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آمریکا ساعت  ۱۲شب و در کالیفرنیا سه
ساعت بعدازآن  ،آغاز سال نو فرا میرسد .
لذا آمریکایی ها همگی باهم سال نوراآغاز
نمی کنند  .اما استقبال کنندگان از نوروز
همه دریک لحظه ی واحد نوروزرا پذیرا
می شوند .که این خود یکی از امتیازهای
بزرگ نوروز ماست .
برخالف اکثر سال های نو وابسته به دیگر
اقوام و ملل  ،نوروز ما تنها آغاز سال نویی
است که جذبه وکشش بی همتایی دارد.
نوروز جشن مذهبی نیست  .اما  ،آغاز آن
بالحظاتی روحانی همراه است .نوروز هم
همانند دیگر سنتهای شرقی با خرافات
بسیاری همراه است  .اما همه دوست
دارند این خرافات را بپذیرندو گرامی
دارند .نوروز با هیچ صاحب قدرتی برسر
جنگ نیست  .اما بیشتر قدرتمندان با
نوروز بی مهرند .وهمه ی آنها دربرابر
قدرت ناچیز نوروز شکست می خورند .و
بهمین دلیل آن را نوروز پیروز می گوئیم .
نوروز درست همانند دیگر روزهای
خداست  .اما نیرویی شادکننده و روح
افزا در نهادش نهفته است که گوئی
هیچ غمی در صبح نوروز در خانه ی
برپاکنندگان جشن نوروزی راه ندارد.هنوز
هیچ پژوهشگری نتوانسته است نوروز را
بخوبی و بدرستی تعریف کند .نوروز روز
نو و سرآغاز سالی نو است و هر لحظه اش
سرشار از شادی هاست  .همه ی ما
درهرسن وسالی که باشیم  ،کهنسال و
خردسال  ،زن ومرد  ،کوچک وبزرگ ،
همه در آغاز نوروز  ،به دوران کودکی
بر می گردیم  .ما که در سالهای اخیر از
نوروز خاطراتی داریم  ،در لحظه ی تحویل
سال بوی توپهای رنگی چرمی در فضای
خاطره مان می پیچد.و آنها که درسده
های پیش میزیستند نیز بوی مهر و عشق
و صفای خانواده جانشان را عطر آگین
می ساخت  .می گویند در هر نوروز
آنهاکه طی سال گذشته باهم کدورتی
پیدا کرده اند  ،با فرارسیدن نوروز باید
همه کدورت هارا از دل بشویند و بار
دیگر مهر ودوستی را جانشین آن کنند.
واین آموزه ای است که هیچ دینی قدرت

مرتضی پاریزی

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.
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آزادی

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی
ازاین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
حافظ
در بین همه ی اقوام وملل  ،درهرنقطه ای
از این زمین هر انسانی که نفس می کشد
برمبنای فرهنگ و سنت های خود سال
نوی دارد و آن را جشن می گیرد .ملتهایی
هستند که سال نو خودرا بسیار ساده برپا
می کنند و این سال نو خیلی زود برایشان
کهنه می شود .بیشتر آنها درساعت ۱۲
شب در آخرین روز دسامبر برای چند
لحظه مشروبی می نوشند و لب بر لب
یار می گذارند و ساعتی بعد در خواب
خوش فرو میروند و صبح فردا همه چیز
برایشان عادی است  .بیشتر اروپایی ها و
آمریکایی ها از این دسته اند .برخی نیز
با برپایی سنتها ی دیرین خود به پیشباز
اولین لحظه های سال نو خود می روند.
و با سنت هایی دیگر یکی دوهفته لحظه
های نخست سال خودرا بدرقه می کنند.
ما ایرانی هاو بعضی ازکشورهای آسیایی
از این دسته ایم  .هنوز یکی دوماه به آغاز
سال نو باقیمانده به سراغ بزاز و خیاط می
رویم تا لباس نو برای نوروزتهیه کنیم.
اگرچه این روزها کت وشلوارهای از
پیش دوخته شده کمی کاررا آسانتر کرده
است اما بسیاری هنوز ترجیح می دهند به
روال پیشین به سراغ خیاط بروند تا لباسی
اندازه  ،برقامتشان بپوشاند .یکی دوهفته
به نوروز مانده به ُرفت وروب خانه و
زوایای اتاق هایمان مشغول می شویم .
چه از کودکی به ما آموخته اند زرتشت
بزرگ به پاکیزگی محیط زیست سفارشها
کرده است و باورمندانی هم به ما گفته اند
ارواح مردگان ما لحظات پیش از تحویل
سال به زیستگاه خود باز می گردند و
از بازماندگان خود دیدن می کنند و
درشادی نوروزی آنها شریک می شوند.
لحظاتی پیش از تحویل سال به دور سفره
هفت سین جمع می شویم و در یک لحظه
درهرکجای جهان که باشیم همه باهم
لحظات پیش از تحویل و پس از آن را
باهم سپری می کنیم  .در همین آمریکا
آغاز سال نو مسیحی برای اهالی شرق
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تعلیم آن را ندارد .فقط نوروز می تواند این
چنین حال را متحول کند .و احوال را نیکو
بگرداند.
لحظات پس از تحویل سال آنقدر ارجمند
و محترم شمرده می شود که همه لباس
نو می پوشند  ،عالوه بر مهر ودوستی ها
سکه های سیم وزر و اسکناس های نو بهم
پیشکش می کنند .و دهانشان را با انواع
خوردنی ها ،شیرین می کنند تا به استقبال
کامرانی ها و کامروایی های سال نو بروند.
براستی چه کسی می تواند فلسفه نوروزرا
دریابد؟ اکنون ۳۹سال است که نوروز با
مخالفتهای کم وبیش صاحبان قدرت در
کشورمان روبرواست  .اما هرسال نوروز
با رنگ وبوی خاص خود به همه خانه ها
حتی به خانه صاحبان قدرت نیز راه یافته
است .حتی به خانه کارتنی کارتون خوابها
سرکشیده است  .به روستاهای زلزله زده
و قحطی زده و گرفتار خشکسالی رفته
است و دلهایشان را شاد کرده است .
آن روزها در مغازه های شیرینی فروشی
که در یزدما به صاحبان آنها خلیفه می
گویند در دوسه روز مانده به نوروز جای
سوزن انداختن نبود .وعجیب بود که نوروز
آنچنان این خلیفه هارا زیر نظر داشت
که هم می توانستند براحتی تولید خودرا
افزایش دهند تا همه متقاضیان بتوانند
شیرینی عیدخودرا بخرند و هم آنهارا
وادار می ساخت تا کیفیت شیرینی هارا
نیز در حد باال نگهدارند .دراین غربت
که می توانی از طریق اینترنت شیرینی
یزدی را سفارش دهی و بعداز دوسه روز
درخانه ات تحویل بگیری  ،دلت برای
شلوغی مغازه حاج خلیفه درایام نوروز،
تنگ می شود .در ایام نوروز  ،دلت برای
خیلی چیزهای دیگرهم تنگ می شود.
دلت برای دفتر  ۴۰برگی که معلمت
تمام صفحات آن را امضاء می کرد و در
پایان روز  ۲۸اسفند به تو می داد تا درایام
نوروز مشقهایت را درآن بنویسی و روز
چهاردهم فروردین به مدرسه بیاوری ،
تنگ می شود .امروز می فهمی که معلمت
درآن ایام چه توهین بزرگی به تو می
کرد .او با امضاء کردن همه صفحات آن
دفتر عدم اطمینان به تورا ثابت می کرد.
ولی به یُمن نوروز متوجه این توهین نمی
شدی  .گاهی همان روز بیست وهشتم
صفحات آن دفتررا پ ِر می کردی تا درایام
نوروز بافراغت بیشتر با نوروز همراه باشی.
وگاهی پس از مراسم سیزده بدر تازه می
خواستی تکالیفت را در دفتر امضاء شده
انجام دهی که با اشکها وگاهی با کتک
های پدر مواجه می شدی که چرا زودتر
تکالیفت را انجام نداده ای  .دلت برای
جیب های ُکت پراز آجیل و جیب های
شلوار پراز سکه های دوریالی وپنج ریالی
و ده ریالی تنگ می شود که باهریک
از آنها می توانستی خیلی چیزها بخری .
وحاال با اسکناس های بزرگ هم قادر به

