپ را وعده
یک متفق دلسوز تلقی می کنند  .شاید
فراموش کنیم که « قوای مملکت برآمده
از مردم این مملکت است ».
درسازمان ملل وسازمان جهانی انرژی
اتمی وعفو بین الملل ودرهرقرارداد
دیگر همه جا آمریکا هست  .بشرط
تسلط بر همگان  .وگرنه همه باطلند.
بیاد آرید که وقتی شوروی سقوط کرد
آمریکا کوشید به حساب خود نهد ولی
آبرو برد .روسیه تن به ابلیس مخمور و
پوتین داد ولی فریب آمریکارا نخورد.
یادتان هست قریب یک سال پیش بانو
ترزا می نخست وزیر انگلستان ترامپ را
به آمدن به کشورش دعوت کرد؟ وبعد
درنظر سنجی ها  ۷۰درصد مردم گفتند
نباید بیاید .اینک حتم ًا خوانده یا شنیده
اید که همان بانو بعداز سالی دعوت را
لغو کرد.
وقتی نزدی نرین کشوربه آمریکا در
ُحسن نیت ترامپ تردید ها دارد آیا بهتر
نیست ماهم درباب ُحسن نیت ترامپ
قدری بیشتر تعمق کنیم ؟
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ولی محتاج تبادالتند .وامروز می بینید
که چین منفور دیروزی قبله حاجات
اقتصاد غرب است .
تظاهرات اخیر ایران بی تردید دیدگاه
های نظام را « قدری» تصحیح می کند
نه بیشتر .زیرا هرجای دیگر درغرب به
تظاهرات بزرگ
سران سندیکاها با دولت به مذاکره
می روندودرایران والئی ما نه حزب
واقعی داریم نه سندیکاهای واقعی .
وانقالب همه را سپرده بدست صاحب
اصلی انقالب که رهبر مادام العمر است.
( اگرچه اخیرا ً معلوم شد قرار بر موقت
بودن ایشان بوده است ) وسپردن همه
قدرت بدست یک تن رهبر در تاریخ
ایران ریشه ها دارد.
انقالب مارااز خودمان دور نکرد ولی
مارا ازقالبی به قالب دیگر برد .پس
باید انقالب را ازنو شناخت  .ما  ،هورا
را باصلوات عوض کردیم  .ولی چون به
غرب ستیزی رفتیم قدری غرب را بهتر
شناختیم .
چین  ،کمونیسم خودرا به غرب نفروخت.
وحدت ملی وکار و پرجمعیتی را سرمایه
کرد .چین یک کشور مذهبی نیست .
پس دست وپای آن بسته نبود.
رو کردن به مدل چین برای ایران دروغ
است  .اما رو کردن به دفاع از مرزو بوم
چین وتقلید از آن پذیرفتنی شد .هیچ
چیز ایران با چین وروسیه در مشابهت
نیستند .ایران جز در نفرت از قدرت
غرب شباهتی با آنها ندارد.
تظاهرات بزرگ درایران باز هم درپیش
داریم  .وبی شک اولویت هایی به
معضالت اجتماعی و ره یافت ها بر آن
در دستور کار نظام قرار می گیرد .شعار
مرگ بر دیکتاتور امروز تحریک است .
وبمعنی تغییر شخص دیکتاتور ونه نظام
دیکتاتوری و حکم دین دان هم در
معنای این است وجزاین نیست و بس .
تجربه رهبران تظاهرات دیروز وامروز
درایران تا به امروز این نتیجه را داده که
قدرت رئیس جمهور دست بدست شود.
درحالیکه قدرت در دست رئیس جمهور
نیست .
رئیس جمهور درایران البته انتخابی است
 .ولی فقط بعداز انتخاب شدن است که
شخص رئیس جمهوری مثل روحانی در
می یابد که جه جز بر یک سوم بودجه
خود نظارت ندارد .چرا روحانی باید بعداز
پنج شش سال حکومت  ،تازه دریابد که
حاکم بر بودجه مصوب مجلس نیست ؟
چرا احمدی نژاد بعداز هشت سال
حکومت تازه دریافته است که رهبر
دیکتاتور است ؟ زیرا همگی به اراده
ای معطوف به « امر» بقدرت رفتند و امر
فقط بمعنای شخص آمر  -رهبر -نیست
وریشه در « امراهلل » قرآن دارد که حتی
رسول خدا در مورد روح حق نداشت

بقیه  :چشم بسته

حضور نداشت ».یعنی که ما میلیون
ها درخارج نه وحدت کلمه داریم نه
زبان مشترک  .نه سازمان  .اما تا دلتان
بخواهدرهبر داریم وادعا.

پس بهتراست ما حرف خودرا دنبال
کنیم تا شریک جرم اجنبی نباشیم  .امروز
کسی باور نمی کند که حرفهای ترامپ
درباره اورشلیم خالف قانون است  .امروز

روزشامر زندگی محمدرضاشاه پهلوی (قسمت پنجم)

چگونه شکوه کشور باستانی
ایران از دست رفت؟
جشن های خیره کننده
یادبوددوهزاروپانصدمین
سال استقرار سلطنت درایران
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پس از آنکه هرگونه مخالفتی درداخل
ایران درهم شکسته شد  ،پس از آنکه
شاه کام ً
ال از پشتیبانی آمریکا اطمینان
حاصل کرد و زاهدی وانصاری که بیش از
همه نبض روابط ایران وآمریکا رادردست
داشتند به شاه مژده دادند خیالش از
بابت وفاداری کامل لیندون جانسون
باید راحت باشد  ،پس از آنکه درآمد
نفت چنان باال رفت که سرمایه داران
دنیا برای سرمایه گذاری درایران از هم
پیشی گرفتند  ،اطرافیان شاه اورا وادار
کردند که برای افزایش اهمیت وعظمت
ونبوغ خود دست به یک نمایش عظیم
وتاریخی بزندودیدگان جهانیان را خیره
سازد.وبرای نیل به مقصود ،برپا کردن
مراسم یادبود دوهزاروپانصدمین سال
استقرار سلطنت درایران را درنهایت
شکوه وجالل عنوان ساختند.
مقدمات برگزاری مراسم جشن های
دوهزاروپانصدمین سال یادبود استقرار
سلطنت درایران درحدود دوسال بطول
انجامید وهزاران تن از استفاده جویان
وکاسه لیسان که همواره در حول وحوش
دربار می چرخیدند باتهیه لباسهای
دوران هخامنشی  ،گرزها وچماق ها و
کلیه ساز و برگ ایران باستان بطوریکه
کام ً
ال مناظر مجلل آن زمان را در مقابل
دیده ی شرکت کنندگان درجشن
مجسم کنند  ،جیب های خودرا پُرکردند
وثروت های بیکران اندوختند .سرانجام
درتاریخ  ۱۱اکتبر ( ۱۹۷۱مهرماه )۱۳۵۰
این مراسم خیره کننده در پرسپولیس
پایتخت سالطین هخامنشی برپا گردید.
سه چادر عظیم ودر حدود پنجاه چادر
کوچکتر باصرف هزینه های کمر شکن
 ،مخصوص انجام تشریفات جشنها بپا
شد .درهیچیک از ادوار تاریخ چندقرن
اخیر مراسمی پرشکوه تر ازاین مراسم
برپا نشده بود .مجله « تایم» آمریکا ضمن
شرح سازوبرگ این چادرها وظروف
چینی لیموژ وکریستالهای باکارات
وگلها وتزئینات و تجمل حیرت انگیز

وچگونگی پذیرائی از میهمانان این
مراسم را بعنوان یکی از خیره کننده
ترین بدایع تاریخ اخیر معرفی کرد.
بیست پادشاه یا شیخ  ،پنج ملکه  ،بیست
شاهزاده  ،شانزده رئیس جمهوری ،
سه نخست وزیر  ،چهار معاون ریاست
جمهوری و دو وزیر امورخارجه و هزاران
تن از رجال نامدار وسیاستمداران بزرگ
دیگر منجمله نمایندگان کارخانه های
بزرگ  ،دانشمندان  ،هنرمندان جهان
وگل های سرسبد هیئت حاکمه ایران
نیز دراین مراسم حضور یافتند.

شرابهای کهنه  ،مدعوین را بوجد آورد.
ششصدتن خبرنگار وعکاس برای
گزارش این مراسم درتهران ازدحام
کرده بودند وبنا بر اظهار یک سخنگوی
دولت ایران متجاوز از ده میلیون کلمه
راجع به جزئیات جشن بگوشه وکنار دنیا
مخابره گردید.وتلویزیونهای آمریکا ازراه
قمرهای مصنوعی مناظر این مراسم را
از مقابل دیدگان میلیونها تن گذرانیدند.
محمد رضا شاه با برپا کردن این مراسم
بیشتر قصد داشت قدرت و سطوت
خودرا به رخ سران کشورهای خارج

شاهنشاه ایران از جانب خودم و ملتم بتو
درود میفرستم ».
پس از ستایش از مجدو عظمت ایران ،
سخنان خویش را چنین پایان داد:
« کوروش ! شاه شاهان  ،رادمردترین
رادمردان ! قهرمان تاریخ ایران وجهان !
آسوده بخواب ما بیداریم وهمواره بیدار
خواهیم ماند ».اما این نمایشات واین
تبلیغات پردامنه و پرخرج نه تنها بر
محبوبیت شاه درمیان توده ها ی مردم
نیفزود بلکه پس از پایان مراسم و آگاهی
مردم ازاسرافوتبذیریکهبعمل آمدهبود

از هیچگونه کوششی برای خیرگی این
پمراسم که درحدود دویست میلیون
دالر تمام شد کوتاهی نشده بود .برای
چراغانی تهران وشیراز بتنهایی شصت
مایل گلهای تزئینی که با متجاوز از
 ۱۳۰هزار المپ چشم را خیره میکرد
مصرف شده بود .درضیافت رسمی که
پانصد میهمان ممتاز شرکت کرده بودند
غذاهای مطبوعی که بدست (ماکس
بلوئه) سر آشپز معروف پاریسی با کمک
 ۱۵۹آشپز درجه یک فرانسه طبخ شده
بود صرف گردید .دراین مراسم روی هم
رفته  ۲۵هزار بطری از گرانبهاترین

بکشد وبر نفوذ بین المللی خود بیفزاید.
به عده ی معدودی از آنان بارداد وبرای
توسعه روابط بین المللی ایران با آنان به
مذاکره پرداخت  .هنگامیکه به او گفتند
که مهمانان برای بدست آورزدن بهترین
جا در مقابل میز خوراک و یا استفاده
از هلی کوپتر بجای مرسدس بنز های
مجلل از هم پیشی می گیرند غرق
شادی شد.
شاه سخنرانی تاریخی خودرا درکنار
آرامگاه کوروش چنین آغاز کرد:
« کورش  ،شاه بزرگ  ،شاه شاهان  ،شاه
هخامنشی  ،شاه سرزمین ایران  ،من

فریاد اعتراض بلند شد وگرسنگان
سیستان وبلوچستان ومحرومان خود
استان فارس که نزدیک به پرسپولیس
بودند ازاینکه برای خارجیان از دورترین
نقاط جهان مطبوع ترین اغذیه را به
گران ترین قیمت به ایران وارد کرد ه
اند حال آنکه آنان به لقمه نانی محتاجند
سخت بر آشفتندو شدید ترین اعتراضات
علیه این مراسم از طرف خمینی صورت
گرفت .
درفاصله سالهای  ۱۳۵۱و ۱۳۵۳
هم سازمانهای امنیتی
خورشیدی ٌ
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« شـاه ایـران »
تهران  ۴ -فوریه ۱۹۴۹
جشن سالگرد تأسیس دانشگاه است
و پادشاه مهمان اصلی مجلس  .شخصی
بنام ناصر میرفخرایی گرچه باارائه کارت

خبرنگاری در جمع حضوریافته است اما
سودای دیگری دارد .وقتی شاه بالباس
نظامی به د ِر ورودی میرسد تیرها
شلیک می شود  .سه تیر به کاله شاه می
خورد چهارمی از گونه اش عبور می کند
وازلب باال خارج می گردد .ضارب مهارتی
در تیراندازی ندارد  .مستقیم ًا بطرف
هدف میرود وازدومتری شاه را نشانه
می گیرد .هیچ کس بین آن دو حائل
نیست پنجمین تیر به استخوان کتف
اصابت می کند تیرانداز برای آخرین بار
نشانه میرود .ولی فشنگ درهفت تیر گیر
می کند.سالح را بزمین می اندازد و می
کوشد فرارکند ولی حین این کار هدف
گلوله قرار می گیرد وکشته می شود .شاه
به بیمارستان شماره یک ارتش منتقل
می شود.شرکت حزب توده دراین سوء
قصد مسلم شد.

 ۲۱مارس ۱۹۴۹
شاه نخستین گردهمایی شورای اقتصاد
را افتتاح می کند .او مایل است بر اهمیت
برنامه هفت ساله تأکید کند وهمکاری
نهادهای دولتی را ضامن ثمربخش آن
می شمارد.

 ۱۱مه ۱۹۴۹
درقانون اساسی تغییراتی داده می شود
مجلس سنا که در قانون اساسی پیش
بینی گردیده تأسیس می شود وشاه با
بدست آوردن اختیار انحالل مجلس

پیروزی بزرگی حاصل کرده است .

 ۱۸اکتبر ۱۹۴۹
دکتر محمد مصدق که دررأس هیئتی
بیست نفره به دربار متحصن شده
ودست باعتصاب غذا زده بود باین
اعتصاب پایان می دهد.
اعضای این گروه که برخی نامزد نمایندگی
مجلس وبرخی روزنامه نگار وعده ای هم
روشنفکرند بمنظور اعتراض به نادرستی
انتخابات مجلس به درباررفته اند .هدف
آنها لغو انتخابات واعتراض بافزایش
قدرت پادشاه است .معترضین که از
قبول درخواستهایشان راضیند باعتصاب

انگلیسی درادارات دولتی جای زبان
فرانسه را بگیرد.

 ۱۰ژانویه ۱۹۵۰
اولین برنامه رادیو ایران از ایستگاه
رادیویی اصفهان پخش می شود .قبال
این شادی نصیب مردم مشهد شده بود.

 ۲۲فوریه ۱۹۵۰
بنیاد پهلوی بفرمان ملوکانه تأسیس
می شود .این بنیاد هدفش نیکوکاری
واعطای بورس تحصیلی درخارج ازایران
است .

بیاورد این ازدواج دوام نمی آورد.

 ۱۲فوریه ۱۹۵۱
روز عروسی فرا می رسد اما ثریا به حصبه
دچارشده وتب شدیدی دارد .برف
بشدت می بارد با اینهمه مراسم ازدواج
توسط خبرنگاران داخلی وخارجی
فیلمبرداری می شود وصدها شخصیت
ازسراسر جهان در این مراسم شرکت
می کنند.

 ۲۸فوریه ۱۹۵۰
نخستین جلسه شورای فرهنگی ایران
وآمریکا درسفارت آمریکا تشکیل می
شود.

سوم ماه مه ۱۹۵۰
غذای خودخاتمه می دهند و این حرکت
را بیک جنبش سیاسی تبدیل می کنند
و مصدق برهبری این جنبش که «جبهه
ملی » نام می گیرد انتخاب می شود.

 ۵نوامبر ۱۹۴۹
عبـــدالحسین
هـــژیر نخست
وزیر سابق ووزیر
فعلی دربار براثر
اصابت گلوله در
مسجد سپهساالر
بقتل میرسد .قاتل
وی حسین امامی
عضو جمعیت فدائیان اسالم است .

 ۱۶نوامبر تا  ۳۱دسامبر ۱۹۴۹
سفر شاه به آمریکا باعث برقراری روابط
نزدیک بین ایران وآمریکا واجرای
طرحهای فراوانی درزمینه ی امور دفاعی
واقتصادی است .
تعدادی ازاین طرحها باعث شده زبان

تابوت رضاشاه از قاهره به مکه حمل
می گردد تا پس از طواف دورخانه خدا
به تهران فرستاده شود .سپس جنازه با
هواپیما به اهواز و از آنجا با قطار ی که
باهمت خوداو پایه گذاری شده بود به
تهران رسید .درروز هفتم ماه مه جنازه
اعلیحضرت رضاشاه در جوار حضرت
عبدالعظیم درآرامگاه اختصاصی بخاک
سپرده می شود.

از  ۴آوریل تا  ۲۲دسامبر ۱۹۵۱
روز  ۴آوریل تیمسار فضل اهلل زاهدی به
وزارت کشور منصوب می شود.

 ۱۱اکتبر ۱۹۵۰
شاه بالبخند از نامزد خود ثریا اسفندیاری
که  ۱۶سال دارد اما در نشریات  ۱۸ساله
اعالم شده است می پرسد «:اینجارا
دوست دارید؟» آندو درکتابخانه کاخ
مرمر باهم گفتگو می کنند .ثریا حواسش
به دست شاه است که برشانه اوست و به
حرفهای او توجهی ندارد .این نخستین
مالقات شاه باثریاست از همانجا قلب ثریا
برای شاه میتپد و قرار نامزدی برای دوروز
بعد گذاشته می شود.
بین شاه وثریا عشق شدیدی بوجود
می آید اما سرانجام بدلیل اینکه ثریا
قادرنیست برای ایران ولیعهدی بدنیا

روز  ۵آوریل وزارت دربار اعالم می کند
که شاه بدلیل بیماری سفر خود به اردن
را عقب انداخته است .شاه از آپاندیسیت
رنج می برد.
روز ۳۰آوریل مجلس سنا باتفاق آراء
قانون ملی شدن صنعت نفت وتأسیس
شرکت ملی نفت را تصویب می کند.
 ۱۲مه دکتر مصدق اعالم می کند که توطئه
ای علیه جان او درجریان است وتصمیم
میگیرد درمجلس خانه کند .در۲۲
دسامبر دکتر بنت رئیس اصل ۴درسانحه
هوایی درنزدیک تهران کشته می شود
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ناصر امینی  -پاریس

انقالبناتمام
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خب مبارک است ،سالگرد با شکوه ترین،
بی همتاترین  ،اسالمی ترین و ناتمام
ترین انقالب جهان .چهل سال پیش که
مردم خوشی زیر دلشان را زیادی زده
بود با داد و هوار مرگ بر شاه دیکتاتور
و استقالل آزادی جمهوری اسالمی و
امام امام امام راه افتادند و پایان نامه
ایرانسازی را مهر و موم کردند .از روزی
که رژیم ایران عوض شد و آن دجال
هندی زاده آمد ،نه تنها بدبختی مردم
ایران شروع شد بلکه اوضاع خاورمیانه
و دنیا بهم خورد .از یک آخوند شیعه بی
هویت بی ملیت و دروغگو انتظاری بیش
از این نمیرفت .ولی امروز بعد از سی ونه
سال مثل اینکه آنطوریکه باید و شایسته
اسالم عزیز میباشد انقالب هنوز جا
نیفتاده است ،همین فردا پس فرداست
که امت بسیجی و حزب اللهی و پاسدار
و اوباش متعصب جاهل با توپ و تانک
و زره پوش برای دفاع از اسالم عزیز و
انقالب و دستاوردهای آن به خیابانهای
کشور بریزند تا کودتایی تحویل مردم
بدهند و انقالب اسالمی را کامل کنند .آن
جوری که بویش میاید حال و روز رهبر
معظم انقالب زیادی خوب نیست و زهوار
مبارک دررفته است .او را به زور چسب
وسیریش و رنگ و روغن بنفشه زنده
نگه داشته اند .امت عزادار دیوانه هم که
خیز برداشته است تا هر چه غیر خودی
است را از میان بردارد تا همان خزعبالت
اسالمی را جایگزین خرد و پیشرفت
و توازن رفتار و حقوق شهروندی کند.
نه تنها دولت تدبیر الکی و امید واهی
نتوانست گره ای از این شلم شوربایی
که خودشان پخته اند بگشاید ،بلکه با
ادا اطفارهای طرفداری از مردم ومهمالت
حقوق شهروندی وشعار تعامل و تعادل،
شدیدأ حال رهبر معظم و بقیه آخوندهای
عصر حجر را نیز گرفت یعنی غوز باال
غوز .هدف مشترک همه این جماعت
بقای نظام اسالمی است از روحانی و
خاتمی و موسوی و کروبی گرفته تا حتی
خود دکترمموتی که تازگیها چموش بازی

تیم

ور شهابی

در آورده است و گنده گویی میکند .او
یکی از مسئولین نابودی بزرگترین درآمد
نفتی تاریخ ایران میباشد .همانطوریکه
همیشه گفته ایم این خانه از پایبست
ویران است .چنین فرهنگی که هنوز
سرش گرم مشتی موهومات و باورها
و رفتارهای ضد بشری است ،هیچگاه
راهی به جز پسگردی نخواهد رفت .سیل
اعتراضات مردم به راه افتاده است و برای
دریافت ابتدایی ترین حق و حقوق خود به
خیابانها میریزند و ناکامی خود و شکست
انقالب و نظام اسالمی را با صدای بلند داد
میزنند .مدتیست که برخی از مقامات
دولتی سابق و فعلی و نمایندگان چراگاه
شورای اسالمی از بیماری فراموشی
اختیاری بیرون آمده اند و میگویند فساد
در مملکت همه گیر شده است .فقر و
بیکاری که ریشه بیماریهای اجتماعی
است یکی از دستاوردهای انقالب و ندانم
کاریهای دولتمردان امتی همه باعث شد
کار را به اینجا کشاند .ثروت و سرمایه
ملی ایران را بدون هیچ پروایی به غارت
بردند و در ممالک کفار چال کردند.
درآمد کنونی ایران اسالمی عزیز کفاف
خرج امورات مملکت را نمیدهد .هر چه
باشد آرتیست بازیهای منطقه ای و منم
منم شیعه گری و غدیر خم و چرت و پرت
هایی از این قبیل ،هزینه بسیار زیادی
برای رژیم دارد که از کیسه مردم به هدر
میدهند و نه از کیسه خلیفه .ناتوانی
روحانی و دار و دسته اش در بهروزی
و بهزیستی مردم و کشور ربطی به او و
جمیع آنان ندارد .موجودیت و سیاستهای
کلی نظام مافیایی و دزد بازیهای کالن
است که قابل اصالح نیست .و چون
اصوأل هیچ قطب اخالقی درستی هم
ندارند و پیرو قوانین ضد بشری شرعی
خود میباشند ،از درون پوسیده و از
بیرون شکست خورده اند .زمانیکه نیمه
دیگر انسان یعنی زن را پست و ضعیف
میدانند و فقط او را برای امت پروری و
خانه داری میخواهند ،نهایتأ حق و حقوق
او را نیز در همان اندازه میشمارند .البته
برای خالی نبودن عریضه چند تا پست
و مقام انگشت شمار الکی هم درست
میکنند و چند تا زن امتی را میگذارند باال

که برایشان تبلیغ کند .در این خیمه شب
بازی که رژیم راه انداخته است با دست
پس میزند با پا پیش میکشد .به عبارت
ساده تر اصولگرا و اصالح طلب!!! یکی از
نمونه های دوپهلو حرف زدن آخوندها و
ضعف فرهنگی امت اینست .این اواخر
دولت حاج آقا روحانی الیحه ای بنام
منع خشونت علیه زنان معرفی کرده
است که طبق معمول همیشگی امت
همیشه حاضر در صحنه و چند تا آخوند
کپک زده داد و بیدادشون هوا رفت که
اصأل این حرفها معنی ندارد .ریشه اصلی
خشونت  ،خود اینها هستند که جامعه
را به جایی رسانده اند که همه افراد آن
تشنج  ،هراس  ،پریشان فکری و ناامیدی
دارند .یکی از این افراد که با این الیحه
دولت مخالف است زنی ضد زن است بنام
ی فرهنگی
زهرا آیتاللهی ،رییس شورا 
اجتماعی زنان و خانواده ؟ بدون شک این
عفیفه محجبه دچار اختالل مغزی شدید
از تب بیش از اندازه اسالمزدگی شده
است .طبق گزارش خبرگزاری آخوندی
رجا نیوز ایشان میگوید ...« :زنی که
پدر و برادر و شوهردار باشد به قانون
نیاز ندارد »..در اثبات ادعای ما که این
فرهنگ بدرد الی دیوار میخورد ایشان
تابلوی آن میباشند کسی که با این طرز
فکر بزرگ شده است به همین ترتیب
هم فرزند می پروراند یعنی همان دایره
مینا .ایشان در ادامه فرمودند...«:در این
الیحه برخی سختگیریها که گاهی مرد
به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال
میکند،خشونت اجتماعی یا خشونت
اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده
است»...خب بعله مثل اینکه این موجود
بیچاره هر چند گاهی مصلحت خانواده
را الیی در داده است که شوهرش به
او سختگیری کرده است و فکر میکند
که توپ و تشر و کتک خوردن عملی
عادی است یا هر شب جمعه باید
مزرعه آقا شود .این خانم به اصطالح
ی فرهنگی اجتماعی زنان و
رییس شورا 
خانواده است که از همین فیلتر آخوندی
صاف شده  ،زیر بیرق والیت فقیه سینه
میزند و بسیجی پرورش میدهد .بعد این
جناب روحانی میگوید بعله ما به بانوان

هم شغل و مقام داده ایم .البته به طور
اسالمیش .اونوقت میایند به هزاران افراد
بی خاصیت مثل این خانم حقوق و مزایای
دولتی میدهند و هزاران کارگر زحمتکش
و آموزگاران و بازنشستگان و تحصیل
کرده ها در تنگنای مالی هستند .کارچاق
کنان نظام حاال چه خاتمی چه روحانی
با ماسمالی و دروغهای شاخدار توهین
مستقیم به مردم ایران میکنند .بد نیست
نظری به دروغهای آخوند روحانی حقه
باز بیاندازیم .استاد در جلسه با روسای
کمیسیون های تخصصی مجلس گفت.
 اقتصاد ما بهتر از متوسط دنیاست،مشکالت را با همراهی مردم حل می
کنیم.
یک  :روسای کمیسیون های تخصصی
مجلس اصأل معنی ندا رد چون یک مشت
عمله اکره اوباش مفتخوری میکنند و
کارشان صلوات فرستادن و سینه زدن
و گریه زاری میباشد .کدام تخصص؟
اینها همه از فیلتر آخوندی گذشته اند و
متعلق به آخور حکومتی میباشند .اینهم
یک نمونه ای از ترشحات مغزی این امت
کله پوک .شهاب الدین بیمقدار نماینده
مردم تبریز در چراگاه شورای اسالمی
درباره علت حوادث اخیر در کشور اظهار
کرد ...«:مهم ترین علت این اتفاقات این
است که یکسری مسائل اجتماعی از
جمله بیکاری در کشور وجود دارد .به
عالوه خبرهایی مختلفی درباره فساد در
مملکت منتشر می شود و به آن ها به طور
روشن هم رسیدگی نمی شود این دالیل
در کنار تبلیغاتی که دیگران می کنند و
این ها را بزرگ نشان می دهند ،باعث
می شود که وقتی کبریتی زده می شود
عده ای هم جمع شوند.اگرخدایی ناکرده
انقالب دیگری رخ دهد کشور چند سال
دیگر عقب میافتد »....استاد تازه از
خواب فراموشی بیدار شده و بی شرمانه
میگوید بزرگ نمایی شده .چندین دهه
مملکت عقب افتاه است درست مثل
مغز سرکار .بعدش تازه مگه این انقالب
معیوب چه گلی به سر مردم زده است؟
دو  -معلوم نیست دکتر روحانی کشور
ایران را با این همه منابع نفتی و ثروت با

گزارش از گردهمآیی هفتم ژانویه ٢٠١٨
در شهر بوستن  ،ماساچوست
پس از اینکه از سردبیر گرامی آزادی
که برای ایشان ارج بسیاری دارم ،اجازه
گرفتمتاگردهمآیینمادینایرانیانبستن
در همبستگی با مردم ایران را گزارش
کنم  ،با پوشیدن سه جفت گرمکن و نیم
دوجین جوراب و چهار پنج تا باالپوش
پشمی و شال و کاله در سرمای بادی
سیزده درجه فارنهایت زیر صفر راهی
مکان گردهمآیی شدم .آغاز برنامه ساعت
یک بعد ازظهرجلوی کتابخانه عمومی
بستن بود که من سر وقت به آنجا رسیدم.
به روال همیشگی  ،تعداد انگشت شماری
از جاسوسان استکبار و عوامل ساواک و
مزدوران صهیونیست که بیشترشان زن
بودند با چند تا پالکارد و دست نوشته
ضد جمهوری مقدس اسالمی و رهبر
معظم انقالب در آنجا حضور داشتند .ما
هم قاطی جماعت شده و تکه مقوایی که
این مزدوران به خرج موساد و سی آی
ای از قبل آنرا تهیه کرده بودند بدستمان
گرفتیم که در یک طرفش نوشته بود ما
جمهوری اسالمی نمیخواییم نمیخواییم
و در طرف دیگرش نه غزه نه لبنان جانم
فدای ایران .بعد کم کم شعارها به زبان
فارسی و انگلیسی شروع شد .مرگ بر
جمهوری اسالمی  ،مرگ بر خامنه ای،
ایران آزاد و از این حرفها .بعد از بیست
کدام کشورهای دنیا مقایسه میکند؟
جیبوتی؟ گابن؟ کره شمالی؟ یمن؟
مردم ایران ،دیگر با این رژیم و فرهنگ
امتی همراهی نخواهند کرد و از بین
بردن این سیستم بر سر همه شعارها و
پیغامهایآنانمیباشند.
استاد روحانی ادامه میدهد:
 نزدیک به  ۲۰۰هزار میلیارد از  ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه در اختیار دولت نیست.
البته استاد توضیحی بیشتر از این ندادند
ولی در این دوره مالنصرالدینی اصأل
جای تعجب نیست که حدود  ۶۰درصد
از پول مملکت کجا گم و گور شده .شما
تصور کنید که اگر همه این پول در دست
دولت بود با فرمول پرزیدنت روحانی تا
حاال اقتصاد ما خیلی خیلی بهتر از بقیه
متوسط دنیا میبود .
ما همیشه در آزادی نوشته ایم  ،این امت
لیاقت طویله داری ندارد چه رسد به
کشورداری .مردم ایران از این فرهنگ
امتی هم بزودی عبور خواهند کرد و به
آزادیهای اساسی و خواسته های خود
خواهند رسید.
پاینده باد خاک اهورایی ایران
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

سی دقیقه انبوه جمعیت تقریبأ حدود
چهار پنج نفر با پرچم شیر وخورشید
پاینده ایران وارد معرکه شدند .یکی دو
تا خارجی بیکار هم آمدند آنجا و از جعبه
تبلیغاتی مزدوران عکسهای خونین ندا
را به دست گرفتند و اظهار همدردی
میکردند .شعار ها کم کم بلندتر و بلندتر
و فیلمبرداری و عکس برداری از خس و
خاشاک پانزده نفره شروع شد .البته بعید
نیست که این تظاهر کنندگان مست و
پاتیل بوده باشند چون فریاد روحت شاد
رضا شاه را به سر دادند که نشانه رخنه
سلطنت طلبان و شاه پرستان بود .باید
به جرأت گفت که صدای بانوان بلندتر
از هر صدای دیگری بود و پیوندشان
با ایران و ایرانی رسا تر از بقیه .خالصه
که بعد از یکساعت همه خسته و یخزده
به تظاهرات پایان دادند .شناسایی این
جاسوسان برای من خیلی مشکل بود
چون از سرمای شدید همه صورتهای خود
را پوشانده بودند .البته هیچ گمانی نیست
که خبر رسانی کم بوده و هوا هم بشدت
سرد وگرنه خیلی بیشتر از این میبودیم.
ما چقدر خوشحالیم که دیگر کانونهای
فرهنگی مستقر در این شهر زیبا و
باستانی اصأل محل سگ هم به این حرفها
نمیگذارند .بیخودی به مردم زحمت
نمیدهند که در سوز و سرما بیرون بیایند
و در مخالفت با نظام اسالمی شعار دهند.
هر هفته یکی دوتا ایمیل میفرستند که
در شهر چه خبر است ولی کاری به کار
این جور دغدغه ها ندارند .سری که درد
نمیکنه چرا دستمال ببندند؟ خدا را شکر
که همه در کنسرت نوروزی همدیگر را
میبینیم و احساس همبستگی و ایرانی
بودن میکنیم .با سپاس از برگزارکنندگان
و شرکت کنندگان این گردهمآیی که
وجودشان باعث گرمی تک تک افراد شد
و با امید ایرانی آباد و آزاد.
پاینده باد خاک اهورایی ایران
تیمورشهابی
آزادی  :زمانی بود که در ایالت
ماساچوست رادیوی  ۲۴ساعته داشتیم،
سازمانهایی برای تجمع و گرد آمدن
ایرانیان بود که با چشم بهمزدنی  ،مردم
از رویدادهای این ایالت آگاه می شدند.
اکنون جز یک فروشگاه ایرانی بنام
«سوپر هیروز» منبع دیگری برای آگاهی
رسانی وجود ندارد .عالوه براین روزی که
برای تجمع درنظرگرفته شده بود بسیار
سرد بود بطوریکه مقامات شهری هم
حالت اضطراری اعالم کرده بودند .بهمین
دلیل با شرمندگی بسیار تعداد افراد در
تجمع بسیارکم بود .امیدواریم باردیگر
با هماهنگی بیشتری این تجمعات
برگزارشود.

رضاشاه درسفری به رشت،به سپهداررشتی که میزبانش بودگفت:اگرچه به
خود ایمان دارم،ولی آیا می توانم این ملت رابه سرمنزل مقصودبرسانم؟
سپهدارعرض کرد :قربان من آن درایتی که دروجودتان می بینم،انشاء
اهلل می توانید.
رضاشاه گفت:آقای سپهدار،کلمۀ دیگری بغیر از انشاءاهلل پیدا نکردید!؟
******
اسداهلل علم درکتاب خاطراتش می نویسد:روزی رضاشاه ازحاج محتشم
السلطنه اسفندیاری رییس وقت مجلس شورای ملی می پرسد:آثار پیری
چیست؟
اسفندیاری آثار گوناگونی را به عرض می رساند.
رضاشاه میگوید:هیچکدام ازاینها که گفتی نیست،پیری وقتی می آید که
نسبت به زن ایراد بگیر بشوید.
*******
درسفری که رضاشاه به دعوت اتاتورک رییس جمهور ترکیه به آن
کشورداشت،به هنگام شب وقتی وارد اتاق می شود،خانم زیبایی را می بیند
که گویا برای تأمین عیش رضاشاه ازسوی اتاتورک یادولت ترکیه به آن اتاق
هتل فرستاده شده بود.
رضاشاه بادیدن آن بانو،اوراازاتاق بیرون می کند .زمانیکه ازاوعلت این
کارپرسش می شود،می گوید:اگرمی پذیرفتم،ناگزیر درسفری که اتاتورک به
ایران خواهدداشت،می بایست خانمی را به اتاقش بفرستم که این از شرف
وحیث ّیت ایرانی بدور است.
******
درهمان سفر،اتاتورک ضمن برشمردن مزایای تغییرخط به التین به
اونیزدرتأسی ازاودرایران نیزدبیره ی پارسی
رضاشاه پیشنهاد می کند که
ّ
را به التین تغییر دهد،رضاشاه پاسخ اورا به مضمون چنین می دهد :چون
شما فردوسی وسعدی و...ندارید تغییر خط از برای مردم شما کار چندان
مشکلی نیست ،ولی این کار ازبرای سرزمین ما باآنهمه گنجینه ی ادبی کار
سهل وآسانی نخواهدبود.
******
اسداهلل علم وزیردربارمحمدرضا شاه در جلد چهارم کتابش درشرح
رویداد روز9شهریور1353می نویسد:شب سر شام رفتم،صحبت ُمهمی
نبود،فقط صحبت ازبزرگی وعظمت رضاشاه کبیر ودرعین حال شوخ طبعی
ایشان بود.شاهنشاه می فرمودندباآنکه درخارج ایشان خیلی خشن می
نمود،ولی درباطن شوخ طبع بود،باادا درآوردن ازامرا ِء ارتش که شخص ًا انجام
می دادند،شخص ًا هم می خندیدند ومی گفتند یک وقتی که ما دررشت
ساخلو بودیم،جنده های رشت به من می گفتند :توکه فرماندۀ سیصد
سواری،یه قدری ابروبنداز!
******
درکتاب خاطرات«امیراصالن افشار» درشرح برگزاری جشن یکهزارسالۀ
فردوسی آمده است:یک موردهم بودکه هم برای آقای وزیرفرهنگ[علی
اصغرحکمت]وهم برای اعلیحضرت رضاشاه خیلی ناراحت کننده بود.
ظاهراًیکی از فردوسی شناسان ایرانی درحال نطق،به قدری سخت تحت
تأثیر ایران گرایی اشعار فردوسی قرارگرفته بودکه گفت:
«زشیر شترخوردن وسوسمار -عرب را بجایی رسیده است کار
که تاج کیانی کند آرزو  -تفوبرتو ای چرخ گردون تفو»
عرب حاضر درجلسه
این شعر فوق العاده باعث ناراحتی ایران شناسان
ِ
شد که تقریب ًاجلسه را ترک کردند،خودآقای حکمت یکبار درحضورمن برای
آقای ساعد تعریف کرد؛ من رفتم حضور رضاشاه وبه قدری می لرزیدم که
نمی دانستم به چه نحوی این را به عرض رضاشاه برسانم وبعد وقتی که
موضوع را به اطالع رضاشاه رساندم دیدم که نه ،دراین مورد رضاشاه خیلی
ساکت است،فقط فرمودند:حاال که این اتفاق افتاده ،ولی شما باید رسم ًا از
ایران شناسان عرب عذرخواهی کنید وبگویید که درهرحال این شخص،تحت
متوجه نبودکه چه می گوید!باالخره این
تأثیرقرارگرفته بودوخودش هم
ّ
ناراحتی را ازدلشان دربیاورید...اما هنگام مرخص شدن،رضا شاه مرا
صداکردندوگفتند :بین خودمان باشد،راستش بدحرفی نزده!
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گزارش گردهم آیی ایرانیان در بوستن

نکته هایی اززندگی رضاشاه بزرگ

* میرزا :روسها درایام امپراطوری[رژیم تزاری] اگر برما فشار وارد می آوردند ماداد وفریاد
کرده واز افکارعامه دموکراتها وآزادی خواهان دنیا کمک می خواستیم ،ولی ازطرف دولت
انقالبی روسیه به مافشار می آورند مااز هیچ کس نمی توانیم کمک بخواهیم
قسمت سوم
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ازاین رومیرزا تصمیم می گیرد
درمبارزه با مداخالت بیشرمانه ی
انگلیس درایران وعوامل ایرانی آن
دولت وبه ویژه لغو قرارداد ایران
توجه به گذشتها
برباد ده1919با
ّ
وصدوراعالم ّیه هایی با محتوایی به
دور از هرگونه چشمداشت سیاسی
که ساکنان جدید کرملین از خود به
جهانیان عرضه کرده بودند وهمچنین
باشرایطی که در پیش روبود،دربرابر
پیشنهاد نمایندگان روسی اعزامی به
فومن ،حاضر می شودبه انزلی رفته وبا
بلشویکها به مذاکره به پردازد.
محمدعلی گیلک درجای دیگر کتابش
دراین باره چنین می نویسد«:پس
ازرفتن دریکی از کشتی های جنگی
به نام کورسک مالقات به عمل آمد
وکمیسیونی مرکب ازراسکولینف
فرمانده جهازات بحرخزر وارژه نیکدزه
کمیسر عالی قفقاز وبعضی اعضا ِء
کمیته ی عدالت[حزبی به عضویّت
ایرانیهای کمونیست مقیم در بادکوبه]
وغیره تشکیل گردید وبه کوچک
خان پیشنهادشد به اتفاق عدالتی ها
حکومت انقالبی رادرایران تشکیل
دهد.میرزا اظهارکرد چون اعضا ِء
کمیته ی عدالت سالهاست ازایران
دوربوده وبااخالق وروح ّیات اهالی
آشنایی ندارند،لذا بهتراست حکومت
از افرادی تشکیل گردد که ازروح ّیات
مردم باخبرباشند،بعالوه دراثر تبلیغات
مرتجعین به همه ی ملت ایران این
طور فهمانیده اند که فرقۀ بلشویک
برعلیه مالک ّیت ودیانت وناموس
است اگر کوچکترین غفلتی به عمل
آید ممکن است ملت ایران بکلی از
انقالب[جنگلیان] دست کشیده وباآن
به مخالفت بر خیزد.ولی این حرفها
مؤثّرنشد فقط ارژه نیکدزه چون سابقۀ
آشنایی با کوچک خان را داشت،او
رابه خوبی می شناخت ودر مشروط ّیت
ایران با یکدیگر رفیق وهمکار بودند،
از میرزا طرفداری وبه حمایت حرفهای
او برخاست وباالخره باهمه ی عدم

رضایت واعتراض فرقۀ عدالت وحزب
کمونیست ایران که مرکب از همان
افراد آذربایجانی[سرزمین آن سوی
رودارس] ودرتحت ریاست ابیکف
بودند،قراردادی به شرح زیر تصویب
شد -1:عدم اجرای اصول کمونیزم
وضبط ومصادره نکردن اموال مردم
وعدم الغای مالک ّیت ومنع تبلیغات
کمونیستی -2.تأسیس جمهوری
انقالبی موقتی -3.پس از ورود به
تهران وتأسیس مجلس مبعوثان
هرقسم حکومتی را که نمایندگان
ملت پذیرفتند همان به رسم ّیت
شناخته شود -4.سپردن مقررات
انقالب به دست این حکومت وعدم
مداخله روس ها درآن -5.هیچ قشونی
بدون تصویب واجازۀ حکومت،زاید
برقوای موجود(دوهزارنفر) ازروسیه
وارد نشود -6.مخارج این قشون
به عهدۀ حکومت انقالبی ایران
است -7.هرمقدار مهمات واسلحه
که ازبلشویکها درخواست می شود
در مقابل پرداخت قیمت تحویل
گردد -8.روس ها امتعۀ تجارایرانی
را که در بادکوبه ضبط نموده اند چون
مال ایرانیان است تحویل این حکومت
بدهند -9.برگزار کردن کل ّیۀ مؤسسات
تجارتی روسیه درایران به این
حکومت».انقالب جنگل272 -و273
درپی چنین توافقی که براساس
خواسته ی میرزا تنظیم شده بود،
ضمن صدور بیان ّیۀ نسبت ًا مفصلی
ازسوی جنگلیان با عنوان«فریاد
ملت مظلوم ایران از حلقوم فداییان
جنگل»اعالم جمهوری ایران(نه
گیالن) می شود ودر پایان بیان ّیه اعالم
می دارند...«:جمع ّیت انقالب سرخ
ایران آمال خودرا در تحت مواد ذیل
که برای عملی کردن آن با تمام قواء
کوشش خواهد نمود اعالن می کنند:
 -1جمع ّیت انقالب سرخ ایران اصول
سلطنت را ملغی کرده جمهوریّت
شوروی رارسم ًا اعالم می کند.
 -2حکومت جمهوری حفاظت جان
ومال عموم اهالی را بشارت می دهد.
 -3هرنوع قرارداد ومعاهده که
دولت ایران قدیم وجدید باهردولتی

منعقدکرده لغو وباطل می داند.
 -4حکومت جمهوری همه ی اقوام
بشررا بالتفاوت با این آمال شریک
دانسته ودرباره ی آنها به تساوی
رفتارکرده وحفظ شعائر اسالمی را نیز
از فرایض می داند».انقالب جنگل280-
روز بعد ازصدور اعالم ّیۀ مزبور،
کمیته ی انقالب ،هیئت دولت
مو ّقت ایران را(نه گیالن را) به شرح
زیرمعرفی می کند:
سرکمیسر وکمیسر جنگ میرزاکوچک
کمیسرداخله میر شمس الدین [وقاری]
کمیسر خارجه سید جعفر صومعه سرایی
کمیسرمال ّیه میرزامحمدعلیپیربازاری
کمیسرقضایی محمود آقا
کمیسر معارف حاج محمدجعفر .
کمیسرتجارت میرزا ابوالقاسم فخرایی.
کمیسرپستوتلفنوتلگرافنصراهللرضا.
کمیسر فواید عامه میرزا محمدعلی
خمامی(گیلک).از کتاب انقالب
جنگل( 282 -درکتاب سردار جنگل
وتاریخ گیالن نیزعین ًا چنین آمده
است).
گفتنی است که هیچیک از اعضای
دولت انقالبی ایران بنا به خواست
واراده ی میرزا،از عدالتی ها ویا
کمونیستهانبوده اند.
درهمین زمان ارتش سرخ به بهانه ی
بیرون راندن نیروی نظامی بریتانیا
ازحریم امن ّیتی مرزهای خود،پس از
عقب نشینی نیروی نظامی انگلیس
از انزلی وسپس ازرشت که تاگردنه
های منجیل ادامه یافته بود ،وارد
خاک ایران شد ودرگیالن به ویژه در
انزلی ورشت مستقرگردید ،حضور
ارتش سرخ در گیالن سبب تقویت
کمونیست های ایرانی گردید که باورود
عدالتی ها از باکو با پشتیبانی ارتش
سرخ ،به فکرافتادند در گام نخست
به تضعیف قوای جنگلیان که مخالف
برقراری رژیم کمونیستی در ایران
بودند ،پرداخته سپس منظور خودرا
عملی سازند.
گیلک دراین باره چنین می
نویسد«:بنابراین از طرفی درکارهای
حکومت[جمهوری] ایجاد موانع کرده
واز طرف دیگرسعی داشتند کوچک

خان را مقصر قلمداد وبه این بهانه
قدرت را ازدست وی بربایند،تصورمی
کردند بعداز گرفتن قدرت خواهند
توانست درمقابل انگلیسی ها عرض
اندام نموده وآنان رابطوریکه خود می
گفتند ازایران بیرون برانند ودراین
موقع جمعی از افراد جنگل را نیز
باخود همدست ساخته بودند» .تاریخ
انقالب جنگل  307-و308
باحضور ارتش سرخ درگیالن که
سبب جدایی افراد نسبت ًا زیادی از
همراهان میرزا ازاوشده بود که به
کمونیستها پیوسته بودند ،میرزا به
درد سر عجیبی افتاده بود،او دراین
باره در مصاحبه ای با مسیو یقیکیان
که سالها بعد درروزنامه ی ایران کنونی
شمارۀ22اردیبهشت 1323انتشاریافته
است ،می نویسد«:پرسیدم شما دوباره
باروسها مذاکره کردید چطورشد
تاحاال به خیاالت ونقشه های شان
پی نبردید[؟] در جواب گفتند :مبارزه
کردن با بلشویکها سخت تراز مبارزه
کردن با انگلیسی هاست.بلشویکها
همان روسهای نیکالیی هستند که
درایام امپراطوری باما بخشونت رفتار
می کردند .انقالب سه ساله نتوانست
روح وعقایدشان را عوض کند،چنانچه
انقالب شش سالۀ جنگل نیز نتوانست
روح واخالق مجاهدین مارا تغییر دهد.
روسها درایام امپراطوری[رژیم تزاری]
اگر برما فشار وارد می آوردند ماداد
وفریاد کرده واز افکارعامه دموکراتها
وآزادی خواهان دنیا کمک می
خواستیم ،ولی ازطرف دولت انقالبی
روسیه به مافشار می آورند مااز
هیچ کس نمی توانیم کمک بخواهیم
زیراازطرف ایشان گفته خواهد شد
که کلیۀ اقدامات شان برای پیشرفت
انقالب بین المللی وآزادی ملل کوچک
است .باانگلیسی ها می شود حرف زد
اگر آنها حرفهای حسابی مارا نپذیرند
خواهیم گفت که انگلیسی های ظالم،
دشمنان کشور مابوده ومی خواهند
مارا خفه کنند...خاطر جمع باشید که
انگلیسی ها با 100هزار نفرقشون نمی
توانند مارامحوکنند وتشکیالت مارا
بهم بزنند زیرا افکار عامه ملت ودنیا را
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خ ن مت
ه
میرزا کوچک خان  ،آزاده ای هک هب یا ت م شد!
پژوهشی از ک  .هومان

احترام می کنند ولی روسهای انقالبی
با هزارنفر می توانند برای انهدام ما
تمام جنگلهارا آتش بزنند وکسی
حق نخواهدداشت که اعتراض کرده
یا چیزی برعلیه آنها بگوید زیرا آنها
مراآلت ومزدور سرمایه داران خارجه
خواهند نامید وامحای تشکیالت مارا
برای نفع وفتح انقالب الزم خواهند
دانست.
پرسیدم اگر روسها به شما روی
بدی نشان داده وموافقت فیمابین
حاصل نگردد چه خواهید کرد؟ گفت:
دوباره به جنگل رفته وسعی می کنیم
بی طرف باشیم،اگربه ماحمله کنند از
خودمان دفاع می کنیم».تاریخ انقالب
جنگل 287 -
گر چه میرزا در ابتدای کاربا گذشتها
ووعده ووعیدهایی که سران شوروی
ازخود نشان داده بودند وتشویق
طیفی از آزادی خواهان  ،قراردادی
را چندی پیش بانمایندگان کرملین
درانزلی به منظور جلب پشتیبانی آنان
در مبارزه با مداخالت دولت انگلیس
ودولت فاسد ووابسته به آن دولت
بسته بود(که شرح آن گذشت)،اما با
رفتاری که نمایندگان اعزامی شوروی
پس از اندک زمان باورود ارتش
شوروی به گیالن از خود نشان دادند
وسرازیر شدن عدالتی ها ازبادکوبه
وپشتیبانی روسها ازکمونیستهای
ایرانی ،برخالف قرارداد بسته شده
بین میرزا ونمایندگان روسیه درانزلی
و با تفرقۀ تعدادی از همراهان میرزا که
شدت سبب تضعیف جنگلیان شده
به ّ
بود و زورمیرزا به نیروی نظامی شوروی
نمی رسید ،چاره ای به جزقهر کردن
با نمایندگان دولت روسیه شوروی
وکمونیستهای ایرانی و ترک رشت و
رفتن باباقیمانده ی افراد خود به جنگل
نداشت که اگر سرسپرده ی دولت
شوروی ودر اندیشه ی جدایی از پیکر
ایران می بود،از ورود نیروی شوروی
به گیالن ،به خاطرسرسپردگی  ،بدون
تردید باآغوش باز ازآنان استقبال
می کرد و به هدفش می رسید که نه
دولت ایران را رمق مقابله با روسهابود
ونه دولت انگلستان را،ودولت امریکا
نیزپس از پایان جنگ جهانی نخست
به موجب قانون «مونروئه»از دخالت در
امور سایر کشورها خودرا کنار کشیده
بود .
واین تنها میرزا نبود که در بدو
امرفریب خورده بود بلکه با تبلیغات
فریبنده ای که کرملین نشینا ن
انقالبی به کار برده واز خود فرشته
خصاالنی در بند غم انسانهای ضعیف
ومظلوم وپشتیبان انسانهای دربند
استعمار واستثمار به جهانیان عرضه
کرده بودند ،بسیاری از روشنفکران
وصاحبان اندیشه غربی رانیز

توانسته بودند حتا تا چندسال پیش
ازفروپاشی ،به سوی خود جلب واز
حمایت آنان برخوردار شوند.متأسفانه
بسیاری از ما رویدادهای گذشته را بر
معیار های زمان حاضر می سنجیم وبه
داوری می پردازیم.
بسیاری از ایرانیان به ویژه از طیف
تحصیلکرده ها نیزازهمان زمان تا
زمان فروپاشی دولت شوروی ،سرزمین
روسیه رابهشت برین وکرملین
نشینان را منادیان آزادی وبرابری
ودوستی وپشتیبان ملل ضعیف وتحت
استعمارمی پنداشتند ،مث ً
العارف
قزوینی شاعر ملی وپر احساس میهن
ماسروده بود:
بلشویک است خضرراه نجات
بر محمد وآل او صلوات
ای لنین ای فرشته ی رحمت
کن قدم رنجه،زودوبی زحمت
تخم چشم من آشیانه ی توست
حین بفرما که خانه خانه ی توست
ویا احسان طبری نویسنده ی
کتاب«کژراهه» پس از بازداشت وانابت
در دادگاه جمهوری اسالمی،دریکی از
سالهای دهه ی بیست چنین سروده بود:
چهره ی الهام بخش استالین
نوررحمت می فرستد برزمین !
وچه بسیار کسان دیگر که زندگی
شان به خاطر همین اشتباه وفریب
خوردن تباه گردید ،میرزا نیزدر راه
مبارزه با مداخالت دولت انگلیس
درایران ودولت دست نشانده اش،
ابتدا به دام این فریب افتاده بود،آنهم
در ابتدای کار بلشویکها که کسی
شناخت درست وروشنی از ن ّیات
گردانندگان آن نداشت،بنا براین
کار میرزا اگر به مصلحت ویا حتا به
اشتباه تعبیر وتفسیر شود به واقع ّیت
نزدیکترخواهدبود ،تا اورا به خیانت
وتجزیه طلبی متهم کرد،به ویژه که
این امید واهی واشتبا ِه میرزاچندان
به درازا نکشید واوبسیار زودتر
ازبسیاری ازدیگران به اهداف وباطن
کرملین نشینان پی بُرده وپا پس
کشیده بود ،ضمن ًا فراموش نکنیم که
طی قراردادی که میرزا با نمایندگان
ّ
شوروی در کشتی کورسک بسته بود
وپیش ازاین متن آن ارائه گردید ،عدم
اجرای اصول کمونیزم ومنع تبلیغات
کمونیستی(بند )1وعدم مداخله
روسها درایران(بند،)4درآن قید شده
بود،همچنین در بیان ّیه ی صادره از
سوی دولت موقت انقالبی ایران تصریح
شده بود که حفظ شعائر اسالمی از
فرایض خواهد بود که هیچیک ازموارد
اشاره شده کمترین همخوانی بااصول
ومرام کمونیستی نداشته است،به
ویژه که میرزا خود یک مذهبی مؤمن
ومعتقدبود ودر کابینه اش حتا یک
عضو از کمونیستها نبود.

آنچه که تا کنون به گونه ای گذرا
وفشرده ازاهداف واعمال میرزا کوچک
خان و اعالم ّیه های صادره ازسوی
اونگارش شده است،به روشنی نشان
می دهد که هدف او جزکوتاه کردن
دست بیگانگان درامورایران ورجال
فاسد وخودفروخته به بیگانه نبود،باهمه
ی این حال اوبا رجال خوشنام وآزادی
خواه در تماس ومراوده بوده است که
بعض ٌا ُمش ّوق اودرمبارزه ی مسلحانه
بوده اند ،نه آنچنانکه اوبه خیانت
ویاجدایی خواهی سرزمین گیالن
ازپیکرایران،ازسوی برخی متهم است
که اگر خواسته شود به تمامی شواهد
ومدارک ُمستند که بیانگراوج میهن
دوستی وعشق میرزا به ایران است
پرداخته شود،نیاز به نگارش کتابی
افزون برچند سد برگ خواهد بود.
اگراو یک شارالتان سیاسی ویا جدایی
خواه فرصت طلب بود وبه ایران
نمی اندیشید ،پیشنهاد نماینده ی
انگلیس را(کلنل استوکس) که پیش
ازاین اشاره شده است می پذیرفت
ویا خواسته های نمایندگان شوروی
رابدون هرگونه شرط وشروطی
باآغوش باز پذیرا می شد ،به ویژه در
تمامی اعالم ّیه هاییکه از سوی اوصادر
شده است به ملت ایران ویا دولت
ایران ویا جمهوری ایران اشاره دارد
نه جمهوری گیالن ،تاازآن به تجزیه
طلبی اوتعبیر شود.فراموش نشود
که میرزا خواهان بر قراری رژیمی
درایران بود(جمهوری) که سه سال
بعد رضاخان سردارسپه ونخست وزیر
وقت،خواهان آن بود،که بامخالفت
بسیاری از هوداران رژیم پادشاهی به
ویژه روحانیان مواجه گردید.از این
رو جای تردید نیست که قاجارهایکی
از مخالفان سرسخت میرزابوده اند،
همانگونه تا کنون به خاطر سقوط
احمد شاه ،از هیچ کارشکنی وتهمت
نسبت به رضا شاه ،آن سردار بزرگ
ایرانسازفروگذار نکرده اند.
زمانیکه پس از سقوط رومانوف ها،
مساواتی ها با کمک دولت عثمانی(ترک ّیه)
موفق به تأسیس دولتی مستقل با نام
جعلی «جمهوری آذربایجان» درسرزمین
آران شدند،روزنامه ی رسمی جنگل
درهمان موقع در شمارۀ24ربیع
الثانی1336مقالۀ مفصلی در اعتراض
به نام جعلی مزبور زیرعنوان«دیگ
همسایه زایید!» نوشت ومیرزا
یکی از شخص ّیت های فرهنگی به
نام«عرفانی» رابه عنوان نماینده
ی جنگلیان جهت اعتراض به
انتخاب چنان نامی وگفتگو بارهبران
آن دولت روانه ی بادکوبه می کند.
در گزارش آقای عرفانی به
میرزاپس از بازگشت از باکو(که بسیار
مفصل است وما تنها به چکیده ای

از آن اشاره می کنیم)،آمده است
که «:پس از ورود به باکوهمراه آقای
محمدخان مراغه ای(محمدساعد
مراغه ای نخست وزیر پیشین رژیم
پهلوی)سر کنسول ایران درآن ناحیه
با رهبران آن دولت به خاطر نام جعلی
آذربایجان که برخود نهاده بودند به
گفتگو واعتراض نشستیم که درپاسخ
گفتند ما هیچگونه نظر سویی وطمعی
نسبت به خاک ایران وآذربایجان ایران
نداریم،بلکه طرفدار استقالل کامل
تمام ّیت ارضی ایران می باشیم و.»...که
اظهارات سران حکومت باکو جنگلیان
را قانع نکرد ،اما چون از موقع ّیت یک
دولت به رسم ّیت شناخته شده به نام
ایران نبودند ،کاری هم به جز اعتراض
از دست شان بر نمی آمده است،اما
دولت مرکزی ایران به نخست وزیری
وثوق الدوله ،بدون کمترین اعتراض،
آن دولت را با همان نام به رسم ّیت
شناخت وبا اعزام نمایندگانی به
سرپرستی سید ضیاء الدین طباطبایی
درتاریخ آذرماه 1298به باکو چند
قرارداد تجاری و گمرکی وسیاسی با
آن دولت منعقد کرد واز سفیرآن دولت
نوبنیاد به نام «اسمعیل خان زیاد خان
اُف» در تهران استقبال کرد!
اگر چه کاری ازدست جنگلیان
که وجهۀ رسمی دولتی نداشتند
ساخته نبود،ولی همین اعتراض
واعزام نماینده به باکو ،بیانگرنگرانی
ژرف میرزا ازعواقب انتخاب چنین
نامی برروی سرزمین تاریخی «آران»
ومراتب میهن دوستی میرزاوعشق اوبه
یکپارچگی ایران می باشد که جای
کمترین تردید ُ
وشبهه ای نیز نیست
ورویدادهای آینده نیزبا تشکیل دولت
پوشالی«فرقۀ دموکرات آذربایجان»
وآنچه را که چندسالی است برخی
مزدوران بیگانه ی تجزیه طلب ویا
ناآگاهان ُهویّت گم کرده ی ایرانی،به
بهانه ی تشابُه نام دوسرزمین  ،جیغ
بنفش ازحلقوم خود سرمی دهند و
خواهان یکپارچگی به سود رژیم باکو
می باشند،نگرانیهای میرزا رااز این نام
جعلی از سالها دوربه روشنی آشکارمی
سازد.
به نوشته ی ابراهیم فخرایی
ازدیگر یاران نزدیک به میرزا «:اساس ًا
هم بستگی جنگلی ها با شورشیان
روسی[بلشویکها] اجباری والزامی
بود واین اجبار اززمان بمباران
غازیان وعقب نشینی قوا ِء انگلیس
آغاز گردید،ایستادگی جنگل دربرابر
نیروی مهاجم[شوروی ها] کمترین
تأثیر نداشت چه درحالیکه دولت
امپراطوری انگلیس نمی توانست
باهمه ی تجهیزات واستحکاماتش تاب
مقاومت بیاورد ایستادگی یک عده
بقیه درصفحه ۴۶

دکتر طلعت بصاری (قبله)

( فرنگیس)

خاطره ای از رپوین گنابادی

فرنگیس دختر افراسیاب همسر سیاوش ومادر کیخسرو بود.

فرنگیس قسمت اول
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روزی پیران به نزد سیاوش آمد و بدو
گفت تو خود میدانی که امروزه جاه و
مقامت نزد افراسیاب از هر کس واالتر
است .اگر این نزدیکی به خویشاوندی
انجامد بهتر خواهد بود و با اینکه تو
همسر دختر من هستی چون به تو بیش
از هر کس و هر چیز عالقه دارم مصلحت
آن می بینم که دختر افراسیاب فرنگیس
را از او بخواهی.
به باال ز سرو سهی برتر است
ز مشک سیه بر سرش افسر است
هنرها و دانش ز اندازه بیش
خرد را پرستار دارد به پیش
سیاوش به پیران گفت اگر تقدیر چنین
است که باید در توران زمین بمانم و از
دیدار بهرام و زنگه و دیگر دالوران و
دستان که پروردگار و تهمتن که روشن
بهار من است محروم بمانم .آنچه مصلحت
بدانی پذیرا هستم .در باره فرنگیس هم
کدخدایی کن و ترتیب کار را بده.
پدر باش و این کدخدایی بساز
مگو این سخن با زمین جز به راز
پیران شادان و خندان به درگاه شاه آمد
و در پیشگاه او دست بر سینه بایستاد.
افراسیاب از پیران پریسد چه میخواهی
بگوی .پیران گفت سیاوش پیغام فرستاده
است که مرا چون پدر پناه داده و در کنار
گرفته ای و به بخت تو غمهای من جای
به شادیها داده شنیده ام دختری در پس
پرده داری که خواستار او هستم.
پس پرده تو یکی دختر است
که ایران و تخت مرا درخور است
فرنگیس خواند همی مادرش
شوم شاد اگر باشم در خورش
اگر شاه مرا به دامادی خود مفتخر سازد،
سرافرازتر از آن خواهم بود که هستم.
افراسیاب را دیده پر آب گشت و در
اندیشه شد  ،زیرا ستاره شناسان به او
گفته بودند که از نژاد تو و شهریار ایران
فرزندی به بار خواهد آمد که بر و بوم
توران را با خاک یکسان خواهد کرد .اینک
میدید که آن گفته به حقیقت می پیوندد.
پیران به افراسیاب گفت دل بد مدار
چون:

کسی کز نژاد سیاوش بود
خردمند و بیدار و خامش بود
به گفتار ستاره شناسان منگر زیرا ناموری
که از این دو نژاد بوجود آید ،شهریار
ایران و توران خواهد شد و دو کشور از
کارزار خواهند آسود .افراسیاب به پیران
گفت بر رای تو کار خواهم کرد.
پیران نمازش برد و زود به نزد سیاوش
آمد و ماجرا باز گفت .آنگاه با هم شادان
به میگساری نشستند .روز دیگر سپهدار
پیران به کاخ سیاوش روی نهاد و به گفت
آماده پذیرایی دختر شهریار شو و اگر
موافقی فرمان بده تا به انجام امور پردازم.
سیاوش که از پیران شرمنده بود ( چون
جریره دختر پیران همسر سیاوش بود) به
او گفت اختیار با تو است و میدانی که از
من چیزی بر تو پنهان نیست .پیران کلید

پیران و افراسیاب نیز با شتاب وسایل
عروسی را آماده می کردند .برای تدارک

در گنج را به گلشهر کدبانوی خود سپرد و
از او خواست در خور فرنگیس و سیاوش
وسایل آرایش و عروسی و پذیرایی از او
را آماده سازد .گلشهر در گنج را گشود و
خدمتگزارانبرگزید.
زبرجد طبقها و پیروزه جام
پر از نافه مشک و پر عود خام

این جشن و سرور حتی مرغ و ماهی هم
نخفتند.چون از همه جهت آماده پذیرایی
شدند ،پیران به گلشهر پیغام فرستاد تا
هر چه زودتر فرنگیس را به کاخ سیاوش
برد  .گلشهر به نزد فرنگیس شتافت
و زمین بوسه داد و گفت که خورشید
را گشت ناهید جفت .هم امشب باید

دو افسر پر از گوهر شاهوار
دوپاره یکی طوق و دو گوشوار
یکی تخت زرین و کرسی چهار
سه نعلین زرین زبرجد نگار
پرستنده سیصد به زرین کاله
ز خویشان نزدیک صد نیکخواه
پرستار با جام زرین دو شست
گرفته از آن جام هر یک به دست
همان صد طبق مشک و صد زعفران
سپردند یکسر به فرمانبران
به زرین عماری و دیبا جلیل
برفتند با خواسته خیل خیل
بیـــاورد بانو ز بهر نثار
ز دینار با خویشتن سی هزار

گش
ت
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ب
ی رد یان تا ها

هب انتخاب م.ع.آشنا

به نزد شاه روی و کاخ او را همچون ماه
بیارایی .فرنگیس به نزد سیاوش رفت و
با او پیمان همبستری بست .یک هفته
گذشت و افراسیاب هدیه های بسیار
به کاخ سیاوش فرستاد و بر منشوری
از حریر فرمانروایی قسمتی از خاک
توران تا دریای چین را بدو واگذار کرد.
سپس مجلس سور آراست و در زندانها
را به روی زندانیان گشود و آنان را رهایی
بخشید .هشتمین روز  ،بامدادان ،سیاوش
و پیران به نزد افراسیاب آمدند و بر او
آفرینها خواندند .یک سال گذشت ،
روزی فرستاده ای از جانب افراسیاب نزد
سیاوش آمد که شاه گفته است از ماندن
در یک شهر ممکن است ملول شوی ،از
اینجا تا دریای چین را به بخشیده ام تا در
هرکجا که مایل هستی اقامت کنی
به شادی بباش و به نیکی بمان
ز خوبی مپرداز دل یک زمان
سیاوش از گفتار او شاد شد و با سپاه
روانه مکانی دیگر شد ،فرنگیس را نیز در
عماری نشاند و به همراه خود برد .پیران
ُگردهم به دنبال او به راه افتاد .سیاوش و
پیران سوی ختن رفتند که ساالر پیران
ز آن شهر بود .یک ماه در ختن مهمان
بودند  ،بعد از ختن حرکت کردند و
بجایی رسیدند که بسیار آباد بود  ،یک
طرف دریا و سوی دیگر کوه پر از نخجیر
با درختان بسیار و آب روان .سیاوش به
پیران گفت من در همین جا مقام خواهم
نمود و شهرستانی (شارستان) آباد با کاخ
و باغهای فراوان بنا خواهم کرد .پیران
رای او را پسندید .اخترشناسان بنای
شهرستان را در آن مکان خوش یمن
ندیدند .سیاوش دل آزرده گشت و پیران
دلداریش داد .پور کاووس محلی دیگر
برگزید و شهرستانی در آنجا ساختند.
چون ساخته شد سیاوش گفت میدانم
زندگی من چندان نخواهد پایید و در این
مکان نه من و نه فرزند من هیچیک شاد
نخواهییم بود .مرگ بیگاه برمن حمله
خواهد کرد .پبران بدو گفت:
که افراسیاب از بال پشت توست
به شاهی نگین اندر انگشت تست
مرا نیز تا جان بود در تنم
بکوشم که پیمان تو نشکنم
ادامه دارد

خاطره ای دارم از آن روزها درباره ی ایرج
میرزا که باادیب نیشابوری حشرونشر
داشت .همانطورکه می دانیم ایرج میرزا
درعارف نامه همه ی مالها رابه یک چوب
رانده ولی یکی را مستثنی کرده وگفته :
فقط یک وقت یک آزاده بینی
یکی چون آیت اهلل زاده بینی
این شعر یک سابقه تاریخی دارد .کلنل
محمد تقی خان در مشهد قیام کرده بود
ومطبوعات طرفدار او بودند .ایرج ،هم
شاعر بود وهم آزاده .درآن وقت شیخ
احمد بهار نامی هم به لهجه ی مشهدی
شعر می گفت که با ملک الشعرای بهار
نسبت دوری داشت  .بهرحال این شیخ
احمد بهار شعرهای محلی می گفت واز
جمله شعرهایی برضد رئیس الوزرای
وقت -قوام السلطنه  -ایرج در جواب
یکی ازشعرهای او شعر معروف « داش
غالم» خودرا گفته بود  .البته این شعر
خیلی مفصل است ودرروزنامه ها چاپ
شده  .بعد کلنل شکست خورد وکشته
شد وبگیر وببند راه افتاد  .افسری بنام
امیر لشکر حسین آقاخان درمشهد
شروع کرد به توقیف طرفداران کلنل
وایرج میرزا جالل الملک هم در مظان
بود که باید توقیف می شد .یک شب ،
پیش مرحوم ادیب بودم که ایرج سرزده
وارد شد .البته او اغلب پیش ادیب می
آمد وروی فرش پاره پاره ومندرس او می
نشست اما زندگی خودش مجلل بود..دم
ودستگاه مرتب و آبرومندی داشت.
جالل الملک به اتفاق ادیب به آن یکی
اتاق رفتند  .یکی دودقیقه بعد ادیب تنها
آمد به سراغ من وگفت  :آقا وضع عجیبی
شده است  .مالحظه کنید حضرت واال
به من پناه آورده  .می خواهند ایشان را
توقیف کنند حاال ما چه بکنیم ؟ حتم ًا
باید برای ایشان مشروب تهیه شود حاال
کی باید برود برای تهیه آن  ...شما باید
بروید.
منهم که طلبه بودم وجائی را نمی
شناختم  .البته شنیده بودم که چند نفر
ارمنی مشروب می فروشند .اما این جور
جایی را بلد نبودم  .خالصه راه افتادم
پرسان پرسان ارمنی مشروب فروش را
پیدا کردم و یک بطری مشروب خریدم
وبرگشتم به حجره ادیب .ادیب خیلی از
من تشکر کردوگفت :آقا مواظب باشید
کسی نفهمد .حاال شمابرگردید خانه

وفرداصبح زود بیائید.
روزهای بعد گاهی میرفتم
چلو کباب می گرفتم
چونکه زندگی ایرج خیلی
تروتمیز ومجلل بود ونمی
توانست دیزی فقیرانه
ادیب را بخورد  .شب
سوم که شد مرحوم ادیب
گفت  :آقا ما با حضرت واال
فکر خوبی کردیم گفتم :
چه فکری ؟ گفت :
دراینجا به حضرت واال
سخت می گذرد  .اتاق ما
خیلی محقر است وممکن
است همسایه ها هم خبر
شوند واسباب زحمت
حضرت واال بشوند .برای
ماهم خوب نیست .
مافکر کردیم که بهتراست
حضرت واال تشریف ببرند
منزل آقازاده  .آنجا امن
تر است  .آقازاده همان
آیت اهلل زاده بود ومردم

به او آقازاده می گفتند  .او فرزند آخوند
مال کاظم خراسانی بود که از علمای
مشروطیت است  .آقازاده در مشهد
خیلی نفوذ داشت  .بطوریکه دولت
هروقت می خواست والی جدیدی
به مشهد بفرستد قب ً
ال با آقازاده
مشورت می کرد  .ادیب گفت فرداشب
هواکه تاریک شد  ،حضرت واال به
منزل آقازاده می روند  .البته آقازاده
خیلی به مرحوم ادیب احترام می
گذاشت و به وی ارادت داشت  .ایرج
ده پانزده روزی آنجا مانده بود .بعدهم
آقازاده ایشان را فرستاده بود به جای
دیگر وبعد وساطت شده بود واز دولت
گرفته
خط امان
برای ایشان
بودند .چند وقت بعد ایرج دوباره
به مشهد برگشت ویک شب آمد
پیش ادیب ومنهم آنجا بودم .نشسته
بودیم واوهم « عارف نامه » اش
را می خواند وقتی به این شعررسید:
فقط یک وقت  ،یک آزاده بینی
یکی چون آیت اهلل زاده بینی
گفت  :نگفتی چرا برای آقازاده شعر گفته
ام وتعریفش را کرده ام  .بگذارید برایتان
بگویم آن شب که بخانه آنها رفتم چه
شد؟ من درگوشه اتاقی نشسته بودم
وفکر می کردم که خدایا من شاعر رند
الابالی درمنزل این مجتهد چه خاکی
برسرم بریزم که آقازاده با خوشروئی
ومهربانی آمد پیش وگفت  :حضرت واال
معلوم است که خسته وکسل هستید
بفرمائید برویم آن اتاق  .پاشدم رفتم
به اتاق دیگری .همینکه وارد اتاق شدیم
دیدم به به  .به به چه دم ودستگاهی ،
وسایل را طوری ترتیب داده بودند که
انگار در خانه خودم بودم  .مثل این بود
که آقازاده از تمام جزئیات زندگی من
اطالع داشتند .خالصه هرچه بخواهی
آماده بود  .باخودم گفتم کجا از اینجا
بهتر ونشستم ده پانزده روزی درآنجا
بمن چنان خوش گذشت که در خانه
خودم هرگز این جور خوش نگشته بود.
پس از تعریف این سرگذشت گفت به این
جهت است که این بیت را گفته ام .
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زانن شاهـناهم

بخش هفدهم

صفحه  ۴۹۰جلد ششم پژوهش گران
معاصر نوشته هوشنگ اتحاد.
ایرج میرزا

کوتاه وخواندنی

کـوتاه

وخواندنی

نام خیام درکره ماه

تساوی زن ومرد در ایسلند

آب تنی بخاطر سال نو

درکره ماه دهانه ی مشهوری بنام خیام
باقطر  ۷۰کیلومتر وجوددارد  .این دهانه
درسال  ۱۹۷۰میالدی توسط اتحادیه
جهانی نجوم به افتخار این فیلسوف
بزرگ ایرانی نامگذاری شد ( ارسالی
مهدی -م .از یزد)

ایسلند تنها کشور جهان است که
حقوق زن ومرد در هرزمینه ای کامال
مساوی ویکسان است  .درنه سال
گذشته ایسلند توانسته است این
عنوان را همچنان حفظ کند .نیمی از
نمایندگان مجلس ایسلند زن هستند.
در  ۵۰سال گذشته بیش از بیست سال
رئیس جمهوری این جزیره زن بوده
است .از سال  ۲۰۱۵نیمی از کارمندان
عالی رتبه ادارات دولتی زن هستند.
دستمزد زن ومرد نیز مدتهاست
یکسان است اما از اول ژانویه امسال
این امر برای اولین بار درایسلند
بصورت قانون درآمدکه اگر مردی
در کار همسان از زن همکارش بیشتر
حقوق بگیرد خالف قانون است .

ازسال  ۱۹۶۵در هلند,وچند کشور
دیگر دراروپا ،بدعتی نهاده شده که
اول ژانویه مردم تن به دریا می سپارند
و آب تنی می کنند .

مصرفبیسابقهگوشتوتخممرغ
چنین برآورد شده است که آمریکایی
ها درسال  ۲۰۱۸هرکدام بطور میانگین
 ۲۲۲پوند برابر با  ۱۰۰/۸کیلو گرم
گوشت قرمز و گوشت ماکیان مصرف
خواهند کرد.
وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد که
این رقم رکورد محسوب می شودکه
از سال  ۲۰۰۴تا کنون سابقه نداشته
است .مصرف تخم مرغ در آمریکا نیز
امسال بیش از همیشه خواهد بود.

آزادی زندانیان سیاسی

به این ترتیب چین رسم ًا به بزرگترین
بازار فروش کادیالک تبدیل شده است

خسارات توفان در ۲۰۱۷
دراواخر سال گذشته میالدی آمریکایی
ها بیشترین خسارات را از توفانهای
خانه بربادده متحمل شدند .گفته می
شود خسارات ناشی از چند توفان
شدیدی که نواحی جنوبی آمریکارا
درنوردید بیش از  ۳۰۶میلیارد دالر
بوده است .

افزایشتعدادمهاجراندر۲۰۱۷
امسال نیز بیش از  ۴۰هزار نفر در اول
ژانویه درآبهای نزدیک الهه به شنا
پرداختند .حرارت آب در این روز ۵
تا  ۸درجه سانتیگراد بود اما علیرغم
هوای سرد مردم به این رسم تازه خود
عمل کردند.

درسال  ۲۰۱۷تعداد مهاجرینی که ازراه
دریا خودرا به اروپا رساندند  ۱۷۱هزارو
 ۶۳۵نفر بوده است  .سازمان بین
المللی مهاجرین که این آماررا منتشر
کرده است می گوید این رقم دوبرابر
تعداد مهاجرینی است که در سال
 ۲۰۱۶به اروپا کوچ کردند.

افزایش فروش کادیالک
درچین
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وقتی کشوری به اعتراضات مردم
خود و خواست بحق ناظران حقوق
بشر اهمیت می دهد نتیجه ی آن
آزادشدن زندانیان سیاسی است .
در اتیوپی مردم تظاهرات کردند و
خواستار آزادی زندانیان سیاسی
شدندو کروههای حقوق بشری در
جهان هم به دولت اتیوپی اعتراض
کردند که چرا حقوق بشررا رعایت نمی
کند .هایله میریام رهبر اتیوپی دستور
داد همه زندانیان سیاسی در آن کشور
از زندان آزاد شوند.
در بعضی کشورها این درخواستها
نتیجه عکس می دهد .