خرید چیز زیادی نیستی  .دلت برای
مسابقه ای که با دوستانت می گذاشتی
تا ببینید چه کسی بیشتر عیدی گرفته
تنگ می شود .واگر سن وسال زیادی
از تو گذشته  ،دلت برای روزهای عاشق
شدن در فصل بهار تنگ می شود .دلت
برای دختر همسایه ات که یاس های
پرپر شده را همراه با گیسوان بلندش
بدست باد می سپرد و شوق بهاران را
در دلت افزون می کرد تنگ می شود.
اما صبح نوروز ترا درهرسنی که باشی
باردیگر عاشق می کند.
نوروز به دفتر حساب و کتاب شبیه است
که نتیجه یک سال فعالیت تورا پیش
چشمانت می گذارد .باید این حساب
را خوب وارسی کنی و ببینی سودوزیانت
چیست  .آنچه به زیانت بوده درسال
جدید انجام ندهی و آنچه بسودت بوده
است بیشتر وبیشتر به آن بپردازی .اگر
کدورتی به افراد دورونزدیک خود داری
آن را بدست فراموشی بسپاری و در
گورستان سال کهنه مدفون کنی و سینه
را ماالمال عشق ومهر به همنوع سازی .
اگر به مال کسی قصد چپاول کرده ای
درسال نو به مال خود قناعت کنی و برای
مال بیشتر اگر الزم باشد کار بیشتر پیشه
کنی  .اینها همه درس های نوروز است.
که بیش از دوهفته تورا به خود مشغول
می کند .ووقتی مراسم نوروزی بپایان می
رسد نگاهت به سال نو با نگاهی که به
سال کهنه داشتی تفاوت پیدا می کند .همه
چیزرا نو می بینی  .روزگارت نو می شود.
چشمانت نو می بیند .همه باغ و راغ را سبز
می بینی  .شکوفه ها چند هفته ای برای
چشمانت چشم انداز زیبایی را فراهم
می کنند .آنگاه نوبت به گلهای رنگارنگ
میرسد تا چشمانت را نوازش دهند .همه ی
این لحظات را باید قدربدانی و شکر
گزارش باشی  .طبیعت یا نوبهار و یا
نوروز این نقش هارا فقط برای چشمان
تو فراهم نمی کنند .اینها همه درس است.
همه آموزش است  .درس مقاومت است .
شکوفه ها بتو می گویند درست است که
ما چند صباحی بیشتر زیب باغ وچمن
نیستیم اما بوجود آورنده ی گلهای زیبا
هستیم  .گلها می گویند درست است
که عمر ما چندروزی بیشتر نمی پاید اما
بوجود آورنده ی میوه هایی هستیم که
برای سالمتی انسانها مفیدند .ومیوه ها به
ما می آموزند که باید همانند آنها برای
دیگران مفید باشیم .
به امید نوروزی پر طراوت  ،سالی پربرکت،
و عمری طوالنی وسرشار از باروری برای
همه شما .
نوروزتان فرخنده باد .ونسیم بادنوروزی ،
همه ی بدیها و نکبت هارا از شما دورکناد.

آزادی

ایران دوست گرانمایه کدبان مرتضی
پاریزی مدیر ارجمند نشریه ی آزادی.
بادرودهای شایسته بشما وشورای
نویسندگان  ،تندرستی و شادمانی
همگی را آرزومندم .نوشتارزیررا تقدیم
می کنم :
دردنیای امروز کشورها وحکومتها ی
دیکتاتوری دونوع هستند:
 -۱دیکتاتوریهای بزرگ
 -۲دیکتاتوریهای کوچک
رده اول همانند چین وشوروی .
رده دوم همانند جمهوری اسالمی
وسوریه  .دیکتاتور یهای بزرگ چون
درکشورهای آزاد جهان وحکومت های
مردمی آنها جایگاهی ندارند  ،میروند
دنبال دیکتاتوریهای کوچک بخصوص
اگر ثروتمند ودارای منابع زیر زمینی
باشند همانند ایران  .حکومتهای
دیکتاتوریهای کوچک مانند جمهوری
اسالمی چون در درون وجهه ای ندارند،
میرود دنبال حکومتهای دیکتاتوری
بزرگ برونمرزی تا برای بقای خود
قراردادهای یک طرفه به ضررایران
با آنها ببندند .از جمله قراردادهائیکه
با چین وشوروی بسته اند  .همانند
قراردادهای یک طرفه درمورد منابع
نفتی وگازی با چین وشوروی هم
قراردادهای یک طرفه همانند قرارداد
دریای مازندران .
این قرارداد بدستور رهبر و بدست
کسی که هولوکاست را نفی و تخریب
آسمانخراشهای نیویورک را که کار
خود آمریکا می دانست بسته شد.
دریای مازندران همانند دریای پارس
از قرنها پیش متعلق به ایران و آبراهه
داخل کشور بوده است  ،این قرارداد که
توسط شوروی و این نافی هولوکاست
بسته شده است دریای مازندران به
 ۵قسمت تقسیم شده که کمشورهای
مجاور آن میتوانند ازآن بهره برداری

بود وعاقبت جان ربسر این کار نهاد.
ن
کتاب نوروز هب زبان افرسی و ا گلیسی ازکاراهی ارزشمند
اوست هک همانند رهسال ربگهایی ازنسحه افرسی آن را رداین شماره

کنند.
درزمان گذشته و درایران شاهنشاهی
برهبری زنده یاد شاهنشاه آریامهر
دولت شوروی نمی توانست چنین
قرارداد یک طرفه با ایران ببندد زیرا
پادشاه ایران برخالف سران جمهوری
اسالمی بی وطن ،ایران دوست ومیهن
پرست بوده و نمیگذاشت یک وجب از
خاک ایران ومنابع زیر زمینی آن جدا
وغارت شود.
حکومتهای چین وشوروی باید بدانند
که در حکومت آینده ی ملی پادشاهی
درایران قراردادهای یک طرفه ای که
با آنها بسته شده تمام ًا لغو خواهد شد.
بامهر همیشگی پروفسور پرویز کالنی

می خوانید .روانش شاد و راهش رپ ررهو باد.

« ماهناهم آزادی»

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 و همراهیتان سپاسگزاریم.

مستند «مرگ یک پادشاه»
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دریکی از شماره های پیشین مروری
بر فیلم مستند یک پادشاه را نوشته
بودید .با پیگیری خبردارشدیم که در
لوس آنجلس هم به نمایش گذاشته
می شود .روز موعود برای تماشای آن
رفتیم  .اوال یکی دوسانس بیشتر نمایش
ندادند .ثانیا برای امثال من که بدلیل
کهولت نمی توانیم انگلیسی یاد بگیریم
بسیار سخت بود که بفهمیم فیلم از چه
صحبت می کند .اگر با کارگردان فیلم
تماس دارید ازایشان بخواهید نسخه
دوبله شده آن را دراختیار ایرانیان قرار
دهند تا امثال ماهم بتوانیم از مفاهیم آن
آگاه شویم  .وچون در لوس آنجلس
راه ها دور است بایکی دوسانس نمی
شود فرصت مقتضی برای تماشای این
مستند پیدا کرد  .اگر امکان دارد یا آن
را بصورت ویدیو دربازار بفروشند و یا
برای مدتی طوالنی در سینماها به نمایش
بگذارند.
باسپاس ع--آ .لوس آنجلس
باسپاس از شما  .خواسته شمارا با
کارگردان وتهیه کننده فیلم در میان

خانم دکتر امیر مکری زپشکی حاذق و ژپوهشگری عاشق بودهک همه
سالهای زندگی ردرغبت را وقف فرهنگ اریان زمین کرده

گذاشتیم  .ایشان مژده دادند که
این فیلم بازیر نویس فارسی آماده
شده وبزودی ویدیوی آن در آمازون
دردسترس همگان قرار می گیرد
بنابراین خوشحالیم که خواسته شما
جامه عمل بخود پوشید.

« ُمدعایی به دور از انصاف!».
آقای ناصر امینی ،دیپلمات پیشین در
رژیم گذشته که پس ازانقالب اسالمی،
سالهاست در خارج از ایران بسر می
برند،پس از گذشت چند دهه ،در صدد
برآمده اند تا در پیرامون برگزاری

جشنهای دوهزار وپانسد سالۀ ایران،
مطالبی زیر عنوان « چگونه شکوه کشور
باستانی ایران از دست رفت؟»،در انتقاد
ازآن بنویسند؛ که در ماهنامه ی آزادی،
شمارۀ 97پیاپی به چاپ رسیده است.. .
می نویسند که:
«اطرافیان شاه اورا وادار کردند که برای
افزایش اهمیّت و عظمت ونبوغ خود دست
به یک نمایش عظیم وتاریخی بزند
آزادی :این مقدمه ی نامه ای است که
آقایاخانم ک .رهایی برای ما ارسال
داشته اند .متأسفانه به دلیل تراکم
مطالب و طوالنی بودن نامه قادر به
درج آن در این شماره نیستیم  .اما حتما

آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی  ،ادبی،هنری

تبریک نوروزی
تعدادی از خوانندگان عزیز برای ما
کارت تبریک فرستاده اند ونوروزرا
به همه دست اندرکاران این ماهنامه
تبریک گفته اند که پاسخ دادن به
تک تک آنها وقت زیادی می طلبد.
بدینوسیله باسپاس ازهمه آنهامتقابال
نوروزرا بهمگان شادباش می گوئیم.

ازشماره آینده داستان دنباله دار « ُکتک» را از
نویسنده توانا هوشنگ دنا مطالعه بفرمائید.
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Subscription Request Form

مایلم نشریه آزادی را بشرح زیر مشترک شوم :
I would like to subscribe AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00

My check is attached
Bill me later
First Name.............................
Last Name .............................
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......................................................................................
حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
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آزادی

دیکتاتور

شعر زیررا هنرمند گرامی آقای محمدعلی دولتشاهی از کانتیکت
برای ما ارسال داشته اند که با تصاویری از زرتشت ورجاوند  ،کوروش
بزرگ ،ونمادهای نوروز آن را تزئین کرده اند .باسپاس از ایشان توجه
شمارا به تابلوی پشت جلد که آن نیز اثر ایشان است جلب می کنیم .