درسال  ، ۲۰۱۷یعنی سال قبل،
 ۱۷۵۴۸۹دستگاه اتومبیل کادیالک
ساخت آمریکا در چین بفروش رسید.
فروش سال گذشته حدود  ۵۱درصد
ازفروش سال  ۲۰۱۶بیشتر بوده است
اما در بازارهای آمریکا فروش کادیالک
با  ۸درصد کاهش روبرو بوده است .

دروغ رژیم ایران
پس از تظاهرات مردم ایران علیه
دولت جمهوری اسالمی که چندروز
طول کشید و بزرگترین اعتراضات
مردمی پس از سال  ۲۰۰۹میالدی بود
دولت اعالم کرد بیش از  ۴۵۰نفررا
دراین رابطه دستگیر کرده است  .اما
یکی از نمایندگان مجلس اعالم کرد
تعداد دستگیرشدگان بیش از ۳۷۰۰
نفر است  .عالوه براین بیست وچند
نفر نیز در حین تظاهرات و یا پس از
آن در بازداشتگاهها براثر شکنجه به

و کشته شدگان در تظاهرات توسط
خود تظاهر کنندگان بقتل رسیده اند.
درمورد کشته شدگان براثر شکنجه در
بازداشتگاهها دولت هیچ توضیحی به
مردم نمی دهد .درچندروز تظاهرات
بسیاری از وسایل ارتباطی دنیای
مجازی فیلتر شده بود که روحانی پس
از آرامش تظاهرات دستور رفع فیلتر
را صادر کرد.

حملخورشتکاریازلندنبهبوردو
درروز  ۱۳ژانویه  ۲۰۱۸یعنی حدود
یک ماه پیش یک رستوران هندی
درهمشایر انگلستان به سفارش
مشتری خود خورشت کاری را با یک
هواپیمای دربست به  ۵۰۰مایل دورتر
در بوردوی فرانسه حمل کرد .این کار
سابقه تاریخی دارد  .درسال  ۲۰۱۴هم
یک رستوران هندی در بیرمنگهام
انگلستان خوراک یخ زده کاری را
که فقط  ۲۷۵۷دالر قیمت داشت به
گروه سازمان ملل در کنگو(فاصله
 ۴۰۰۰مایلی) فرستاد .درسال ۲۰۰۱
هم یکی از اعضای تیم رگبی آفریقای
جنوبی یک پیتزا درشهر کیپ تاون
سغارش داد تا به اتاق او درهتلی واقع
درسیدنی استرالیا فرستاده شود.

زمانی یکی از شهرهای قفقاز رکورد
عمر باالی صدسال را داشت و ساکنین
این دهکده راز طول عمرخودرا در
نوشیدن شراب قرمز می دانستند.
امروز :ایکاریا در کنار جزیره ساردینیا
در ایتالیا ،شهر نیکویا در کاستاریکا،
جزیره اوکیناوا در ژاپن و شهر لوما
لیندا در ایالت کالیفرنیای آمریکا از
جمله مکانهای دنیاست که به «مناطق
آبی» معروفند .دراین  ۵منطقه
مشخص در دنیا ساکنان آن نسبت
به سایر مردم جهان عمر طوالنیتری
دارند .ساکنین ایکاریا(عکس زیر)
براین باورند که طول عمرشان بیشتر
به این دلیل است که درفعالیت های
روزانه خود هدف دارند .یکی از مردان
این جزیره می گوید ما هرگز باهم
قرار نمی گذاریم که درفالن ساعت
همدیگررا ببینیم درنتیجه برای
رعایت کردن قرارومدارها تحت فشار
نیستیم  .مسابقات قایقرانی ترتیب
می دهیم که حداقل سن شرکت
کنندگان باید باالی  ۷۰سال باشد.
بنابراین فعالیت هم یکی از رازهای
عمرطوالنی است و نکته دیگرهم رژیم
غذایی است که ما همه غذاهای ویژه
مدیترانه ای می خوریم .

قهرمان دزد
در کارولنای شمالی مسابقه دونات
خوری برگزارشد .برنده این مسابقه
بعدا ً دستگیر شد  .جرم او دزدیدن
دونات از یک فروشگاه دانکین دونات
بود.

محکومیت  ۱۷۵سال زندان
درآمریکا که به کشور سذمایه داری
یا کاپیتالیست مشهور شده است
بسیاری به نان شب محتاجند :درشهر
گرینزبورو در آالباما  ۲۴۹۷نفر زندگی
می کنند که  ۳۹درصد آنها زیر خط
فقر ند .درش ِرور پورت لوئیزیانا ۱۹۹۳۱۱
نفر بسر می برند که  ۲۴درصد آنها زیر
خط فقر ند.ودر شهر  ۴۵۰۰نفری سنت
جنویو واقع در میسوری  ۲۷درصد زیر
خط فقر بسر می برند .درمنطقه زی بچ
در داکوتای جنوبی  ۲۸۰۱نفر زندگی
می کنند که  ۴۰درصد آنها زیر خط فقر
هستند .الی آخر...

دکتر الری نسار پزشک دانشگاه
میشیگان وپزشک گروه ژیمناستیک
آمریکا به جرم رفتار جنسی نامناسب
با دختران تیم ژیمناستیک به ۱۷۵
سال زندان محکوم شد .بیچاره دکتر
باید بعداز مرگ هم مدتی درزندان
بماند؟ یا در آن دنیا به حسابش
رسیدگی خواهد شد.

المپیک سیاسی

رژیم غذایی مدیترانه ای

گران ترین ده شهر جهان
طی آماری که احیرا ً گرفته شده ده
شهر گران ترین شهر جهان هستند .
به این شرح:
 -۱هنگ کنگ در چین گرانترین
شهردنیاست وپس ازآن شهرهای
دیگر عبارتنداز:
 -۲سیدنی دراسترالیا  -۳ونکوور در
کانادا -۴ .سانتاکروزدر کالیفرنیای
آمریکا  -۵سن حوزه در کالیفرنیای
آمریکا  -۶ملبورن دراسترالیا -۷
سانتاباربارا درکالیفرنیای آمریکا
ولوس آنجلس آمریکا  -۸هونولولو در
هاوایی آمریکا  -۹سانفرانسیسکوی
کالیفرنیا درآمریکا و سالیناس ،
مونتری کالیفرنیا درآمریکا -۱۰تورانگا
در وسترن بی آو پلنتی Western Bay
 of Plentyدر نیوزیلند.

رژیم غذایی مردم خاورمیانه و
همچنین کشورهای سواحل مدیترانه
مانند ایتالیا  ،اسپانیا  ،یونان مراکش
و...بعنوان بهترین رژیم غذائی
شناخته شده است  .چرا؟ برای اینکه
دراین رژیم غذایی ماهی  ،میوه ،
روغن زیتون و خوراکی های دیگری
وجوددارد که برای سالمت بدن
مفیدند .بررسی های صورت گرفته

بزودی المپیک زمستانی در کره
جنوبی برگزار خواهد شد .برای شرکت
تیم ورزشی کره شمالی هیئت هائی
از دو کشور برسر میز مذاکره نشستند
و توافق شد که تیم کره شمالی دراین
المپیک شرکت کند .درحال حاضر
اعضای نمایندگی تیم کره شمالی
وارد کره جنوبی شده اند تا تشکیالت
و تأسیسات ورزشی کره جنوبی را
مورد بازدید قرار دهند .کره شمالی
ابراز تمایل کرده است تا دوکره دوباره
بهم به پیوندند .معلوم نیست این
المپیک که شدیدا ً سیاسی شده است
قادرخواهد بود دو کشوررا به همان
کشوراولیه تبدیل کند یاخیر؟
گفته می شود رهبر کره شمالی شخصا
در انتخاب هنرمندانی که قراراست
درالمپیک کنسرت بدهند دخالت
داشته استو خوانندگانی که به سبک
غربی می خوانند را انتخاب کرده است.
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کوتاه

وخواندنی

قتل رسیدند .سپاه پاسداران می گوید
هیچیک از اعضای سپاه دراین چندروز
تظاهرات با اسلحه به خیابان نیامدند

راز طول عمر

فقرای کشورسرمایه داری

نشان داده است کسانی که از این
رژیم غذایی استفاده می کنند کمتر
به بیماریهای قلبی  ،بیماری قند  ،و
سرطان سینه مبتال می شوند دراین
نوع رژیم غذایی انتی اکسیدان و مواد
ضد تورم وجوددارد که در پیشگیری
از انواع بیماریها مؤثر است .

پُرسش

وپاسخ

دکتر همایون آرام -نیویورک

آب و فواید آن

علمی

آب باعث رفع خستگی  ،تناسب وزن بدن  ،سالمت پوست و سالمت دستگاه گوارش می شود
آیا خطرناک ترازکوسه در دریاهاجیوانی
وجوددارد؟
اختاپوس موجودی دریایی است که
بدنی نرم و گرد دارد که هیچ استخوانی
درآن وجودندارد .بازوهای اختاپوس که
حدود  ۸تاست پوشیده از مکنده هایی
است بکمک آنها خودرا به صخره ها می
چسباند و به شکار می پردازد ..اختاپوس
دوچشم بزرگ شبیه بانسان و یک دهان
بشکل منقار دارد وقتی در معرض خطر
باشد مایع سیاهرنگی تولید می کند
گاهی این مایع بشکل خود اختاپوس
در می آید که مهاجم را فریب می دهد
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و بجای حمله به اختاپوس به این مایع
حمله می کند.کوچکترین اختاپوس ۲/۵
سانتیمتر و بزرگترین آن فاصله نوک
بازوهایش ازهم حدود  ۶متر است
نوعی اختاپوس سمی آبی رنگ وجود
دارد که طول آن حدود  ۳۰سانتیمتر
است اما زهری بسیار خطرناک تولید
می کند و بیش از یک کوسه انسانهارا
به کشتن داده است .

فرضیهتکامل

چارلز داروین که سرگذشت اورا در همین
مجله می خوانید درسال  ۱۸۵۹فرضیه
خودرا بنام فرضیه تکامل ارائه کرد.و
نشان داد که چگونه انواع موجودات اعم
از حیوانات و گیاهان درطول میلیونها سال
تغییر شکل داده و رو به تکامل می روند

تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
فرضیه داروین براین اساس استوار است
که دوموجود زنده که از نظر صفات و
وویژگی ها شبیه بیکدیگر باشند وجود
ندارد .درطول هزاران سال و پس از
گذشت نسل های بسیار ی ازحیوانات
وگیاهان با تغییراتی همراه شده اند که
بسیاری از آنها ازبین رفته اند و بعضی
دیگر زندگی بهتری را یافته اند.فسیل ها
ی بدست آمده نشان میدهد که تککامل
همیشه آنگونه که داروین تصور می کرد
ُکند و آهسته صورت نگرفته ودربرخی از
موارد سریع اتفاق افتاده است .

انقالب کشاورزی
انقالب کشاورزی به تغییرات عمده ای
که در سالهای  ۱۷۰۰در انگلستان و سپس
در آمریکا اتفاق افتاد گفته می شود.
تا قبل از دهه  ۱۷۰۰میالدی کشاورزان

چه برای سالمت مغز مفید است؟

چندی پیش می گفتند شکالت تیره
رنگ  ،شراب قرمز و نوشابه های کافئین
دار مثل قهوه برای تقویت مغز بسیار
مفید است  .حاال مطالعات جدید نشان
داده است که این خبر چندان هم صحت
نداشته است  .گزارشی که توسط یک
مؤسسه خیریه در ژانویه امسال در
انگلستان منتشر شده نشان می دهد
نحوه ی رژیم غذائی که مصرف می کنید
و نوع غذای انتخابی شما در سالمت مغز
تأثیر دارد.این گزارش می گوید «:اگر
نوشابه الکلی می نوشید درحد اعتدال و
حتما بهمراه غذا باشد .زیرا معلوم نیست
مصرف الکل به هراندازه مناسب سالمت
مغز شماباشد ».ودرادامه این گزارش
آمده است «:بعضی پژوهشها نشان
داده است که مصرف آنتی اکسیدانهای

کوتاه مدت کافئین موجود درقهوه در
افزایش هشیاری بوده ایم .اما هنوز
مشخص نیست که این تأثیر بنفع سالمت
مغز ماست و یا به ضرر آن است ».
درمورد شکالت تیره رنگ هم گفته شده
مصرف زیاده از حد آن باعث از دست
دادن حافظه می شود.
این ا ٌماها و آیاها یکی از روشهای گرم
کردن بازار مواد خوراکی ویا کسادکردن
بازار آنهاست و بهتراست دراینگونه موارد
با پزشک خود مشورت کنید.بااینهمه
نتیجه کلی که از این گزارشها می گیریم
همان است که صدها سال پیش بزرگان
ما معتقد بودند «:اندازه نگهدار که اندازه
نکوست».

امواج وای فای وسرطان
سازمان بهداشت جهانی میدانهای
الکترومغناطیسی رادیویی را به عنوان
رده عوامل خطرساز سرطان طبقه
بندی کرده است که امواج وایفای و
امواج تلفنی هم مشمول این میدانهای
الکترومغناطیسی است .اما این به هیچ
عنوان مدرکی برای اثبات آن نیست.

کمبود آب دربدن عارضه ای خطرناک
است وممکن است منجر به اختالالت
در وظایف اعضای بدن گشته وحتی در
مواردی شدید و مهلک باشد
بهترین روش برای پیشگیری کاهش
آب بدن ( )Dehydrationنوشیدن
آب بمقدار کافی است  .برای تأمین آب
موردذ نیاز بدن نوشیدن الاقل  ۸گیالس
آب درروز ضروری است .
ساکنین مناطق گرمسیر بیش از دیگران
آب بدن خودرا از دست می دهند.
تحرک جسمی وروزهای گرم تابستان
نیز از موجبات ازدست دادن سریع آب
بدن می باشند .مطالعات آشکار ساخته
است که از دست دادن تنها  ۳درصد
وزن بدن بسبب کمبود آب  ،ممکن است
وظائف اعضای بدن را به میزان ده درصد
کاهش دهد.
آب دارای فواید بسیار است ولی کمتر
درباره آن نگاشته شده وغالب ًا از نظر دور
مانده است .

تا  ۲۳۵میلیگرم  ،مواد قندی
(کاربوهیدرات) را  ۵تا  ۱۸گرم ،
وکلسترول را  ۷تا  ۲۱میلیگرم کمتر
وارد بدن نمود.
بررسی دیگری دردانشگاه بهداشت
تکزاس نشان داد که مصرف نوشابه
های رژیمی ( )Diet Sodasوزن بدن را
به میزان  ۴۱درصد افزایش می دهد.
بعالوه بدن را به بروز بیماری قند  ،چاقی
وفساددندان مستعد می کنند .نوشیدن
آب چنین بیماریهائی را موجب نمی
گردد.

* آب برای سالمت پوست

توصیه می گردد.

از عالئم نرسیدن آب کافی به بدن  * ،آب برای سالمت دستگاه
خستگی  ،پوسته پوسته شدن واز دست گوارش

رفتن شادابی پوست بدن است .
پوست خشک بیشتر مستعد چروک
شدن است .
بنابه گزارش دانشکده پزشکی دانشگاه
ویسکانسین  ،آب قبل از پوست به سایر
اعضا ی بدن میرسد .بدین سبب مصرف
یک گرم نرم کننده حاوی آب پس از
استحمام  ،ونوشیدن  ۸لیوان آب درروز

از فوائد نوشیدن آب کمک به کار روده
هاست  .اگر آب به مقدار کافی به بدن
نرسد ،روده بزرگ آب مدفوع را بخود
جذب کرده  ،تخلیه روده ها کند ودچار
اشکال می گرددو شخص مبتال به یبوست
می شود.

* آب برای رفع خستگی
هنگامی که بدن فاقد آب بمقدار نیاز
است  ،عضالت دچار کوفتگی ( )Soreمی
گردند .بانوشیدن آب کافی  ،به تقریب
 ۸لیوان درروز می توان از این عارضه
جلوگیری کرد .کمبود آب موجب بروز
خستگی واختالل درکار اعضای مختلف
بدن می گردد.

* آب برای وزن مناسب بدن
آب فاقد کالری است وبه کنترل وزن
کمک می کند .دریک بررسی برروی
 ۱۸۳۰۰فرد بالغ دردانشگاه ایلینوی
آشکار شد که نوشیدن آب فراوان
درروز برروی میزان روزانه مصرف کالری
 ،وارزش غذاها مؤثر است  .آنهائی که
روزانه یک تا سه لیوان آب بیشتر
نوشیده بودند ۶۸ ،تا  ۲۰۵کالری کمتر
بمصرف رسانده بودند .همچنین با مصرف
بیشتر آب می توان میزان سدیم را ۷۸
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خطرناک تراز کوسه

زمین محدودی را انتخاب کرده و درآن
برای رفع نیازمندی های خانواده خود
باروشهای سنتی کشت وزرع می کردند
 .اما بپس از سالهای  ۱۷۰۰مزارع بزرگی
بوجود آمد که درآن محصوالت کشاورزی
برای فروش و تأمین غذای عده زیادی
از مردم بعمل می آمد .برای برداشت
محصول بهتر وبیشتر هرچهارسال یکبار
نوع محصولی که برروی یک زمین کاشته
می شد عوض می شد  .برای مثال سال
اول شلغم  ،سال دوم شبدر  ،سال سوم
جو وسال چهارم گندم کاشته می شد.
عالوه براین روشهای سنتی جای خودرا
به روش های مدرن تر برای بعمل آوردن
محصول و پرورش دام در مزارع داد.

موجود در چای یا قهوه برای سالمت مغز
تأثیر مثبت دارد .ازجمله شاهد تأثیر

آنجا

از اینجا

بی بی سی :گروهی از پزشکان هشدار
دادند که گرفتن راه بینی و دهان برای
جلوگیری از عطسه ممکن است سبب
صدمه جسمی شود.
پزشکان در لستر انگلستان از معالجه
مرد  ۳۴سالهای خبر دادند که در حالیکه
سعی کرده جلوی یک عطسه شدید را
بگیرد ،گلویش پاره شده بود.
آنها میگویند که همه باید از چنین
خطری آگاه باشند؛ با وجودی که این
اتفاقی غیرمعمول بندرت ممکن است
پیش آید اما فشار شدید عطسه وقتی
راهی برای خروج نداشته باشد به بافت

نرم گلو صدمه میزند.
بر اساس این هشدار که در نشریه
پزشکی بریتانیا ( )BMJمنتشر شده،
حبس کردن عطسه همچنین ممکن است
به گوشها صدمه بزند یا حتی در مواردی
باعث آنوریسم مغز شود.
این مرد میگوید که ناگهان احساس کرده
که چیزی در گلویش «ترکیده»و بالفاصله
دچار درد شدید و دشواری در تکلم و بلع
شده است.
وقتی پزشکان او را معاینه کردند متوجه
تورم شدید و درد در ناحیه گردن و گلوی
او شدند.

از

جلوگیری ازعطسه خطرناک است

مالقات دو خانواده سلطنتی
شاهزاده ویلیام وهمسرش کیت
دربازدید از سوئد مهمان خانواده
سلطنتی این کشور بودند .درزیر
تصویری از این دیدار را می بینید :از
چپ براست :

کاترین  ،دوشس کمبریج ؛ ویلیام
دوک کمبریج ؛ کارل شانزدهم گوستاو
پادشاه سوئد؛ سیلویا ملکه سوئد؛
دانیل همسر ولیعهد سوئد و شاهزاده
ویکتوریا ولیعهد سوئد  ۳۰.ژانویه ۲۰۱۸

ازهمــــــــــــــــه جا

تنها زنان نیستند که گاهی برای «در رقابتهای انتخاب (ملکه
خوشکل تر شدن سراغ بوتاکس زیبایی) شترها در عربستان
رفته و اغلب با لبهای زشت تر صالحیت دوازده شتر احراز
از سابق و غیر معمول مواجه نشد .مالکان این شترها برای
زوج زرتشتی درایران زندانی و اموالشان مصادره شد
می شوند .اخیرا ً درعربستان زیباتر جلوه دادن آنها به لب
سعودی مسابقه ای برای تعیین شترها بوتاکس تزریق کرده
کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داد به گفته کانون مدافعان حقوق بشر،
که کارن وفاداری ،شهروند زرتشتی ،و حکم قاضی صلواتی در حالی صادر شده ملکه زیبائی شترها برگزارشد بودند».
همسرش آفرین نیساری ،به حبس و است که آفرین نیساری و کارن وفاداری که بنا به گزارش صدای آلمان  :عجب دنیایی داریم .
مصادره تمامی اموال محکوم شدهاند.
اتهام وارد شده علیه این زوج « ،اقدام
علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
به نوشته وبسایت کانون مدافعان حقوق
بشر ،در پی برگزاری دادگاه این زوج در
آذرماه سال جاری ،آفرین نیساری ،مدیر
گالری هنری «ان» به  ۱۶سال حبس
و همسرش کارن وفاداری ،که دارای
تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکاییست به
 ۲۷سال زندان و مصادره تمامی اموال
محکوم شدند.

اتهامات وارد شده را رد کرده بودند.
به گفته کانون مدافعان حقوق بشر ،آقای
وفاداری از ایرانیان زرتشتی است که
پس از سالها زندگی در آمریکا به ایران
بازگشته و سرمایه خود را از کشور خارج
نکرده است.
در سالیان اخیر ،شماری از اشخاص
دو تابعیتی به دالیل گوناگون بازداشت
شدهاند و در مواردی احکام طوالنی مدت
زندان علیه آنان صادر شده است.
(رادیو فردا)

میدانیم که درحال حاضر یک کشور
بنام مقدونیه وجود دارد و یک شهرهم
در یونان بنام مقدونیه است که اسکندر
مقدونی از انجاست .
اخیرا ً در شهر  Thessalonikiیونان
دراعتراض به استفاده از نام مقدونیه برای
کشوری در یوگوسالوی سابق به خیابانها
ریختند  .این تظاهرات زمانی صورت
گرفت که یونان و جمهوری مقدونیه دور
میز مذاکره جمع شده اند تا اختالفات
چندین ساله خودرا حل وفصل کنند.

اختالفات  ۳۰سال پیش زمانی که
یوگوسالوی استقالل خودرا بدست آورد
و نام مقدونیه را برای خود انتخاب کرد
آغاز شد .یکی از اختالفات این است که
یونان ادعا می کندجمهوری مقدونیه این
نام را بخاطر اشغال منطقه ای بهمین نام
واقع درشمال یونان انتخاب کرده و قصد
دارد سرانجام آنرا به خاک خود ضمیمه
کند .هردو کشور امیدوارند با پادرمیانی
سازمان ملل متحد و گفتگو  ،این مشکل
بزودی حل شود.
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پس ازمدتها درایران برف بارید
مدتها بود که شهرهای ایران با خشکسالی عذاب دهنده ای روبرو بود .خوشبختانه
اخیرا ً دربسیاری از شهرهای ایران برف بارید و این امید را دردل مردم زنده کرد
که شاید امسال سال برون رفت از خشکسالی باشدو با وفور نعمت همراه شود.
اگرچه بارش برف خود مزاحمت ها و دردسرهایی برای مردم تهران بوجود آورد
و انتقادهای بسیاری را متوجه شهرداری تهران و سایر مسئوالن کرد اما سودش
بیش از زیانش بود .بسیاری از پروازها نیز درفرودگاه خمینی و مهرآباد کنسل
شد و تظاهراتی اعلیه این وضع درفرودگاه خمینی برگزارگردید.
مسافران تهران -کرچ و تهران قم یا برعکس بعلت خرابی وضع جاده ده ها
ساعت در هوای سرد درجاده ها متوقف مانده بودند.

کمک بیل گیتز برای تحقیقات
بیل گیتز یکی از بنیانگزاران شرکت ماکرو
سافت یکصد میلیون دالر برای تحقیقات
پیرامون بیماری آلزایمر اختصاص داد
وگفت این مبلغ برای شروع کار است
و درادامه این تحقیقات مبلغ بیشتری
پرداخت خواهد کرد.

پس از ماهها  ،بیل گیتز در گفتگو با ماریا
شرایور در ان .بی .سی .فاش کرد که پدراو
به آلزایمر دچار بوده است .
سرمایهبیلگیتزکهازراهفروشکامپیوترو
ویندوزهاییکهبرایاستفادهدرکامپیوترها
جمعشدهبالغبر ۹۰میلیاردالراست.

دخترانی که باریش وارد ورزشگاه می شوند

عکسی که درباال می بینید متعلق
به دختری است بنام زهرا از اهالی
رشت  .او بااین شکل ظاهری وارد
استادیوم آزادی شد و مسابقه فوتبال
تیم محبوبش پرسپولیس را در مقابل
تراکتور سازی مشاهده کرد .نه آسمان
به زمین آمد و نه زمین به آسمان
رفت .این دومین دختری است که طی
دوهفته اخیر با ریش به استادیوم می
رود .نفر اول دختری بود که از هوادران
تیم استقالل بود .او متأسفانه لو رفت
پس از خیزش اخیر مردم ایران
دختران ایرانی بسیار فعال شده اند.
تاکنون چندین دختر با برداشتن
روسری از سرخود درمیدان انقالب و
در مشهد اعتراض خودرا نسبت به

اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران
ابراز داشته اند .آگاهان براین باورند
اینگونه اقدامات توسط دختران ایرانی
گسترش خواهد یافت و روزی می رسد
که دختران بدون حجاب در تظاهرات
شرکت خواهند کرد و عم ً
ال حجاب
اجباری را از میان برخواهند داشت.
اگرچه این روزها تظاهرات مردم
فروکش کرده است اما نباید آن را
پایان یافته تلقی کرد .جوانان به تجربه
ثابت کرده اند که حاضر نیستند جان
خودرا مفت و رایگان بخاطر هدفی
دست نیافتنی از دست بدهند .همیشه
منتظر فرصت میمانند و در بزنگاه
تاریخی دست به اقدام میزنندو موفق
خواهند شد.
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ردصالحیتشترهابرایشرکتدرمسابقهزیبائی

تظاهراتبخاطراستفادهازناممقدونیه

یمن
ویرایش ومقدمه  :اردشیرزاهدی
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هرروز صدها خبر مهم و نفس گیر را
می شنویم که گاه مارا ناراحت می کند
و گاهی خوشحال .گاهی نیز خبرهایی
می شنویم ویا می خوانیم که بدون
هیچ واکنشی و بدون اینکه احساسات
وعاطفه مارا برانگیزداز کنارش می گذریم.
اما کسانی که با رویدادهای بین المللی
آشنایند خبررا بررسی می کنند .همه
جوانب آن را می سنجند و قبل از اینکه
احساساتشان برانگیخته شود ویا بدون
اینکه بی تفاوت از آن بگذرند .پشت
وروی خبر را بادقت بررسی می کنندو
پس از نتیجه گیری احساسات خودرا
نسبت به آن خبر ابراز می دارند.اکنون
مدتهاست در یمن جنگی برمردم این
کشور تحمیل شده است  .دوکشور دیگر
باهم اختالف دارند و برای تسویه حساب
سیاسی و نظامی میدانی به وسعت یمن
را انتخاب کرده اند .رسانه های جهان
آنقدر دربرابر بدبختی های مردم یمن
سکوت کردند تا عمق فاجعه سرانجام
آنهارا مجبور کرد گاهی به آن اشاره ای
بکنند .از آسمان موشکها برروی خانه
مردم یمن می افتد و کودک و جوان و
پیر را می ُکشد .اززمین انواع بیماریهای
عفونی مردم را ازپای در می آورد  .و
از سوی دیگر بیش از هفت میلیون نفر
(خوب دقت کنید بیش از  ۷میلیون نفر)
با قحطی وگرسنگی دست وپنجه نرم
می کنند .همسایگان یمن کوچکترین
واکنشی نسبت به سرنوشت کودکان و
کهنساالنی که هرروز براثر گرسنگی و
بیماری جان می دهند از خود نشان نمی
دهند .اما درگوشه امنی از اروپا که شهر
مونترو نام دارد سیاست مداری زندگی
می کند که به تجزیه وتحلیل خبرمی
پردازد و به عمق فاجعه پی میبرد .و
نمی تواند ساکت بنشیند .زندگی آرام
و راحت خودرا صرف غمخواری مردان
وزنان وکودکانی می کند که هیچ نزدیکی
با آنها ندارد .اما آنهارا می شناسد .آنها
انسانهایی هستند که ناخواسته باید
خرابیهای ناشی از جنگ را تحمل کنند
و عزیزان خودرا قربانی قدرت طلبی های
رهبرانی سنگدل کنند .با اینهمه آنها
اورا نمی شناسند ونمی دانند که اسمش
« اردشیرزاهدی» است و برای اینکه
دردورنج آنهارا بگوش مردم جهان برساند

ماههاست فعالیت می کند .اینکه اورا
بشناسند یا نشناسند برایش مهم نیست.
او برای حرمت انسانها تالش می کند.
اوبرای ازبین بردن تبعیض ها و بی عدالتی
ها سالمت و آرامش خودرا نادیده می
گیرد..او در روزهای اخیر با صرف وقت و
تحمل هزینه زیاد همه اسنادوگزارشهایی
را که درباره جنگ یمن بدستش رسیده
دریک کتاب جمع آوری کرده و انتشارات
آیبکس در بتسدای مریلند آن را در ۲۳۸
صفحه منتشر کرده است .
سفیر سابق ایران درواشنگتن جناب
زاهدی شعری از دانیل استیون مسکویتز
را که در آوریل  ۲۰۱۶نوشته است در
نخستین صفحه کتاب آورده است:

« زمانی ،ویتنام را بمباران میکردیم و می
گفتیم :
باکمونیزم می جنگیم .
اما دروغ می گفتیم .
مردم بیگناه را در جنوب شرقی آسیا
کشتیم  .زیرا این کار برای ما سودآوربود.
و بخاطر بی تفاوتی  ،بیشتر آمریکائی ها
از ویتنام شناخت زیادی نداشتند.
اکنون  ،می گوئیم « باتروریسم می
جنگیم » .اما عربستان سعودی را مسلح
می کنیم  ،تا مردم بیگناه یمن را قتل عام
کند .یمن برای بیشتر آمریکائی ها وجود
ندارد .یمن جائی است که هیچ شناختی
ازآن نداریم  .بنابراین کشتن مردم بیگناه
آنجا بحران تلقی نمی شود  .آنها کشته
می شوند نه بخاطر اینکه بیشتر مردم
آن سرزمین جنگ طلب هستند .آنها
اص ً
ال نمی دانند در کشورشان چه می
گذرد.
دانیل استیون مسکویتز -آوریل »۲۰۱۶
و در مقدمه کتاب  ،وزیر سابق امورخارجه
ایران می نویسد :اکنون دنیا شاهد
گذشت بیش از یکهزارروز سیاه از جنگی
شرم آور وهراسناک است  ،که در تاریخ
معاصر ،غیر انسانی ترین  ،نابرابرترین و
غیر ضروری ترین جنگ بشمار میرود
و سازمان ملل متحد آن را « بزرگترین
فاجعه ا نسانی » نامیده است .
اعدادوارقام از هر واژه ای گویاترند :جنگ
دریمن تا کنون بیش از ده هزار کشته
برجای گذاشته است  ،میلیونها نفررا بی
خانمان کرده است  ۳۰۰ .هزار نفر در

محاصره اند ۵۰ .هزارنفر براثر گرسنگی
وقحطی ،کمبود دارو و بیماریهای مسری
ناشی از جنگ جان باخته اند .بیش از
یک میلیون نفر -که بیشتر آنها کودکان
بیگناهی هستند که سالهای حساس
آغازین زندگی خودرا می گذرانند-
قربانی وبا  ،دیفتری  ،یا بیماریهای دیگر
که ازراه آبهای آلوده به آنها سرایت کرده
شده اند.در هر پنج تا ده دقیقه یک
کودک دیگر می میرد ..این جنگ ظالمانه
بیش از  ۷میلیون نفررا در معرض خطر
جان باختن براثر قحطی قرارداده است ....
اما این جنگ وحشیانه به پرکردن جیب
های تولید کنندگان ودالالن سالح های
کشتارجمعی ادامه می دهد .موشکهای
بالستیک و ماشین های جنگی و قدرت
هوائی عربستان سعودی بیش از ۴/۶
میلیارد پوند انگلیس به جیب شرکتهای
بریتانیایی واریز کرده است و بیش از
 ۱۱۵میلیارد دالر به رقبای آمریکائی
آنها رسیده است  .یمن ،کشوری که
تقریب ًا تخریب شده با مردم بی گناه این
فقیرترین ملت جهان وجدان جنایتکاران
را دچار عذاب نمی کند.
تنها درروز های اخیر  ،پس از مدتها
سکوت  ،بعضی از شخصیت ها صدای
خودرا علیه این قتل عام وخونریزی

بلند کردندابتدا از بی بی سی و رسانه
های فرانسوی  ،دیپلماتهای اروپائی و
نمایندگان مجلس عوام وچند سناتور
و اعضای کنگره آمریکا و مهمتر از همه
سازمانهای جهانی نظیر عفو بین الملل
سازمان حقوق بشروشورای امنیت
سازمان ملل متحد آغازشد .پایمردی
و باور آنها نسبت به این موضوع چشم
مردم جهان را بازکرد و عقیده جهانیان و
کوششهای انساندوستانه نسبت به آنچه
در یمن می گذردرا بسیج کرد.
آنچه درپی می آید پژواک فروتنانه ای از
این وقایع است  .امیدوارم شما هم سهم
خودرا برای کامل تر کردن این مجموعه
که می تواند بعنوان سندی از زمان حاضر
باقی بماند ادا کنید .شاید این خدمت
بتواند مسئولین را تکان دهد و بیدار
کند تا این وحشی گری و ظلم وستم را
متوقف کنند و هرگز شاهد ظهور مجدد آ
ن نباشیم .
بیائید امیدوار باشیم و دستهای خودرا
بدعا بلند کنیم که سال  ۲۰۱۸سال
بازگشت به خرد و مسئولیتهای انسانی
باشد.
اردشیرزاهدی
مونترو ژانویه ۲۰۱۸

موسویان چندماه قبل نوشته است وگرنه
امروز تعداد کشته ها و زخمی ها بمراتب
بیش ازاین است .
موسویان درادامه می نویسد « :حوثی ها
که خودرا انصاراهلل می نامند عضو فرقه
زیدی یکی از فرقه های اسالم شیعه
هستند  .درمقایسه با جمعیت یمن زیدی
ها  ۴۰درصد جمعیت یمن را تشکیل
می دهند .یمن بیش از یکهزارسال  ،تا
 ۱۹۶۲تحت حکومت امام های زیدی
بود.اما افسران ارتش درسال ۱۹۶۲
ِ
دولت امام زیدی ،کودتا کردند
علیه
ودرتالش بودند سیستم جمهوری
دریمن تشکیل دهند .نیروهای خارجی
بویژه مصری در زمان ریاست جمهوری

جمال عبدالناصر جنگ داخلی خونینی
را دریمن براه انداختند.دراین زمان بود
که  ۷۰هزار نیروی مصری دریمن پیاده
شدند و با براه انداختن جنگ داخلی
بیش از ده هزار یمنی را کشتند .سرانجام
عربستان سعودی به بازگشت امام زیدی
به قدرت رضایت داد .اما این جنگ داخلی
به تجزیه یمن منجرشد.درقسمت شمال
جمهوری یمن ودرقسمت جنوب دولت
کمونیستی مجزايی بوجود آمد .علیرغم
پیروزی افسران جمهوری خواه که از
حمایت مصر برخوردار بودند عربستان
سعودی هنوز برای همکاری دولت جدید
یمن شمالی و آوردن آن تحت نفوذ خود
به طور جدی تالش می کرد.
چندین سال مرد قدرتمند ی بنام علی
عبداهلل صالح با پشتیبانی عربستان
سعودی بریمن شمالی حکومت کرد و
سرانجام دویمن باردیگر متحد شدندو
دولت واحدی در قسمتهای بهم پیوسته
یمن تشکیل شد .باآنکه خود صالح زیدی
بود اما دست به محاکمه زیدی ها زد .
صالح در جنگ ایران وعراق از صدام
حمایت می کرد .درسال  ۲۰۰۳که
نیروهای تحت رهبری آمریکا عراق را
اشغال کردند یمن پناهگاه رهبران بعثی
شد.بطوریکه نام مستعاری برای صالح
برگزیده شد که اورا صدام صغیر یا صدام
کوچک می نامیدند.پس از  ۳۴سال
درسال  ۲۰۱۲صالح از حکومت خلع شدو
طبق قراردادی که با شورای همکاری
خلیج فارس امضاء کرد متعهد شد که
حکومت را به معاون خود َعبِد ربُه منصور
هادی بسپارد .درهمین زمان بود که

تظاهرات باالهام از بهار عربی به اوج
خود رسیده بود ».موسویان درادامه می
نویسد«:این اولین و مهمترین جنگ
داخلی یمن است که در آن عربستان
سعودی و دولت های دیگر به طور
غیرمستقیم به شدت درآن مداخله می
کنند.
عالوه بر این ،نه تنها ایران بطور مستقیم
در یمن دخالت می کند -بسیاری از
سیاستگذاران و موسسات ایاالت متحده
اذعان کرده اند -اما نقش ایران بیشتر
دفاعی است  .همچنین به شدت تحت
تأثیر توانایی ایران برای تأثیرگذاری
بر وقایع یمن راه حل قاطع در چنین
شرایطی وجود ندارد»
نویسنده این مقاله ازفصل دوم آقای
موسویان خود از دیپلماتهای جمهوری
اسالمی بوده است و درنتیجه گناهان
جمهوری اسالمی را نادیده گرفته و ادعا
می کند که ایران نقش دفاعی را بازی
می کند..ولی بدون شک ایران هم دراین
کشتارهاخواسته یا ناخواسته مقصراست.
وفصل سوم کتاب به تصاویر تکان دهنده
ازاین جنگ خونبار و خالف انسانیت
اختصاص دارد .و با شعری از سمر المونت
پایان می پذیرد.
برای آگاه شدن از اوضاع یمن خواندن
این مجموعه را بشما توصیه می کنیم .
درصورت تمایل به داشتن نسخه ای ازاین
کتاب با شرکت آیبکس با تلفن :
 301 -718-8188تماس بگیرید
برای دریافت نسخه دیجیتال رایگان آن
با ایمیل «آزادی» تماس بگیرید.
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مرور کتاب