وقتی برای کسی ایمیل می فرستم
نمی توانم از خط فارسی استفاده
کنم و مانند همین ایمیل مجبورم
کلمات فارسی را با خط انگلیسی
بنویسم .آیا می توانید من وامثال
من را راهنمایی کنید تا ماهم بتوانیم
ایمیل های خودرا برای هموطنانمان
به خط فارسی بفرستیم ؟
قبال از راهنمایی شما سپاسگزاری
می کنم  .البته انجام این کار برای
جوانهای ما بسیار آسان است  .ولی
برای افراد ُمسن مانند من که زیاد
به کامپیوتر آشنایی نداریم کار
بسیار سختی است .
نریمان از شرق آمریکا
اگر یک کارشناس پاسخ شمارا
برای ما بفرستد شما بیشتر استفاده
خواهید برد اما تا آنجا که ما آگاهی
داریم برروی هر کامپیوتری می
توانید به قسمت System Preference
بروید و بر رویLanguage & Region
کلیک کنید ودر آنجا زبان دلخواه
را انتخاب نمائید.
امیدوارم بتوانید براحتی این کاررا
انجام دهید .اما اگر باز هم بااشکال
مواجه بودید به ما اطالع دهید تا از

مروری بر کتاب یمن را خواندم
وازشماهم خواهش کردم نسخه
دیجیتال آن را برایم فرستادید .از
آقای زاهدی چند سئوال دارم  .اگر
ممکن است ایمیل ایشان را به من
بدهیدتا این چند سئوال را باایشان
مطرح کنم .سپاسگزارم
حسین -م ؟
متأسفانه در ایمیل خود ذکر نفرمودید
از کجا با ما تماس گرفتید .درهرحال
خواهش می کنم هرسئوالی دارید با
همین ایمیل مجله مطرح کنید ومطمئن
باشید خیلی سریع جواب آن را از
جناب زاهدی گرفته وبرایتان ایمیل
خواهیم کرد.
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لحظه ی تحویل سال  ۱۳۹۷خورشیدی به افق تهران سه شنبه ۲۹
اسفند  ۱۳۹۶هجری شمسی مطابق با  ۲رجب  ۱۴۳۹هجری قمری
و  ۲۰مارس  ۲۰۱۸میالدی ساعت  ۷و  ۴۵دقیقه و  ۱۹ثانیه بعد از ظهر
و به وقت شرق آمریکا ساعت  ۱۲و  ۱۵دقیقه و ۱۹ثانیه بعدازظهر
همانروزوبوقت غرب آمریکا ساعت ۹و ۱۵دقیقه و  ۱۹ثانیه بامدادسه
شنبه  ۲۰مارس ۲۰۱۸میالدی است و به وقت اروپای مرکزی ساعت
 ۵و  ۱۵دقیقه و ۱۹ثانیه بعدازظهر سه شنبه است.

فرا میرسد هک باید فقدا نش را هب فرزندا نش مینا وسیروس و دیگر
بازماندگان تسلیت بگوئیم .

تایپ فارسی

کتاب یمن

صفحه 5

پبام های
خوانندگان

ردسوک دکتر مهوش امیرمکری

رهسال مطلبی ردباره نوروز نوشته خانم دکتر مهوش امیرمکری را
رد این ماهناهم چاپ می کردیم  .رهگز باور ندا شتیم نوروزی

درشماره آینده آن را منتشر خواهیم
کرد.

یک کارشناس بخواهیم گام به گام
به شما آموزش بدهد.

نظام به کجا میرود؟
ایران والئی که سالهای دراز متخصص
فریادوشیون بود دردفاع از مستضعفان،
اینک خود درمنطقه با همه مشکالت
در صف مستکبران است  .اماازسرهمین
استکبار براهی میرود که ایران تاریخی
هرگز نرفته است .

هنگامسخنرانیوزیردادگستریدیپلماتهایاروپاجلسهراترککردند

آزادی
شماره  -۹8سال نهم صفحه6

بی بی سی :دبیرکل سازمان ملل متحد
در جدیدترین گزارش خود به شورای
حقوق بشر درباره سرکوب روزنامه
نگاران و فعاالن و ادامه تبعیض علیه
زنان و اوضاع اقلیت های دینی ایران
ابراز نگرانی کرده است.

سوئد اخیرا به احمدرضا جاللی ،پزشکی
که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم
به اعدام شده ،شهروندی اعطا کرده
است .آقای جاللی پیش از سفر به ایران
و بازداشتش در دانشگاهی در سوئد کار
می کرد.

در گزارش «مقدماتی» آنتونیو گوترش
به سی و هفتمین نشست شورای حقوق
بشر سازمان ملل متحد در ژنو سویس،
آمده است که در ایران سرکوب
روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر
ادامه دارد؛ همچنین «در وضع اقلیت
های دینی و قومی که با محدودیت
مواجه هستند هیچ گونه بهبودی مشاهده
نشده است».
روز سه شنبه ۲۷فوریه در جریان
سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری
حکومت ایران در سی و هفتمین نشست
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،
معترضان ایرانی در ژنو تظاهرات و چند
دیپلمات جلسه را ترک کردند.
وزیر خارجه سوئد ،از جمله چند
دیپلمات اروپایی بود که جلسه را ترک
کردند.

مخالفان حکومت ایران میگویند
که آقای آوایی در قتلعام زندانیان
سیاسی در تابستان  ۶۷نقش داشته
است .زندانیان سیاسی دهه شصت
در زندانهای دزفول و اهواز شهادت
دادهاند که علیرضا آوایی در سال
 ۱۳۶۷عضو هیات مرگ این زندانها
بود.
علیرضا آوایی از  ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳
رئیس کل دادگستری تهران بوده و
اتحادیه اروپا او را به خاطر مشارکت در
دستگیریهای خودسرانه ،نقض حقوق
بشر ،انکار حقوق زندانیان و افزایش
اعدامها ،در لیست تحریمهای خود قرار
داد ه است.

آزادی

آیا ایران والئی آبستن کشاکش داخلی
است ؟ آیا این کشاکش ها به تغییر نظام
میروند یااینکه نظام قادر به ترمیم شکاف
هاست ؟
بهر حال نظام انقالبی ظرف سه دهه
آخر از عهده برآوردن آمال ومواعید
انقالب برنیامده است وعقده ها آفریده
درفردفرد جامعه که اگر مردم با انقالب
دررودربایستی ها نبودند نه اصالحات
چاره می کرد و نه نسل سوم انقالب.
زمزمه ها نخست درونی ویواشکی
ودرگوشی وبین خودی هایشان بود
وامضای برجام موجب اعتماد شده بود
ونوری از امیدها تاباند که رفتن به فتح
الفتوح ساحل مدیترانه و دسترسی به
نفت سواحل شرقی به مدد استقرار
حزب اهلل براریکه قدرت سیاسی لبنان ،
شدنی است وجبهه ایران وعراق وسوریه
ولبنان جا افتادنی است  .ووقتی جامعه پر
غرور ایرانی تشنه کشور گشائی شاهد
اینهمه پیروزی باشد اعتنا به تقاضاهای
«ناچیز؟!» درون نخواهد داشت .
رؤیاهائي ازاین قبیل موجب شد که
مردان نظام از معمم و مکال در خلوت
گفتند ما «ناپلئون برون و نادر درون » را
داریم  .اما به روی خود نمی آوردند که
ناپلئون پیشتاز سپاه  ،خبر از لشکر خسته
درسرمای آن روزگار روسیه نداشت واگر
داشت خبری سطحی داشت .
ونادر جهانگشا که آنقدر وقت صرف جنگ
کرد تا «علف در چکمه هایش سبز
شود؟!» خبراز دربار خود ومزاج روان
زده خود نداشت .وآغامحمد خان قاجار
که قفقازیه را خورده وبرده و داشته می
دانست بسبب قساوتها که کرد بی خبر از
توطئه ها درخیمه وخرگاه خود بود که بود.
***
نه تنها مردم  ،حتی بسیاری از فعاالن
سیاسی ما در نظام ها معتقدند به اینکه
« سردار فاتح را بسبب شمار زیاد کشته
شده ها محاکمه نمی کنند» .بظاهر حق
با آنهاست زیرا مک آرتور فاتح جنگ
کره را هم کسی در آمریکا ازباب دوسه
میلیون تلفات که گرفت و داد به محکمه
ها نسپرد.
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پروفسور کاظم ودیعی  -پاریس

صفحه 7

آیابهجنگداخلیمیرویم؟

این است که خفاشان فاتح همیشه
درتیرگیهای ذهنی می زیند ولی حافظه
ملی هم کار خودرا می کند وفرق فاتحان
امروزی ودیروزی اینجاست که دیروزی
ها در مسیر جنگی خود ده به ده می
چاپیدند وشهر به شهر به غارت ویغما
وباج وغرامت می رفتند وسرداران فاتح
امروزین یک جا دست می نهند برعایدات
نفت وگاز و بعهده می گیرند کل مقاطعه
های پرسود و نجومی رقم را و باقی را می
سپارند به اصحاب دعاگو و دراینصورت
هزینه سپاه و سالح ها همیشه تأمین است
ولی کمترین اعتنا به صلح و صالح ملی
ندارند.
***
چنین بود وهنوز هم هست  .نظام
خودگردان وخودبین والیت فقیه که جان
گرفت و نیرومند شد و توسعه یافت وفخر
فروخت و بی خبر ماند از پشت جبهه که
چنان وارفته شد که « مؤمنان به تحاشی ،
رندان به ّ
کلشی وناصحان به « همینکه
هستی باشی» ها رفتند.
وما شاهدان زمانه با همه بصیرت که
نصیبمان است جز به اندکی از کل فساد