کتاب شامل سه فصل است  :فصل اول
به «یمن و سازمانهای جهانی» اختصاص
دارد که مذاکرات شورای امنیت  ،گزارش
عفو بین الملل درباره یمن درسالهای
 ۲۰۱۶و ، ۲۰۱۷دیده بان حقوق بشر
درسال ۲۰۱۷را بازتاب می دهد.وآنگاه به
تفصیل به فعالیت شخصیت ها درباره
یمن می پردازد.
فصل دوم به رسانه ها و گزارش های
مطبوعات و تلویزیون های جهان درباره
جنگ یمن اختصاص دارد ..دراین بخش
تصاویری تکان دهنده از اوضاع حاکم بر
مردم یمن به چاپ رسیده است که از
هر نوشته ای گویاتر است و نتیجه گیری
می کند که عربستان سعودی و دیگر
کشورهای درگیر دراین جنگ مرتکب
جنایات جنگی می شوند .دربخشی از این
فصل اشاره می کند فاجعه ای که دریمن
روی داده و ادامه دارد از آنچه سیل و
توفان در تکزاس آمریکا برجای گذاشت
به مراتب دلخراش تراست اما اگر رسانه
های آمریکا چندین روز درباره توفان
تکزاس خبر پخش کردند دریغ از اشاره
ای درباره ی فاجعه ی یمن  .بخش دیگری
از همین فصل اختصاص به دخالت ایران
دراین جنگ دارد .از حمایت وکمک های
ایران به حوثی های یمن خبرهای زیادی
خوانده وشنیده ایم .دراین مجموعه هم
اشاراتی دراین باره وجوددارد.بااینهمه به
درستی نقش عربستان در ادامه جنگ
تحمیل شده برمردم یمن بیشتروپررنگ
تر نشان داده شده است .
از سیدحسین موسویان استاد علوم
سیاسی در دانشگاه پرینستون مقاله
ای دراین مجموعه گنجانده شده است.
موسویان می نویسد :دست کم مرگ
یکهزار یمنی ازجمله  ۱۱۵کودک و
بیش از ۳۵۰۰زخمی نتیجه حمله نظامی
نیروهای تحت رهبری عربستان به یمن است .
شکی نیست که این مقاله را آقای

azadi@parsmassmedia.org

یداهلل بهزاد

گزاف گو

گفتی که  :کارخلق بسامان شود ،نشــد
کشــورزعدل واد گلستان شــود ،نشـد
هرجا ستمکشی است رهـد ازبال نرست
هرسو که ظالمی است بزندان شود ،نشد
گفتی  :زمام کار چودر دست ما فتـــاد
بسیار مشکالت کــه آسـان شود ،نشـد
گفتی  :زدرد ورنج نمانــد اثر بجــای
ویران بنای حسرت وحرمان شود  ،نشد
گفتی  :مجال جلوه بناحق نمی دهیــم
تاحق چو آفتاب نمایان شــود ،نشـــد
گفتی  :خالف رســـم کهن درزمان ما
میزان رتبه  ،دانش وایمان شــود ،نشد
آزادی است گنج وتوگفتی  :که عدل ما
آن گنج را ز دزد  ،نگهبان شــود  ،نشد
آزاده شد زبون وجفــادیدودم نـــزد
بربوی آنکه وضع دگرســان شود ،نشد
خلقی بدان امیـــــد که بیمار مملکت
دردیش ازدوای تو درمان شــود ،نشد
مزد گزافـــه ای وبگفتــار بـــی عمل
پنداشتی کـــه کار به سامان شود ،نشد
اقدس ذوالفنون
آزادی شماره  -۹۷سال نهم صفحه28

ـچراغ سبز

بیش از دوده سال
بااین چراهای بی جواب
دل خوشی دردناک
ارابه حوصله بردوش می کشم
نه  ...ببخشید
چراغ سبزی است
کارت سبزی است تحفه عموسام
تحفه ی درویش
نه برگ سبزی
درد مشترک ماست
که فاصله ی معناها

نادر نادرپور

هست شب  ،یک شب دم کرده وخاک
رنگ باخته است
باد ،نوباوه ی ابر  ،ازب ِر کوه
سوی من تاخته است

سـفره

قاسم الربُن

رباعی

گر عاشق بی قرار خواهی دل من
معمار اـضق نهاد دل ردگل من
آن گاه ردون دل ربافروخت چراغ
م فح
ات خلوت عاشقان شود ل من

بگذا راتبگرمیـی

بگذارتا بگرییم  ،چون ابردربهاران
کز سنگ ناله خیز روزوداع یاران

هرکو شراب فرقت  ،روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران
باساربان بگویید احوال آب چشمم
تابرشترنبندد محمل به روزباران
بگذاشتند مارا ،دردیده آب حسرت
گریان چودرقیامت  ،چشم گناهکاران
ای صبح شب نشینان ،جانم بطاقت آمد
ازبسکهدیرماندی،چونشامروزهداران
چندین که برشمردم ازماجرای عشقت
اندوه دل نگفتم  ،اال یک از هزاران
سعدی بروزگاران  ،مهری نشسته بردل
بیرون نمی توان کرد اال بروزگاران
چندتکنمحکایت،شرحاینقدرکفایت
باقی نمی توان گفت اال به غمگساران

هست شب  ،همچو ورم کرده تنی گرم دراستاده هوا
هم ازاین روست نمی بیند اگر گمشده ای راهش را
با تنش گرم  ،بیابان دراز
مرده را ماند درگورش تنگ
به دل سوخته ی من ماند
به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب !
هست شب  .آری  ،شب
 ۲۸اردیبهشت ۱۳۳۴

شفیعی کدکنی

خمیرگرم اندام ترا دردست می ورزم
دوپستان تو  ،توتک های شیرین است
تنورداغ آغوشم دهان ازشوق واکرده
که این یک توتک ماه است وآن یک  ،توتک خورشید
 خدایا  ،سفره ی بی رنگ ما امشب چه رنگین است !تهران  ۱۲ -اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

هست شب

ژپواک

پروین جوادی

ـغزل

مگر که رفته زیادت دگر فسانه ی من
که پا نمی نهی ای گل دمی به خانه ی من
فروغ بخت منی از چه رو نمی تابی
شبی چوماه درخشان به آشیانه ی من
ببال ابر نهادم ترانه ی دل خویش
که ازترنم باران چکد ترانه ی من
توآن ستاره تابنده ای که می خندی
به هایهای من وگریه ی شبانه ی من
بپایان رسیدیم اما نکردیم آغاز،
من آن کویر زغم سینه چاک سوخته ام
فروریخت پرها نکردیم پرواز
که دست غصه فشانده بخاک دانه ی من
ببخشای ای روشن عشق برما ،ببخشای !
برای زیستنم بهترین بهانه توئی
ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم؛
بگو چگونه نگیرد دلت بهانه ی من
ببخشای اگر رویِ پیراهن مانشان عبورسحرنیست؛
خبرنیست
ببخشای مارا اگر ازحضو ِر فلق روی فرقِ صنوبر
منم برای تو چون قصه ای مالل آور
ِ
نسیمی گیاه سحرگاه را ،درکمندی فکنده ست وتا
دشت بیدارمی کشاند سزاست گر که زیادت رود فسانه ی من
وما کمترازآن نسیمیم ،درآن سوی دیوار بیمیم.
ببخشای ای روشنِ عشق برما ببخشای!
بپایان رسیدیم ،اما نکردیم آغاز
فروریخت پرها نکردیم پرواز
لوس آنجلس ۱۹۸۶
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل

نیمایوشیج

سعدی

پس
گوش کن پندا ی ر وزبهر دنیا غم مخور

غم مخور

گفت
مت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش
طناز شیراز

حافظ

امکل اجتماعی جـندقی

معما

«کمال» ی که «کمال » ندارد و اجتماعی هم نیست .
*غم مخور چون غم بیهوده نبخشد سودی * من سیاست را دوست ندارم  .عاشق پیازم
ازکه پرسم ؟

نیمسوز

غم بیهوده بودارثیه ی حضرت آدم
آفرین ُ ازکه بپرسم؟
چون که موجود دگر درهمه عالم نخورد
غم
آفرین ازکه بپرسم؟
غم ندارد که تو مفلس شده ای  ،پول
نداری
غم ندارد که تو یک ثروت منقول نداری
غم ندارد که تو درویشی و کشکول نداری
غم ندارد که توانایی یک غول نداری
چاره ی غم چه بود ؟
پس تو بگو ،خوردن شلغم ؟
آفرین از که بپرسم؟

آزادی شماره  -۹۷سال نهم صفحه30

ماهی دودی اگر گشتی و پیداننمودی
غم مخور چون غم بیهوده نبخشد
بتو سودی
ماهی تازه بخر چون به همین زودی زودی
تادم خانه شود ماهی تو ماهی دودی !
ِ
آلوی زرد به این شیوه چه گردد؟رطب بم !
آفرین ازکه بپرسم ؟
بی قراری مکن امروز دگر غصه چه داری ؟

توکه اکنون به «خود» آموخته ای شیوه «یاری»

تادگر ا ِسکن خود عاطل وباطل نگذاری
سعی کن هرچه که داری ببری و بسپاری
با چه حالت  ،تو بگو ؟ بالب خندان  ،دل ُخ ٌرم
آفرین از تو بپرسم
***

پیش ازظهر تابستانی گرم بود .درخیابان
داریوش (سابق) شیراز کنار کیوسک
نوشابه فروشی بطری بدست  ،داشتم
سینالکو ی گاز دار تگری سر می کشیدم.
دیدم کمال اجتماعی جندقی هم آمد.
یک بطری اُسو گرفت  .می شناختمش.
کیست که درشیراز اورا نشناسد؟ سالم
واحوالپرسی کردیم  .مثل همیشه  .بی
خود وبی جهت قاه قاه می خندید ..این
همشهری من ذات ًا آدم شوخ وخوش

مشربی است  .هیچوقت هم جدی حرف
نمی زند .غریبه وآشنا هم برایش فرقی
نمی کند.
گفتم  :دوست دارم اگر موافق باشی
امروز یک گفتگو باهم داشته باشیم .
گفت  :پس یک ناهار افتادیم ( .قاه قاه
خنده) دعوت کن  .هرچه می خواهی
بپرس  .البته بعداز شکم سیر)قاه قاه
خنده)
گفتم  :باشه  ،کجا دوست داری برویم ؟

گفت  :جگرکی آقارضا.
راه افتادیم رفتیم  .جای شما خالی یک
شکم سیر  ،نان سنگک ودل وجگر وقلوه
زدیم  ،با کانادا درای تگری ( البته من که
میزبان بودم) ازتوی کیف دستی ام قلم
وکاغذ درآوردم و...
پرسیدم  :شروع کنیم ؟
گفت  :بااین خرجی که روی دستت
گذاشتم مگه میشه گفت نه ؟
پرسیدم :اسم ؟
ج :آن است که ندارم  .کمال .
س  :نام خانوادگی ؟
ج :شهرتم  ،آنچه نیستم  .اجتماعی .
س  :این جندقی از کجا آمده ؟
ج :جندقی را هم یدک می کشم (قاه قاه
خنده)
س  :پس جندقی نیستی !
ج :نه  ،درسال  ۱۳۰۸درخاک پاک شیراز
بدنیا آمدم .
س  :پدر؟
ج :پدرم  ،جد اندر جد اهل خاک پاک
فرخی از ناحیه ی خوروبیابانک وجندق
بوده وگویا نسبتکی هم با یغمای جندقی
شاعر داشته است .
س  :چیزی  ،گفته ای  ،خاطره ای از
پدرت داری ؟
ج -خدابیامرز باتأکید می گفت  :کمالو !
نشنوم که دنبال شعروشاعری بروی ها!
س  :کمالو؟
ج :بله  ،پدرم من را کمالو صدا می کرد.
منهم ازاین کلمه خوشم آمد وبعنوان
یکی از تخلص های شعری برای خودم
انتخاب کردم .

به دل گفتم  :آن چیست کزآن گریزند
همه مردمان  ،شهری وروستائی
وزیر ووکیل ورئیس اداره
ندارند با نام آن آشنائی
ادارات ما رنگ آن را ندیده
که حاکم درآن جا شده پارسائی
به جشن عروسی هم آن را نبینی
بنازم به این سادگی  ،بی ریائی
به ناگاه دل خنده ای کردوگفتا:
جواب معما بود «خودنمائی»
بگفتم  :بود خصلتی بدترازآن
که هم خود نمایی است هم خود ستائی
اگر چه بود جلوه اش خوب ودلکش
بظاهر همه دلبری  ،دل ربائی،
ولیکن زیان های بسیاردارد
نشان کژی باشد و بی وفائی
جواب معما خوداینک بگویم :
«تجمل گرائی»  « ،تجمل گرائی»
س :برخالف گفته ی پدر خدابیامرزت ،
شعر خیلی بدی هم نیست .
ج  :خب او می خواست مشوق من باشد.
یک چیزی می دانست  .ولی چه حیف که
من به نصیحت او گوش نکردم وحاال یک
عمر است که دارم مکافاتش را پس می
دهم .
س  :از مادرت بگو
ج :مادرم خدا بیامرز هم عمرش به
سرآمد و به پدر پیوست .
س  :از بچه هابگو
ج :دو دختر دارم که یکی برخالف خودم
که از ادب بوئی نبرده ام  ،دبیر ادبیات
فارسی وعربی است .
س  :شکسته نفسی می کنی ؟
 :من وشکسته نفسی ؟س  :ودختر دیگرت ؟
ج :دختر دیگرم زیست شناسی خوانده
که من نمی دانم چیست .
س  :پسرت چی ؟
ج :اونهم مهندس کامپیوتر است که من

لیفه ی تنبان که نیست
جان بنازوغمزه ات دادن بتا ،
آسان که نیست
اینکه می خواهی زمن  ،جانست ،
بادنجان که نیست
پول  ،مشکل میرود درآن و آسان در رود
درشگفتم جیب مفلس،
لیفه ی تنبان که نیست
از چه می لرزند برخودتاکه آنرا بشنوند
حرف حق تلخ است اما
درد بیدرمان که نیست
گر به خاک راه ریزد  ،همچو باران گوبریز
آب چشم بینوایان ،
لؤلؤ ومرجان که نیست
اغتنیا را سرسالمت  ،بینوائی گر ب ُمرد
عاقالن دانند  :او انگل ب َود
انسان که نیست
گر بیات ترک دارد دوست آن تُرک خطا
چون کند بیچاره عاشق ؟
«مصطفی پایان» که نیست
گریه کردم دوش وجانم خیس شدازآب چشم

یار گفتا چیست این ؟
ازاشک وازباران که نیست
رادیومیخواند،طفلمگفت:باباازکجاست؟
این صدای پشه ؟ اکنون
فصل تابستان که نیست
س  :از تحصیالت نگفتید!
ج :من تا سال دوم دانشسرایعالی رفتم .
بااینکه درهمه درس ها صفر می گرفتم،
درعربی وانگلیسی خوب بودم  .ولی

دبلیوسیW.U.C
خانه ی کدخدا ی ده روزی
آمدازشهر،میهمانیچند
ازبرایناهار،مهمانان
خوردنی هرچه بود آوردند
کدخدارایکیزمهمانان
گفتکایپیرمرددانشمند
هست اینجا اگر « دبل یو سی»
گوبمنتاکنیمراخرسند
کدخدابینوانمیدانست
که چه هست و ازاو چه می خواهند؟
گفتباخوداگربگویمنیست
پیش این عده نیست خوش آیند
الجرم روی کرد برآنان
گفتباعذرخواهیوبالبخند:
اندکی بوده است درمنزل
بگمانمکهبچههاخوردند!
س :از کسب وکارهائی که داشتید ودارید
بگو یید
ج :من کارشناس ومسئول چاپ
بودم وکارم راهم تا سال  ۱۳۵۳که
بازنشسته شدم خیلی دوست داشتم.
بعدازبازنشستگی هم کارم را ول نکردم.
در« بنگاه ترجمه ونشر کتاب »« ،مرکز
انتشارات علمی وفرهنگی » و «انتشارات
سروش» ودرچاپ بسیاری از کتابهای
سودمند مباشرت داشتم ودارم .
س  :بازنده یاد استاد حبیب یغمائی هم
آمدوشد داشتید .درست است ؟
ج :بله  ،چندی درخدمت ایشان با مجله
یغما همکاری می کردم .
س  :منظومه بلندی دارید بنام سیاست
که شعرخوبی است  .از مضمون آن خیلی
خوشم می آید.
ج :ولی من برخالف شما نه از سیاست
خوشم می آید ونه از آن شعر.
س  :چرا؟ پس از چی خوشتان می آید؟
ج :ازجگرودل وقلوه و پیاز .شعری هم
دروصف پیاز گفته ام .
س  :پس هم پیاز را بخوانید وهم
سیاست را.
ج :همانطور که عرض کردم  ،چون
ازسیاست خوشم نمی آید  ،شعرسیاست
راهم برخالف اشعار دیگرم از حفظ
نیستم .
س  :هرمقداریش که از حفظ هستید .
الاقل ابیاتی ازآن را بخوانید.
ج :باشد .چون ده دوازده سیخ دل وقلوه

پیاز
می کند بادل حسرت کش ماناز  ،پیاز
هست پرناز تراز دلبر طناز  ،پیاز
دود حسرات رود از مطبخ ماتابه فلک
نیست با ُدلمه وبااشکنه دمساز پیاز
در کتب خوانده ام این را که در ایام قدیم
داشتچندین«من»ازآنارزشیکقاز،پیاز
حالیا  ،چون ورق زر شده کمیاب وگران
فی المثل با ُدرو مرجان شده همساز پیاز
عوض قند که از پارس به بنگاله برند
کاش آرند زبنگاله به شیراز ،پیاز
س  :خیلی ازشما متشکرم که به پرسش
های من جواب دادید .بعنوان ُحسن ختام
گوش می کنیم به سیاست.
ج :منهم از شما ممنونم که به دری وری
های من گوش دادید  .اینهم چندبیتی
پراکنده ازشعر مورد عالقه شما:

سیاست
گویند دوتن رفیق جانی
رفتند شبی به میهمانی
باصاحب خانه دوست بودند
باهم د ِر گفت وگو گشودند
باری سخن ازسیاست ونفت
بسیار میان آن سه تن رفت
کدبانوی خانه سفره آورد
درسفره بساط شام گسترد
درگوشه ی سفره گربه ای زرد
برظرف غذا نظاره می کرد
میدادندش چو لقمه ای ُخرد
خورخور می کرد ولقمه می خورد
یادم آمد که بودازاول
درجزو بساط سفره «خردل»
دانید که گربه هست آری
ازخردل و بوی آن فراری
آن صاحبخانه مرد زیرک
فرمود به دوستان که اینک
آیا زشما یکی تواند
زین خردل گربه را خوراند؟
بقیه درصفحه ۴۶
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کیخسروبهروزی

س  :چطور شد برخالف گفته پدرت
شاعر شدی ؟
ج :دست خودم نبود  .یکدفعه دیدم دارم
شعر می گویم  .باکمال خجالت  ،ترس
وافتخار  ،رفتم پیش پدرم  .خودم را لوس
کردم وگفتم  :شعری گفته ام  .شعررا
برایش خواندم  .خدابیامرز شعررا گوش
کرد  .گفت  :این که شعر نیست  .معر
است  .وازآن روز که فهمید من باصطالح
شعر می گویم آنقدر غصه خورد که دق
کرد ودارفانی را وداع گفت .
س  :می دانم که حافظه ات خوب است .
تمام اشعار خودت را از حفظی  .می شود
همان شعری را که اول بار گفتی وبرای
پدرت خواندی  ،بخوانی ؟
ج  :بله  ،به چشم:

نمی دانم برگ کدام درخت است
س  :وبقیه افراد خانواده ؟
ج :چهار برادر دارم یکی از یکی گل تر.
وچهار خواهر  .یک از یک نازنین تر.
س  :همسر؟
ج :فقط یک همسر دارم که مخلصش
هستم .
س :واقع ًا ازش راضی هستی ؟
ج :بله  ،چون ازروز اول ازدواج معتقد
بودم :
درحق تو هرگاه زنت بد بکند
برروی تو راه عیش را سد بکند
البته شکایتش به مادرزن کن
گویند که دفع فاسد افسد بکند.
س :دیدم این رباعی را بانام خودت چاپ
کرده ای واز نام های مستعار استفاده
نکرده ای .
ج :بله ،غیر از کمالو  ،تخلص دیگرم
کماج است که اول کمال را به اول جندقی
چسبانده ام  .ولی بیشتر شعرهایم با
تخلص نیمسوز چاپ شده است .
س :نیمسوزرا از کجا آورده ای؟
ج :نمی دانم  .شاید بمن الهام شده باشد.
یادم نیست .
س  :می شود یکی از شعرهای نیمسوز
را بخوانی ؟
ج :بله  ،چرا نمی شود:

باوجود این « از قیل وقال مدرسه جانا
دلم گرفت» وعطای دانشسرای عالی را
بلقایش بخشیدم ونیمه کاره رها کردم .
س  :عربی وانگلیسی را تا چه اندازه می
دانید؟
جٌ :
وال  ،عربی را که ازبیخ عربم  .انگلیسی
را هم در حد کدخدا می دانم .
س  :کدام کدخدا؟
ج :همان کدخدائی که درشعری گفته ام :

خرج من کرده اید نمی شود گفت نه .
ببخشید که پیازهای شمارا هم همه اش
من خوردم  .من پیاز خیلی دوست دارم.
گاهی شبها فقط نان وپیاز می خورم .
بنابراین اول پیاز را می خورم  ،ببخشید
می خوانم  ،بعد هم ابیاتی جسته وگریخته
از منظومه بلند سیاست را بخاطر ریش
سفید جنابعالی می خوانم .
س  :توی این هیر و ویر  ،ریش بنده را
هم رنگ کردید؟
ج :نه  ،شما بااین ریش سیاه هم  ،ریش
سفید بنده به حساب می آئید.
س  :ممنونم
ج :خب  ،برویم اول سراغ شعر خوشمزه ی
پیاز:

بچه اهی کوهچ ما

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

مقدمه مترجم
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نجیب محفوظ در  ۱۱دسامبر ۱۹۱۱
درقاهره به دنیا آمدودر  ۳۰اوت ۲۰۰۶
درسن  ۹۴سالگی درگذشت  .او از
نویسندگان پیشرو مصر است ودر ۱۹۸۸
برنده ی جایزه ی ادبی نوبل شد .محفوظ
در طول هفتاد سال نویسندگی بیش
از پنجاه داستان بلند  ۳۵۰ ،داستان
کوتاه  ،پنج نمایشنامه وچندین فیلمنامه
نوشت .
داستان بلند « بچه های کوچه ما» یکی
از بهترین آثاراوست  .این داستان ،
ابتدا بصورت پاورقی درروزنامه ی
نیمه رسمی األهرام از  ۲۱دسامبر تا ۲۵
دسامبر  ۱۹۵۹به چاپ رسید  .بالفاصله
پس از انتشار آن موجی از مخالفتهای
بنیادگرایان اسالمی برهبری األزهر براه
افتاد  .اما با حمایت جمال عبدالناصر این
داستان تا پایان چاپ شد ولی چاپ مجدد
آن ممنوع اعالم گردید .دربیروت پس از
 ۱۹۶۷بدون مشکل بارها انتشار یافت
ودراوایل  ۲۰۰۶درمصر برای نخستین بار
بچاپ رسید.
درسال  ۱۹۸۹پس از فتوای خمینی
درباره ی کتاب آیات شیطانی سلمان
رشدی  ،عمر عبدالرحمن  ،روحانی
نابینای مصری در گفتگو با یک روزنامه
نگار گفت اگر محفوظ برای نوشتن این
داستان مجازات می شد  ،رشدی بخود
اجازه ی انتشار چنین کتابی نمی داد.
عمر عبدالرحمن همیشه تأکید می کرد
آنچه گفته فتوا نیست  ،اما مؤ منان تندرو
آن را فتوا انگاشتند و این نویسنده ی
 ۸۲ساله را از ناحیه ی گردن با چاقو
مجروح کردند .او زنده ماند اما پس از آن
همیشه با محافظ همراهی می شد.
رمان « بچه های کوچه ما» ( اوالد حارتنا)
دارای پنج داستان مرتبط بیکدیگر است
و تمثیلی است اززندگی چهار پیامبر :
آدم  ،موسی  ،عیسی و محمد .پنجمین
داستان عرفه یا دانشمند ودارنده ی

معرفت از فصول مهم کتاب است  .دراین
فصل عرفه همراهی بنام « حنش » دارد
حنش درعربی به معنی «مار» است .
ظاهرا ً این نیز نمادی از ماری است که
در کتب مقدس درخت معرفت را به آدم
وحوا نشان داد( )۱وهمین حنش است
که پس از عرفه راه اورا ادامه می دهد.
داستان سراسر در حاشیه ی قاهره ی
امروز اتفاق می افتد ومحله هایی مانند
جمالیه و الدروسه دراطراف همین شهر
قرار دارند و کوه « مقطم » درنزدیکی
قاهره است
پذیرش شخصیت پیامبران به صورت
انسانهایی عادی برای مسلمانان غیر قابل
قبول است  .همچنانکه داستان «مسیح
باز مصلوب » اثر کازانتزاکیس  ،برای
مسیحیان  .مؤمنان باورندارند اعمال و
نیازهای پیامبران مانند ما مردم عادی
است  .بااین حال نجیب محفوظ داستان
زندگی پیغمبران یا «قصص األنبیاء »
ننوشته  ،بلکه فقط بربعضی از جنبه
های زندگی آنان پرتو افکنده است .او
داستان پرداز است نه مفسر الهیات .
گفته شده جاناتان سویفت در سفرنامه ی
گالیور نقد واقعیت را بکمک اسطوره
بیان کرده  ،اما «محفوظ» اسطوره رابرای
نقد واقعیت بکار گرفته است .
انتقاد و اعتراض مخالفان بر چند مطلب
متمرکز است  :نحوه ی برخورد داستان
بازندگی پیامبران  ،مرگ جبالوی دال
بر «مرگ خدا »  .و دیگر اینکه داستان
شامل  ۱۱۴فصل است  .همچنانکه قرآن
همین تعداد سوره دارد .نجیب محفوظ
ضمن ر ٌد همه ی انتقادها دراین مورد
گفته است باافزودن پیشگفتار یا
افتتاحیه کتاب دارای  ۱۱۵فصل است .
درباره ی مرگ خدا  ،از نظراو جبالوی
مظهر خدای ازلی وابدی و آفریننده
جهان نیست بلکه تصوری است از
خدای ساخته ی ذهن بشر  ،خدای
انسانگونه ای که دوست و دشمن دارد.
گاهی غضبناک است و گاهی شاد .زمانی
تصمیمی می گیرد و سپس آنرا تغییر می
دهد.
عنوان کتاب درزبان عربی « اوالد
حارتنا» است  .حاره بمعنی کوچه ومحله
است  .شاید نجیب محفوظ این لغت را

بجای « شارع» بکاربرده باشد زیرا شارع
درعربی به دو معنی خیابان  ،کوچه و
همچنین قانونگذار  ،واضع شریعت ،
آورنده ی دین است وبا شریعه و شرع
به معنی راه  ،طریقه  ،دین  ،کیش و آئین
همریشه است .
دراینجا ضروری است درباره ی اسامی
مستعاری که برای شخصیتها ی کتاب
آمده توضیحاتی داده شود:
جبالوی  :کوه نشین  ،ادهم بمعنی سیاه
(آدم)  ،اُمیمه ُمصغر اُم بمعنی مادر
کوچک  ،مامک(حوا)  ،قدری بمعنی
تقدیرو جبر (قابیل)  ،همام بمعنی واال ،
بخشنده (هابیل)  ،جبل  :گوه (موسی)
رفاعه  :آنکه باال میرود (عیسی) ،
قاسم  :تقسیم کننده (محمد) -با اشاره
ابوالقاسم ُکنیه ی او -عرفه  :خردمند ُ
دانا  ،دانشمند ،قندیل  :جبرییل .
برای ابلیس یا شیطان نام « ادریس»
انتخاب شده این نام دوبار درقرآن
ذکر شده ونویسندگان مسلمان وی
را پیغمبر دانسته اند  .ابلیس ُمعرب
 Diablusیونانی است و شیطان درقرآن
وروایات اسالمی آمده است که وی
نخست فرشته بود وچون به امر الهی
مبنی بر سجده کردن آدم امتناع کرد از
درگاه احدیت رانده شد و باغوا و اخالل
خلق پرداخت (فرهنگ معین)
البیت الکبیر :خانه ی بزرگ  ،محل
زندگی جبالوی  .مسلم ًا نجیب محفوظ
معنی کلمه ی فرعون درزبان مصری
قدیم را می دانسته است  .زیرا این لغت
دراصل بمعنی « خانه بزرک» است ولی
در کتابهای آسمانی همه ی شاهان مصر
باین نام خوانده شده اند)۲(.
فتوه ازریشه فتی بمعنی جوان وجوانمرد
وحامی و پاسدار است اما در گویش
مصری با جمع فتوات به معنی قلدر ،
زورگو ،وباجگیر نیز هست وهم اوست
که به مردم سیلی میزند وازآنان باج می
گیرد.
« وقف» نمادی ازبیت المال است .ناظر یا
ناظروقف  :متصدی امور موقوفه (فرهنگ
معین) ()۳
خواننده درطول خواندن کتاب بفراست
که منظوراز«رباب»
درخواهدیافت
چیست و «شاعر» کیست وقهوه خانه و

حشیش کش خانه نماد چه مکانهایی
است .
نکته ی جالب توجهی که درباره ی
اطالعات وسیع نجیب محفوظ می
توان گفت این است که او فارسی می
دانسته وبا اشعار حافظ آشنا بوده چون
درجای جای داستان الحرافیش اشعاری
از حافظ آمده وکتاب بااین شعر حافظ
پایان می پذیرد:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند.
***
برای مطالعه ی بیشتر  ،عنوان کتابهایی
که درهمین زمینه نوشته شده درزیر می
آید:
 افسانه آفرینش نوشته زنده یاد صادقهدایت
 قلعه حیوانات  ،جرج اورول. مسیح باز مصلوب  ،کازانتزاکیس دفتر خاطرات آدم وحوا  ،مارکتواین(ترجمه آن را از نگارنده درهمین
مجله خوانده اید).
 بازگشت به متتوشالح  ،برناردشاو.پانوشت ها:
( -)۱ومار ازهمه حیوانات صحرا که
خداوند ساخته بود هوشیارتر بود.وبه زن
گفت :آیا حقیقت ًا گفته است که ازهمه ی
درختان باغ مخورید .زن به مار گفت از
میوه ی درختان باغ می خوریم لکن از
میوه ای که دروسط باغ است خداگفت
ازآن مخورید وآن را لمس مکنید مبادا
بمیرید .ماربه زن گفت هرآینه نخواهید
مرد .بلکه خدا می داند درروزی که از
آن بخورید چشمان شما بازشود ومانند
خدا عارف ِ نیک و بد خواهید بود( ...کتاب
مقدس  ،سفر پیدایش  ،آیه )۶-۱
2-The Hebrew Pharaohs of
Egypt, the secret Lineage of the
Patriarch Joseph, by Ahmad Osman, Bear & Company, UK. 2003,
pp57-58

( -)۳فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد
که می حرام ولی به زمال او قاف است

پیشگفتار

این داستان کوچه ی ماست  .به بیان

آیا
این
عجیب
نیست
کـــه
خودش
رادرخانه
ی بزرگ
پنهــان
و
کرده
ما درکثافت
زندگـــی
می کنیم ؟
اگر بپرسید
ما ا ز کجا
اینجا
به
رسیدیم ،ماجرا ازاین قراراست ؛شما
اکنون فقط درباره ی ادهم ،جبل،
رفاعه وقاسم می شنوید  ،گرچه
هیچیک ازآنان باعث آرامش وتسلی
خاطر شما نخواهد شد.
گفتم هیچکس اورا از زمانی که خود را
مخفی کرده  ،ندیده است  .بیشتر مردم
ازاین بابت نگران وناراحت نیستند
وهمچنان به مراقبت ونگهداری از
امالک او سرگرم اند واکثرا ً درباره ی
« ده شرط» به قیل وقال می پردازند.
مشاجره وجرو بحث درکوچه ی ما
پیش ازبدنیا آمدن من آغاز شد ،واین
نزاع شدید نسل بعداز نسل تا امروز
ادامه داشته وهمچنان ادامه خواهد
داشت  .وقتی که من به فرزندان کوچه
امان اشاره می کنم قصد ریشخند
زدن به آنان را ندارم  .مایک خانواده
بوده وهنوز هم هستیم وبیگانه ای
دربین ماوارد نشده است  .هرکس
درکوچه ی ما  -اززن ومرد -یکدیگر
را می شناسد  .بااین حال هیچ کوچه
ای مانند کوچه ی ما  ،مردم با یکدیگر
خصومت ودشمنی ندارند .هیچ قومی
مانند ما اینهمه اختالف اختالف نظر
ومناقشه ندارد .هرمرد آبرومندی ده
باجگیر مسلح به چماق دارد واین
چماقداران  ،هرآن آماده نبرد هستند.