نظام آگاهی نداریم  .زیرا دربرابر عظمت
وسعت آن مات شده ایم .
***
درایران دیگر کسی درمحراب انقالب
نماز نمی گذارد زیرا انقالب وعده هارا
پس خواند و نیروی عظیم برآمده از مرد ِم
انقالب کرده و امیدواررا گرفت و هزینه
دیگران گرد وکوشید مردم را شاکر خود
کند و نتوانستند ازخود درگذرند .رهبران
دینی ُعقده ها داشتند از باب تجدد طلبی
از عهد مشرو طه به اینطرف  .پس نظام
اختراعی آنها ذات ًا انتقامجو شد.
اینک همان انتقام پس داده ها دردل انواع
اقلیت ها ی دینی  ،مذهبی  ،فرقه ای ،
آرمانی  ،طایفه ای  ،قومی  ،عشیره ای ،
ایالتی  ،خانی  ،فئودالی که تجدد  ،خط
بطالن برآن کشید با سرعت سرسام آور
خود درضمیر ناآگاه آرام آرام میل به
سربلند کردن دارند .بدیهی است اتحاد
آنها از محاالت است ولی رفتنشان به زیر
چتر یک اپوزیسیون قدری درمانگر زخم
ها غیر ممکن نیست  .شاید به جائی نرسد
ولی ابراز شدنی اند!
نظام والئی ازین مهم بی خبر نیست  .رهبر ،

سپاه  ،رئیس جمهور مضایقه از تدارک قوا
درخفا در هرمنطقه برای وقتی که وقتش
باشد ندارند .بنابراین سرسوزنی درقصد
مدارا نیستند وبسیار درآرایش قواهم اآلن
وقت صرف می کنند.
نظر به توسعه طلبی نظام در منطقه  ،فرض
برآن است که در افکار عمومی مسلمین
اعم از عرب و ترک و تاجیک دلخور از
غرب جائی دارند.
ولی آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکای
ترامپ  ،اخیرا ً ایران را به لقب « برهم
زننده ثبات منطقه » مفتخر ساخته است .
باری تا چندی پیش ایران در زبان آنها
«کشور مقتدر» خاورمیانه بود که بایست
قدری به حرفهای غربیان گوش کند تا
پذیرفتنی شود .از قرار ،منبعد ایران جز
یک عامل «برهم زننده» ثبات منطقه
نیست .
تیلرسون نمی گوید «:منطقه بعداز جنگ
جهانی دوم کی در ثبات بود؟» و
ضمن ًا نمی گوید «:ثبات مورد نظرایشان
وترامپ» کدام است  .ولی ما ایرانیان که
هرگز دراین یکصدو اندی سال ِ دوستی
باغرب روشنگرا و رفتن و باعشق زیستن

با آمریکا را آشنائیم خوب میدانیم که
آمریکای جمهوری خواه خون خودرا می
خورد وقتی ببیند ایران در بغل روسیه
است و متفق آن کشور که تا ابد با
آمریکا دررقابت کور است .
اگر نظام ایران والئی در طول حیات خود
یک اشتباه کرده باشد همان متحد شدن
باروسیه ای است که پوتین ضامن آن است .
ولی آیا نظام ورهبر خمینی چاره جزاین
داشتند؟واما اگر نظام در طول حیات خود
وبرای ادامه حیات خود یک کار درست
کرده باشد همانا چسبیدن به روسیه
پوتین است  .البته نظام اعتنا نکرد به اینکه
روسیه ازقرن  ۱۵میالدی تا سال ۱۳۳۶
بیش از یکصد بار بایران حمله ارضی کردو
تکه تکه و قطعه قطعه ایاالت مرزی را
َجوید و جزء خود کرد .
ونیز توجه نکرد چه تالشی عظیم
درسالهای  ۱۳۳۰تا  ۱۳۳۶از سوی
ارتشیان نامدار بعمل آمد تا سرانجام
مرزهای ایران وروسیه به ثبات واقعی
رفتند (.نگاه کنید به کتاب بسیار مستند
سپهبد امان اهلل جهانبانی چاپ مجلس،
تیرماه  ۱۳۳۶که نظام فرزند اورا تیر
باران کرد وکسی قصه اورا ننوشت ).
غرب سنتی و بویژه آمریکا هرگز دوستی
واتحاد ایران وروسیه را علیه خود تحمل
نکرده و نخواهند کرد .بهمین دلیل است
ترامپ از نقایص برجام به موشک
ِ
ایران برهم زننده منطقه
بالستیک و به
رو کرده است  .زیرا آن دو اتهام برجام
وموشک بالستیک قابل مذاکره ورفتن
به رضامندی هاست که باید بعداز رفع
ورجوع آن به عادی کردن روابط منتهی
شود .ولی اتهام تازه که ایران دشمن ثبات
کل خاور میانه است معصیتی است که
بخشودنی نیست .
این اتهام بسیار سنگین  ،خبر از خصومت
باایران از سوی آمریکا نمی دهد .این
اتهام عین محکومیت است که دیگر د َول
بزرگ باید یک بیک آن را در تأیید
نهند زیرا دالیل و اسناد آن فراهم است .
وکشورهای منطقه و بی تردید قبل از همه
عربستان و امارات و اردن و البته اسرائیل
در تأییدندو بقیه اگر تأیید نکنند « عراق
وفلسطین» به تنبیهات خواهند رفت .
هیچ تردیدی براین ندارم که ترامپ
وتیلرسون پافشاری هایشان برنقایص
برجام یا بر ساخت موشک بالستیک

جنبه ای ظاهری دارد .حتی باخود نظام هم
حاضرند به معامله روند،بشرطها و شروطها
که نظام از دست اندر دستی با روسیه
فاصله ای معقول بگیرد .اما پذیرفتن
دوستی باغرب ومخصوص ًا با آمریکا
وفاصله گرفتن ازروسیه پوتین مستلزم
قدری زمان است و جابجائی ها در قلل
سه گانه ی نظام و تحولی درحوزه ها.
نظام به ماندن خود باوری عمیق دارد
وبجز این هم اکنون دراندیشه راضی
داشتن نارضا هاست که شمارشان زیاد
است  .باری بدنه نظام ل َخت وسنگین
است همین بدنه  ،فسادرا درخوددارد
ولی رهبر از دست زدن به ترکیب آنها
بیمناک است .
روحانی که درحقیقت کبوتر جلد نظام
است بااروپای متحد اخیرا ً درموردی
باخت  .سه ماه پیش مدیر عامل توتال
به دفتر او رفت وگفت اگر آمریکا با
شما به تحریمات رود ما نمی توانیم به
قراردادمان با شما درمورد حوزه گاز
پارس عمل کنیم زیرا در معامله کالنی
هستیم برای استخراج هیدروکربور
دراعماق خلیج مکزیکو با آمریکا .مدیر
عامل توتال س ِر خود نیامده بود .پیام رسان
رئیس جمهور فرانسه بود .واین رئیس
جمهور مبتکر فرانسه درتماس دائمی
با ترامپ است و لحظه ای از حراست
منافع فرانسه واروپا درقبال استراتژی
های ترامپ غافل نیست  .البته دنباله رو
نیست ولی دائم ًا نقطه نظرهای مشترک را
باترامپ تلفیق می کند .نشر گزارشهای
دقیق درباره اینکه موشک پرتاب شده از
حوثی های یمنی به سمت ریاض ساخت
ایران بوده است موجب فشار ترامپ بر
مکرون رئیس جمهور فرانسه شدواو فورا ً
وبا استفاده از فرصت گفته مابرجام را
حمایت می کنیم اما درمورد موشک
سازی ایران باید بمذاکره رفت  .باری
عدم حمایت از برجام دیگر دردستور کار
ِ
ایران
آمریکای ترامپ نیست .وآمریکا با
برهم زنی سروکارداردکه عامل اصلی
عدم ثبات وامنیت منطقه است که درکل
منطقه و یک جا بایست با آن روبرو شد.
بانو «می» نخست وزیر انگلستان اخیرا ً
گفته بود ما با ایران به دادوستد خواهیم
رفت  .اینک با شنیدن حرف رئیس جمهور
فرانسه در چه کنم چه نکنم هاست !!
وزیر خارجه فرانسه بزودی بتهران میرود

تا بارهبر تضعیف شده بمذاکره رود و
شاید بتواند به نرمشی از باب نجات منافع
فرانسه از سوی ایران برسد!
ولی فرانسه همیشه دربی وفائي ها با ایران
بوده است  .بشهادت تاریخ معاصر واین
بار مثل عهد اوباما صریح ًا با آمریکاست .
معهذا فرانسه می کوشد ازایران درموارد
اتومبیل سازی وغیره قول هائی ازایران
بگیرد و تشویق کند ایران را با کنار
آمدن تدریجی با آمریکا!!

ورشکستگی بانکی  ،این نظام را به وضعی
خواهد برد که چاوز و جانشین او ونزوئال
را بردند.
درایران والئی داوطلب قدرت کم نیست
ولی هرکدام را که بنگرید گیرائی
اجتماعی و طهارت سیاسی و دست پاکی
آرمانی ندارد .معهذا کم نیستند مردان
وزنانی از نسل دوم انقالب که دریافته اند
چگونه بایست به اراده ای ملی رفت .
این است که ایران لجباز والئی اگر به
تنظیم امور و تزکیه واقعی نرود بااراده ملی
رویاروئی ها خواهد داشت  .ودراین حال
هرچه از بدوخوب تصور کنید در انتظار
ماست .
از سوی دیگر اگر اراده ملی ما بااراده ی
ترامپ و تیلرسون عوضی گرفته شود از
بدنه همین نظام ،نیروی وابسته به روسیه ی
همیشه تجاوز کار  ،خواهد روئید که
جنگ داخلی را دامن خواهد زد.. .که نیاید
آن روز.

آزادی
شماره  -۹8سال نهم صفحه8

به معبدی که مراسم جشن درآن برگزار
می شده میرفته است  .مسیر کاخ تا معبد
را هم مخصوص جشن آماده میکردند.
مهمانان جشن ،لباس مادها را برتن
داشتند .درمسیر کاخ تا معبد را ارابه
سواران  ،اسب سواران و سربازان به
لباس و آرایش گروه خود آراسته و با
نظمی خاص در جشن شرکت داشتند.
مراسم داخل معبد را مسابقه های مختلف
ومناظره در حضور کوروش وبزرگان
ودرباریان تشکیل می داده است  .گزنفون
فصل وهنگام جشن را معین نکرده است .

مصادف با  ۲۷مارچ سال  ۵۳۸قبل از
میالدبود کمبوجیه بجای کوروش بزرگ
به معبد نبو  Nebuواقع در خیابان
مقدس ایشتار () Ishtarدربابل رفت .
این معبد دربین راه کاخ جشن ها ومعبد
ازاگیال( )Esagilaقرارداشت  .دراین معبد
رئیس کل کشیش های معبد نبو وکشیش
های دیگر به کمبوجیه خوش آمد گفتند
وکمبوجیه هم به آنها هدایای نوروزی
دادواز دست نبو دستواره زرنشان را که
نشان برحق بودن سروری برملت بابل بود
گرفت  .سپس درحالیکه سپاهیان مسلح

درزمان اشکانیان

دربیست وششم مارچ سال  ۵۳۰قبل از
میالد اتفاق افتاد.
ازاین دو واقعه نگاری چنین استنباط
می شود که پادشاهان بزرگ ایران به
اعتقادات مذهبی مردم ملل زیر دست
خود احترام میگذاشتند ودر نیایش آنها
شرکت می جستندوباین ترتیب خودرا از
تعصبات مذهبی دور می داشتند و بجرأت
می توان گفت که گوهر انسانیت را
دریافته بودندوبا احترام گذاشتن به عقاید
باطنی مردم موجبات آرامش وصفارا

قافله رنسانس عقب افتاد زیرا رفرم را
نفی کرد وحاضر نشد که در تئولوژی
قدیمی و اصول وارزشهای مسیحیت
تجدید نظر کند ومشعل ُرنسانس را
بدست اسپانیا وانگلیس وفرانسه سپرد.
پیداست که دربابل هم سال نو را با آغاز
بهار جشن میگرفتندواین یکی ازرسوم
اصلی آنها بوده است  .زیرا اول هرسال
پادشاهان بابل برای تأیید مقام خود
میباید که در معبد ازاگیال احترامات الزم
را درحضور بت بزرگ بعمل می آوردند.

اطالعات موجود درباره چگونگی جشن
های ایرانی ونوروز درزمان پادشاهان
اشکانی حتی ازدوره هخامنشی هم کمتر
است  .تنها مأخذی را که به جشن نوروزی
دوره اشکانی یا پارتیان نسبت میدهند
 .صحنه جشن نوروز درداستان ویس
ورامین است  .دراین داستان صحنه جشن
نوروز در دربار شاهان چنین بوده است :
درحوالی  ۴۴۶هجری قمری فخرالدین
اسعد گرگانی که بنا بگفته خویش این
داستان راازپهلوی به فارسی ترجمه کرده
است میگوید که درجشن خُ ّرم بهاری تمام
نامداران کشور نزد شاه آمده بودند از
هر شهر سپهداری وازهر بخشی شاهی،
مرزداری وپری روئی درمجلس شاه
جمع بودند .شاه چون اختری میان بزرگان
نشسته بود وبا تاجی برسر ولباسهائی
آراسته بزیورهای گرانبها  ،مانند خورشید
جهان می درخشید  .بزرگان وجنگجویان
روبروی او نشسته ومهرویان درباالی
سراو ایستاده بودند .قدح پر باده میان
مهمانان در گردش بود  .همگی مست
باده وبا نوشیدن می حالی خوش داشتند.
همان حالی که بمطربان ازشنیدن نغمه
های بلبالن دست می دهد .مجلس بزم
شاه شادوخرم بود ولی باید دانست که
مجلسهای دیگر اطراف هم از آن کمتر
نبودند .نامداران درباغ وراغ مشغول
نوشیدن می بودند .همه از خانه ها بدررفته
وباساز ونوا به گشت وگذار درصحرا
مشغول بودند .چنانکه از هر باغ وراغی

جشن های نوروزی

جشن های نوروزی
درزمان پادشاهان ساسانی
جشن ها وسنن ایرانی دردوره شاهان
ساسانی رونق بسیار گرفت وباوج زمان
خود رسید .متأسفانه این رسوم چنانکه
باید حفظ نشد  .زیرا درحمالت مکرر
اعراب که حدود بیست ودو سال طول
کشید  ،کتابخانه ها سوخته وخراب وکتابها
نابودشدوپس از آن درزمان حکومت
اسالمی بنی امیه بسبب تعصبات بی اندازه
آنها نسبت به آئین های خود ودشمنی
خاص آنها نسبت به فرهنگ وسنن
ایرانی  ،دستخوش نابودی وفراموشی
قرار گرفت  .باوجود تمام این نابسامانیها
وبیداد گریها  ،مردم ایران توانستند با حفظ
تعدادی از آثار وکتابها وباز نویسی آنها
وثبت خاطره ها تا حدودی شکوه وعظمت
این جشنها وجزئیات مراسم آنها را حفظ
کنند  .چون بخشی ازاین منابع ازراه نقل
وانتقال شفاهی بوجود آمده  ،طبیعی است
که گاه شاخ وبرگی موافق زمان به آن
اضافه شده وزمانی شاخه ای ازآن افتاده
است  .چیزی که بیش از همه اهمیت دارد
آن است که اصول این جشن ها دست
نخورده باقی مانده وبهمین دلیل است که
در داستانهای متعدد نوروزی با وجودی
که تنوع وتغییرات جزئیات آنها بتعداد
نویسندگان این داستانها می باشد دراصل
همگییکسانند.
چون افکار فلسفی وتصورات مذهبی
ایرانیان درمراسم نوروزی آنها درزمان
پادشاهان ساسانی تجلی دارد  ،دانستن
نکاتی دراین زمینه شایسته است .
درداستان آفرینش دیدیم که اهورامزدا
جهان وموجودات آنرا درطی شش
گاهنبارآفرید که مجموع ًا یک سال
خورشیدی طول کشید .دراین شش
بقیه درصفحه ۵۲

آزادی

از جزئیات جشنهای نوروزی درزمان
پادشاهان هخامنشی اطالع زیادی
دردست نیست باوجود این  ،آثار
باقیمانده کاخها  ،نقش ها و سنگ نوشته
های دیوارهای کاخ آپادانا گویای شکوه
واهمیت جشنهای همگانی در پیشگاه
پادشاهند .باستان شناسان معتقدند که
تاالرهای باعظمت کاخهای تخت جمشید
اختصاص به جشنها داشته است  .منظره
کنده کاریها ونقشهای برجسته دیوارهای
سنگی تخت جمشید از صف نماینده های
ملل مختلف تابعه شاهنشاهی ایران ،
هریک حامل هدیه ای بالباس وکاله
خاص ملیت آنها  ،رو بکاخ شاهی دارند.
این خود شاهدی برمراسمی همایون
وپرشکوه درتخت جمشید درحضور
شاهنشاهان هخامنشی است .
نگاره های پلکان شرقی آپادانا بیست
وسه هیئت نمایندگی از کشورهای
عصر هخامنشی را نشان میدهندکه
هریک با تحفه خاصی ازسرزمین خود
بطرف کاخ آپادانا میروند  .هجده هیئت
بروی نمای اصلی و پنج هیئت دیگر
روی سراشیبی پلکان های جنوبی نقر
شده است  .این هیئتهای نمایندگی از
سرزمینهای ماد  ،عیالم  ،ارمنستان  ،پارت
 ،بلب ِل  ،لیدی  ،درنگ [ ُرخَ ج] ( نام قدیم
قندهار درافغانستان) ،آشور  ،کاپادونی
 ،مصر  ،سکا ،ایونیا (یونان آسیای صغیر)
 ،بلخ (باکتریا)  ،هرات  ،اسگردُ ،سغد
 ،هند  ،تراکیه ( ناحیه ای درشمال یونان
قدیم بوده که امروز بخشی از آن جنوب
بلغارستان را تشکیل می دهد .بخش
یونانی تراکیه بلغارستان را از دریای اژه
جدا می کند .به یونانی Grakeو بفرانسه
Thraceمی نویسند ،).تازی  ،هیرکان ،
لیبی ،حبشه آمده اند.رجبی می نویسد که
باحتمال قوی نگاره های پلکانهای آپادانا
مربوط به جشن نوروز ایرانیان است که
هیئت های نمایندگی بیست و سه کشور
برای دادن بهترین هدایا ی سرزمینهای
خود بتخت جمشید آمده اند ونگاره
نگهبانان و بزرگان هخامنشی هم درمیان
آنها دیده می شود.
شکوه ونظم وترتیبی که دراین نگاره ها
دیده می شود نمودار اهمیت جشن نوروز
نزد پادشاهان هخامنشی است باین معنی