ادهـــم
گویند:
« کوچه ی شما بخوبی حفاظت شده
وپاسداران آن  ،شکست ناپذیرند».
همه ی اینها درست  ،ولکن نمی دانند
ما زیر بار بدبختی ومصیبت له شده
ایم و با مگس وشپش درزباله زندگی
می کنیم  .مارا به نان خشک قانع کرده
اند  .ما همچون مردگان متحرکیم.
پاسداران ما باد به غبغب می اندازند .
برما با تبختر فخر می فروشند وخودرا
شایسته ی تحسین می دانند  .تنها
مایه ی تسلی ودلخوشی ما این است
که با حزن واندوه به خانه ی بزرگ
نگاه کنیم وبگوئیم  «:آنجا جبالوی،
مالک خانه ی بزرگ مقیم است  .او
نیای ماست و مانوادگان او».
من شاهد دوره ی اخیر زندگی کوچه
مان بوده ام  .همزمان با حوادثی که
مربوط به دوران «عرفه» فرزند
شایسته ی کوچه ی ما می شود.
بخاطر یکی از دوستان عرفه است که
پاره ای از حکایات این کوچه را می
نویسم  .روزی او بمن گفت  «:تو یکی
از معدود افرادی هستی که می توانی
بنویسی  .پس چرا حکایات کوچه مان
را نمی نویسی ؟ زیرا آنهابطور نامرتب
وحتی به دلخواه راویان متعصب
و ُمغرض نوشته شده اند .اگر تو با حفظ
امانت همه ی آنها را یکجا بنویسی
بسیار سودمند خواهد بود .من آنچه

۱

محل کوچه ی ما زمینی بایر و بخشی
از صحرای مقطم بودکه تاافق ادامه
داشت .
دراین مکان خالی چیزی نبود جز
خانه ی بزرگ جبالوی که ترس
ووحشیگری ودزدی درآن راه نداشت.
دیوار بسیاربلند آن عرصه ی وسیعی
را احاطه کرده بود .نیم غربی آن باغ
بود و نیم شرقی آن اقامتگاهی سه
طبقه قرار داشت .
روزی ولینعمت  ،فرزندان خودرا به
اول مجاور باغ
تاالر پذیرایی طبقه ی ِ
فراخواند.همه ی فرزندان ادریس،
عباس  ،رضوان  ،جلیل و ادهم در
ردای بلند ابریشمین آمدندودربرابر
او ایستادند  .مبهوت از جالل او
فقط اززیر چشم به او نگاه می
کردند .او دستور نشستن داد وآنان
برجایگاهشان گرداگرد او نشستند.
او لحظه ای با چشمان نافذ همچون
شاهینش آنان راازنظر گذراند و
سپس برخاست ودربرابر د ِر بزرگ
ایستاد و به باغ وسیع پراز درختان
توت و چنار ونخل که دربین آنها بوته
های حنا و یاسمین رسته بود ،خیره
شد .چهچه بلبالن برفراز شاخسارها
شنیده می شد ...
ادامه دارد.
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نجیب محفوظ

دقیق تر داستانهای کوچه ی ما .من
فقط شاهد رخدادهای اخیر در زمان
خودم بوده ام  .اما همه ی آنهارا از
زبان داستان سرایانمان  -آنطور
که گفته اند ثبت کرده ام  .هرکسی
درکوچه ی ما این داستانهارا برزبان
می آورد  ،درست همانگونه است که
درقهوه خانه ها شنیده یا آنطورکه
درخالل نسلها نقل شده ِ؛ اینها تنها
مأخذهایی هستند برای آنچه می
نویسم  .بیشتر مناسبات اجتماعی ما
براساس این افسانه هاست  .هرگاه
کسی افسرده یا مصیبت زده است
یا مظلوم واقع شده به خانه ی بزرگ
باالی کوچه درجایی که به صحرا
منتهی می شود ،اشاره می کند و با
جد
حسرت می گوید  «:این خانه ی ٌ
ماست  ،ماهمه فرزندان اوهستیم  ،.ما
مستحق مالکیت امالک هستیم  .پس
چرا ما گرسنه ایم ؟ مگر ما چه کرده
ایم ؟ » آنگاه به نقل داستان می پردازد
واز حیات ادهم  ،جبل  ،رفاعه  ،و قاسم
 فرزندان فرزانه ی کوچه  -شاهدمی آورد.
جد ما معمایی از معماهاست .
ولی خود ٌ
طول عمراو از تصور خارج است  .تاآنجا
که به طول عمر او ضرب المثل ساخته
اند .او اززمانهای بسیار دور درخانه اش
عزلت گزیدهوهیچکس اورا اززمانی
که خودرا گوشه نشین کرده  ،ندیده
است  .از شنیدن داستانهای انزوا
وطول عمر او عقل حیران می ماند،.
و شاید خیالپردازیها و شایعات به
این امر دامن می زند .به هرحال نام
او «جبالوی» است وکوچه ما به
همین نام خوانده می شود  .او مالک
همه چیزوهمه کس وصحرای برهوت
اطراف آن است  .یک بار ازمردی
درباره ی او شنیدم که می گفت  «:او
کوچه مارا آفرید وکوچه ی ما مبدأ
مصر «اُم الدنیا» ست  .او دراین کوچه
تنها زیست  ،زمانی که کوچه خالی
وویران بود  .سپس با زور بازو مالک
ووالی اینجا شد .هیچگاه کسی همانند
او نبود .او قوی بود حتی وحوش از
ذکر نام او به وحشت می افتادند ».
از دیگری شنیدم که می گفت  «:او
بحق جوانمرد وبخشنده بود  ،نه مانند
دیگران  .او برکسی فخر نمی فروخت
و برضعیفان رحیم بود ».سپس زمانی
آمد که مردم درباره ی او صحبتهایی
می کردند که درشأن ومقام او نبود ؛
حال مردم دنیا چنین است  .من همواره
ِ
گفتگو درباره ی اورا جذاب یافتم  ،نه
مالل آور .بارها دراطراف خانه ی
بزرگ او قدم زدم تا شاید نظری به او
بیندازم ،اما بدون نتیجه .
چندین بار برابر دروازه ی عظیم
ایستادم وبه پوست تمساح پرشده ی
باالی سردر خیره شدم .به دفعات

در صحرای ُمقطم نه چندان دوراز
دیوار بلند نشستم وچیزی غیراز
نوک درختان توت وچنار و نخل دور
خانه ندیدم  .پنجره های بسته حاکی
از آن است که اثری از حیات درون
آن نیست  .آیا این حزن آور نیست
که پدر بزرگمان را نبینیم واو مارا
نبیند؟

گاهی مردم امنیت خودرا با پرداخت
رشوه تأمین می کنند واین امنیت
هم چیزی نیست جز تحمل حقارت
وفرمانبرداری .هرحرف یا کار خطای
بی اهمیتی  -حتی فکر نادرستی -
است .
مستوجب عقوبت
شگفت آنکه
مردم کوچه
های مجاور
مانندعطوف
 ،کفــــر
الزغاری ،
الدراسه و
حسینیه
به امالک
مـــا
ومردان
خشن
مـــا
حسد
می
برند
ومی

را که از اخبار واسرار نمی دانی به تو
کمک خواهم کرد».
من به پیشنهاداو دست بکار شدم  ،هم
بخاطر اینکه ایده ی خوبی بود  ،هم
برای اینکه کسی که این پیشنهاد را
کرد ،دوست می دارم .
من نخستین کسی در کوچه مان
هستم که حرفه ی نویسندگی
برگزیده است  .بااینکه می دانم
بسیار تحقیر واستهزا بدنبال خواهد
داشت  .این پیشه ی من است که
درخواستها و شکایتهای ستمدیدگان
وحاجتمندان را بنویسم .گرچه همین
مردم فلک زده می خواهند دست
از کار بکشم  .من چندان وضعیت
بهتری از فقرای کوچه مان ندارم  .من
بر اسرار وغمهای آنها آگاهم واین مرا
دل شکسته وغمگین می کند.
بااینهمه من درباره ی خودم و
دشواریهایم نمی نویسم که در مقایسه
بامردم کوچه مان ناچیز است.
کوچه ی عجیب ما با داستانهای شگفت
آورش ! چگونه اتفاق افتاد؟
همه ی این ماجراها برای چه بود؟
وفرزندان کوچه ی ما چه کسانی
بودند؟

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی
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شخصیت فیتز ُری استثنایی بود وقیافه
ای اشرافی داشت ؛ او شیفته کارش بود.
باگذشت  ،جسور،مصمم ،پرجنب وجوش،
سرسخت و دوست وفادار به همه ی
افراد زیر فرمانش بود .برای حل هر
مشکلی آماده بودو به هرکس که سزاوار
مساعدت بود  ،کمک می کرد.
او مردی خوش قیافه بود وبطور جالب
توجهی اشرافی  .رفتاری با نزاکت -
آنطور که وزیر ریو بمن گفت  -شبیه
دایی اش لُرد کاسل ری Castlereagh
است  .بااینهمه اوباید صورت ظاهرش
را از چارلز دوم بارث برده باشد ،زیرا
دکتر والیک مجموعه ای از عکسهایی
که گر فته بود  ،بمن داد  .من از شباهت
سوبیسکی ستوارت  ،کنت آلبانی فرزند
نامشروع چارلز دوم  ،یکه خوردم .
فیتز ُری بسیار کج خلق بود .بدخلقی او
نه تنها از سرخشم وغضب بلکه تا مدتها
علیه کسانی که از فرمان او سرپیچی می
کردند ادامه می یافت  .اخالق او دراوایل
صبح بدتر بود و با چشمان تیز بینش
غالب ًا می توانست متوجه هرچیز
نابجایی در کشتی شودو سپس بی دریغ
به سرزنش می پرداخت  .صبح وقتی
افسران جزء نگهبانی را عوض می کردند
معموالً می پرسیدند « :آیا قهوه ی امروز
خیلی داغ بود؟» منظورشان این بود که
اخالق کاپیتان چطور است ؟ او همچنین
تا حدی بدگمان بود وگاه وبیگاه خیلی
درهم وگرفته و یکبار درمرز جنون بود.
بنظر من او فاقد قدرت تشخیص منطقی
یا عقل سلیم بود .او بی اندازه با من
مهربان بود ،ولی مردی بسیار پرتوقع و
سختگیر برای زندگی کردن با رابطه ی
دوستانه بود که الزمه ی همزیستی در
یک کابین است .
ماباهم چند درگیری داشتیم  .زیرا وقتی
عصبانی می شد کام ً
ال غیر منطقی بود .
بعنوان مثال در سفر به « باهیا» برزیل
او از بردگی دفاع و تعریف و تمجید می
کرد -.چیزی که از آن نفرت داشتم
 بمن می گفت بتازگی برده داریبزرگ را دیده است که شمارزیادی از
بردگانش را فراخوانده و ازآنان پرسیده
آیا حاال خوشحالند یا می خواهند آزاد
شوند.همگی پاسخ داده اند «:نه» .من از

او  -شاید بااندکی ریشخند -پرسیدم :
آیا فکر می کند پاسخ بردگان در حضور
اربابشان هیچ ارزشی دارد؟ این پرسش
او را بی حد خشمگین کرد و باور نمی
کردم که گفت  :ما دیگر نمی توانیم باهم
زندگی کنیم  .فکر کردم ناگزیر از ترک
کشتی باشم  .اما چیزی نگذشت که
خبر پخش شد .کاپیتان بدنبال ناوبان
یکم فرستاد تا خشمش را بخاطر
بدرفتاری بامن آرام کند .من خوشحال
شدم بوسیله ی دریافت دعوت از همه
افسران جزء که می توانم با آنان غذا
بخورم  .اما پس از چند ساعت فیتز ُری
افسری را برای عذرخواهی فرستاد با این
درخواست که می توانم با او بمانم .
مثال دیگری را از ُرک گویی و صداقت
او بخاطر می آورم  :در پلیموت پیش از
آغاز سفر دریایی  ،او بی نهایت از دست
دالل ظروف سفالی عصبانی بودکه نمی
خواست چند قلم کاالی خریداری شده
درمغازه اش را معاوضه کند .کاپیتان
بهای یک دست ظروف چینی گرانبهارا
پرسید و گفت « :من این را می خریدم
اگر تو اینقدر یکدنده نبودی » همچنانکه
می دانستم در کابین کشتی باندازه
کافی ظروف سفالی ذخیره شده است
شک داشتم که قصد خرید آنهارا داشت.
بااینکه هیچ کلمه ای برزبان نیاوردم ،
شک وتردید درچهره ام هویدا بود.
بعدازاینکه از فروشگاه بیرون آمدیم
گفت تو باور نمی کردی چه می گفتم.
من ناچار ازاعتراف شدم  .او چند دقیقه
ای ساکت بود و سپس گفت حق باتو
بود .من در عصبانیتم با آن بی شرف
اشتباه می کردم .
در ُکن سِ پ سیون شیلی ( شهری در
جنوب سانتیاگو) فیتز ُری باافسردگی
سخت مشغول کار بودو نزد من ُغر
میزدکه باید یک مهمانی بزرگ برای
ساکنان آنجا راه بیندازد .من اعتراض
کردم وگفتم  :بااین اوضاع واحوال هیچ
لزومی از طرف او برای این کار نمی بینم.
او ناگهان برآشفت و با عصبانیت اعالم
کرد من از آن نوع آدمهایی هستم که
شایسته ی هیچ نظر لطفی نیستم و
دیگر به آنجا بر نگردم .من بدون اینکه
چیزی بگویم  ،برخاستم و به ُکن سیپ

قسمت هفتم
سیون  ،جایی که اقامت کرده بودم ،
رفتم  .پس از چندروز به کشتی برگشتم
ومانند همیشه با گرمی از طرف کاپیتان
ُری پذیرفته شدم  .با گذشت زمان
توفان فرو نشسته بود .بااینهمه ناوبان
یکم بمن گفت «:امان ازتو  ،فیلسوف!
امیدوارم دیگر با ناخدا یکی به دو نکنی.
ازروزی که تو کشتی را ترک کردی من از
خستگی نیمه جان شدم ( .کشتی درحال
تعمیر بود) .او مرا روی عرشه تا نیمه شب
وادار به قدم زدن می کرد و مرتب ًابتو
ناسزا می گفت ».
گرفتاری همزیستی با ناخدای یک
رزمناو زمانی زیاد می شود که هر
پاسخی باو بدهی  ،یاغیگری تلقی می
شود.؛ مخصوص ًا با ُرعب رووحشتی که او
در کشتی  -شاید درزمان من  -ایجاد
کرده بود.
مننمونهیباورنکردنی وعجیبی دربارهی
متصدی امور مالی کشتی Adventure
 همان کشتی که در اولین سفر دریاییبیگل با آن همراه بود -)۱(.بخاطر می آور م :
متصدی امور مالی کشتی درفروشگاهی
درریو دوژانیرو مشغول خرید مشروب
«رم»  Rumبرای کمپانی صاحب کشتی
بودکه جنتلمن ریز نقشی درلباس
شخصی وارد شد .متصدی به او گفت :
« آقا لطف کنید این رم را مزه کنید
ونظرتان را بمن بگوئید ».جنتلمن
آنچه ازاو خواسته شده بود  ،انجام داد
وبالفاصله ازفروشگاه بیرون رفت  .سپس
فروشنده از متصدی پرسید آیا او می
دانست با « ناخدای» رزمناوی که بتازگی
دربندر لنگر انداخته  ،صحبت کرده ؟
بیچاره متصدی ازترس زبانش بندآمد،
لیوان مشروب از دستش به زمین افتاد
وبسرعت سوار کشتی شد .آنطور که
افسر کشتی  Adventureبه من اطمینان
داد هیچ چیز نتوانست اورا قانع کند که
دوباره به ساحل برود ازترس مالقات
با « ناخدا» بعداز مالقات خودمانی
ونامناسبی که بااو داشته است .
( -)۱کشتی  HMS beagleبین  ۱۸۲۰تا
 ۱۸۴۵به سه مسافرت دریایی دور دنیا
رفت .چارلز داروین درسفردوم برای
تحقیقات علمی مسافر این کشتی بود.

پس از بازگشت به کشور گاهگاهی فیتز
ُری را می دیدم وهمواره می ترسیدم
بطور ناخواسته اورا برنجانم ؛ گرچه ورای
سازش دوجانبه یک بار چنین کاری
کردم  .بعدها از دست من بخاطر انتشار
کتاب نا متعارف «اصل انواع» بسیار
ِ
عصبانی شد ( زیرابشدت مذهبی شده
بود) مقارن پایان زندگی  -احتماالً-
بخاطر ولخرجی مفرط ورشکسته شده
بود  .بعداز درگذشت او برای پرداخت
بدهی هایش کسانی برای جمع آوری
اعانه اقدام کردند .زندگی غم انگیزش
 درست مانند عمویش کاسل ری کهدررفتار و ظاهر دقیق ًا به او شبیه بود ،
با خود کشی پایان یافت  .بزرگ منشی
شخصیت اورا درکمتر کسی سراغ دارم .
گرچه بی عیب و نقص هم نبود .مسافرت
دریایی بیگل مهمترین اتفاق درزندگی
من وتعیین کننده ی سرنوشتم بود ،
بااین حال این امر وابسته به رویدادی
جزئی بود که دائی ام پیشنهاد کرد مرا
به شوزبری ببرد که به ندرت ممکن است
دایی چنین کاری بکند وهمچنین مسئله
کم اهمیت ریخت بینی ام .
همیشه احساس می کنم کار آموزی یا
آموزش فکری ام را نخست مدیون این
سفر دریایی هستم  .پیش از آن به من
توصیه شده بود در چند شاخه ی تاریخ
طبیعی با دقت شرکت کنم تا قدرت
مشاهده ام  -گرچه نسبت ًا پیشرفته بود
 تقویت یابد.تحقیق زمین شناسی همه ی مکانهای
بازدید شده به دالیل زیر بسیار مهم بود:
هیچ چیز نومید کننده تراز بی نظمی
ودرهم ریختگی تخته سنگها دریک
منطقه ی جدید نیست  .اما با ثبت قشر
بندی وویژگی سنگها و فسیلها در نقاط
مختلف با استدالل بزودی همه چیز
روشن و ساختار کل آنجا کمابیش قابل
فهم خواهد شد.
من جلد نخست کتاب « اصول زمین
شناسی» نوشته ی «لیل» را باخودم
داشتم و با دقت آن را مطالعه کردم  .این

( :Patagonia -)۲نام بخش بزرگی از
آمریکای جنوبی دربرگیرنده ی بخش
های جنوبی آرژانتین وشیلی .
( :Tierra del Fuego-)۳به معنی
سرزمین آتش  ،مجمع الجزایری است
درجنوبی ترین بخش سرزمین اصلی
آمریکای جنوبی درمیان تنگه ی ماژالن.
( :St.Helena - )۴سنت هلن  ،جزیره ای
آتش فشانی در جنوب اقیانوس اطلس ،
ذغرب آفریقا تحت فرمانروایی انگلستان
 .انگلستان سالها ازاین جزیره بعنوان
تبعیدگاه استفاده می کرد .معروف ترین
زندانی آن ناپلئون بناپارت بود.
( : Galapagos -)۵جزایر آتش فشانی
دراقانوس آرام وغرب اکوادور  ،روی خط
استوا .شهرت این جزایر بخاطر گونه
های جانوری وگیاهی منحصر بفرد است
وازنظر عجائب طبیعی یکی از جالب
ترین نقاط دنیاست  .جزیره ی داروین
درشمالی ترین نقطه ی این مجمع
الجزایر است .
( : -)۶جزیره ای آتش فشانی دراقیانوس
اطلس بین آمریکای جنوبی وآفریقا ،
ازسرزمینهای برون مرزی بریتانیا.
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زندگی نامه خودنوشت
چارلز داروین

کتاب به طرق مختلف بیشترین کمک
را بمن کرد .نخستین جایی که آزمایش
کردم در سانتیاگو در جزایر « کیپ
ورده » یا دماغه سبز ( درباختر آفریقا)
بود وبروشنی تفوق فوق العاده روش
زمین شناسی اورا  -درمقایسه با آثار
نویسندگان دیگر که با خود م داشتم یا
بعدازآن خواندم  -بمن نشان داد.
یکی دیگر از مشغولیت های من جمع
آوری جانوران از همه ی رده ها
باتوصیفی مختصر و تشریحی غیر
حرفه ای از حیوانات آبزی بود .اما از آنجا
که مهارتی در نقاشی نداشتم واز دانش
کافی در کالبد شکافی بی بهره بودم ،
انبوهی از دست نوشته هارا که درطول
سفر تهیه کرده بودم  ،تقریب ًا غیر قابل
استفاده بود .گرچه وقت زیادی تلف
کردم اما اطالعاتی که از سخت پوستان
[ مثل میگو وخرچنگ] کسب کردم
کمکی بود که بعداز سالها از عهده ی
نوشتن رساله ای درباره ی کشتی
چسب یا سرخاب برآمدم .
بخشی ازروز سرگرم نوشتن یادداشتهای
روزانه ام بودم وزحمت زیادی کشیدم که
با دقت و بطور واضح هر آنچه را دیده
ام توصیف کنم  .واین تمرین خوبی بود.
هرزمان فرصتی بدست می آمد بخشی
از یادداشتهای روزانه را بعنوان مکاتبه
با خانواده ام و بخشهای دیگررا به
انگلستان می فرستادم .
به هر حال مطالعات گوناگون وخاصی که
گفته شد  ،درمقایسه با سخت کوشی و
پشتکار و دقت به هرآنچه متعهد شده
بودم  ،بی اهمیت بود ...این عادت در
طول پنج سال سفر دریایی ادامه داشت
احساس می کنم همین راه ورسم مرا
قادر به انجام کارهایی درزمینه های
علمی ساخت .

با نگاه به گذشته  ،اکنون پی می برم
چگونه عشق به علم بتدریج برهر عالقه
دیگری برمن غالب شد .در طول دوسال
نخست [ درکمبریج] عالقه ی دیرین من
به تیراندازی باتمام نیرو زنده گردید .
وخودم همه ی پرنده ها وحیوانات را
برای مجموعه ام شکار کردم  .اما کم کم
از تفنگ دست کشیدم تا باألخره آن را
به خدمتکارم سپردم  ،زیرا برای درک
زمین شناسی تیراندازی مانع کارم می
شد.
بطور ناخودآگاه متوجه شدم لذت
مشاهده و استدالل  ،بسیار بیشتر
از تفریح و مهارت است  .غرایز اولیه
وحشیگری رفته رفته تسلیم عالیق
اکتسابی انسان متمدن شد.
براثر فعالیتهایم درسفر دریایی فکرم
متحول شده بود ؛ شاید همین امر
موجب اظهار نظر پدر تیزبین و شکاکم
شد وقتی که برای نخستین بار بعداز
سفر دریایی مرادید -بدون اینکه به
جمجمه شناسی عقیده داشته باشد -
رو به خواهرانم کردوگفت «:چرا ریخت
سرش تغییر کرده ؟»
به سفر دریایی برگردم  .در یازدهم
سپتامبر  ۱۸۳۱مالقاتی کوتاه با فیتز
ُری در پلیموت در کشتی بیگل
داشتم  .سپس به شوزبری برگشتم
وپدروخواهرانم را وداع گفتم  .از ۲۴
اکتبر در پلیموت اقامت کردم وتا ۲۷
دسامبر زمانی که بیگل باألخره ساحل
انگلستان را برای سفردریایی ترک کرد
آنجا ماندم  .پیش از آن دوبار تالش
کردیم راه بیفتیم  ،اما هربار بخاطر تند
بادشدید مجبور به بازگشت شدیم .
این دوماه درپلیموت  -بااینکه به روشهای
گوناگون خودم را سرگرم نگه می
داشتم  -غم انگیزترین زمان درهمه ی

عمرم بود .ازفکر اینکه مدت درازی از
خانواده و دوستانم دور هستم  ،دلگیر
شده بودم  .وهوا بطور وصف ناپذیری
تیره وتار بود .گذشته از اینها از تپش
قلب ودرد اطراف قلبم در عذاب
بودم .مانند هرجوان غافلی  ،بخصوص
بااطالعاتی سطحی از دانش پزشکی ،
متقاعد شده بودم دچار بیماری قلبی
هستم  .بااین حال با هیچ دکتری
مشورت نکردم ازترس اینکه مناسب
سفر دریایی نباشم و به این نتیجه رسیدم
با پیش بینی همه ی خطرات راهی شوم .
دراینجا خودم را نیازمند تکرار
سفردریایی و اینکه کجارفتیم وچه
کردیم  ،نمی بینم  .زیرا گزارش مبسوطی
دریادداشتهای روزانه چاپ شده داده ام.
شکوه رستنی های منطقه ی استوایی ،
حتی درحال حاضر بیش از هرچیز در
ذهن من زنده وآشکار است  .صحرای
پاتاگونیا ( )۲وکوههای پوشیده از
جنگل « تیرا دل فوئگو ( )۳با احساسی
اعجاب انگیز مرا به هیجان می آورد
وتأثیری محو ناشدنی در خاطره ی من
بجا گذاشته است .
دیداریکبدویبرهنهدرسرزمینبومیاش
اتفاقی است که هیچگاه فراموشم نمی
شود.بیشتر گشت وگذارهای من برپشت
اسب در سرزمینهای بی سکنه یا
درقایق که گاهی چند هفته طول می
کشید  ،برایم عمیق ًا جالب بود.
همچنین از چند کار علمی مانند
حل مسئله جزایر مرجانی وکشف
ساختارزمین شناسی بعضی جزایر مانند
سنت هلنا( )۴را با خشنودی کامل بیاد
می آورم  .دراینجا نباید از کشف روابط
غیر عادی جانوران وگیاهان بومی چند
جزیره مجمع الجزایر گاالپاگوس ()۵
وهمه ی اینها با بومیان آمریکای جنوبی

ناگفته بگذرم .
تا آنجا که می توانم درباره ی خودم
داوری کنم  ،من درطول سفر دریایی تا
آنجا که درتوانم بود سخت کار کردم .
نه تنها بخاطر لذت تحقیق  ،بلکه آرزوی
شدید به افزودن چند واقعیت به انبوه
عظیم واقعیتهای علوم طبیعی  .بجز
اینها این جاه طلبی را داشتم که جای
مناسبی بین دانشمندان بیابم .
زمین شناسی ساتیاگو بسیار جالب
ودرعین حال ساده است  .سرازیر شدن
گدازه ها ی آتش فشانی درگذشته
روی بستر دریا  ،صدفها ومرجانهارا
پوشاندودرنتیجه ی پخته شدن سنگ
سفید سخت را تشکیل دادو سرتاسر
جزیره باال آمد .الیه ی سنگ سفید
واقعیت تازه یافته ومهمی را برمن
آشکار کرد  ...ابتدا به ذهنم خطور کرد
شاید بهتر است کتابی درباره ی زمین
شناسی سرزمینهای گوناگونی که بازدید
کرده ام  ،بنویسم  .این امر مرا خرسند
و هیجان زده می کرد .اوقات خاطره
انگیزی برایم بود .چگونه صخره گدازه
ای که روی آن استراحت می کردم ،
تابش خورشید سوزان  ،چند گیاه عجیب
صحرایی درآن دوروبر  ،مرجانهای زنده
درآبگیر جزرومد زیر پایم رابوضوح
بخاطر می آورم .
چندی بعد درسفر دریایی  ،فیتز ُری
مقداری ازیادداشتهای روزانه ام را
خواندوگفت ارزش چاپ شدن را دارد.
بنابراین اینهم کتاب دیگری بود که در
نظر گرفتم .مقارن اواخر سفر دریایی
زمانی که در جزیره ی « اسنشن» ()۶
بودم  ،نامه ای دریافت کردم .ادامه دارد.

قسمت نهم
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از هزاره ی دوم پیش از پیدایش مسیح ،
همزمان باسرازیر شدن تیره هندوایرانی
از شاخه ی هندواروپایی بسوی پشته
پهناورایران  ،زبان سانسکریت وپس از
جابجایی آرین ها وپیدایش زرتشت
ورجاوند نویسیده اش بنام اوستا بزبان
اوستایی که ازیک زبان باستان تری
سرچشمه می گرفت سخن می گفتند.
آنچه از مادها و ُسکاها بجای مانده
است چنین بر می آید که در باستان
زمان درایران دو نویسیده که وابستگی
نزدیکی بایکدیگر داشته اند روان بوده
است :
 -۱پارسی باستان .
 -۲زبان اوستایی که نویسیده های
ورجاوند آیین زرتشتی بآن زبان بوده
است .
نام پارسی باستان از سنگ نبشته های
شاهنشاهان هخامنشی بدست آمده
که زبان سخن مردم فارس وکرانه های
شمالی آن بوده است .برخی از نامه های
ویژه رابزبان آرامی وروی پوست بابرگ
جگن (کاغذ پاپیروس) می نوشته اند.
بیشترین نوشته های پارسی باستان
همراه با نوشته های بابلی وایالمی
وابسته به داریوش بزرگ چنین بوده اند:
 نوشته ای از آریارامن پدر پدربزرگداریوش یکم در ده رده از همدان.
 نوشته ای از آرشام پدربزرگ پاریوشیکم دریک سات زرین  ۱۴رده از همدان.
 سنگ نبشته هایی از داریوش بزرگدر پاسارگاد  ،دربیستون « ،کرمانشاه»
که به زبان پارسی باستان  ،ایالمی ،
و بابلی نوشته شده است وبسیاری
دیگر از سنگ نبشته ها ی داریوش در
پرسپولیس  ،شوش  ،الوند کوه  ،کانال
سوئز وجاهای دیگر بدست آمده است
 .درباره زبان اوستا در جای خود سخن
رانده خواهد شد.
مادها نیز نویسیده وزبان ویژه خودرا
داشتند وبدان سخن می گفتند.که
مانندگی بسیار بزبان پارسی داشته واین
دو تیره ایرانی سخنان یکدیگررا بخوبی
در می یافتند .برخی از دانشمندان وایران
شناسان زبان کردی وزبان پشتوی
افغانی را بازمانده وبرآمده اززبان مادی
می دانند.
زبان پارسی باستان از آهنگ واژه ی

کهن «خوربران »(مغرب) ایران وزبان
اوستایی از آهنگ واژه دیرین « خور
آیان» (مشرق) ایران برخوردار بوده
وهردو دربسیاری از واژگان با یکدیگر
هماهنگی رسایی داشتند.
اوستا کهن ترین وارجدارترین نویسیده
ای است که تیره آریایی وزندگی آنان
را ازباستانی ترین روزگار باز می نمود
وبراستی دارای ارزشهای ویژه ای بود
که راههای گوناگون پیشرفت و بسیاری
از رخدادهای فراهمی (اجتماعی) آنان را
زندیده (شرح داده) و آشکار می ساخت .
زبان پارسی باستان درریخت نویسیده
میخی که نمادین بندواژه انان بود نشان
داده می شد .این نویسیده (خط) از چپ
به راست نوشته ودارای  ۴۲نشانی
بودکه هریک برابر با یک گپ آهنگ
دار و بی آهنگ هکانیده ( ُمشخص ) می
شد.اندیشه نگاری نیز دراین نویسیده
دیده می شد که برخی از نشانه ها جای
واژه ای را گرفته و آرش (معنی* ویژه ای
داشته است .
ازاین  ۴۲نشانه  ۴ -نشانه اندیشه نگاری
است که آرش ویژه ای را می نمایاند.
چنانکه پیشتر گفته شد نویسیده
ازسومری ها ببابلی ها واز بابلی ها یایالمی
ها واز ایالمی ها به پارسیان رسید و
پارسیان آنرا پیرایش داده وبه شیوه
خود درآوردند وبادیگرگونیهای بسیار
ازبندواژگان بابلی ها که بیش از  ۷۰۰و
ایالمی ها که بیش از  ۳۰۰نشانه داشتند

در آورده وبادرهم ریختن آنها  ۴۲نشانه
سازگار برای خود برگزیده وآنرا بندواژه
(الفبا) خویش ساختندودر نویسیده های
خود بکاربردند.واین براستی گونه دیگری
از پیشی گیری ایرانیان بردیگران
وهمچنین هوشمندی سرشتی ایرانیان
ودریافت آنچه را که دیگران یارای
دریافت آن را نداشته اند بوده است .
نیز گفتنی است که نویسیده میخی
پارسی  ،هم بندواژه ای وهم پاره ای بود
زیرا آمیختگی گپ های آهنگ دار با گپ
های بی آهنگ ازویژگیهاوپاره ای بودن
نویسیده میخی پارسی است که آن را
بردیگر بندواژگان برتری می دهد.
پارسی باستان  ،زبان همگان پارسیان
بوده ودرنویسیده های پادشاهان
هخامنشی درریخت نویسیده میخی
نویسیده ونگهداری می شده است .
باستانی ترین نویسیده های پارسی
باستان  ،نویسیده های کورش بزرگ
است که درآن  ۵۰۰واژه سره پارسی
بکاررفته است.
نیز اززبان پارسی باستان  ،نویسیده
های داریوش وبیستون ونقش رستم
است که در آنها بزبان پارسی باستان
سخن رفته است .
بسیاری از نویسیده های این زبان به
دوباسه زبان دیگر نویسیده می شد
تا مردم ایران زمین که از تیره های
گوناگون بودند همگی از آنها بهره مند
شوند.

کتیبه هایی از داریوش بزرگ در الوند کوه

نویسیده میخی پارسیان درزمان
شاهنشاهی هخامنشیان بیشتر در میان
بزرگان وسررشته داران ودرنامه های
پادشاهان بکار می رفت وبدین سان آنرا
زبان دربار نیز می گفتند.
نگاهی کوتاه بروش داوری کورش بزرگ
وآنچه که درداوری و فرسار نویسی
(قانون نویسی)ونیز در دادگاهها ازسوی
داور زندگان بکار می رفته آشکار می
گردد که همگی نویسیده ها و سافه
(حکم و رأی)دادگاهها بزبان میخی
پارسی بوده است  .این نویسیده اندک
اندک درنامه ها ونویسیده های بازرگانی
نیز راه یافته وروان گردید.نویسیده
میخی را بگونه ای راست وگوشه ای روی
ِل ُرس با افزارهای نوک تیز ویا اسکنه
گ ِ
های سنگی می نگاریدندوآنرا در جاهای
ویژه نگهداری می کردند...
انبوه این نویسیده ها ونامه های میخی
 ،افزون بر زبان پارسی باستان به دو
زبان ایالمی (ایالم در آن زمان یکی از
استانهای ایران بود ).و آکادی نیز روان
بوده است .
زبان آکادی زبان نیم مرده باستانی میان
رودان بود واین زبان در آن زمان برای
نگهداری نویسیده های میخی دربیشتر
بخشهایی ازسرزمین پهناور شاهنشاهی
ایران بکاربرده می شد.
گپ زدن وسخن گفتن بزبان ایبری
(عبری) ولی با نویسیده های آرامی یا
کلدانی  ،سامی یا سمیتیک و بدنباله روی
از نویسیده ای که مانندگی بسیاری به
آهنگ واژه ایبری نوین داشت درسراسر
شاهنشاهی ایران روان وپراکنده بود.
(درمورد ایبریان یا عبریان باید گفت آنها
توده بنی اسراییل هستند .که درورجاوند
نویسیده یهودیان (تورات) نیز داستان
آن آمده است .مردم یهود پس از آنکه
در کنعان جای گرفتند ودر هزاره ی
دوم پیش از پیدایش مسیح در مصر
استوارشدند .جایی که آنها به نیک
بختی وپیشرفت راه یافتند.چه در آن
زمان آنان بندی (اسیر) مصریان بودند.
یهودیان در همان زمان براهنمایی پیامبر
خود موسی به جنبش در آمدند وتا
سرزمین فلسطین رسیدند  .در آنجا بنیاد
پادشاهی برپاداشتند که پس از چندی
به دو هوزه (حوزه ) پادشاهی جدا از هم
بنامهای اسراییل و ژودا (فرزند یعقوب)

نوشته آرامی
بدنبال جابجایی ها ودیگرگونی های
پی درپی ایران آن زمان  ،نوشته ها ی
یونانی بزودی از روی میخ درم ها(ضرب
سکه ) برداشته شدونویسیده های
آرامی که در نامه نگاری های سررشته
داری (حکومتی) نیز بکار برده می شد
جانشین آن گردید.
این نویسیده وابسته به سده یکم پیش
از پیدایش مسیح بود که آن را پهلوی
می نامیدندوخود برخاسته از نام مردمی
است که در آن زمان درایران فرمانروایی
داشته اند و ازآن پس این واژه «واژه
پهلوی» ویژه همان مردم و بنام آنان
روان گردید.
درزمان شاهنشاهی هخامنشیان همین
نویسیده با همان چندگانگی ها و
ناسازگاریهای خود بکار برده می شد
ونام خودرا همچنان همراه داشت ولی
اندک اندک نویسیده های آرامی باهمان
بندواژگان گونه گون خود به زبان پهلوی
روان گردید وازآن پس سخن گفتن به
زبان پهلوی ونویسیده آرامی بود.
دیگرگونی واژگان آرامی به زبان پهلوی
هنوزبرما روشن نیست وما از چبود
آن آگاهی نداریم .تنها چیزی که می
دانیم این است که سادگی بندواژگان
آرامیُ ،شوند (علت وسبب) آن گردید
تا این نویسیده جانشین نویسیده میخی
پهلوی گرددوچون ایرانیان نخواستند
زبان سخن گفتن خودرا از دست بدهند،
سخن گفتن به زبان پهلوی همچنان
بازماند.
پیشرفت وگسترش بندواژگان آرامی
بجای میخی  ،نه دریک زمان ونه با یک یا
چند نفر ،که بگونه گروهی وتیره ای ،اندک
اندک  ،آنهم درزمانهای دراز بوده است .

نویسیده ای که درایران باستان
ودرباستان زمان همگانی وبگونه گسترده
ای درسراسر ایران پراکنده می بود
هفت گونه بوده است :
در میان آنها «ویش دافریا» که یکسانی
ومانند گی بسیاری با « وصاف دافیر»
داشته است می توان نام برد وآن
درگذشته دربردارنده  ۳۶۵گپ بوده
ونویسیده هایی چون پیش گویی ها،
نیایش « دعا» ها  ،فروتنی وزاری ها
دربرابر ویرانیهای برآمده از آب  ،درد
وسوزش گوش  ،لرزش چشم  ،تکان دادن
سر  ،چشمک زدن  ،دردها وبیماریها وجز
اینها رابا آن می نویسیدند.
نویسیده «گشتا» و آن همان «کستاژ»
است که  ۲۸گپ داشت وپیمان بستن
ها و سازش ها وگره زدن داد.وستدها
وخریدوفروشها وداد ودهش ها وبخشش
زمین هارابا آن می نویسیدند.
نیز کنده کاری روی مهرهای شاهان،
زردوزی وگلدوزی رختها وگستراک
هاونویسیده هارپویمیخ درم ها یا میخ
دینارها بااین نویسیده نوشته می شد.
«نیم کشتا» برابر با نیم کستاژ نیز دارای
 ۲۸گپ بوده و آنرا درنویسیده های
پزشکی و فرزانی بکار می بردند.
بجای رام دافیر از دوواژه نما دبیریا و
نام دبیریا بهره برداری می کردند واین
نویسیده برای همه رسته ها ودسته های
مردمان جز شاهان بکار برده می شد .این
نویسیده همانگونه که نویسیده می شد،
سخن نیز گفته می شد بی آنکه نشان
پایانی میان سخن ها داشته باشد .برخی
از نویسیده ها دراین نویسیده بزبان
دیرین وکهنه سوری ها یازبان سخن
گفتن مردم بابل نویسیده ولی بزبان
پارسی خوانده می شد .بندواژه این
نویسیده  ۳۳گپ بوده است .
«رازدافیر» چون «رازشهریار» نویسیده
می شد .شاهان  ،نویسیده های رازگونه
وپنهانی خودرا در پیوند بادیگر مردمان
وشاهان بااین نویسیده می نوشتند.
این نویسیده  ۲۴گپ داشت  .هریک
از آهنگها وگپ ها ریخت ویژه خودرا
دارابود وبدیگری مانندگی نداشت  .با
نویسیده رازشهریار دانش فرنود یا
راست اندیشیدن وراست سخن گفتن
« منطق» وزمینه های فروزانی می
نوشتند .گپ ها هریک درجای خود بکار
برده می شد و نشان پایانی نیز درمیان
سخن ها داشته است .
نویسیده دیگری بگونه جداگانه ویا
پیوندی دیده می شد که آن را
« ُهزوارش» یا اندیشه نگاری می گفتند.
وآن زبان پارسی اشکانی با بندواژه
آرامی وبشیوه اندیشه نگاری بوده است.

نویسیده های پارسی در ایران باستان
پس از جدایی دوتیره آریایی «
هندوایرانی» از یکدیگر در  ۲۵۰۰پیش
از پیدایش مسیح وجای گیری آریایی
ها در پشته پهناور ایران وهندیان در
دره رود سند  ،اوستا  ،باستانی ترین
نویسیده وزبان سخن گفتن ایرانیان و «
ریگ ودا» کهن ترین نویسیده باستانی
هندوزبانان بوده است .
پس ایدون زبانهای سخن گفتن
ونویسیدن درباستان زمان که ریشه
در نویسیده ها وزبانهای دیگر ایرانیان
داشته اند چنینند:
نویسیده وزبان سخن گفتن اوستا-
پارسی باستانی
زبان ونویسیده
 زبان ونویسیده سیت ها سکاها وسارماتها(سیتها وسارماتها از تیره آرین
ها بودند که درسده های هفتم وهشتم
پ.پ.م .ودرسده های چهارم و پنجم
مسیحی در کرانه های شمالی دریای
سیاه میزیستند -).زبان ونویسیده
مادها  -نویسیده وزبان سخن گفتن
اشکانیان  -زبان ونویسیده پارسی میانه
 نویسیده یا زبان سخن گفتن مانی -نویسیده وزبان ُسغدی  -زبان ونویسیده
برهمی  -زبان ونویسیده خوارزمی  -زبان
ونویسیده ختنی یا ُسکایی  -نویسیده
وزبان پهلوی
جویش دراین زمینه  ،گسترده وگام
نهادن درآن سخن را بدرازا می کشاند
وما ناگزیر بهمین جا آن را پایان می دهیم
و به جستار بعدی می پردازیم .

پیراستن زبان پارسی
از واژگان تازی
آمیختن زبان وواژگان تازی درزبان
پارسی خود جستار ارج داری است که

گسترش زبان پارسی درایران
پیش از تاخت وتاز تازیان
درایران باستان و پیش از پیروزی تازیان
بر ایرانیان  ،نویسیده وزبان پارسی از
کرانه های اروندرود در خوربران (مغرب)،
تا دره رود سند وسین تزیان چین در
خورآیان (مشرق) واز ستیغ کوههای
کافکاز(قفقاز) درشمال تا کناره های
شاخابه پارس (خلیج پارس) ودریای
عمان در نیمروز(جنوب) وتا هندوستان
روان بوده ومیلیونها مردم این سرزمین
ها بپارسی وآهنگ واژگان پارسی سخن
می گفتند ومی نوشتند.
ادامه دارد.
بشقاب سیمین با کتیبه با نمونهای از خط
میخی هخامنشی در موزه رضا عباسی.
متن:بدستور اردشیر بزرگ شاه شاهان،
شاهسرزمینها،پسرشاهنشاهخشایارشا
پسر شاهنشاه داریوش هخامنشی این
بشقاب نقره برای کاخ شاهی ساخته شد.
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س بن یس
ی
پارسی بگوئـیم و پار ی و م

نوشته ای از جاویدنام دکتر خانک عشقی صنعتی

زیرفرمان آسوری ها وبابلی ها
وبیشترزمان سلوکیدها  -تیره ای از
تیره های یونانی پخش شدند( ۹۳۱پیش
از پیدایش مسیح)وتنها در سده دوم
پیش از پیدایش مسیح وپیش از آنکه
زیرداوری وفرسارهای رومیان درآیند ،
آزادی وجداسری خودرا بدست آوردند).
واین خود به نیکی آشکار ودرخوردریافت
بود که کوروش بزرگ وجانشینان وی
بکار بستن این زبانهارا چون زبان سخن
گفتن روز می پرگیدند (اجازه می دادند)
وپروای آن داشتندتا همه تیره های
گوناگون ایرانی از آنها بهره مند شوند.
ودیگر زبان اوستاست که نویسیده ای
ویژه خودداردکه از نویسیده های پهلوی
برآمده وسخنان زرتشت این پاک مرد
وپیام آورراستین ایرانی بدان زبانست
وهردو.ی این زبانها  ،اوستا وپارسی
باستان ونیز زبان پهلوی شاخه هایی
اززبان آریایی یا هندو ایرانی می باشند.