که نمایندگان هرکشور از سه تا نه نفر
تشکیل می شدند ونماینده اصلی که در
جلو هرگروه قرارداشت توسط یک افسر
هخامنشی راهنمائی می شد.
موضوعی که این سخن را تأیید می
کند این است که دردیواره شرقی این
پلکان چهار نقش کنده شده برسنگ
که درسمت شمال وجنوب و شرق قرار
گرفته اند دیده می شود که نقشی است
از شیری که پشت گاوی درحال فرار را با
چنگ ودندان گرفته است  .چنانکه هارتنر
می نویسد  ،این درست نقش صورت فلکی
گروه اخترانی است که در هنگام نوروز
یعنی در بیست ویکم مارچ برآسمان می
درخشند و نوید اعتدال بهاری را می دهند.
ابن بلخی که ایرانی است ودرزمان محمد،
پسر ملکشاه سلجوقی (قرن پنجم هجری )
مستوفی فارس بوده است درکتاب
فارسنامه خود درباره تخت جمشید
تاریخچه ای می نویسد که شایان توجه
است  .او بادیدن آثار تخت جمشید
[البته معلوم نیست که تا چه اندازه
ازاین آثار درقرن پنجم هجری از خاک
بیرون دیده میشده ولی مسلم است که
پلکان جبهه شمالی از خاک بیرون
بوده است وهمین بخش درقرن نوزدهم
توجه باستان شناسان را جلب می کند
که منجر به حفاری سایر جبهه ها می
شود(رجبی ).واخباری که دراین زمینه
در جامعه ایرانی نوروز جشنی اززمان
جمشید پیشدادی است  ،این ساختمان
را تخت جمشید نامیده است ومتأسفانه
از پادشاهان هخامنشی وحتی شاهنشاهان
بزرگ آن آگاهی نداشته است ولی چون
نوروز جائی عمیق درفرهنگ ایرانیان دارد
او مراسم این جشن را دراین نگاره ها می
دیده است .
ابن بلخی می نویسد :پس «جمشید»
بفرمود تا جمله ملوک واصحاب اطراف
ومردم جهان به استخر حاضر شوند.
چه جمشید درسرای نو برتخت خواهد
نشستن و جشن ساختن .وهمگان براین
میعاد آنجا حاضر شدند.وطالع نگاه داشت
و آن ساعت که شمس بدرجه اعتدال
ربیعی رسید  ،وقت سالگردش درآن
سرای بتخت نشست وتاج برسر نهادوهمه
بزرگان جهان درپیش او بایستادندوجمشید

گفت برسبیل خطبه که  ،ایزد تعالی ارج
وبهاء ما تمام گردانید و تأیید ارزانی داشت
ودرمقابله این نعمتها برخویشتن واجب
گردانیدیم که بارعایا عدل و نیکوئی
فرمائیم .چون این سخنان بگفت همگان
اورا دعای خیر گفتند وشادیها کردند و
آنروز جشن ساخت و نوروز نام نهاد و آن
سال باز نوروز آئین شد و آن روز هرمز
ازماه فروردین بود ودرآن روز بسیار
خیرات فرمود ویک هفته متواتر به نشاط
وخُ ّرمی مشغول بودند.
فصل سوم از کتاب کوروشنامه گزنفون از
جشنی سخن رفته که درزمان کوروش
کبیر برپا می شده است  .دراین جشن
کوروش با تشریفات بسیار از کاخ خود

درنقشهای دیوارهای تخت جمشید
بخوبی معلوم است که ملل مختلف
تابعه شاهنشاهی ایران با حفظ سنت
ها وفرهنگهای خود در جشنهای ملی
شاهنشاهی ایران شرکت داشتند و پیوند
دوستی و یگانگی خودرا نشان می دادند.
ا ُلمستد  Olmsteadبه نقل از وقایع نگاری
کوروش کبیر می نویسد  ،سیروس پس از
اینکه بابل را گشود به اکباتان (همدان)
بازگشت وپسرش کمبوجیه را بعنوان
نماینده مخصوص خود دربابل گذاشت
وازاو خواست تادرمراسم جشن سال نو
بابلی ها شرکت جوید وتمام رسوم و
احتراماتی که برعهده پادشاه است بادقت
وخوبی بانجام برساند .درچهارم نیسان که
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از کتاب نوروز نوشته زنده یاد بانو دکتر مهوش امیر ُمکری

به تیروکمان اورا همراهی می کردند از
معبد نبو به معبد ازاگیال رهسپار شد تا بقیه
مراسم سال نو را بپایان برساند .خدای
معبد نبورا هم بااو به معبد ازاگیال بردند
زیرا او پسر مردوک خدای بزرگ بابل
بودکه در معبد ازاگیال جای داشت .
باین ترتیب خدای بزرگ بابل وپسرش
دریک معبد شاهد احترامات کمبوجیه ،
پسر شاه شدند.وکمبوجیه هم بابلند
کردن دستواره زرنشان وگرفتن دست
مردوک اطاعت و احترام خودرا به خدای
بزرگ بابل نشان داد .باین ترتیب عنوان
پادشاهی بابل هم برای کوروش بزرگ
توسط خدای بابل تأیید شد واورا شاهنشاه
نامیدند.
ا ُلمستد از وقایع نگاریهای کوروش
وکمبوجیه می نویسد که در مدت هشت
سالی که کمبوجیه دربابل بعنوان نماینده
پدرش بسر میبرد هرسال درجشن سال
نو شرکت می کرد بطوریکه مردم بابل
اورا پادشاه خود میدانستند .پس ازاینکه
کوروش باحفظ عنوان شاهنشاهی برای
خود  ،عنوان پادشاه بابل را به کمبوجیه
داد  ،کمبوجیه برای ادای احترام به معبد
ازاگیال رفت ودست مردوک خدای آن
معبد را درروز سال نو دردست گرفت و
رسم ًا پادشاه بابل خوانده شد .این واقعه

درمیان آنها فراهم می کردند .منشور
کوروش این مطلب را درباره این پادشاه
بزرگ ایران تأیید می کند .ا ُلمستد
می نویسد که کوروش دربیانیه ای به
مردم بابل گفت که « مردوک» بت
بزرگ آنها نه تنها او بلکه پسرش راهم
مورد مرحمت خود قرارداده زیرا که
 « ،ماباخلوص وخوشوقتی به ستایش
او پرداختیم  ».نکته شایان توجه آن
است که تجربه جوامع نشان داده که
حذف تعصبات مذهبی در جامعه سبب
شکوفائی جامعه وپیشرفت کشور می
شود .این واقعیت نه تنها درایران دردوران
شاهنشاهی شاهانی درطول تاریخ ایران
چون کوروش کبیر  ،داریوش بزرگ ،
شاپوراول و شاه عباس اول باثبات رسیده
بلکه کشورهای دیگر جهان هم آنرا
بطریقی تجربه کردند .برای مثال چنانکه
ویل و آریل دورانت می نویسند ،در کشور
انگلستان درزمان پادشاهی الیزابت اول
مردم آزادانه میتوانستند مسائل مذهبی
را اعم از کاتولیک وپروتستان مورد
پرسش قرار دهند وادبیات ونوشته های
زمان الیزابت اول اختالفات موجود بین
این دو طرز تفکر مسیحیت را بکلی کنار
گذارد وفقط به معنا ومقصود رنسانس
توجه کرد .وبرعکس ایتالیا مدتی از

درفصل اول کتاب استر در تورات سخن
از جشنی عمومی رفته است که هرساله
درزمان خشایارشا بمدت هفت روز
درشوش برپا می شده واز کوچک وبزرگ
درآن شرکت داشتند وجشن را درکاخ
وباغ برگزار میکردند .باوجودیکه زمان
جشن بدقت روشن نیست ولی از مراسم
آن چنین استنباط میشود که شباهت
به جشن های نوروزی جمشیدی داشته
است زیرا این جشن برای عموم وبمدت
هفت روز بوده است  .درزمان خشایارشا
این جشن پس از یک سلسله جشن ها
ومهمانی های مکرر که  ۱۸۰روز طول می
کشیده برپا می شده است .
ظاهرا ً دربار خشایارشا در نظر داشته
که از این موقعیت استفاده کند وعظمت
وقدرتشاهنشاهی خودرا بتمام بزرگان
ونجبای کشورهای تابعه شاهنشاهی نشان
دهد .این است که به برگزاری این سلسله
جشنهای  ۱۸۰روزه مبادرت میکرده
وپس از موفقیت دراین کار جشنی عمومی
بمدت هفت روز درشوش برپا میشده
است .

نوای شیرین رودی وآوای دلنشین سرودی
بگوش میرسید  .نمود زمین از گل وسبزه
پرپشت چون نمای آسمان پُرستاره بود.
مردم دسته دسته بکاری وتفریحی مشغول
بودند  .گروهی اسب تازی وگروهی تاب
بازی میکردند .گروهی مشغول نوشیدن
می دربوستان وگروهی دورهم چون ُگل
در ُگلستان بودند.گروهی می دویدند
وگروهی درالله زارها درگشت وگذار
وگروهی هم کناررودخانه گردش می
کردند  .شاه هم مانند همه بگردش رفت.
برپیلی کوه پیکر سوار بود ولباسهایش
بزیورها وزینت های زیبا آراسته  .پیل شاه
راهم بازیورها پوشانده بودند .پیشاپیش
شاه اسب سواران ودردنبال او کجاوه
ماهرویان درحرکت بود .شاه یک هفته را
این چنین بابزرگان بشادی وسرور برگزار
میکرد.

ایران با استخدام مردم فقیر هزاره ای جوانان افغانی رادرلشکر فاطمیون نشانده وحق تابعیت آنها
وفرزندانشان را تضمین کرده است  .صدها تن ازاین افغانی هابهمراه فرماندهان خود دراثنای جنگ
سوریه بویژه دربخش غربی این کشور کشته شدند

آزادی

باستناد آریانیوز وتأیید گروه کمک
سازمان ملل در افغانستان « »UNAMA
دراین کشور ظرف  ۹ماه اولیه ۲۰۱۷
هشتهزار تن کشته شده اند.
درهمین چند هفته  ،۲۰۱۸حدود  ۱۰۳تن
کشته و ۲۳۵تندرانفجارهازخمیشدهاند.
از کل جمعیت مردم افغانستان که بدلیل
اشغال  ،به بهانه تروریسم ترک وطن کرده
اند  ۷۲درصد به دلیل رد پناهندگی و یا
ر ٌد مهاجرین به وطن برگشته اند ونیز با
تبلیغات محافل خاص که « کشور درامن
وامان است -که دروغی است بزرگ» .
تا به امروز اشغال وجنگ درافغانستان
 ۱۰۰۰میلیارد دالر هزینه داشته است
(.البته) ..منابع رسمی از سود خرید وفروش
تریاک بوسیله کمپانی های دارو سازی
آمریکا و از مرگ ومیربراثر داروهای
حاوی مشتقات همان تریاک  ،آماری
بدست نمی دهند».
 بعداز یک دوره کاهش تعداد نظامیانآمریکا درافغانستان  ،امروز  ۱۵۰۰۰نفر
درافغانستانند .افراد طالبان ودیگر مبارزان
ضد حضور آمریکا درافغانستان بعداز هر
حمله باستناد منابع رسمی  ،به پاکستان
جد
فرار می کنند واخیرا ً به شوخی یا به ً
حرف از دیوار کشی ها درمرز این دو
کشورهم هست .
آمریکا اززبان ترامپ تهدید به تالفی
وتنبیه کرده است  .ولی این کشور در
روباروئی با طالبان بسبب اشتباهات به بن
بست ها می رود (.)۱
آمریکا بعداز اشغال عراق بسال ۲۰۰۳
خودرا « فاتح» دید وبخود این صالحیت
را داد که همان برنامه را درافغانستان
به ثمررساند .اما ندانست با تروریسم
طرف است یا با رزمندگان وطن پرست یا
باشورشیان  .پس همه را به یک چوب راند
و خواست دولتهای دست نشانده به مردم
این کشور تحمیل کند که نشدومردم به این
دولت ها لقب « عروسک آمریکا» دادند.
آمریکا از تمام د َول غرب دموکرات آن
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زمان کمک خواست که آنهاهم اطاعت
کردند  .اما بعداز دوسه سال یک یک
با تصدیق « بیهودگی این جنگ» ازاین
خفت  ،خودرابیرون کشاندند.
آمریکا نه از تجربه شکست انگلستان
از افغان ها ( )۱۹۴۷بعهد استعمار و
 ۳۰۰۰کشته دادن درآن کشور عبرت
گرفت و نه از تجربه تلخ شوروی ها که
ژنرال های آن زمانی گفتند« افغانستان
غلبه ناپذیر است» .واین کشور امروز در
محاصره خودی وبیگانه است .ازدرون
وازبیرون  .وداعشی های فراری ازسوریه،
همانند فراریان پاکستانی آشیانه ها
یافته اند ومیدانیم که ایران با استخدام
مردم فقیر هزاره ای وغیره جوانان افغانی
رادرلشکر فاطمیون نشانده وحق تابعیت
آنها وفرزندانشان را تضمین کرده است .
ونیز می دانیم که صدها تن ازاین افغانی
هابهمراه فرماندهان خود دراثنای جنگ
سوریه بویژه دربخش غربی این کشور
کشته شدند .بطوریکه رهبر خامنه ای
مجبورشد دستوردهد امتیازاتی در حق
فرزندان آنها برقرارشود.ومادرمقاالت

پیشین باین مهم اشاراتی مکرر داشتیم .
آمریکا اینک در فشار هاست  .زیرا
خارجی هادرافغانستان درهدف رزمندگان
و بیشتر در هدف تروریستها هستند.
تروریستها ورزمندگان درمبارزه علیه
بیگانه اهداف مشترکی دارند .ووطن
پرستان بسبب رودربایستی ها فقط ناراضی
اند .اما دردرون دولت دست نشانده هم از
بابت دخالت عوامل آمریکا دراولویت
های اقدامات نظامی نارضایتی هاست .
رزمندگان درجالل آباد اخیرا ً نشان دادند
که فنون رزمی آنها متغییر است و دست
آنهارا نمی شود خواند.
جالل آباد در مرز پاکستان است و اخیرا ً
به علت حمالت سخت خودرا در تالش
خارجی ها برای مسیحی کردن فرزندان
افغانی اعالم کردند.
کوشش غربی ها برای تشویق مردم
در بعضی مناطق  ،برای رفتن به عمران
وتجدد ،حتی بادادن کمک ها چندان ثمر
نداده است .
افغانستانی ها درد و زخم عمیقی دارند از
باب دیدن وطنشان که در اشغال های

تاریخی تحقیر شده است  .اینکه همان
اشغالگر برایشان یک مدرسه بسازد یا
یک درمانگاه مفید است نه درمانگر .
حتی مردم با دیدن جاده های مرغوب که
از آن استفاده می کنند می گویند « اینها
برای عبوردادن کامیون ها وتانکها ست ».
مفسران خاموشند  .اما مخبران هم جز از
مسائل فرعی مثل کمک به زخمی ها
بعداز هر انفجار خبر نمی دهند(.سونیا
غزالی  )۲۵/۱/۱۸ La Croixباهمه اینها
سونیا غزالی مخبرروزنامه فرانسوی La
 Croixمی گوید «زنده ماندن درافغانستان
امریست در دست قضاوقدر»
متأسفانه نزد قدرقدرتها تنها چیزی
که بهائی ندارد جان افغانستانی هاست
 .مخبران جراید گاهی بعمد می نویسند:
مردم افغانستان از انفجارهای اخیر در
هتل محل اقامت بیگانه ها در « تغیًُرند»
باید پرسید مردم درآن محله وحوالی اند
یادرکوچه وبازارومساجد؟ باری  ،سطحی
بودن بعضی گزارش ها به نقل نمی ارزند.
بسیار نادر است گزارشی  ،ازاین سئوال
مردم بگوید که « :آمریکا آن سر دنیا

شکست عربستان دریمن
سازمان ملل خبر می دهد از یمن  ،که
جمع کشته شده ها دراین یکسال ونیم از
مرز ده هزار نفر گذشته است ومحاصره
ومضایقات دردادوستد  ،ایجاد بحرانی
عظیم در جامعه کرده است که شاید
در جهان بی سابقه است  .زیرا هفت
میلیون نفر (یک چهارم کل جمعیت یمن
) در قحطی مدهشی بسر می برند .و یک
میلیون تن مبتال به وبا هستند..
عربستان سعودی در شکست است ولی