زبان هفتگانه ایرانیان
درزمان باستان

این نویسیده دارای یکهزار واژه بود که
بیشتر آنها همانندگی باهم داشتند.

اگر نتوانیم دراین کوتاه سخن برخی از
گوشه های تاریک آنرا روشن گردانیم
باشد که بتوانیم باگامهای نه چندان
بلند دراین گسترده دورنمای بی پایان
 ،اندکی با داستان رنج آور واندوهناک
زبانپ پارسی وآنچه که برآن رفته
است آشناشویم وبراستی بروان آنانکه
پاکدالنه با همه توان خود دراین راه
ودرراه پیراستن وزنده نگهداشتن
زبان پارسی کوشیده اند درود فراوان
بفرستیم .
تازی
درآمدن واژگان وسخنان
وآمیختگی آنها با زبان پارسی را می توان
درسه زمان جداازهم بازنمود:
 زمان پیش از تاخت وتاز تازیان . پس از پیروزی تازیان وشکست ایرانیان -وزمان پس از آن.
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تااینجاخواندیدکه:ایرجگلفروشیداشت
 .شکوه درآنجا بااو آشناشد وباهم ازدواج
کردند .حاصل ازدواج دخترکی بنام
مهرک است که به مادرش شبیه است
..برادرشکوه معلم شیمی است و با هزینه
هائی که برای نیروی دریایی می شود
مخالف است .مهرک بادائی خودبرسراین
موضوع جرو بحث می کند .بین شکوه
و ایرج گاهی بگو مگوهائی در می گیرد.
اما شکوه همیشه رفتار احترام آمیزخودرا
نسبت به ایرج حفظ می کند.کارگرهای
گلفروشی از شکوه بیش از ایرج حساب
می رند.اگرایرج کارگرهارا سرزنش می
کردمی گفتند ببخشید مشغول کاری
بودیم که شکوه خانم خواسته بودن و
قدری دیرشدو وایرج آب می شد و تظاهر
می کرد به رضامندی و میرفت دنبال کار..
 ..و اینک دنباله داستان :
***
من و شکوه بیشتر به مهمونی میرفتیم.
کمتر مهمونی میدادیم .زیرا شکوه یک
آن نمی خواست از مهرک جدا باشد.
اما وقتی مهرک به دو سالگی پا نهاد
وضع بهتر شد .اتفاق می افتاد که در
خانه میزبان شکوه دلش هوای مهرک
میکرد .درینصورت به پرستارش به
بهانه ای زنگ میزد و مهرک را میآورد.
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قسمتچهارم

نیمساعتی شکوه با او سر میکرد و
برمیگرداندند مهرک را.
مادرم میگفت :شکوه جان بچه رو اینور
آنور زیاد نبر .مهرک به چشم نزدیکه...
و شکوه جواب میداد :مامان اگه چشم
شور همه جا هست چشم شیرین و
بینا هم هست .و وقتی من میگفتم
امیدوارم مهرک نه لوس بار بیاد نه
زیاده طلب ،جواب نه میداد .میگفت:
همیشه میگفتی عین مامانشه! آیا
مامان مهرک زن لوس یا زیاده طلبی
یه...
حق با او بود .ایکاش شکوه زیاده طلب
بود .کاش یک کمی لوس بود .معموال
چیزی را طلب نمی کرد .این من بودم
که باو چیزی را پیشنهاد میکردم.
شکوه یک جعبه خانم بزرگ داشت که
از آن برمیداشتیم یا در آن میگذاشتیم
مبلغ ضرور هر ماه را .هر چند نظمی
تقویمی نداشتیم .حرف پول که بمیان
میآمد شکوه یا میگفت :اونجا بگذار .یا
میگفت :اونجا بردار...
صدای او توی گوشمه که میگفت :ایرج
دسته چک نمی خوام .لزومی نداره...
اما همچه که رفت سر کار ،به امور
مالی بانکی مسلط شد .به مهرک هم
یاد داد ارزش پول را .و مهرک قبل از
 ۱۶سالگی پولدار شده بود .زیرا تمام
هدایای نقدی را پس انداز کرده بود.
مهرک تا قبل از  ۱۸سالگی خسیس

بود .نفهمیدم به که رفته بود .دختر من
وقت رفتن بسفر هم از من نخواست
ولی من براش در بروکسل حسابی باز
کردم .و دو ماه قبل از رفتن او شکوه را
در جریان نهادم .شکوه گفت :بابا ایرج
عزیز خوشفکر اینو بدون مهرک اول
بهت میگه الزم به زحمت نبود بعد بتو
مینویسه و قربونت میره.
***
من روزها با این خاطرات ور میرفتم .تا
خالء رفتن آنها رو پر کنم غافل ازینکه
اونها هم میدانستند چطور از دور بمن
برسند .بعداز هفته اول ،هر دو روز یک
نامه یا از شکوه میرسید و یا از مهرک؛
سرشار از محبت  ،روشن ،دقیق .نامه
ها غرور در هم شکسته مرا تسکین
میدادند .انگار از نو آندو را کشف می
کردم .اما ماهی نگذشته ،باورم شد که
همسری خوب و پدری خوب هستم
البد....
من هر هفته بآنها زنگ میزدم .غالبا
پیدایشان نمی کردم .به منشی ام
دستور داده بودم هر دو هفته براشان
هدیه ای خوراکی بفرستد .روزی
منشی من گفت شکوه باو زنگ زده
و گفته دیگه چیزی نفرست .و اضافه
کرد :با لحنی خشک.
و بعداز دو سه روز ،همو آمد و گفت:
من هدایا را بامضا ی موسسه و بنام
خودم میفرستادم با توجه به امور
مالیاتی .حتما شکوه خانم رنجیده .و
دلش میخواسته شما شخصا بفرستید.
پرسیدم :چطور مگه؟ جواب داد :ما
زنها همدیگر را میشناسیم.
حق با او بود .من رفته بودم از سر نو
در قالب همان مرد .و همان آقای مدیر
خانه و شرکت .همینقدر بگویم فاصله
نامه ها زیاد شد .و رسید به یک نامه در
هفته .تا بازگشت شکوه.
***
در بازگشت ،شکوه جز از مهرک حرف
نمی زد .اما از سفر فلورانس رضایتی
داشت .انگار کودکی به رویائی .ماهی
بعد خبر داد به هند نمی رود .و کسی
را بجای خود میفرستد .همچنین گفت:
دانتلری  Dentellerieشمال فرانسه را
خوب مطالعه کردم .مطبوع آب و هوا
و پوست سبزه ایرونی ها نیست مگر
آنکه آستر ساتنی نیمه براق بهش
بدیم .ملیله دوزی هندیها هم بعض
انواع آنرا داریم .پس خودم نمیرم.
یک ملیله کار سراغ دارم .ازش
خواهش میکنم بره سر از همه در آره.
این کشش در او هست .نه در من .بر
عکس چیزها دیدم در فلورانس که
مجذوب آنها هستم .باید یک دو تن
کنجکاو با خودم به برم .حس میکنم
موفق بشیم چیز تازه ای ارائه بدیم .نه
اینکه عین آنها درست کنیم.
پرسیدم :مثل چی؟ شکوه گفت :هیچ

چیز جاذب تر از روبروئی دو آدم
نیست .ما گل و بته زیاد می کشیم.
بلبل و گنجشک و کبوتر را هم .اما
دو نیمرخ را در پنجاه شصت حالت،دو
صورت روبرو به هم یا سه چهارم را
با ظرافت روی پارچه کم داریم .من
میخوام حالت صورت آدمها را بدوزم
روی پارچه .نه فقط صورت را.
دیگه این که یک درخت و یک جوی
آب و یک پرنده زیر آسمان آبی از هر
شعری جلو میزنه .میخوام به گلدوزی
هزار معنا بدم .میخوام هندسه را ببرم
تو گلدوزی .میخوام عدد ،حرف و
اشکال هندسی را بکارم توی سرزمین
بکر پارچه ها .میخوام پیرهن مردها را
منقلب کنم با رنگها و طرح ها.
من شادان بودم .شکوه برایم حرف
میزد از خودش .سر سوزنی نگران
مهرک نبود .و دو سه هفته بعدِ آمدنش
پیراهنی برنگ آسمانی هدیه ام کرد.
پوشیدم .سردست نداشت .آستین ها
را بین مچ دست و آرنج به نیمه بریده
بود .و بر آن سه دگمه سپید صدفی
نزدیک بهم دوخته بود ...و زیبا .و
من دیدم ناگهان دگمه سردست های
قیمتی ام از چشم افتادند .دنبال مارک
آن شدم نیافتم .تعجب کردم .پرسیدم.
گفت :پائین دست راست با نخ و سوزن.
گشتم دیدم نوشته =  1+۱و آنطرفتر
 SHیعنی شکوه.
اینک سالهاست انواع آنرا میپوشم.
مردم تحسین دارند و نمیدانند کجا
بخرند.
***
شکوه برای بار دوم رفت به فلورانس.
و بعداز چند ماه با دو همکار جوان
طراح باز هم رفت به همان شهر .و هر
بار طوری میرفت که با تعطیالت رسمی
مهرک در همزمانی باشد .و من آسوده
خاطریها داشتم از بابت تلفن ها و نامه
ها.
در بازگشت از سفر دوم شکوه بمن
گفت :رفتن مهرک به نیویورک حتمی
شده است و استاد امریکائی او چنان
ازو راضی است که مکاتبه ها کرده.
همراه بعض گزارش های مهرک .پس
قبول کردند.
گفتم :پس باید او را همراهی کنم.
شکوه گفت :نه حاال .صبر کن بره.
برسه .جا بیفته .میریم .او حاال یک
سر داره و هزار سودا .در نامه ای که
از مهرک رسید دو سه هفته بعد تکرار
همین حرفها را خواندم.
یک روز به شکوه گفتم :باید فکر یک
جا برای مهرک در نیویورک باشیم.
گفت :نه حاال .از قرار تا دو سال باید
در کوی دانشجوها که نزدیک همان
مدرسه عالی مدیریت است زندگی
کنه .و بعد ها خودش فکرشو می کنه...
دوباره حس کردم این مادر و دختر

اصال نیاز بمن ندارند .جزیره ای اند
بغل دست من .و من دلبسته و کمی
شوریده آنها .و آنها آرام و نشسته در
زیبائی و شکفتگی ها.
***
به حوالی نوروز نامه ای همراه پرونده
و پرسشنامه ای بمن رسید از مدرسه
عالی .تا به امضای من رسد و تامین
هزینه کنم .یک نامه هم از آن استاد
مشاور رسید در باب کارهای مطالعاتی
مهرک .و برنامه سنگین او .و تحسین
بسیار ازو.
اما نامه ای از مهرک رسید که بسیار
شاد شدم .نوشته بود :بابا بهت تبریک
میگم از بابت دختر خوبت .چون
خواندنی بسیار برات رسیده که بخوانی
و حظ کنی ،من زیاد نمی نویسم.
ضمنا دعا کن عاشق بشم چون عاشق
داشتن کافی نیست .خوش بحال تو ...
سالم به همسر نازنین ات برسان که هر
جا میره تخم دلبری میکاره .من حالم
خوبه.
***
اینگونه نویسی های مهرک بمن قوت
قلب میداد .حس میکردم در مرکز
منظومه خانواده ام .میشدم مثل آفتاب
که کسی ازش چیزی نمی خواد اما او
بهمه میده.
راستش این بود که ایندو آفریده مرا
میبردند و بهر جا می کشاندند کجاوه
زیبا و زرین زندگی مرا .و من با نوعی
نارضایتی مطبوع رضا میدادم به رضای
آنها .و هرگز از تحسین آنها وا نمی
ماندم.
یادم است روزی مادری را دیدم
همراه کودک زیبای دو سه ساله
اش .میرفتند .و همچو که به دوراهی
رسیدند،کودک به چپ میل کرد و مادر
به راست .و این یکی هر چه خواست او
را به راست برد نتوانست .دست آخر
تسلیم کودک شد و گفت :باشه حاال
که تو میخوای...
وضع من اینگونه بود ...آن مادر وا نداده
بود .تسلیم نشده بود .فقط به میل
کودک زیبا و دلچسبش عمل میکرد.
آخر میرفتند به یک گردش .چه
فرق داشت به چپ روند یا به راست.
نزدیک مادر شدم .گفتم :تماشاتان
میکردم،همیشه همینطور است؟ گفت:
نه ،وقتی کیف دستمه و بخرید میرم
منو گوش می کنه .آخه بچه ها حساب
دستشونه .چیز را بموقع میخوان.
دیدم وضع من اینگونه بود و هست
با شکوه و مهرک .و ایندو همیشه
هم با من بودند و هم خود خودشان
بودند .از بروکسل که مهرک در آنجا
دو سالی ماند یک عکس و تنها یک
عکس برای ما فرستاد که هنوز زینت
اتاق ماست .او در پوششی ساده :دامن
سیاه و پیراهنی آسمانی یقه هفتی

و گردنبندی مزین بیک مروارید و
موهای فرو ریخته بما میخندید .و
شکوه بمن گفت :این طرز پوشیدن
بقول سن لوران برترین ابتکار در میان
آنهمه اثر که ازو بجا مانده است هست؟
در حالیکه من حساب کردم سراپا صد
فرانک هم خرج نکرده بود .و از شکوه
پرسیدم :مهرک خسیس است .و او
گفت :شاید ...ولی خوب میداند چه می
کند ...و بالفاصله آلبوم عکسهایمان را
آورد و گفت :به بین و باور کن .من جز
دو سه بار بیشتر باو نگفته ام چه بپوش
و چه نپوش .تماشای عکسها آموزنده
بود .دیدم ما پدرها درست بچه هامان
را نمی بینیم.
***
وقتی شکوه همراه دو همکارش به
فلورانس رفت ،بار سوم بود که میرفت.
خواستم با او بروم .گفت :در انتهای
کارم بیا .مهرک هم میآید ...اینطور
بهتر است.
رفتن این بار او قابل تحمل تر از
همیشه شد .و نازیدم بخودمان بسیار.
و نفهمیدم چرا؟ حس میکردم بیش
از همیشه با هم ایم .حس میکردم به
تعادلی که ضرور ما بوده رسیده ایم .و
باور کردم هر سه گرد هم می چرخیم.
و ضمنا هر کدام از ما در استقاللی
آسیب ناپذیر بسر میبریم.
آن نامه مهرک را دادم شکوه بخواند.
خواند .پرسیدم :بنظر تو مهرک...؟
حرفم را بریدو گفت :پدر و مادرها
آخرین کسانی اند که فکر فرزند خود
را میخوانند...
پرسیدم :آنها که چندین فرزند دارند
چی؟ جواب داد :آنها هم...
***
در افقی نه چندان دور ،تعطیالت
دلچسبی را داشتم که هر چه از خوشی
ها را میشناختم در آن میکاشتم .پایان
کار مهرک در بروکسل .با او و شکوه
بودن در فلورانس .سر در آوردن
از کار گروه سه نفره شکوه .تدارک
سفر مهرک به نیویورک .با همی .با
آنها شدن .بی خیال کار .الویت دادن
به خانواده و بهرحال نوعی رهائی بی
سابقه.
اینها شاید عادی هر کس باشد .در
مورد من اینطور نبود .من بسیار کار
میکردم و سیمای همسرم و دخترم
را فقط در درون خانه میشد احساس
کنم .اینک فکر میکردم میروم و ایرج
خان دیگری را بآنها نشان دهم .به
محسن زنگ زدم .هنوز سالم نکرده
بودم گفت :پرونده مهرک را دیدی.
دیدی چه گلی کاشته دخترت .دیدی
نامه استادان را .خوب کرد دوره را تمام
کرد .حاال با دست پر میره نیویورک.
گفتم :دارم میرم پیش اونها .گفت:
درست وقتش هست .اما ازونجا نه

بمن و نه بهیچ کس دیگر زنگ نزن .و
خندیدیم.
به لیال زنگ زدم .برنامه ام را گفتم.
گفت :مبارکه .ما هم میریم به یونان.
عباس قدری مرخصی گرفته .و بعد
حرفها گفت :ایرج برو ,ولی تلفن ات
را نبر .برو اما دستور بده هیچکس بتو
زنگ نزنه.
***
ساعتی بعد بخودم گفتم چه سر و
سیمائی از خودم در ذهن رفقا کاشته
ام .انگار کسی از من تصویری جز با
تلفن ندارد .انگار هر وقت هر جا بوده
ام یکی حتما بمن زنگ میزده .این
تصویر درست و واقعی است ولی البد
کراهتی دارد که نزد بهترین دوستانم
حس شده است .این شد که یادداشتی
فرستادم به همکارانم و خواهش کردم
بمن کمتر زنگ بزنند مخصوصا در
ایام تعطیل که غالبا روز فروش مهمی
بود برای ما .معاون من بمن نوشت که
تصمیم خوبی است ولی ما دو مشکل
داریم در اجرای آن .اول آنکه در %۹۹
از حاالت این شمائید که بما زنگ
میزنید و خبر میگیرید و خبر میدهید.
دوم اینکه وقتی زنگ میزنید در آخر
همیشه میگوئید نتیجه را تلفنی بمن
بگوئید .اینک باید بگویم برای نتیجه
بشما زنگ بزنیم یا نه؟ که اگر نزنیم به
دستور عمل نکرده ایم ...با پوزش.
من و او سالهای دراز با هم بودیم .هرگز
مشکلی نداشتیم .او رفیق و صدیق من
بود .اما این بار کتب ًا رفاقت و صداقت
خود را بمن رساند .کام ً
ال معلوم من
شد که در تضاد هستم با خودم .یادم
است یک روز سر ناهار تلفن میکردم
و مهرک گفت :نمیشه بزارن تو بابا
ناهارت را بخوری؟ و در جواب او گفتم:
عزیزم مدیر خوب ﺁنه که  ۲۴ساعته
مدیر باشه .و مهرک گفت :مدیر ۲۴
ساعته مدیر خوبی نیست .می ترسم
باقیشو بگم .و شکوه گفت :چرا؟ باقی
را بگو .و مهرک گفت :مدیری که ﻏﺫﺍ را
بد بخوره به آدمهای سر میزش اعتنا
نداره ...و دوتائی سرشان را کردند توی
بشقابشان.
امروز با توجه به نامه رفیق و معاون
عزیزم حس کردم مهرک درست گفت.
لیلی و محسن درست گفتند .معاون
من دقیق تر حالی ام کرد.
پس به این یکی نوشتم :حق باتوست.
و یک هدیه ضمیمه نامه ام کردم .بعد
ها فهمیدم نامه مرا پخش نکرده یعنی
یادداشت مرا مفید ندیده است .و من
باز ازو تشکر کردم.
افتادم بجان خودم که این همه کار
چرا؟ و اینهمه نابینی من بر اثر آنهمه
کار ببهانه مدیریت چرا؟ و رسیدم
باینکه همیشه در صدد اثبات وجودم
بودم.

تلفن زدم به محسن .پرسیدم :چرا
عیب مرا درباره تلفن بمن نگفتی
رو در رو؟ گفت :تنها عیب تو تلفن
کردن های تو نبود اما تو باید خودت
بآن میرسیدی .اگر من و حتی شکوه
تلنگری به ذهن تو میزدیم درین سالها
مفید توفیق تو نبود.
پرسیدم :مگه شکوه چیزی گفته؟
جواب داد :حاال میشه بهت گفت که
شکوه بهتر از هر کس ،بیشتر از هر
کس درباره تو میدونه .شکر که ترا
دوست داره .بهر حال بهت تبریک
میگم .خوب بخود خودت رسیدی...
این جمله« :خوب به خود خودت
رسیدی»تمام شب مرا مشغول بخودم
داشت .پس من به خودم نمیرسیده
ام؟ نه .مراد محسن این بود خودت را
نمیدیدی که چی میکنی چه نمی کنی.
خیال میکردی هر کار می کنی درسته
و هیچ ایراد بتو وارد نیست.
باری هرگز فکرنمی کردم با عشقی که
بکارم می ورزم در حقیقت به بسیاری
از جهات زندگی لطمه میزنم .از توجه
به شکوه و مهرک برمیداشته ام
و میگذاشتم سر کارم .کارم رونق
میگرفت و همسرم و دخترم به کم
و کاستی میرفتند .این شد که آنها
هم هر یک رفتند و برای خود دنیای
کاری ایجاد کردند .و نتیجه میگرفتم
که با همی ما رفته رفته از قوت می
افتاد .مهرک در راستای استعداد
جوانی ،نیروی خود را بیرون از خانه
صرف میکرد و خودبخود می شکفت.
اما شکوه گلدوزی می کرد و شاید به
افسردگی در تنها زیوی خو می کرد.
و دیدم و دیدم و باور کردم که هر
دو عین محبت سرشار به نوعی فرار
محرمانه و آبرومند و دور شدن از من
بی آنکه شِ کوه کنند اقدام کرده اند.
نزدیک بیست سال خانه و خانواده من
حیات خلوت شرکت و کار و کاسبی من
شده بودند .و من نمیدیدم این دو را
سر هم کردن ،یکی دیدن،با هم جمع
زدن ،درست نیست.
از خودم می پرسیدم چرا مانع کار
کردن شکوه شدم از همان اول زندگی
مشترکمان؟ اما به جواب نمی رسیدم.
البد همه وجود و همه ساعات او را
میخواستم .و البد اسم این خواستن و
اینگونه خواستن را عالقه و عشق هم
گذاشته بودم.
از خودم می پرسیدم چرا حتی یکبار
از من ایراد نگرفتند .شِ کوه نکردند؟
ولی به جواب نمی رسیدم .البد آنها مرا
عاشق کور کار و حرفه ام میدیدند و
سد راهم باشند.
مایل نبودند ّ
مهرک با حرفهای جسورانه اش گاهی
چیزی می گفت اما آنقدر ملیح حرف
میزد که بمن بر نمی خورد.
ادامه دارد

از :ساران

آنچه در زیر می خوانید ،واقعی است .نامه
ای است که چند وقت پیش برای خواهرم
سحرنوشتم  .هق هقی است که در این
سن ،در  35سالگی می خواهم دیگران
آن را بشنوند .از شما خواننده محترم
عذر میخواهم اگر در این مطلب از کلمات
رکیک استفاده شده  .من نخواستم هیچ
سانسوری در مطالبم باشد و این اولین بار
است که دارم مطالب بسیار خصوصی ام
را برای یک مجله میفرستم تا دیگران هم
بخوانند  .احساس رهایی می کنم از اینکه
باالخره توانستم درد و زخمم را با دیگران
تقسیم کنم تا بدینوسیله کمی احساس
«ساران»
آرامش کنم.

نامه به خواهر
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سحر جان  .خوبی؟ میخوام باهات درد و
دل کنم .راستش چند روزیه دلم گرفته.
نمی دونم حالشو داری به حرفام گوش
بدی یا نه  .بهر حال من خواستم با تو
درد و دل کنم  .من از زندگی خیلی چیزا
یاد گرفتم .خیلی سختیها تو زندگیم
کشیدم .تو هم که داری برای آینده ات
تصمیم میگیری .ولی اگر یه سری چیزا
رو بدونی بهتره.
چند وقتیه که تموم زخمهای دوران
بچگیم از نو سر باز کرده و همه چی عین
یه تصویر ،دوباره از جلوی چشمام رد
میشه .حاال که چند سالیه دیگه توی اون
خونه نیستم بیشتر تونستم راجع به این
مسائل فکر کنم  .چند وقتیه که من خیلی
نگران تر از خودت ،برای خودت هستم .
راجع به خواستگارهایی که مامان و بابا
برات پیدا کردند و تو اونها رو رد کردی،
با هم صحبت کردیم و حاال تو داری روی
این شخصی که من بهت از طریق دوستم
معرفی کردم ،فکر میکنی و عقل هم
طوری از سرت پریده که میگی  :راجع به
هیچ شخص دیگه ای با من صحبت نکن
چون من میخوام ذهنم آزاد باشه .
خونه ای که من و تو در اون بزرگ شدیم،
برای من عین جهنم بود .نمیدونم برای
تو هم جهنم بود یا نه؟ شرایطی که من
توش بزرگ شدم وحشتناک بود .منظورم
آزار و اذیتهای پدر و مادره .من جوری
اذیت میشدم که یه وقتایی با خودم
فکر میکردم نکنه پرورشگاهی هستم .

نکنه اینا من رو از پرورشگاه آوردند که
انقدر اذیتم میکنن  .در مورد تو واقع ًا
نمی دونم که چقدر از دست مامان کتک
خوردی؟ چقدر از دست بابا کتک خوردی
؟ چقدر اذیتت کردند ؟ تا حاال توی اون
خونه افسردگی گرفتی؟ چقدر از نظر
روحی زجرکش شدی ؟ یادته تو خونه
ای که توش مستاجر بودیم ،توالت توی
خود خونه نبود  .توی راهرو بود  .از سه
تا پله توی راهرو باید می رفتیم پایین،
تا برسیم به توالت  .هر وقت میخواستم
برم توالت ،میگفتم با من بیا ،پشت توالت
وایسا که مبادا در اون مدت که من توی
توالتم بینشون دعوا شده باشه و تو بتونی
زود منو خبر کنی بیام و اونها رو از هم
جدا کنم  .خدا کنه این مسائل روحی رو
هیچکسی تو زندگی تجربه نکنه  .برای
من در اون سن بچگی خیلی سخت بود.
حتی می ترسیدم چند دقیقه برم توالت
و اونها رو تنها بذارم  .می ترسیدم دوباره
کتک کاری و فحش و فحش کاری بشه.
من تو همون بچگی  ،از شدت تنهایی به
کاغد پناه آوردم  .مشغول نوشتن شدم.
شروع کردم خاطراتم رو با زبان رمز روی
کاغذ نوشتن  .مث ً
ال بجای حرف «الف»
از یک شکل متفاوت استفاده می کردم
که کلمات برای کسی غیر از خودم قابل
خوندن نباشه.
میترسیدم با الفبای معمولی بنویسم
چون اگر مامان نوشته هامو میخوند،
کتکم می زد  .مامان ولم نمیکرد .همیشه
فحشهای رکیک  ،همیشه کتک به هر
بهانه ای  .با کوچکترین بهانه ای کتکم می
زد  .همیشه بهم میگفت  :کاری میکنم که
فشار روحی انقدر زیاد بشه که دست به
خودکشی بزنی  .کاری میکنم شوهری
گیرت بیاد که هر روز کتکت بزنه دهنتو
پر از خون کنه و زیر مشت و لگد بندازتت
 .آینده تو سیاه میکنم  .کاری میکنم ﺟﻧ...
شی بری بیرون ...وس بدی  .میدونی
چقدر وحشتناکه که یه دختر  14ساله
این جمالت رو از دهن مادرش بشنوه .
هرگز حرفهاش رو فراموش نمی کنم.
خیلی تالش کردم ولی شدت آسیب
روحی ای که به من خورده خیلی زیاده.
بارها فکر خودکشی به سرم زد اما ترسو
بودم .ولی همیشه مرگ توی فکرم بود
 .برام خیلی سخته خواهرم .همین دو
ماه پیش تلفنی با مامان دعوام شد و

حرفاش رو بهش یادآوری کردم  ،مامان
با کمال بیرحمی گفت  :من هیچوقت
به تو همچین حرفایی نزدم! توی خونه
هیچوقت دعوایی نبوده! من هیچوقت
بچه هامو کتک نزدم! بهش گفتم :تو شاید
یادت نیست ،ولی من یادمه  .مامان وقتی
دید که جوابی نداره گفت  :خوب که چی؟
حاال میخوای منو نبخشی؟ نبخش .
چقدر حافظه ی مامان ضعیف شده.
اما من حافظه ام هنوز سر جاشه .هنوز
زخمهام خوب نشده .هنوز زنگ حرفهای
نیش دارش توی گوشمه .یادمه تو دوران
بچگی ،این کتک خوردن من زبانزد فامیل
شده بود و همه میدونستند من کتک
میخورم .هر وقت می رفتیم خونه ی
عمه  ،شوهر عمه ازم می پرسید :مادرتو
بیشتر دوست داری یا پدرتو؟ جواب
میدادم :نمیدونم ،فقط اینو میدونم که
مادرم کتکم میزنه.
حس می کردم شوهر عمه ،عمدا ً این
سوال رو ازم می پرسید .اون جوابشو
میدونست .میدونست من قراره بگم:
مامانم کتکم می زنه.
این دلیل بر این نبود که بابا  ،با من خوب
رفتار می کرد  .بابا هم به شیوه ی خودش
منو زجر میداد که شاید بدتر از مامان
بود .هیچوقت احساس نکردم ،اون خونه
متعلق به منه  .احساس زیادی بودن می
کردم  .احساس بدیه .
خیلی راحت میتونم به خاطر بیارم که
مامان چندین بار با شدت زیاد دست و
بازومو گاز میگرفت تا حدی که تا چند
هفته جای دندوناش روی دستام میموند
 .اول قرمز بود  ،بعد کم کم کبود می شد
 .یه بار حتی گوشت دستم کنده شد .
دندونشو جوری با فشار روی گوشتم
فرو میکرد که قلبم از جا کنده می شد
 .توی کتک زدن به من رحم نمی کرد .
اگر تابستون بود ،وقتی لباس آستین
کوتاه می پوشیدم ،دیگران جای دندونای
مامانو روی دستام می دیدند و مسخره ام
میکردند و میگفتند :رو دستات ساعت
کاشتن؟ ساعت چنده ؟ ساعت چنده ؟
میتونی بفهمی که چه احساسی به من
دست می داد وقتی اونا می پرسیدند
ساعت چنده  .خیلی خورد می شدم .
حتی االن که دارم اینو مینویسم به گریه
افتادم  .آیا مامان اون روزا رو یادش مونده
؟ ولی من خوب یادم مونده .

خیلی وقتا نصفه شب از خواب بیدار
میشدم و از شدت ناراحتی ،مدتها گریه
میکردم  .بعد خوابم می برد  .خیلی وقتا
صبر میکردم مامان و بابا بخوابن بعد
میرفتم زیر پتو گریه میکردم تا سبک
بشم .یادته اون وقتایی که من و تو توی
اتاق نشیمن کنار هم می خوابیدیم ؟
میدونم تو شاید متوجه نشده باشی  .من
زیر پتو جوری گریه میکردم که تو صدای
گریه مو نشنوی و بیدار نشی  .برای من
وحشتناک بود .دیگه حتی توی این سن
به یاد گذشته میفتم دردم زنده میشه.
از همون بچگی بطور دائم هر دوشون منو
اذیت می کردند  .خیلی فکر کردم چرا
 .شاید چون بیمار روانی بودند .این رو
بعدها وقتی ازشون جدا شدم فهمیدم .
بخدا بیمار روانی هستند  .یادمه توی یک
دوره ای شدیدا ً با هم همدست شده بودند
چون من تن به ذلت و خفت نمی دادم.
اونها دوست داشتند من خفیف و خوار
بشم .می خواستند منو خورد کنند ولی
نمی تونستند .از منی که یه دختر بچه ی
کوچیک ضعیف کم قدرت بودم
میترسیدند و میخواستند به هر نحوی
شده سرکوبم کنند .شاید به دلیل اینکه
پول تو جیبیمو از اونا میگرفتم و بهشون
نیاز داشتم .
کالس دوم راهنمایی که بودم ،به زور
چادر سرم کردند ومن همیشه از چادر
بدم میومد .تو اون سن و سال بچگیم،
فکر می کردم که چادر مال آدمهای ا ُ ُم ٌل
بود  .ولی مگه میشد روی حرف بابا حرف
زد ؟ اص ً
ال توی خونه مون کسی حق اظهار
نظر نداشت  .مامان دکوری بود  .حرف
اصلی رو همیشه بابا می زد .
ولی تو هیچوقت چادر سرت نکردی .
میدونی چرا ؟ چون من همیشه خودمو
می انداختم جلو  .بهت می گفتم  :سحر
اگر میخوای بابا  ،تو رو هم مثل من چادری
نکنه  ،یه مقنعه مشکی بلند سرت کن ،
مانتوی بلند مشکی بپوش  ،به ابروهات
دست نزن  ،سعی کن شبیه دخترای
سیبیلوی بی ریخت بد ترکیب باشی که
به چشم نیای  ،اینجوری بابا چادر سرت
نمیکنه  .تو هم به حرفام گوش میکردی
و بخاطر همینم بابا هرگز بهت نگفت که
چادر سرت کنی .
یادته که هر وقت مامان میخواست تو
رو کتک بزنه ،خودمو مینداختم جلو تا

آزادی شماره  -۹۷سال نهم صفحه 41

انهم ای هب خواـهرم سحر

تو کتک نخوری ؟ میذاشتم مامان منو
بزنه ،تا دلش خنک بشه و دست از سر تو
برداره و تو دیگه زیر بار کتک خوردنش
نری.
حتی همین چند وقت پیش که سالها از
اون زمان گذشته ،مامان خودش اعتراف
کرد که من شرایط بدی توی اون خونه
داشتم  .این رو به هردومون گفت .
خواهرم؟ هیچ با خودت فکر کردی چرا
من دوست داشتم که ازشون دور بشم؟
چون اونها اذیتم میکردند و آزارم
میدادند  .همیشه بهم زور میگفتند .بابا
که به همه ی افراد خانواده زور میگفت
حتی به دخترهای برادر خودش  .شاید
بخاطر اینکه ارتشی بود .اون احساس
میکرد روی همه ی زنها قدرت داره و هر
چی بگه درسته .برای اون  ،بخاطر عقاید
مذهبیش  ،زن در یک قالب خاصی باید
رفتار می کرد و زندگی می کرد  .همه ی
افراد فامیل بابا به نحوی ازش حساب می
بردند مثل عموها و عمه ها .حتی وقتی
زن دایی و دختر دایی برای اولین بار از
شهرستان میخواستند بیان تهران و پیش
ما بمونند  ،بابا بهشون گفت :اگر میخواین
خونه ما بیایین باید چادر سرتون کنین.
دختر دایی جلوی بابا هیچی نگفت.
خودشو کنترل کرد .بعدا ً رفت توی حیاط
خونه ی مادربزرگ و زد زیر گریه و گفت:
بابای تو میخواد به همه زور بگه .اشکهای
دختر داییم هیچوقت فراموشم نمیشه.
اما خوشبختانه زن دایی حال بابا رو
گرفت و گفت :من و دخترم میاییم تهران
ولی هرگز چادر سرمون نخواهیم کرد .
االن که دارم فکر میکنم می بینم که
چرا این قضیه انقدر منو آزار می داد.
شاید چونکه من به هیچ وجه این
رو نمیخواستم ولی جرات اینکه این
نخواستن رو بیان کنم  ،نداشتم .ایکاش
مجبور نبودم کاری رو انجام بدم که دلم
نمی خواست  .همیشه یه وحشتی بود
که مانع حرف زدن با بابا می شد  .پدر
برای من  ،یعنی یک آدمی که باید بی
چون و چرا حرفهاش رو اجرا کنی وگرنه
خشمگین میشه .
برای بابا ،زن یعنی کسی که باید مطیع امر
مرد باشه .فرقی نمیکنه این زن ،دخترشه
یا زنشه یا زن مردمه  .هر زنی که میخواد
باشه ،باشه  .فقط باید هر حرفی که یه مرد
بهش میزنه رو بی چون و چرا اجرا کنه .
دیگه یادش رفته بود که حق نداره به زن
دایی و دختر دایی بگه چی بپوشن چی
نپوشن .
خالصه فقط میخوام بهت یادآوری کنم
که بدونی دامنه زورگوییهای بابا ،حتی در
فامیل هم بود .مثالشو برات زدم .
آزار و اذیتهای پدر و مادر طوری بود که
تمومی نداشت  .چرا باید به هر بهونه ای
کتک می خوردم ؟ مامان خیلی دوست
داشت خونه همیشه تمیز باشه .خونه رو
برای مامان تمیز می کردم  ،کتکم می زد .

تمیز نمی کردم  ،بازم کتک می زد  .چیکار
باید می کردم که کتک نخورم آخه؟
بابا هم چند باری منو کتک زد  .یه بار توی
نه سالگی یا ده سالگی فکر کنم بودم که
یادم نمیاد بخاطر چی  ،اما با کمربند افتاد
دنبالم  .منم فرار کردم که کتک نخورم .
یه بار در تهران توی همون خونه ای که
توش مستاجر بودیم برای اینکه مجبورم
کنه چادر سرم کنم ،کتکم زد  .داستان از
این قرار بود که می خواستیم بریم خونه
ی عموی بابا که من گفتم  :من چادر سرم
نمیکنم .مامان به زور چادر رو انداخت
سرم .منم زدم زیر گریه که نمیخوام
مامان ،این رو بردار از سرم .مامان هم
گفت :باید سرت کنی .هر چی بابات میگه
باید گوش کنی .سرت کن وگرنه بابات
عصبانی میشه ها  .منم گفتم :نه نمیخوام
چادر سرم کنم .بعدش بابا رو صدا کرد.
بابا اومد محکم خوابوند تو گوشم و گفت:
مگه دست خودته؟ حاال عین بچه آدم
چادر سرت کن راه بیفت.
یه بار دیگه هم من و تو داشتیم می
خندیدیم .هی بهت گفتم :سحر با صدای
بلند نخند ،بابا صداش درمیاد .بابا بدش
میاد دختر بخنده ولی تو توجهی نکردی،
هی بلند بلند میخندیدی .بهت گفتم:
سحر؟ بابا از چشم من میبینه .منو
اذیت میکنه ها .بس کن .تو بازم توجهی
نکردی .بابا هم بلند شد اومد محکم زد
توی دهنم! منم گفتم :چرا منو میزنی؟
مگه من دارم می خندم؟ بابا گفت :دهنتو
ببند نخند .گفتم :سحربود ،من که نبودم.
بابا برگشت گفت :دهنتو ببند ،خفه شو.
همون موقع ها که راهنمایی بودم  ،از
طرف مدرسه ماها رو می بردند اردو.
یک بار از طرف مدرسه ،برای اردو رفتم
جمکران قم .آب قم آلوده بود .آب قم
رو خوردم و مریض شدم .وقتی برگشتم
تهران ،همین جور تب داشتم ،توی تب
میسوختم ،اسهال و استفراغ شدید
داشتم ،بابا تو صورتم نگاه کرد و گفت:
توی سگ بی نماز حقته مریض بشی.
ایشاهلل بدتر بشی .ایشاهلل امام زمان
جوابتو بده .تو که یه آدم بی نماز هستی،
وقتی میری قم بایدم مریض بشی .به
درک ،عین سگ سقط شی بمیری  .حقته.
من برم کار کنم جون بکنم پول دربیارم
بدم توی سگ بی نماز حرومزاده بخوری؟
بابا صبحهای زود میومد لگد میزد به
پام بیدارم میکرد پاشو برونماز بخون.
تا بیدار نمیشدم ولم نمیکرد  .انقدر لگد
میزد به پام و اذیتم میکرد و پتومو کنار
میزد  ،تا باالخره بیدارم کنه .حالیش نبود
که یه دختر ممکنه ،در ماه عادت ماهانه
باشه .وقتی هم عادت ماهانه است نباید
مجبورش کنی پاشه نماز بخونه  .سحر ؟
من خیلی وقتا عادت ماهانه بودم  .روم
نمیشد پرده حیا رو بدرم و به بابا بگم که:
عادت ماهانه هستم  ،ولم کن ،دست از
سرم بردار  ،نمی تونم نماز بخونم .همیشه

یه حجب و حیایی بین دختر و پدر هست.
من برای اینکه روم نمیشد بهش بگم ،با
همون وضعیت قاعدگی ماهانه ام ،بیدار
میشدم وضو میگرفتم نماز میخوندم.
سر نماز گریه میکردم و میگفتم :خدایا
گناهش پای پدرم که دارم با این وضعیت
نمازمیخونم.
من رو تا سر حد جنون میکشوندند،
ولی من همیشه مقاومت میکردم .از
درون خورد میشدم ،تحقیر میشدم ،زجر
میکشیدم.
یه بار توی مدرسه  ،یکی از دوستهام که
نقاشیش خوب بود توی دفتر نقاشیش
عکس یه دختر رو کشیده بود  .دیدم
شبیه شخصیتهای کارتونی هست.
خوشم اومد و بهش گفتم :این نقاشیت
چه قشنگه .دوستم بهم گفت :اگر بخوای
یکیشو برای تو هم میکشم .منم قبول
کردم  .فرداش دوستم برام نقاشی رو
کشید و منم با خوشحالی ذوق زده شدم
و نقاشی رو گذاشتم توی کیفم و آوردم
خونه  .مامان طبق عادت همیشگیش
که یواشکی توی کیف من رو میگشت ،
نقاشی رو توی کیفم پیدا کرد و هیچی
دیگه  .فحش شروع شد  .بعدشم تهدید
که  :وقتی بابات بیاد بهش میگم که یه
نقاشی داری که توی این نقاشی دختری
هست که موی سرش معلومه و حجاب
نداره ! ببین بابات چیکارت بکنه حاال .
وقتی روزگارت رو سیاه کرد میفهمی .
بعدشم نقاشی رو برد گذاشت باالی
یخچال که من دستم نرسه و نتونم ورش
دارم  .همش هم کنار یخچال کشیک
میداد و مراقب بود  .شب که بابا اومد رفت
به بابا گفت  :ببین دختره کارش به کجاها
کشیده که یه نقاشی توی کیفش پیدا
کردم  .نقاشی رو ببین خودت .یه دختر
بی روسری توی این نقاشیه .
بابا هم دعوام کرد و مامان هم نقاشی رو
پاره کرد .
راستی چرا مامان و بابا اینجوری می
کردند با من؟
مامان خودش آدمی بود که قبل از ازدواج
با بابا ،مینی ژوپ پوش بود و روسری
سرش نمی کرد و آدم محجبه ای نبود .
چی شد که بعد از ازدواج با بابا  ،خودشو
چسبوند به افکار بابا و تا جایی پیش رفت
که یهو چادری شد و این قدر از این رو به
اون رو شد .
یادته دخترخاله مون وقتی دانشگاهش
رو در شهر تهران قبول شد ،از شهرستان
اومد تهران و یک سال رو تو خونه ی ما
با ما زندگی کرد ؟ بابا طوری در اون خونه
با من رفتار میکرد که یادمه دخترخاله که
اون روزا با ما توی اون خونه بود متوجه
شد و یه بار برگشت به مامان گفت:
شوهرت دیدگاهش به زن ،دیدگاه برده
داریه .فکر میکنه زن یک شی هست ،
زن رو یک موجود بی اراده میدونه .با زن
جوری رفتار میکنه که انگار زن باید یک

برده حقیر باشه و بس  .چرا شوهرت این
جوریه ؟
من توی یک برهه ای از زمان افسردگی
شدید گرفته بودم .یک سال عید تو خونه
فامیال که میرفتیم و بابا به زور توی اون
روزا چادر سرم میکرد و اجازه نمیداد
لباسای قشنگ بپوشم ،وقتی میرفتیم
جایی عید دیدنی تا یکی ازم احوالپرسی
میکرد ،بجای اینکه بگم :حالم خوبه ،
میزدم زیر گریه! کار به جایی رسید که
خاله به مامان گفت :دخترت چشه؟ چرا
انقدر غمگینه؟ داره افسردگی می گیره
 .باهاش حرف بزنین ببینین چش شده .
مامان هم خیلی ریلکس گفت :چیزیش
نیست .خوب میشه .من نمیدونم چشه.
مگه چیزیشه؟ خودش با خودش میکنه.
کسی کاریش نداره!
یه سال عید که مامان و بابا طبق معمول،
با هم کتک کاری و فحش کاری و قهر
کرده بودند  ،بابا دست من و تو رو ورداشت
گرفت برد شهرستان .من رو به زور
میبرد توی فامیالی خودش عین دلقکها
چادر مشکی می کرد سرم  .زن عموی
حسودم هم یادمه که همه جا میگفت:
دیدی باالخره پدرت چادریت کرد .
همون روزا من تو خونه ی مادربزرگ
مینشستم تو آشپزخونه گریه می کردم.
یه روز صبح که داشتم گریه می کردم،
عمو رضا و چند تای دیگه هم اونجا
بودند .عمو رضا یه کش دستش بود هی
داشت باهاش بازی بازی می کرد که یهو
کش از دستش در رفت محکم خورد توی
چشمم .خیلی ریلکس و بی توجه به
کاری که کرد  ،گفت  :انقدر گریه نکن .
برای چی بیخودی گریه میکنی.
عمه نرگس بهش گفت  :رضا اذیتش نکن.
ولش کن .
عمو رضا هم هر هر زد زیر خنده .
این چیزا شاید االن توی این سن و در
این زمان خیلی به چشم نیاد  .ولی در
دوران بچگی  ،شاید برای یک بچه خیلی
خورد کننده باشه .
فشارها بیشتر و بیشتر می شد  .تموم
نمی شد  .اذیت ها بیشتر می شد  .من
روزگارم به معنای واقعی کلمه سیاه شده
بود  .نمی دونم یادته یا نه  .ولی من رو تا
جنون بردند سحر .تا سر حد مرگ بردند .
انقدر بابا و مامان آزارم دادند که تو ذهنم
به دنبال راه حل میگشتم که چیکار کنم
از دستشون خالص شم  .ولی چه راه
حلی آخه ؟ تو یادت نیست .مامان یه
شب جوری دهنم رو پیچوند توی مشت
دستش ،که دندونم توی دهنم شکست.
االن امروز توی این سن  35سالگی که
دارم اینا رو برای تو میگم ،هنوز که
هنوزه بغضم میگیره عین بچه ها  .همین
یک ماه پیش که تلفن زدم به مامان ،به
روش آوردم  .مامان گفت  :مگه من دستم
آهن بود که اینکارو بکنه ؟ تو داری دروغ
ادامه دارد
میگی!
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نئورئالیسم ایتالیایی (،)Neorealismo
که به عنوان عصر طالیی هم شناخته
می شود ،یک جنبش ملی درصنعت فیلم
ایتالیا بود که داستان هایی را در باره
فقرا و طبقه کارگر روایت می کرد ،فیلم
برداری ها در محل ،واغلب با بازیگران
غیر حرفه ای بود .فیلم های نئورئالیسم
ایتالیا عمدتا بازگوکننده شرایط سخت
اقتصادی و اخالقی ایتالیا پس از جنگ
جهانی دوم ،ونشان دهنده تغییرات
روانی و شرایط زندگی روزمره ،از جمله
فقر ،ظلم ،بی عدالتی و ناامیدی است.
نئورئالیسم ایتالیایی با پایان گرفتن
جنگ جهانی دوم وسقوط دولت بنیتو
موسولینی پاگرفت  .و صنعت فیلم
ایتالیا برمبنای اینگونه فیلمها به حیات
خود ادامه داد .نئورئالیسم نشانه ای از
تغییر فرهنگی و پیشرفت اجتماعی در
ایتالیا بود .در اینگونه فیلم ها داستان
ها و ایده های معاصر به نمایش گذاشته
می شدند و اغلب صحنه هادر خیابان ها
فیلمبرداری می شدند ،زیرا استودیوهای
فیلم  Cinecittàدر طول جنگ به طور
قابل توجهی آسیب دیده بودند.
سبک نئورئالیستی توسط مجمعی از
منتقدان فیلم که در اطراف یک مجله
سینمائی گرد آمده بودند  ،از جمله
لوچینو ویسکونتی ،جیانی پوچینی ،سزار
زاواتینی ،جوزپه دو َسنتیس و پیِترو
آنگرا ،توسعه یافت .منتقدان به طور
عمده از نوشتن درباره سیاست جلوگیری
می شدند (سردبیر مجله ویتوریو
موسولینی ،پسر بنیتو موسولینی بود)،
منتقدین از فیلم های Telefoni Bianchi
(کمدی هایی به تقلید از سینمای آمریکا)
که در آن زمان رواج داشتند حمله
میکردند .برخي منتقدان به عنوان مقابله
با فيلم هاي اصلي که سینمای ایتالیا می
ساخت معتقد بودند سينماي ایتالیا بايد
ازآغاز قرن بيستم به نويسندگان واقع
گرا روی بیاورد و از سناریوهای آنها برای
ساختن فیلم استفاده کند .
آنتونیونی و ویسکونتی با ژان رنوار
همکاری نزدیکی داشتند .عالوه بر
این ،بسیاری از فیلمسازانی که درگیر
نئورئالیسم بودند ،مهارت های خود را
در زمینه فیلم های calligraphist films
بکار می گرفتند (هرچند این جنبش به
شدت متفاوت از نئورئالیسم کوتاه مدت
بود) .عناصر نئورئالیسم نیز در فیلم های

آلساندرو بالستی و فیلم های مستند
فرانچسکو دو روبرتیس یافت می شود.
دو فیلم از مهمترین پیشگامان سبک
نئورئالیسم عبارتند از تونی ()1935
ساخته ژان رنوار و فیلم )1934( ۱۸۶۰
ساخته ی آلساندرو بالستی .در بهار سال
 ،1945موسولینی اعدام شد و ایتالیا از
اشغال آلمان رها گردید .این دوره که
به نام «بهار ایتالیا» شناخته می شود،
سرآغازی برای رهاشدن از سبک های
قدیمی و ورود به یک رویکرد واقع
گرایانه تر در هنگام ساخت فیلم ها بود.
دراین زمان سینمای ایتالیا با استفاده
از مجموعه های استودیویی مستقل
برای فیلمبرداری در محل ودر مناطق
روستایی و خیابان های شهر به سبک
واقع گرایانه استفاده کرد.
اگر چه زمان واقعی آغاز نئورئالیسم
توسط نظریه پردازان و فیلمسازان
به شدت مورداختالف است ،اولین
فیلم نئورئالیستی به نظر می رسد
 Ossessioneتوسط Luchino Visconti
()1943ساخته شد .نئورئالیسم در سال
 1946بافیلم « ُرم» اثرروبرتو روسلینی
در جهان مشهور شد و جایزه بزرگ
جشنواره فیلم کن را به عنوان اولین
فیلم مهم در ایتالیای پس از جنگ نصیب
خودکرد.
نئورئالیسم ایتالیایی در اوایل دهه 1950
به سرعت روبه افول گذاشت ( .اگرچه
درهمین زمان سینمای هند و چند
کشور دیگر با الهام از نئورئالیسم ایتالیا
اما باسبکی کامال مخصوص به خود از
سبک نئورئالیسم استقبال کرده بودند ).
احزاب لیبرال و سوسیالیست مشکالتی

دزد دوچرخه ساخته ویتوریو دسیکا

را در ارائه پیام های خود داشتند .چشم
انداز فقر و ناامیدی موجود ،که توسط
سینمای نئورئالیستی ارائه شده بود،
باعث شد ملتی که به دنبال رونق و تغییر
بود  ،روحیه خودرا ازدست بدهد .عالوه
بر این ،اولین اثرات مثبت دوره معجزه
اقتصادی ایتالیا  -مانند افزایش تدریجی
درآمدمردم  -باعث شد که موضوع های
نئورئالیسم ارتباط خود را بامردم از دست
بدهند .در نتیجه ،روحیه اکثر ایتالیایی
هابا فیلم های آمریکایی آن زمان تقویت
شد .دیدگاه های دولت ایتالیا پس از
جنگ نیزنسبت به نئوریالیسم مثبت
نبود و سخنان جولیو آندروئوتی ،که
درآن زمان معاون وزیر کابینه دگاسپری
بود ،دیدگاه رسمی دولت را نسبت به
آن اینگونه بیان کرد :نئورئالیسم « لباس
چرکی است که نباید شست و آویزان
کرد تا خشک شود» .
جنبش نئورئالیسم ایتالیا از نگرانی های
فردی تا ضعف وحشتناک شرایط انسانی
می تواند از طریق فیلم های فدریکو
فلینی بررسی شود .آثار اولیه او La
 )1954( Stradaو )1955( Il bidone
فیلمهای انتقالی از نئورئالیسم به رئالیسم
هستند .نگرانی های بزرگ اجتماع
بشریت که توسط نئورئالیست ها مورد
رسیدگی قرار می گیرد ،به بررسی افراد
اختصاص دارد .نیازهای آنها ،بیگانگی
آنها از جامعه و عدم موفقیت آنها در
برقراری ارتباط ،نکته اصلی در فیلمهای
ایتالیایی است که در دهه  1960دنبال می
شد .به همین ترتیب ،کویر قرمزساخته
آنتونیونی ( )1964و ،)1966( Blow-up
ظواهر نئورئالیستی دارند و درتالش

تحمل بخشیدن و جستجوی دانشهایی
که در زمینه اقتصادی و سیاسی پس از
جنگ ایتالیا به وجود آمده است گام بر
می دارند.

ویژگی فیلمهای نئورئالیسم
فیلم های نئورئالیستی به طور کلی با
بازیگران غیر حرفه ای فیلم برداری شده
اند ،هرچند در بعضی موارد بازیگران
مشهور در نقش های اصلی بازی می کنند
و به شدت نسبت به شخصیت عادی
خود در برابر مردم محلی متفاوتند .
این فیلمها تقریبا به طور انحصاری در
محل ،عمدتا در شهرهای کوچک و
مناطق روستایی به دلیل شکل گیری
موضوع آن ها در دوران پس از جنگ،
فیلمبرداری شده اند.
فیلمهای نئورئالیستی به طور معمول
زندگی فقرا و طبقه کارگر را بررسی
می کنند .شخصیت ها اغلب مربوط به
اجتماعی ساده هستند که زنده ماندن
هدف اصلی آنها است .بازی ها اکثرا از
کار های مردم وانجام فعالیت های نسبتا
عادی وروزمره و ،بدون داشتن خودآگاهی
است که معموال آماتورها اینگونه عمل
می کنند .فیلم های نئورئالیستی اغلب
کودکان را در نقش های اصلی به بازی
می گیرند،
شهر باز Open Cityچندین اصل
نئورئالیسم را پایه گذاری کرد و به طور
واضح مبارزه مردم عادی ایتالیا را که روز
به روز تحت مشکالت فوق العاده اشغال
ُرم توسط آلمان زندگی می کردند ،نشان
دادومردم را آماده کرد تا بتوانند در برابر
اشغال مقاومت کنند .کودکان در این
نقش کلیدی سهم عمده ای داشتند و
حضور آنها در انتهای فیلم نقش آنها را در
نئورئالیسم به عنوان نقشی کلی نشان
می دهد .فیلم دزد دوچرخه ساخته
ویتوریو دسیکا در سال  ،1948نیز
نماینده این ژانر ،با بازیگران غیر حرفه ای
است و داستانی است که سختی زندگی
طبقه کارگر را پس از جنگ نشان می
دهد.
در دوره  ،1944-194۸بسیاری از
فیلمسازان نئورئالیست از نئورئالیسم
ناب دورافتادند .بعضی از کارگردانان،
فانتزی تمثیلی را به تصویر کشیدند،
مانند «معجزه درمیالن» اثر دسیکا،

تأثیرنئورئالیسم برسینما
دوره بین سالهای  1943و  1950تاریخ
سینمای ایتالیا تحت تأثیر نئورئالیسم
قرار می گیرد که به عنوان یک لحظه یا
یک روند موقتی در فیلم ایتالیایی بشمار
می رود ،ویک سبک واقعی یاسبک
گروهی از کارگردانان و نویسندگان
همفکرو تهییج شده نیست  .اما تأثیر
آن نه تنها در فیلم ایتالیایی بلکه در
سینمای فرانسوی  ،نیویورک ،دانشکده
فیلم لهستانی و در نهایت در فیلمهای
سراسر جهان ،بسیار زیادبود .همچنین
کارگردانان جنبش موازی سینمایی هند،
از جمله ساتیاجیت رای (که Apu Trilogy
راکارگردانی کرد وبرنده جوایزی گردید)
و Bimal Royکه Do Bigha Zameen
( )1953را ،تحت تاثیر «دزد دوچرخه ی
ویتوریودسیکا» ( )1948ساخت .
عالوه بر این ،همانطور که بعضی از

دوران نئورئالیست توسط منتقدان،
فیلمسازان و محققان به سادگی «عصر
طالیی» سینمای ایتالیا به شمار می رود.

آثار عمده
با وجود تأثیر وسیع نئورئالیسم ،برخی
معتقدند که این فیلمها احیای آثار خالق
ایتالیایی پیش از این جنبش پیشگامانه

مردم دره پو (میکل آنجلو آنتونیونی،
 - )1947فیلمبرداری در سال .1943
وسوسه ()1943 ،Luchino Visconti
شهر باز (روبرتو روسلینی)1945 ،
کفش های براق (،Vittorio De Sica
)1946
پیزان (روبرت روسلینی)1946 ،
آلمان ،سال صفر (روبرتو روسلینی،
)1948
دزد دوچرخه (ویتوریو دسیکا)1948 ،
لرزش زمین ( لوچینو ویسکونتی)1948 ،
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غزاله یزدی

سینمای ایتالیا ازآغازاتامروز

قسمت دوم

و نمایش های تاریخی مانند «حس »
کار ویسکونتی .این دوره زمانی بود که
نئورئالیسم بصورتی شفاف تر ظهور
کرد و فیلم هایی تولید شد که شخصیت
طبقه کارگر را با کمدی پوپولیستی سبک
 1930به نمایش می گذاشت ،همانطور که
در  Umberto Dساخته دسیکا دیده می
شد.
در اوج ساخت فیلمهای نئورئالیسم ،در
سال  ،1948ویسکونتی ،I Malavoglia
رمان جیووانی ورگا را که در اوج جنبش
واقع گرایانه در قرن نوزدهم نوشته
شده بود (در بسیاری جهات پایه ای
برای نئورئالیسم است که گاهی اوقات
به عنوان نئو وریسمو نامیده می شود)،
اقتباس کرد واین داستان رادر جوی
مدرن  ،باجرا درآوردکه منجر به تغییر
قابل توجهی در طرح یا لحن داستان شد.
فیلم نهایی  ،زمین لرزه بود  ،که بازیگران
غیر حرفه ای را ستاره کرد و در همان
روستای ( )Aci Trezzaفیلم برداری شد،
همانطور که ماجراهای داستان فیلم در
آن جا اتفاق افتاده بود..
بیشتر نظریه ها درباره نئورئالیسم ایتالیا
آن را کمتر به عنوان مجموعه ای سازگار
با ویژگی های سبک شناسی بشمار می
آورند و بیشترآنرا به عنوان رابطه ای بین
فیلم و واقعیت اجتماعی ایتالیای پس
از جنگ توصیف می کنند .میلی سنت
مارکوس نئورئالیسم رافقدان سبک
مشخصی ازفیلم میداندPeter Brunette.
و  Marcia Landyهر دو استفاده از
اشکال سینمایی بازسازی شده را در
«شهر باز» ساخته روسیلینی دفع می
کنند .با استفاده از روانکاوی ،وینسنت
روچوویوفیلمنئورئالیسمراتولیدساختار
اضطراب در ساختار خود موضوع فیلم
می داند.

منتقدان استدالل می کنند ،رها کردن
روش کالسیک سینما ئی و پرداختن به
داستانهای ابهام آمیز و سینمای مدرن را
می توان در سینمای ایتالیای پس از جنگ
وهمچنین در تجربیات نئورئالیستی ،به
طور خاص ،مشاهده کرد.
به نظر می رسد که این سینمای ایتالیا به
عنوان یک رشته جدیدی از علم شناخته
می شود که خود آن را ایجادمی کند و
توسعه می دهدودنیای جدیدی را بوجود
می آورد که در آن عناصر اصلی ،حرف
زیادی برای گفتن ندارند ،و ارزش های
زیبایی شناختی خود آنها  ،ازآنچه درفیلم
به ظهور میرسانند بیشتر است .توانایی
آنها در اجرای نقش مربوط به چشم هایی
است که آنها را تماشا می کنند و به نحوه
اجرای نقشی که ارائه می کنند ارتباطی
ندارد.

بود .پیشگام های مهم نئورئالیسم
ایتالیایی عبارتند از:
جنبش ادبی :که توسط آثار جیووانی ورگا
و لوئیجی کوپوانا مشخص شده است
واقع گرایی درشعر :گمشده در تاریکی
(نینو مارتوگلیو)1912 ،
«چه مردان الواطی هستند» (ماریو
کمرینی ،)1932 ،اولین فیلم ایتالیایی که
به طور کامل در محل فیلمبرداری شد.
«( »1860الساندرو بالستی)1934 ،
یک مسافرخانه در توکیو (یاسوجورو
اوزو)1935 ،
تونی (ژان رنوار)1935 ،
کشتی سفید (روبرتو روسلینی)1941 ،
«آنیکی بوبو» ،مانوئل دو اولویرا )1942
مردم کوهستان (1942 )István Szőts
چهار قدم در ابرها (الساندرو بالستی،
)1942

برنج تلخ (جوزپه دو سانتیس)1949 ،
استرومبولی (روبرت روسلینی)1950 ،
 ( Bellissimaلوچینو ویسکونتی)1951 ،
معجزه در میالن (ویتوریو دسیکا)1951 ،
رم (جوزپه دو سانتیس)1952 ،
اروپا ( 51-روبرتو روسلینی)1952 ،
 ( .Umberto Dویتوریو دسیکا)1952 ،
 در سال  ،1951فیلمبرداری شد امادر سال  1952بنمایش درآمد .بسیاری
از مورخان پایان فیلم نئورئالیست را با
حمله عمومی به این فیلم می دانند.
سفر به ایتالیا (روبرتو روسلینی)1954 ،
شبهای کابیریا (فدریکو فلینی )1957
***
دراواخر دهه  ۱۹۵۰که تهیه فیلمهای
نئورئالیست ایتالیا رو به افول گذاشت
ساخت فیلمهای قهرمانی باشرکت یک
بدن ساز آمریکائی بنام« استیو ریوز »
درفیلمی بنام هرکول آغازشد .استقبال
عمومی از اینگونه فیلمها بازار خوبی
در آمریکا برای فیلمهای ایتالیایی دست
وپاکرد.
تا دهه  ۱۹۶۰فیلمهای ایتالیایی به ژانر
کمدی روی آورد که درآن مسائل
اجتماعی را با چاشنی شوخی و خنده
مطرح می کرد.اینگونه فیلمها ستارگانی
را بعالم سینما معرفی کرد  .برای مثال
کلودیا کاردیناله  ،السا مارتینه لی  ،مونیکا
ویتی  ،ویتوریو گاسمن  ،نینو مانفردی ،
مارچلو ماسترویانی  ،آلبرتو سوردی  ،و
اگو توگنازی را می توان نام برد .بعضی
از این هنرمندها درفیلمهایی که به زبان
انگلیسی تهیه می شد شرکت کردند.
ماریو مانیچلی یکی از کارگردانان عمده
فیلمهای کمدی ایتالیایی بود .او بیش از
 ۶۰فیلم کمدی را کارگردانی کرده و بیش
از  ۸۰سناریو برای فیلمهای کمیک نوشته
است .
پس از آن نوبت به فیلمهای وسترن به
سبک وسترنهای آمریکائی رسید که
در اواسط دهه  ۱۹۶۰آغازشد .خاطره
انگیز ترین این فیلمها دوسری فیلم
بود یکی بکارگردانی سرجیو لئونه
باشرکت کلینت ایستوود بود با نامهای
« بخاطر یک مشت دالر» ( ، )۱۹۶۴و «
برای چند دالر بیشتر» ()۱۹۶۵و « خوب ،
بد ،زشت» ( )۱۹۶۶ودیگری وسترنی بود
از ترنس هیل /باد اسپنسر با نامهای « :
آنها مرا ترینیتی صدا می کنند»()۱۹۷۰
و( « )۱۹۷۱اسم من هیچکس است»
( )۱۹۷۳و ده ها فیلم دیگر .این دوسری
فیلم یا بزبان انگلیسی بودند و یا دوبله به
انگلیسی شده بودندکه باعث موفقیت
بین المللی آنها شد.
دردهه  ۶۰و ۷۰فیلنهای ترسناک
ایتالیایی نیز با موفقیت روبرو شد و مورد
تقلید سینماگران دیگر کشورها نیز قرار
گرفت .
پایان

مج

ـیدزندهی

رد چهارقرن گذشته اکثر خوشنویسان الگوی کارشان راربمبنای تقلید و پیروی از سبک خط میرعماد قرارداده اند.
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زیبا نوشتن  ،یابقولی خوشنویسی یکی
از هنرهای بصری است که ریشه درقرون
گذشته تاریخ ایران دارد .خطی که
امروز بنام نستعلیق معروف است نتیجه
ی قرنها تحول در خطوط ششگانه
ای است که بعداز حمله ی اعراب ،
درایران بوجودآمد .آن خطوط ششگانه
عبارتنداز :نسخ  ،ثلث  ،ریحان  ،توقیع
 ،رقاع  ،محقق  ،که تمامی این خطوط از
ابتکارات خوشنویس قرن سوم هجری
بنام « ابن ُمقله» بودکه درکاربردهای
مختلف وموارد خاص مورد استفاده قرار
می گرفت  .مث ً
ال برای نگارش کتیبه ی
مساجد وتکایا واماکن متبرکه ازخط
ثلث  ،برای کتابت از خط نسخ  ،وبرای
تزیین سرلوح وباالی کتابها از خط
ریحان استفاده می شد.خطوط دیگری
نیز مورد استفاده قرار می گرفت  .ولی
به اهمیت این شش نوع خط که ذکر
شد نبودند .بعداز حمله ی اعراب به ایران
حاکمان عرب بهر نحو و طریقی سعی
می کردند پایه های فرهنگ خودشان را
درایرانِ تسخیر شده پیاده کنندکه تغییر
خط یکی از آنها بود  .بحدی که توانستند
خط نسخ را که فرم تغییر شکل یافته ی
خط کوفی است جایگزین خط ایرانیان
نمایند ولی ایرانیان هنرمند  ،باهوش تر
از آن بودند که زیر یوغ فرهنگی قوم
عرب قرار گیرند .بدین لحاظ هنرمندان
ایرانی برآن شدند که با دستکاری درخط
نسخ وایجاد انحناهای زیبا حالت خشک
خط نسخ را به خط تعلیق تبدیل نمایند
ولی این تغییر ظاهری در خط نسخ نیز
عطش هنرمند ایرانی را چاره نکرد .
بدین جهت آهسته آهسته با تغییراتی

که درخطوط آن زمان مخصوص ًا خط
مکاتباتی بوجود آوردند پایه های اولیه
خط زیبای امروزی یعنی خط نستعلیق
را طرح ریزی کردند .این تحول از اواسط
قرن نهم هجری شروع شد .واضع خط
نستعلیق را میرعلی تبریزی میدانند ولی
با توجه بتاریخ خط شناسی درمی یابیم
که که این تحول توسط تعداد زیادی
هنرمندایرانی متحول گردیده است نه
یک شخص بخصوص  .وبااینکه همت
دسته جمعی هنرمندان خوشنویس
ازقرن نهم هجری ببعد خط زیبای
نستعلیق را بوجود آورده است ولی در

کتابی که زنده یاد دکتر مهدی بیانی در
چهارجلد نگاشته وبنام « آثارواحوال
خوشنویسان» به طبع رسیده است و نام
وخالصه زندگی بیش از ۲۵۰۰خوشنویس
را متذکر گردیده است بااین وجود او
«میرعماد» رابزرگترین خطاط چهارقرن
اخیر ایران می داند.و می نویسد که در
چهارقرن گذشته اکثر خوشنویسان
الگوی کارشان رابرمبنای تقلید و پیروی
از سبک خط میرعماد قرارداده اند.
ازخوشنویسان مشهور دیگری نیز دراین
کتاب نام برده شده است  .تعدادی از آنها
عبارتنداز  :میرعلی هروی  ،میرزاغالمرضا

اصفهانی  ،محمدرضا کلهر  ،میرحسین
خوشنویس باشی (میرحسین تُرک)
سلطان علی مشهدی  ،اظهر تبریزی ،
سلطان محمد نور ،شاه مخمود نیشابوری
 ،عبدالحمید ملک الکالمی  ،عبدی
بخارایی (درویش ) و ....که در قرون
مختلف میزیستندو به شرح زندگی
اغلب آنها خواهیم پرداخت .ولی چون
زندگی میرعماد یعنی خوشنویس ترین
مردقرون با حوادث جالب وگوناگونی
همراه است بنابراین ابتدا به شرح حال او
و آثارش که تا بحال بجا مانده است می
پردازیم  .الزم به توضیح است که اسامی

ازمن بگیر عبرت و کسب هنر مکن
با خویشتن عداوت هفت آسمان مخواه
هرچند از اقامت میرعماد در دربار می
گذشت محبت شاه نسبت به او کمتر
و به علیرضا عباسی که اوهم خطاط
بود بیشتر می شد.
تااینکه نامه ای به شاه عباس بزرگ
می نویسد و درنامه درددل خویش را
بصورت ابیاتی باین مضمون مکتوب
می دارد:
بااسیران نظری نیست ترا
برعزیزان گذری نیست ترا
قول دشمن مشنو درحق من
که زمن دوست تری نیست ترا
باوجود اینکه میرعماد درنهایت شوق
ورغبت کارها ی محوله را انجام می داد

خط میرزاغالمرضااصفهانی
ودرهمان حال با خط زیبایش
دیوارهای دربار را تزئین مینمود ولی
باز هم بیمهری و بی لطفی شاه نسبت
به او افزایش می یافت تا باألخره
این خطاط بزرگ نگرانی وناراحتی
درونی خویش را بصورت شعری بلند
به عرض شاه میرساند .بعضی از ابیات
شعر چنین است :
هنرچه عرض کنم با جماعتی که زجهل
زبانک خر نشناسند نطق عیسی را
مرا اگر زهنر نیـست راحتـی چه عجب
زرنـگ خـویش نباشد نصیب حنـا را
کمال خط من از حد شرح مستغنی است
به مـاهتـاب چـه حـاجت شب تجلی را
ادامه دارد.
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ُهـن خ شن یس
رو و ی

خوشنویسان که در کتاب دکتر مهدی
بیانی ذکر گردیده است ازلحاظ حروف
الفبا دسته بندی گردیده یعنی از حرف
الف تا حرف «ی» وبرای هر خوشنویس
براساس حروف تهجی شماره داده شده
است ازبین دوهزاروپانصد خوشنویس
که نامشان دراین کتاب آمده است
شماره تهجی « میرعماد» شماره ۷۰۹
ذکرگردیده است  .این خوشنویس
درزمان حیات بهمین نام نامیده میشده
است ولی دربعضی از نوشته ها نام
اورا محمد ونام پدرش را حسین ضبط
کرده اندکه بی اساس می باشدویااینکه
درجایی آمده است که چون عمادالملک
دردربارصفویه صاحب نفوذ ومقامی
بوده است ازاین لحاظ «میرعماد» این
لقب را برای خود برگزید که این مطلب
نیز درست نیست زیرا «عمادالملک»
لقب شخصی میرعماد است که درپای
خطوطی که می نوشته است این لقب را
رقم میزد.نام پدر میرعماد راتاکنون کسی
ضبط نکرده است ولی شخص میرعماد
دریکی از دستخط هایش لقب خودرا
عمادبن ابراهیم الحسنی آورده است .
وی درسال  ۹۶۱هجری در قزوین متولد
شد ودرسال  ۱۰۲۴هجری در اصفهان
بقتل رسید .که شرحش خواهد آمد.
میرعماد روزگار طفولیت را درقزوین
گذراند ودرهمین سالهای کودکی شروع
بفراگیری علوم وآموختن خط نمود.
درتذکره های مختلف ذکر گردیده که
اولین معلم او بنام عیسی رنگ کار و
بعدا ً « مالک دیلمی » بوده اند .که این
مطلب صحیح بنظر نمی رسد زیرا
درزمان فوت این دو نفر  ،میرعماد
فقط  ۵سال داشته است  .دربعضی از
تذکره ها ی دیگر که بنظر صحیح می
آید آمده است که  «:مالمحمدحسین
تبریزی » معلم اولیه میرعماد بوده است
.درشرح حال میرعماد آمده است که
:وی برای آموختن خط از مالحسین
تبریزی ازقزوین به تبریز رفته وچندین
رموز خط رافراگرفته است  .یکروز قطعه
شعری می نویسد وآنرا نزداستادخود
میبرد .مالحسین وقتی چشمش به آن
خط می افتد می گوید «:اگر بتوانی
چنین بنویسی استادی » .معلم او نمی
دانست خطی را که میرعماد بحضورش
آورده خط خود اوست د ،نه خط شاگرد
دیگر .پس از اینکه میرعماد به استاد
حقیقت را می گوید استادش قطعه خطرا
گرفته وبوسه ای برآن میزند وسپس
روی میرعمادرا می بوسد ومی گوید «
امروز استاد خوشنویسانی» .بعداز چندی
میرعماد به خاک عثمانی سفر کرد.
در مراجعت به ایران چندی درسلک
هنرمندان کتابخانه فرهادخان قرامانلو
که از بدو سلطنت شاه عباس اول صفوی
مصدر مشاغل لشکری وکشوری بود
قرار گرفت  .وقتی درسال  ۱۰۰۷هجری ،

فرهادخان بدست الهوردی خان که یکی
از سرداران شاه عباس بود بقتل رسید
میرعماد ازخراسان به قزوین برگشت
.ومدتی در آن شهر به کتابت و قطعه
نویسی پرداخت  .سپس باصفهان رفت
و بدربار شاه عباس بزرگ که مشوق
هنرمندان بود راه یافت  .واز همان زمان
آوازه ی شهرت او به تمام شهرهای ایران
وخارج از ایران رسید.وشاگردان زیادی
ازمحضر او بهره مند گردیدند .میرعماد
شانزده سال دراصفهان اقامت داشت
که شاگردان زیادی را تربیت کرد از
آنجمله اند :نورالدین محمد ابراهیمی ،
عبدالرشید دیلمی  ،میرابراهیم  ،ابوتراب
اصفهانی  ،وعبدالجبار اصفهانی و ...که
هریک از اینان درتاریخ خوشنویسی
نستعلیق مقام ارجمندی دارند و
میرعماد قبل از اینکه بدربار شاه عباس
بزرگ راه یابد نامه ی مفصلی به شاه
پنوشت و شاه عباس پس از اطالع از هنر
خوشنویسی میرعماد  ،وی را بدربار می
خواند ولی پس از چندی مورد حسادت
خطاطان دیگر دربار قرار می گیرد  .یکی
از این حاسدان بنام « علیرضا عباسی»
است ( با رضاعباسی اشتباه نشود) که
بدگویی از میرعماد را نزد شاه عباس
به اوج میرساند تااینکه کم کم نظر شاه
عباس ازوی بر می گردد ومورد بی مهری
شاه قرار می گیرد .لذا نامه ای به شاه می
نویسد واین شعر را ضمیمه نامه اش می
کند:

خالصه دونفر از دوستان گربه را گرفتند
وهرکدام کوشش کردند خردل را به
گربه بخورانند تااینکه :
صاحب خانه بود ناظر
خود
ِ
ازاول کار تا به آخر
رو کرد به آن دویار جانی
فرمود به طنزومهربانی
اکنون بشما نشان دهم من
کاین کار بود چو آب خوردن
خردَل زمیان سفره برداشت
درزیر دمش ببردو بگذاشت
از تندی سوزش فالنش
می سوخت تمام جسم وجانش
تا وارهد از چنان شراره
جز خوردن آن ندید چاره
سررا به میان پای خودبرد
آن خردل تندوتیزرا خورد.
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شطرنج سیاسی کرد ودر ژوئن ۱۹۷۸
(تیرماه  )۱۳۵۶سپهبد مقدم را بجای
ارتشبد نصیری بریاست ساواک برگزید
ونصیری را عهده دار سفارت کبرای
ایران درپاکستان کرد ودرماه شهریور
همان سال آموزگاررا از کاربرکنارساخت
ومجددا ً به شریف امامی متوسل شد.
همانروز سپهبد ایادی پزشک مخصوص
خودرا که مسلمان نبود برای جلب
رضایت روحانیون از خدمت معاف
کردودوهفته بعد درمهرماه  ۱۳۵۶امیر
عباس هویدا راازکار برکنار ودوروز بعد
عده ای ازوزیران وبازرگانان را باتهام
فساد دستگیروبه زندان انداخت  .وچون
اوضاع روزبروز وخیم تر میشد دست
به تغییرات مهم دیگری زد بدینقرار
که ارتشبد ازهاری را به نخست وزیری
برگزید واو برای جلوگیری ازشورش
حکومت نظامی را که اززمان شریف
امامی برقرارشده بود ادامه داد ولی موفق
به اداره کشور نشد .پس از مدتی کوتاه
جای خودرا به شاپوربختیار داد و خود
ازایران رفت  .این تغییرات وتبدیالت
شتاب زده اثری درفرونشاندن امواج
متالطم توفان وطغیان وناامنی نبخشید.
عامالن تیره روزی شاه چمدانهارا
بستند وبی سروصدا ازایران خارج
شدند وقسمت اعظم هواخواهان شاه
فراررابرقرار ترجیح دادند وبا پول های
باد آورده بطرف زیباترین نقاط جهان
روی آوردند .وروز  ۲۲بهمن سال ۱۳۵۷
خمینی به قدرت رسید.
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کشور صرف حمله به نهادهای مذهبی
شیعه گردید .اگرچه کانونهای مخالفت
کوچک دیگری هم وجودداشت ولی
مهمترین مرکز مخالفت بارژیم پهلوی
مرکز مذهبی بودورژیم تصمیم گرفت به
هر قیمت که هست این کانون را منهدم
کند.
دولت اداره اوقاف را که منبع زندگی
اهل منبر بود تحت اداره خود درآورد
وشروع به نظارت این سازمان پردرآمد
مذهبی کرد .افراد گمنامی که با ساواک
رابطه ی محرمانه داشتند دررأس اوقاف
قرار گرفتند.وبسیاری از روحانیون
این اقدام را بمنزله ی تصمیم صریح
دولت برای احراز تسلط بر مساجد
وموقوفات وسرقت مال مردم و سهم
امام تلقی کردند .درتابستان ۱۳۵۲
دولت  ،حسینیه ارشاد را بست ودکتر
علی شریعتی سخنران آن را توقیف
وزندانی کرد .دکتر شریعتی که آن زمان
سی وهفتمین مرحله زندگی را طی می
کرد ناطقی کم نظیر بود .وی کوشید بین
اسالم وافکار اجتماعی نوین باختر زمین
ارتباطی حاصل کند .دکتر شریعتی که
بعداز خمینی با نفوذترین مسلمان ایرانی
بشمار میرفت درسال  ۱۳۵۷درلندن
نابهنگام در گذشت  .سران روحانیون
مانند آیت اهلل منتظری  ،رفسنجانی ،
خامنه ای  ،بزندان افتادند .این مبارزه
خشونت آمیز علیه روحانیون بیش از
پیش محیط ایران را تبدیل به یک انبار
پنبه آلوده به بنزین ساخت که برای
اشتعال آن کمترین جرقه ای کافی بود.
بین سالهای  ۱۹۷۶- ۱۹۷۷میالدی شاه
شروع به آزاد کردن عده ای از زندانیان
سیاسی وتخفبف شدت سانسور
مطبوعات وگماشتن عده ای از جوانان
تحصیلکرده وخوش نام بررأس
امور کشور کرد ودرششم اوت ۱۹۷۷
هویدارا پس از متجاوز از سیزده سال
نخست وزیری ازآن مقام منفصل و
به وزارت دربار منصوب ساخت  .روز
بعد جمشید آموزگار بجانشینی هویدا
برگزیده شد .آموزگار کابینه خودرا از
تحصیل کرده های دانشگاههای آمریکا
که چندان لیاقتی در کار خود نداشتند
وتنها امتیازشان وابسته به آمریکا بود
تشکیل داد .شاه گمان می برد که با
توجه به اوضاع موجود انتخاب آموزگار
به نخست وزیری وشرکت چهره های
تازه درکابینه نارضایتی عمومی را
تخفیف خواهد بخشید .حال آنکه
دراینجا مرتکب اشتباه بزرگی شد .زیرا
اوالً آموزگار یک متخصص فنی بیش
نبود ودرسیاست چندان بصیرت نداشت
وبا آنکه مدتها عهده دار وزارتخانه های
مختلف از قبیل کشاورزی وکار ودارایی

هرکس که تواند این عمل کرد
داند همه مشکالت حل کرد

جنگلی چریک که حتا سالح کافی
دراختیار نداشته اند ُمستبعد به
نظر می رسید.ازاین گذشته جنگل
چنین می پنداشت که این طوفان
بزودی فروخواهد نشست زیرا قوا ِء
مهاجم به قصد تملک این نقطه از
خاک کشورما نیامده بودند بلکه
فعال ّیت انقالبیون را که طرد قوا ِء
دنیکن[ژنرال هوادارتزار] ازآن
جمله بود دنبال می نموده وبنا براین
به مصلحت نزدیکتر بود که برای
حفظ نفوس واموال مردم گیالن
جلوی ضایعات وخرابکاری هایی را
که احیان ًا امکان داشت ازبرخورد
خصمانه جنگل باآنها به مردم می
رسیدبگیرند». -سردار جنگل 440 -
در چنین شرایطی وبا ُخلف
وعده ای که روسها از خود نشان
داده بودند ،میرزا نامه ای گالیه
آمیز به لنین رهبر انقالب روسیه
می نویسد که دراینجا به بخشی
ازآن اشاره می کنم«:خیلی متأسف
هستم که از کارها کناره گیری
می نمایم ومجبورم به چیزهایی
متذکر شوم که سزاوارنیست ولی
نمی توانم خودداری کنم زیرا این
چیزها درایران واقع گردید،قبل
ازورود قشون سرخ روسیه سویتی
درانزلی ،من وهمکارانم در جنگلهای
برضد مظالم وفشار وتسلط
گیالن
ّ
انگلیسی ها ودولت مرکزی ایران
جنگ می کردیم ...من حاضر شدم
باشما اتحادکرده ملت ایران وملل
دیگرآسیا را برای یک جنگ آزادی
دعوت وآماده نماییم،بی شک انجام
وعملی شدن موادیادداشت رفیق
چچرین درژوئیه 1918که دوباره
ازطرف نماینده روسیه ساوتی در
تهران رفیق براوین ورئیس کشتی
های جنگی بحرخزر رفیق راسکو
لینکف (درروز ورود به انزلی) تکرار
شده بودمرا وادارکرد که ازیک
معاهدۀ جدید با ساوتها [نمایندگان
دولت روسیه شوروی]خودداری
نمایم...من درموقع خود به نمایندگان
روسیه اظهار کردم که ملت ایران
حاضرنیست پروگرام وتاکتیک
بلشویکهارا قبول کند زیرا این کار
عملی نبوده وملت را وادار خواهدکرد
به طرف دشمنان مابروند...تازمانیکه
رفیق راسکولینکف دربحرخزر
ودرسواحل ایران بود مادرکارها
موافقت داشتیم ولی همینکه
ایشان عازم مسکو گردیدند عقیدۀ
نمایندگان روسیه که ابتدا برای
کارهای مشرق داشتند بکلی تغییر
ادامه دارد
کرد...
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خارجی Aو دایره داخلی  Bمساوی هستند .دایره خارجی  Bودایره داخلی C
مساوی هستند .دایره خارجی  Cکه بتنهایی اندازه چهارم را تشکیل می دهد.

س
پا خ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

عمودی -۱ :لهنیبوا-چتر نجات -۲امر -شرم  -ال -وادی -۳کدام -
موتورسیکلت -۴تأپیه  -کو -و -داها  -۵ین  -راه  -تابو -ر -ن -۶ک
 سان  -مینو -متکی  -۷سیب -بها -دخ -الو  -۸مر -وش  -ر -ش -رس -دم  -۹یاس  -کج  -درس  -نگه  -۱۰لبیک  -سوسک  -جگر -ک
 -۱۱ت  -ا -فترت  -شعف  -با -۱۲ابهر -و -ال -دربان  -۱۲سیگارخارجی
 -شهال  -۱۴یاوه  -یل  -انس  -مند  -۱۵آتش بازی  -ماگونگا

کلبه کتاب

ن
پخ نش
مرکز ش رهی مااههن آزادی ردلوس آ جلس
بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود
لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت دوستداران
کتاب وفرهنگیان هستم

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب
شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه
ودراختیارتان می گذاریم

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
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بقیه :

چگونه شکوه ایران ...

بود وبعالوه مدت چند سال نمایندگی
ایران رادر«اوپک» بعهده داشت براثر
خامی وبی تجربگی درامور سیاسی
بااقدامات شتاب آمیز وبی مطالعه
نارضایتی را در میان ملت بیشتر کرد
و بعالوه وابستگی شدید او به آمریکا
چندان اثر نیکی دراذهان عمومی
نداشت  .چنانچه عم ً
ال اورا یک «شاه
پرست » دیگر می خواندند.
درتاریخ  ۳۰نوامبر  ۱۹۷۷شاه هوشنگ
انصاری را ازوزارت اقتصاد به ریاست
شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد.
درعین حال آموزگار وانصاری با
سخنرانیها واعالمیه های پرآب وتاب
میکوشیدند طرح شاه را مبنی بر
استقرار اصول دموکراسی و آزادی
مطبوعات درایران پیاده کنند.
بمحض اینکه به مطبوعات آزادی نسبی
داده شد ناگهان آتش عصیانی که سالیان
متمادی زیر خاکستر پنهان بود سخت
زبانه کشید وهنگامی که روزنامه کیهان
ستونی برای درد دل مردم اختصاص
داد وبا خوانندگان این سئوال را مطرح
کرد که « اشکال امروز ایران در چیست
؟» چهل هزار نامه د راجع به درد دل
مردم دریافت داشت وبعالوه هزاران نامه
سرگشاده بطور مستقیم به دربار و
زمامداران امور ارسال گردید.
هدایت اهلل متین دفتری تأیید کرد آش
همان است وکاسه همان وهمان افراد
معلوم الحال وفاسد برپشت ملت ایران
سوارند .شاه تنها به جابجا کردن ظرف
های خاکروبه اکتفا کرده است .
دراین اثنا خمینی برای سرنگون کردن
سلطنت پهلوی لحظه ای آرام نبود .از
نجف درعراق وسپس ازخانه ای درحومه
پاریس  ،نهضت مخالفت بارژیم را به
مؤثرترین وجه اداره میکرد .او طی ۱۵
سال تبعید خطوط ارتباطی بی نظیری
با مریدان خود وبازاریان ومخالفان
برقرارساخته بود.وهزاران هزار از
نوارهای سخنان آتشین او درسرتاسر
ایران براحتی پخش می شد .او شاه
را شاه آمریکایی می خواند وانقالب
سفید را کار شیطان بزرگ می دانست
.وگناه خونریزی پانزده خرداد را بگردن
آمریکاییان می انداخت  .او از حربه
ی مذهب منتهای استفاده را می کرد
وبه پیروان خود ندا میداد« ازبلعیدن
سمی که اولیای امور بهان آنان نهاده اند
سرباززنند ».وجان خودرا فدای اسالم
سازند وبا خون خود ریشه های نهال
اسالم را آبیاری کنند .مرتب تأکید می
کرد که شاه علیه ملت خود ومذهب خود
علم طغیان برافراشته است واین طاغی
راباید بهرقیمت که هست از پای درآورد.
مردم ایران روزبروز بیشتر درپیرامون
خمینی حلقه زدند وشاه چون باردیگر
دریافت که خشونت نتیجه معکوس
دارد به تغییر وتبدیل مهره ها درصفحه

بقیه  :کمال اجتماعی

بقیه  :میرزا کوچک خان
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دیگر صحبت می کرد .برای آنها بشقاب
می گذاشت وبه آنها خوراک تعارف می
کرد».
شاعر گرانمایه  ،زنده یاد ابوالحسن
ورزی نیز که ازدوستان رضا بوده است
می گوید «:بعضی وقتها که می خواست
از در وارد شود  ،گرچه تنها بود ولی
اول دررا باز می کرد وگوئی چند نفر بااو
هستند ،ابتدا به آنها تعارف می کرد و بعد
که یکی یکی دوستان وهمراهان غیر
مرئی او وارد می شدند  ،خود آخر از همه
وارد می شد».

یا
رضا دیووهن

استاد رضا محجوبی در اواخر عمر

ساز رضاو شـعر امیرو نوای عشق

کیخس
از رو بهروزی

دوستان رضا

رضا محجوبی در جوانی

امشب کجاست سوخـته ی دل شکسته ای

امیری فیروز کوهی

* استاد رضا محجوبی از تملق گویان بیزار بود.
* شهرت او به دیوانگی خیلی هارا به این اشتباه می انداخت که دربرخورد اول حداقل بااو
مثل یک بچه صحبت کنند.
* درشانزده سالگی ویلونش قابل شنیدن بود و برادرکوچکترش مرتضی را آموزش می داد.
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مطرب ها وگروه های نوازندگان  ،در
گذشته برحسب اهمیت نوازندگان  ،به
دسته های مختلف تقسیم می شده اند.
دسته اول  ،رامشگران دربار بودند که
از میان بهترین ،مشهورترین و استاد
ترین نوازندگان  ،خوانندگان وبازیگران
هرعصر دست چین می شدند.
دسته دوم مطربهای اعیان واشراف
بودند.
دسته سوم که اهمیت کمتری داشتند،
مطرب هایی بودند که در میهمانی
ها وجشنهای مردم عادی و طبقه ی
متوسط و فقیر شرکت می کردند.
درسفرنامه های خارجیان از نوازندگان
دربار به تفصیل یادشده است  .ازجمله
درسفرنامه تاورنیه و سفرنامه برادران
شرلی .
عباسعلی محجوبی پدر رضا ومرتضی
محجوبی جزء مطربهای دسته دوم ،
یعنی مطربهای اعیان واشراف بود و «نی»
می نواخت  .همسراو فخرالسادات نیز
ذوق موسیقی داشت و بگفته ی استاد
غالمحسین بنان « :بایک دست پیانو
میزد و بادست دیگر قلیان می کشید».

تولد وکودکی رضا

رضا محجوبی در  ۱۲۷۷خورشیدی
متولد شدواز کودکی با موسیقی آشنایی
پیداکرد .پنج  -شش ساله بود که اورا
به حسین هنگ آفرین سپردند تا
مشق ویلن کند .پس از دوسال به
شاگردی ابراهیم آژنگ درآمد وسپس
برای تکمیل ویلن بکالس حسین خان
اسماعیل زاده رفت  .درشانزده سالگی
ویلنش قابل شنیدن بود وتعلیم برادر
کوچکتر مرتضی پرداخت .واورا با ویلن
آشنا کرد( .بعدها مرتضی ویلن را رها
کرد و به فراگیری پیانو پرداخت ونام
آورترین استاد پیانو درایران گردید).
پدرشان درخیابان الله زار اولین کافه را
دایر کرد وخود وفرزندانش درآنجا شبها
با نوای ساز خود مشتریان را سرگرم می
کردند.

جوانی رضا
رضا محجوبی بیست ساله بود که کالس
موسیقی تأسیس کرد ودرآن به تعلیم
هنرجویان پرداخت  .دراین زمان رضا
جوانی بود بسیار تمیز  ،شیک پوش
و آراسته .بهترین وشیک ترین کت
وشلوار و کراوات را می پوشید وچشم ها

رضا وتملق گویان

را خیره می کرد .با معروف ترین
خوانندگان ونوازندگان و نامداران زمان
خود معاشرت داشت .
روح اهلل خالقی  ،در کتاب سرگذشت
موسیقی ایران می نویسد:
«رضا محجوبی تاسن  ۲۵سالگی که
نگارنده نیز بکالس او رفته و شاگردش
شدم  ،جوانی منظم بود و ویلنش
هم شنیدن داشت  .درهمین موقع
آهنگهایی می ساخت و یکی دوبار
کنسرتهایی داد .ولی بتدریج تغییر حالی
برایش پیداشد»...

رضا چرا وچگونه دیوانه شد؟
درمورد چگونگی دیوانگی رضا روایات
محتلفی است :
محمد محجوبی برادر کوچکتر رضا گفته
است  «:اورا چیز خور کردند ..دشمنانش
باریختن موادی درخوراک او باعث
دیوانگیششدند».
روح اهلل خالقی عقیده دارد که  :دراثر
استعمال ُمکفیات وافراط در آنها دیوانه
شد».
عبدالحسین شهنازی دیوانگی اورا ازنوع
دیوانگی هراقلیطس و ذیمقراطیس می

داند (.ذیمقراطیس یکی از دانایان یونان
بود که مردم و جامعه را به تمسخر
میگرفت و بدبینی خودرا با خنده های
فیلسوفانه بروز می داد).
عبدالحسین شهنازی می گوید :
«حساسی  ،دل نازکی  ،و لطیف طبعی
بیش از اندازه  ،این هنرمند را دیوانه کرد».
گرچه علت دیوانگی رضا محجوبی
قطع ًامعلوم نیست ولی می توان پنداشت
که آمیزه ای از تمام این مسائل اورا
بسوی جنون کشانده باشد .یکی از
دوستان بسیار نزدیک او زنده یاد
مرتضی ورزی برای نگارنده نقل می
کرد که  « :رضا همیشه می گفت  :شبی
( البته نمی گفت شبی که دیوانه شدم)
درباغی بودیم ،ملوک ضرابی هم بود.
نیمه های شب تشنه شدم  ،رفتم آب انبار
آب بخورم  ،دیدم از توی آب اجنه بامن
حرف میزنند».

عالئم دیوانگی رضا
زنده یاد مرتضی ورزی درمورد رفتارهای
رضا می گفت «:رضا وقتی که مشروب می
خورد و شیره می کشید با دنیای دیگری
تماس پیدا می کرد .باافرادی درعالم

رضا دوستان زیادی داشت  .ابوالحسن
ورزی ( ،شاعر) و مرتضی ورزی ( نوازنده
وموسیقی دان) از جمله دوستان
بسیار نزدیک و صمیمی او بودند .برای
آشنائی بیشتر با رضا محجوبی بااین دو
برادر هنرمند و دوستان دیگر او گفت
وگوهای مفصلی کرده ام که درشرح
مفصل زندگی رضا آنها راخواهم آورد.
دراین نوشته مختصر به قسمتی از
گفتارها و خاطرات مرتضی ورزی که
روی نوار ضبط شده است اکتفا می کنم .

اولین دیدار و آشنائی
مرتضی ورزی درمورد اولین مالقات
وادامه ی دوستیش بارضا می گوید:
« چون از سال  ۱۳۱۶خورشیدی به
فراگرفتن ویلن نزد استاد موسی نی
داود پرداخته بودم ،ازگوشه وکنار راجع
به رضا دیوونه وسبک نواختن او مطالبی
می شنیدم و بویژه برادرم اعتقادداشت
که استاد نی داود خیلی شبیه به رضا
دیوونه ساز می زند  .شش سال بعد ،
یعنی در اردیبهشت سال  ۱۳۲۲برای
اولین بار بارضا دیوونه درمنزل پدرم در
خیابان فرهنگ روبرو شدم  .برای صرف
ناهار بمنزل ما آمده بود.
دربرخورد اول دیوانگی ازاو ندیدم  .خیلی
منطقی صحبت می کرد و بسیار مبادی
آداب بود .تنها نکته زننده سرو وضع
او بود .بخصوص پیراهنش خیلی کثیف
بود .با وجود این همیشه کراوات می زد.
باردوم  ،شاید یکی دوهفته بعد از
برخورد اول  ،حدود ساعت ده شب
بود که با دوستی از دوستان برادرم که
صدائی بسیار لطیف داشت بمنزل ما
آمدند .این بار با ویلنی که زیر بغل داشت
با سرعت وارد اتاق شد ودر کنار پنجره
ای که بروی حیاط باز می شد ایستاد
وشروع به نواختن کرد .در ورود به اتاق
متوجه شدم که شلوارش را با دست باال
می کشد .مثل این بود که شلوار برایش
گشاد بود وکمر بندی نداشت .
او وقتی که ساز می زد سکوت مطلق و

طرح چهره رضا کار کیخسروبهروزی
ناگسستنی همه جارا فرا می گرفت .
همه با چشم های باز و قیافه متعجب
در انتظار معجزه بودند .متأسفانه مشکل
شلوار به او اجازه ی کار مداوم نمی داد.
باألخره با عصبانیت ویلن را روی میز
گذاشت و به حیاط رفت  .برادرم اشاره
کرد کاری بکارش نداشته باشید .شاید
بعداز نیم ساعت که کنار باغچه نشسته
بود و با کسی نامرئی حرف میزد و شام
هم روی میز چیده شده بود ولی کسی
حرکتی نمی کرد .باألخره پدرم رضارا
دعوت کرد که با دوستانش برای خوردن
شام بدرون بیایند .رضا خیلی تشکر کرد
ودرحالی که اصرارداشت دوست نامريی
او جلوتر وارد اتاق شود  ،پشت میز قرار
گرفت  .اول یک بشقاب برای دوستش
کشید ودرمقابل صندلی خالی او قرار
داد و بعد خود بخوردن غذا مشغول شد
 .هنگام صرف غذا مثل اینکه با کسی
صحبت می کند لبهایش را تکان می داد.

ابوالحسن ورزی

گاهی می خندید وگاهی قیافه جدی
بخود می گرفت  .پس از صرف شام بلند
شد یک نیم بطری ودکا از روی میز
برداشت وفقط با نگاه کردن به پدرم ،
مثل اینکه اجازه می گرفت از در بسرعت
خارج شد .این رفت وآمدها با فواصل کم
و زیاد ادامه داشت »...

رضا وداریوش رفیعی
مرتضی ورزی درادامه خاطراتش گفت :
« داریوش رفیعی یکی دو برنامه اجرا
کرده بود و تازه معروف شده بود وخیلی
اصرار داشت بارضا ازنزدیک آشنا
شود .باو گفتم رضا هردوشنبه برای
ناهار بمنزل ما می آید .داریوش رفیعی
یک روز دوشنبه با علی اشتری بخانه
ما آمدند .رضا هربار که می رفت غذای
دوشنبه بعدش را تعیین می کرد  .این بار
آش ماست خواسته بود .مادرم خورش

مرتضی ورزی

« رضا رادرهیچ حالتی کسی نمی
توانست گول بزند .شهرت او به دیوانگی
خیلی هارا به این اشتباه می انداخت
که دربرخورد اول حداقل بااو مثل یک
بچه صحبت کنند .من شاهد شرمندگی
خیلی ها بودم  .چون او با سبک خاص
خودش و بطور ریشخند آنهارا به
اشتباهشان واقف می کرد .ازتملق به
هیج وجه خوشش نمی آمد  .یکی از
شبها که خیلی سرحال بود و خیلی
مفصل ساز زد  ،جوانی از دوستان برادرم
که برای دیدار این دیوانه بخانه ما آمده
بود  ،وقتی که رضا ساز می زد خیلی به به
می گفت وسعی براین داشت که رضا به
احساس او توجه داشته باشد .دریکی از
این به به گفتن ها رضا با عصبانیت سازش
را روی طاقچه گذاشت و رو به این جوان
کرده با اعتراض شدید گفت :فالن فالن
شده (از تکرار فحش های رضا معذورم)
توی شنیدن هم تقلب می کنی ؟»..

مهارتو استادیرضادرویلن
غالمحسین بنان خواهر زاده ای داشت
بنام رکنی تاج بخش که دوره کالس
ابوالحسن صبا را تمام کرده بودوخیلی
قوی ساز می زد .اوهم از من خواست
که اورا بارضا آشنا کنم  .تصادف ًا این بار
ناهار منزل علی اشتری بودیم  .شاپور
حاتمی که کارش گل کرده بود دراین بزم
شرکت داشت  .رکنی دلش می خواست
ساز رضارا ازنزدیک بشنود من روی
قاعده کلی که اگر کسی ساز را بد می
نواخت  ،رضا برای رفع اشتباه نوازنده
سازرا بدست می گرفت و می زد،وقتی
شاپور حاتمی مشغول نوازندگی بود و
بعلت همراهی باصدای سعادتمند قمی
که خیلی بلند و بقول معروف ششدانگ
می خواند  ،کوک ساز را باال گرفته بود .به
رکنی پیشنهاد کردم ویولنش را دربیاورد
وباساز حاتمی کوک کند .او با نرمی
خاصی سعی کرد و یلنش را بدون اینکه
مزاحم کار حاتمی بشود کوک کند .رضا
لطف ًا ورق بزنید
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مح
ج
رـضا وبی

قورمه سبزی را اضافه درست کرده بود.
سر ناهار رضا بخوردن آش مشغول بود
ولی داریوش بطرف خورش قرمه سبزی
رفت  .رضا گفت  :داریوش ازاین آش
بخور .داریوش که جوان تازه کار و ُقدی
بود ومثل اینکه رضا را آنطور که درمخیله
اش انتظار داشت نیافته بود ،بالحن زننده
گفت  :تو آشت را بخور کاری بدیگران
نداشته باش  .رضا بالحن تمسخر آمیزی
گفت  :پس تو غذا نمیخواهی بخوری ،
میخواهی پلو بخوری »!.

بقیه  :رضا دیوونه

مجلس ختم رضا

فکر کرد رکنی در کوک کردن عاجز
است .ویلن را به تندی از دست رکنی
گرفت و با یک انگشت روی چهارسیم زد
وبالفاصله گوشی هارا با یک حرکت پیچ
داد وویلن را بدست رکنی داد .تعجب و
شگفتی دراین بود که ویلن دقیق کوک
شده بود .نکته جالب دراین است که
رضا بکرات با سازی شاهکار نشان داده
بودکه وقتی پس از اجرا دقت می کردیم
می دیدیم ساز ازلحاظ سیمها ناکوک
بوده واین نابغه  ،فواصل را آنچنان خوب
می دانست که ذره ای ناکوک بودن ساز
معلوم نمی شد»...

« ...آخرین خاطره ای که درارتباط با
استاد رضا محجوبی یا رضا دیوونه دارم،
مربوط است به مراسم هفتم در گذشت
او که در آرامگاه ظهیرالدوله درتجریش
برگزارشد .دوستان رضا وهنرمندان با
چشمان اشک آلود به سخنان روضه
خوانی بنام تاج که عبایش را رندانه روی
یک شانه انداخته بود وعمامه کوچکی
بسرداشت وراجع به رضا طنز آمیز
سخن می گفت ومزاح می کرد گوش
می دادند .تاج با خواندن تک بیتی های
خاصی از خصوصیات رضا صحبت می
کرد  .درحال خواندن این بیت سعدی بود:
سعدیا نزدیک رأی عاشقان
خلق مجنونندومجنون عاقل است
که قمرالملوک وزیری با چادرسیاه
ودسته گلی بزرگ که بدنبال او از طرف
او ودوستان رضا حمل می کردند  ،ازراه
رسیدوخودرا روی قبر رضا انداخت
ودرحالیکه زار می زد و با دودست
به سینه می کوفت رضارضا می گفت
وشیون می کرد».

غرور رضا
« رضا خیلی مغرور بود وخیلی زود درک
می کرد پیش چه کسی احترام دارد .اگر
پولش تمام می شد فقط بمقدار رفع نیاز
آن ساعت یا آن روز خود  ،آن هم از
دوستان خیلی نزدیک تقاضای وام می
کردواگر کسی بیش از آنچه خواسته بود
محبت میکرد عصبانی میشد .ومیگفت :
من گدا نیستم  .فقط فالن مبلغ الزم
دارم و بیش از آن قبول نمیکرد»...

حضور ذهن رضا

« ...خاطره دردناکی ازرضادارم که
هرگزفراموش نمی کنم  .یکبار ازمن
ومادرم دعوت کرده بود برای خوردن
کاهو سکنجبین به منزل و اتاق او که
درحقیقت گلخانه منزل برادرش مرتضی
محجوبی بود برویم  .مرتضی با رضا نمی
ساخت  .واز این که رضا رعایت نظافت
را ازلحاظ ظاهر نمی کرد اورا درداخل
ساختمان خانه راه نمی داد ورضا در
گلخانه زندگی می کرد .مادرم ومن هردو
فراموش کردیم  .شب رضا سراسیمه
ونگران بخانه ما آمد  .فکر کرده بود
اتفاقی افتاده است که ما سر دعوت
حاضر نشده بودیم .
موضوع را به هر شکلی بود توضیح
دادیم  .رضا که پی به بیچارگی مابرده
بود بازرنگی خاصی که همیشه داشت
سعی کرد مارا تبرئه کند  .گفت :
می دانم نمی خواستید ببینید که من
درخانه برادرم  ،توی گلخانه زندگی می
کنم .ولی اشتباه می کنید  .خیلی هم
راحت هستم »...

«  ...رضا دوشنبه ها به منزل ما می آمد.
ناهار می خورد مبلغی هم که همیشه
ثابت بود به او می دادم  .بدنبال برنامه
های بعداز ظهرش که کشیدن شیره
بود میرفت  .وگاهی آخر شب هم بما
سر میزد .یک روز دوشنبه من پول
نداشتم وظهر که ازاداره بطرف خانه می
آمدم یادم افتاد مساعده نگرفته ام .
ناچار بمنزل یکی از دوستان رفتم که
وامی بگیرم .اودرخانه نبود ومن ناچار تا
آمدن او صبر کردم  .وقتی بمنزل رسیدم
رضا آمده  ،ناهارش را خورده ورفته بود.
وبرای اولین بار یک پاکت آلو برای من
خریده بودوتوی یخچال امانت گذاشته
وبه مادرم گفته بود این مال موتوض
است  .اسمی که اوروی من گذاشته بود.
امیدوار بودم شب برگردد که متأسفانه
نیامد .دوشنبه بعد هم نیامد .نگران شدم.
ساعت یک نیمه شب بود که برادرم با
همسرش شیون کنان ازدروارد شدند  .ما
خیلی وحشت زده شدیم  .باألخره گفتند
رضا ازدنیارفت .
رضا محجوبی هنرمند محجوب
ونوازنده چیره دست ویلن دراثر یک
سرماخوردگی جزئی که به ذات الریه
منجر شد درتیرماه  ۱۳۳۳در پنجاه وسه
سالگی در کنار خیابان جان داد»...

وفادار

خالقی

قناعت رضا

ساخته ها و آهنگ های
رضامحجوبی
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رضا محجوبی عالوه بر شاگردان ارزنده
ای که مانند روح اهلل خالقی و مجید
وفادار آموزش داده است  ،پیش در آمدها
و ِرنگ ها ی متعددی ساخته که از جمله
آثار ارزشمند موسیقی کالسیک ایران
به حساب می آیند:
 -۱پیش درآمد دشتی  :که درصفحه ی
قدیمی موجود است و مرتضی محجوبی
آن را با پیانو اجرا کرده است .
 -۲چهار مضراب درمایه ی دشتی  :که
استاد ابوالحسن صبا آن را در آهنگ
معروف کاروان برای ارکستر تنظیم واجرا
کرده است .
 -۳قهر کرد :قطعه ای درسه گاه
 -۴قطعه ای درابو عطا  :که زنده یاد لطف
اهلل مجد آن رادریکی ازبرنامه هایی که با
خانم مرضیه تهیه شده اجرا کرده است.
این آهنگ درسال  ۱۳۳۰خورشیدی
زمانی که رضا محجوبی دراثر تصادف
بااتومبیل دربیمارستان میثاقیه بستری
بود ساخته شده است .
 -۵تصنیفی درابو عطا  -بااین ترانه :
بهار نو رسید  ،گل از بستان دمید
ای گلعذار نه وقت خواب است
بررویت صبح عید دراین عید سعید
باده حالل  ،بوسه صواب است
خوابم کن زمی
به بانگ چنگ ونی
که ملک جم یک سر خراب است

یادی از یک هنرمند
مرتضی عبدالرسولی موزیسین و خطاط
بزرگ معاصر فرزند علی عبدالرسولی و
نوه مالعبدالرسول فیروزکوهی بود
که در سال  ۱۲۸۴متولد شد .مرتضی
عبدالرسولی جزو چهار نفری بود که
حبیب سماعی راضی شد به آن ها درس
دهد .عبدالرسولی یکی از آرشیوداران
بزرگ کشور بود .یک ویژگی خاص که این
آرشیو دارد؛ چون عبدالرسولی خودش
موزیسین بود با خیلی از موزیسین ها
آشنا بود یک سری مصاحبه و اجراهای
خصوصی از اینها دارد و چون خطاط خوبی
هم بود و خوشنویسی می کرد مصاحبه
های خاصی با خیلی از موزیسین های
شناخته شده در آرشیوش به چشم می
خورد هم چنین قسمت های ضبط شده
ای از رادیو و چیزهای جالب دیگری در
این آرشیو وجود داشت که پسرش پس
از فوت ایشان همه را به خانه موسیقی
اهدا کرد.
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« رضا بیشتر اوقات حضور ذهن داشت
ودقیق بود .یک روز صبح جمعه با علی
اشتری (شاعر)  -که شب را درخانه
او گذرانده بودم -بعلت بی پولی پیاده
بمنزل ما می رفتیم  .تاقدری پول بردارم
و جمعه را درسربند بگذرانیم .
در خیابان اسالمبول  ،جلو یک مغازه
عرق فروشی با رضا برخورد کردیم  .رضا
می دانست که من روزها مشروب نمی
خورم .لذا گفت  :هشت تر( علی اشتری
را هشت ترخطاب می کرد)بیا یک پیک
بزن  .علی چون نمی خواست سربار رضا
شود گفت  :رضا جان من با مرتضی باید
یک نفر را ساعت نه ببینم  .همین اآلن بر
می گردیم  .رضا گفت  :نمی خواد دنبال
پول بری  .من برای هردتامون پول دارم.
مرتضی هم که نمی خوره  .نکته دراین
است که او علی اشتری را می شناخت
وخوب درک کرده بود که او فقط بیک
دلیل می توانست رد تعارف مشروب
بکند .چون اشتری هم مثل رضا عاشق
مشروب بود»...
«دقت وحافظه رضا شگفت آور بود.او اگر
باکسی برای اولین بار برخورد می کرد
واز آن آدم خوشش می آمد اورا دعوت
می کرد وحتم ًا قراری برای دیدار مجدد
بااو می گذاشت  .موردی بیاددارم که با
کسی برای بک روز چهارشنبه سه ماه

بعد ساعت چهار بعداز ظهر جلوی سینما
کریستال قرار گذاشته بود .بدون آن که
یادداشتی داشته باشد برسر قرارهایش
همیشه س ِر ساعت حاضر می شد»...

آخرین دیدار

بازی گلشیفته فراهانی درفیلم اسرائیلی

استاد عبدالرسولی در ۲۶دی ماه ۱۳۷۳
دار فانی را وداع گفت و در صحن
باالی مزار سلطانی واقع در بیدخت گناباد
آرام گرفت .این شعر بر سنگ مزار ایشان
نگاشته شده است:
رویم سیاه و غرق گناه و امید عفو      
چون ذره ای به پرتو خورشید رفته ام
روحش شاد و یادش گرامی...
***
مطلب باال را یکی از خوانندگان آزادی
درایران که از طریق اینترنت مطالب
آزادی را می خوانند برای ما ارسال داشته
اند .ایشان در ایمیل خود ذکر کرده اند
خود از شاگردان استاد اسماعیلی بوده
اندوازکالسهاس موسیقی که درگوشه
وکنار کشورمان دایر شده است بعنوان
پدیده ای که فوق العاده مورد استقبال
جوانان وبویژه دختران قرار گرفته یاد
می کنند .برای همه هنرمندان کشورمان
موفقیتوسالمتیآرزومیکنیم.

تصویری منحصر بفرد ازبزرگان موسیقی  .ازراست  :رضا شفیعیان نوازنده
سنتور ،بهرام سارنگ موسیقیدان  ،مرتضی عبدالرسولی خوشنویس و
موسیقیدان  ،محمد اسماعیلی نوازنده تنبک
منبع  :آرشیو شخصی استاد شفیعیان

خبر زیررا بدون هیچ تفسیر از رسانه
های داخل چاپ می کنیم تا نحوه
خبررسانی را درآن دیار سرشاراز
دروغ و ریا دریابید:
« به گزارش افکارنیوز ،حدود سه ماه
قبل بود که رسانههای ایرانی خبر
دادند که گلشیفته فراهانی در یک
فیلم اسرائیلی نقشآفرینی کرده
است .اما صفحه رسمی وزارت امور
خارجه این رژیم جعلی ،روز گذشته
خبری را درباره بازتاب خبر حضور
این بازیگر در این فیلم اسرائیلی
منتشر کرد.
همکاری فراهانی با سینماگران رژیم
اشغالگر قدس در حالی اتفاق افتاده
که این روزها اسرائیل تبدیل به نامی
نفرتانگیز شده است و بسیاری از
هنرمندان جهان اقدام به تحریم این
رژیم غاصب میکنند.

نکته قابل تأمل این است که فراهانی
در این فیلم اسرائیلی نقش جاسوس
موساد را ایفا کرده است .این فیلم هم
مثل بسیاری دیگر از آثاری که این
بازیگر در خارج از کشور بازی کرده
از نظر حرفهای دست چندم و فاقد
ارزش و اعتبار هنری ارزیابی شده
است.
متأسفانه برخی از بازیگران سینمای
ایران فریب سراب هالیوود را
میخورند و به کشور خودشان پشت
میکنند ،اما در نهایت برای کسب
معاش ناچار مجبور به حضور در
نشریات مد لباس و بازی در فیلمهای
درجه سه میشوند.
گلشیفته فراهانی پس از خروج
از کشور در مصاحبهای گفت:
زندگیاش را مدیون مادر بهایی و پدر
کمونیستش است».

نامزدهای دریافت اسکار معرفی شدند
صبح روز سه شنبه  ۲۳ژانویه ۲۰۱۸
اسامی نامزدهای دریافت جایزه
اسکار دررشته های مختلف اعالم
شد .کارشناسان معتقدند نامزد
های امسال مانند سالهای گذشته
از اهمیت برخوردار نیستند .ایران
نیز امسال تالش کرد تا فیلمی قابل
قبول برای شرکت دررقابتهای اسکار
ارسال کند ولی فیلم ارسالی اش
نتوانست دربین نامزدها قرار بگیرد.
فیلمهایی از شیلی  ،لبنان  ،روسیه،
سوئد ومجارستان برای رقابت در
گروه فیلمهای خارجی نامزد شدند.
بهترین بازیگر مرد :گری اولدمن
(تاریکترین ساعت)
دنیل دی لوئیس (نخ خیال)
تیموتی َشلِمی (مرا به نام خودت
صدا بزن)
دنیل کالویا (برو بیرون)
دنزل واشنگتن (جناب رومن .جی
اسرائیل)

بهترین بازیگر زن  :فرانسس
مکدورمند (سه بیلبورد بیرون از
ابینگ ،میسوری)
سیرشا رونان (لیدی برد)
سالی هاوکینز (شکل آب)
مریل استریپ (پست)
مارگو رابی (من ،تونیا)
بهترین کارگردان :گیرمو دل تورو
(شکل آب)
کریستوفر نوالن (دانکرک)
گرتا گرویگ (لیدی برد)
جردن پیل (برو بیرون)
پل توماس اندرسون (نخ خیال)
بهترین فیلم:
مرا به نام خودت صدا بزن
تاریکترین ساعت ،دانکرک
برو بیرون  ،نخ خیال  ،لیدی برد
پُست  ،شکل آب
سه بیلبورد بیرون از ابینگ ،میسوری
دربین بازیگران مرد دنزل واشنگتن
بخت زیادی برای دریافت اسکار دارد.

)۴۴
درصفحه
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