بحران یمن  ،کتاب یمن  ،حقایق زاهدی

دربررسی معضالت جهانی آنجا که قدرت کور عمل می کند وسازمانهای جهانی
مدافع امنیت وصلح را معطل وگاه بی ثمر می سازند وچه بسا مفسران در می
مانند زیرا خبرهای دستکاری شده به آنها می رسد تنها دیپلمات ها هستند که
قادرند انگشت بر نکاتی نهند تا کاخ دروغ فرو ریزد و چشم مردمان بر قانون
شکن ها باز شود.
درمیان آنهمه دیپلمات که داشتیم وداریم ودر مقایسه با آن هزاران دیپلماتهای
غرب که آثارراست و یا مشکوک آنها رادررسانه ها وکتب شنیدیم وخواندیم ،
اردشیرزاهدی جسورترین و ژرفا نگر ترین است  .به دلیل کل آثار او دراین
بیست وچندسال که دنیا بقدر چند قرن درتحول بیدار کننده ای است .
کتاب «یمن» اردشیرزاهدی از ساده ترین اما هوشمندانه ترین روش تحقیق
برخورداراست زیرا از همان سطر اول دست برارقام واطالعات و اسامی خاصی می
نهد که یک فرد سیاسی نیاز به آن سو تررفتن ندارد .پس ضمیر آگاهش به
تحسین نوشته می رود.
از آغاز بحران یمن تا به امروز هیچکس نگفت و ننوشت و نشر نداد که ریشه
بحران یمن کجاست وجنگ های بر آمده از بُنِ بحران  ،بسود کیست و زاهدی
با یقین از اسناد خود می نویسد :
«موشکهای بالستیک بسیار پیشرفته در فناوری متعلق به عربستان سعودی که
یمن را هدف گرفته اند  ۴/۶بیلیون پوند عاید کمپانی های انگلیسی کرد و ۱۱۵
میلیارد دالر نصیب کمپانی های آمریکایی وادامه می دهد که درهزارمین روز
سیاه این جنگ عبث وناعادالنه  ،دنیا بااین ارقام وحشت زا روبروست  :ده هزار
کشته  ۳۰۰ ،هزار المکان  ۵۰ ،هزار فوت بسبب قحطی یا نبود دارو ودرمان ،
هفت میلیون گرسنه یا درفقر غذایی ومردم  ،درمانده انواع بیماری ها».
امادردناک تراز همه  ،سکوت محافل ومقامات تاهمین اواخر که رسانه ها دراروپا
بمدد دیپلماتها به افشارفتند.ودیگران ناچار به حرف آمدند .درآمریکا وعفو بین
الملل وشورای امنیت سازمان ملل قدری جنبیدند .اما مگر مصالح عالیه ومنافع
آنی ممکن می دارند دنیا بداند که یمن در جان کندن است وعربستانی که بعد
از کاهش بهای نفت مدعی کسر بودجه است و گله گله پرنس هارا هم اکنون
سرکیسه می کند برای خرید موشک علیه یمن هیچ مضایقه ندارد .واین بند در
بن نوشته نظر من است زیرا قلم زاهدی بسیار عفیف است  .زاهدی علیرغم متانت
سیاسی در خروش است واو با نزاکت یک دیپلمات  ،خروش خودرا درلفافه یک
پیام می نهد و به فروتنی از کتاب خود حرف می زند ولی منتظر بیداری ما وچشم
برهم ننهادن مسئوالن است  .درجریان تظاهرات اخیر ایران که یک اعتراض ملی
بود بارها دیدم درجراید ایران نقل قول ها از اردشیرزاهدی بود .واین نشان می
دهد که میشود محکوم و مصادره شده نظام بود ولی حتی به نظام لبخند نزد
وبزرگوارانه از دورونزدیک دردفاع از حق ماند.
آمریکا می تواند دوست عربستان باشد ولی دوست را ازجنگ وجنایات وپوشش
دادن آنهاباجاروجنجال ها بازدارد .یمن یک صحرای برهوت  ،یک کشور تازه به
دوران رسیده ای نیست  .یمن سهمی درفرهنگ وتمدن بشری دارد و در غنی
ساختن هنر وادب ودرمعماری ها وافزودن برزیبا زیوی وانتقال میراث های سازنده
انسانی سهیم است  .زاهدی بیهوده به غیرت عالمانه ای رو نکرده و برآن عهودبصیر
است که ایران ویمن درنهایت خرد سیاسی درهمدلی ها بوده اند  .ممنون اوئیم .
دکتر کاظم ودیعی  -پاریس
به این مهم باز خواهیم آمد.

آزادی

رد کشتارگاه افغانستان و یمن
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دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

اینجا چه می کند؟» (به نقل از یک مهاجر
افغانی درصف اتوبوس درپاریس)
همو بمن گفت  « :ولی دائم اینجا ازمامی
پرسند اینجا چه می کنید؟»
اینهاست سئواالت کلیدی .
فیگاروی مورخ اول فوریه  ۲۰۱۸خبر
از کمک نظامی  ۱/۲میلیاردی تازه به
پاکستان می دهد .البته ابتداتهدید به قطع
آن کردند ولی ...
اینک یقین بدارید که پاکستان کمک
را می گیرد وهرگز از پس طالبان وداعش
وغیره درسه نقطه استراتژیک مرزی به
نامهای پیشاور  ،وزیرستان ،کته برنمی آید
به دو دلیل:
 -۱تا کمک ها ادامه یابد.
 -۲زیرا رزمندگان خوب منطقه را می
شناسند..
کمک اخیر آمریکا برای ظاهر سازی
هاست .که «:در شکست نیستیم»
درحالیکه جنگ طوالنی  ،خود عالمت
نوعی شکست است .
ترامپ چندی پیش در پیام رسان خود
گفت درگذشته طی  ۱۵سال آمریکا ۳۳
میلیارد دالر به افغانستان کمک کرد واین
کار را احمقانه لقب داد .باید پرسید لقب
او که اخیرا ً وعده داد کمک برای پاکستان
ادامه دارد چیست ؟
چینی ها قرارداد  ۶۰میلیاردی با افغانستان
دارندوهمه راضی اند .چون مواد معدنی
مورد دتوجه چین البته فروختنی است و نه
استقاللافغانستان.
نظامیان آمریکا معتقدند آمریکا درجنگ
باافغانستان شکست نیز خورد اما پیروزهم
نمی شود .چه بگویند آخر برای حفظ
آبروی وطنی که بآنها هویتی داده است
تا بشمار  ۲/۲میلیون درسراسر جهان
تشریف داشته باشند!!...
پکن ومسکو در یک خط اند .خط استخراج
مواد معدنی تا طالبان برای مذاکرات به
کابل آیند  .روزی ترامپ راهی همین خط
می شود ولی با تأخیر .شاید برای ایستادن
درصف مذاکره کننده ها .
می نویسندترامپ گفته ما چرا درافغانستان
هستیم ؟ یادشان رفته که اوباماهم گفت
چرا ما درعراق می جنگیم ؟( نقل از الن
فراشون A.Frachonلوموند )۲/۲/۱۸

با مدد مؤتلفان به جنگ ادامه می دهد..
اردشیرزاهدی درکتاب تازه خود بنام
«یمن» از  ۲۰۰هزار یمنی المکان خبر
می دهدوافشا می کند که  :موشک های
بالستیک بسیار پیشرفته از لحاظ فناوری
 ۴/۶میلیارد پوند نصیب کمپانی های
انگلیس کرده است و  ۱۱۵میلیارد دالر
نصیب طرف خود یعنی کمپانی های
آمریکا  (.کتاب یمن ازاردشیرزاهدی
نشر میدل ایست .ژانویه  ۲۰۱۸مزین به
تصاویر .همچنین نقل از سرمقاله مورخ
سوم فوریه  ۲۰۱۸با تآخیر ولی بسیار
قاطع).
مدتهاست محافل ذینفع شازمان
ملل وشورای امنیت وعفو بین الملل
یادرسکوت بودند یادراقدام های ناچیز
بسبب رودربایستی ها که با عربستان
ومؤتلفه وآمریکا داشته ودارند.
از عجایب اینکه ابوظبی نازکانه باسیاست
آمریکا وعربستان دریمن در مخالفت
است وابدا ً درتأیید رئيس جمهور
منصورهادی «همیشه درتبعید ریاض»
است که مانع روشن بینی ریاض هم
هست .
جنگ با یمن را عربستان سعودی بدون
مشورت با متحدان خود در منطقه آغاز
کرد البته با کمک آمریکا ورضایت افراط
گرا ها در ارتش عربستان والبته ولیعهد
عربستان مایل است ثابت کند که ارتش
این کشور قادر است روی پای خود به
جنگ اقدام کند .اما بافتح عدن مشرف
به باب المندب حوثی ها به پیروزی مهمی
رسیدند.
خالف تبلیغات ریاض نقش تهران دریمن
یا نزدیک به صفر است یا عین صفر
باستناد گزارش سازمان ملل.
اینک ما با سه یمن سروکارداریم  :یمن
سنتی،یمن حوثی  ،یمن منطقه مکال مشرف
به خلیج عدن .یمن سنتی جایی است که
به مدد عربستان باحوثی هادر جنگ اند..
اما یمن سوم از عدن تا بندر مکال
ادامه دارد که بسبب سیاست نادرست
عربستان قد علم کرده اند .دراین میان
حوثی ها قدیم ترین سابقه را درمبارزه
علیه عربستان که یمن را تحت تسلط خود
می خواهد  ،دارند .
نابخردی های سران سعودی منتهی به
تخریب هرروز بیشتر دریمن شد .اما
چرا قطرو یمن از عربستان دور شدند
وباآنهمه پول وسالح درشک هستند .زیرا
نظام سعودی هرگز دراستقالل نزیسته
ودرهرقدم باید نظر آمریکا را بجویدونظر
آمریکا دراینجا مثل هرجای دیگر فروش
هرچه بیشتر سالح هاست والغیر.
امیر نشین های خلیج فارس از هم اکنون
آماده بازسازی ها دریمن اند.والبته باید
اول اراده آمریکارا دید.
برای سالهای دراز عربستان ازبابت فراری
ها ومهاجران یمنی که به اعانات برادران

سعودی چشم دارند ،دردسرها خواهد
داشت.
خوب که بنگریم هرجا درجهان عرب
خاورمیانه ای  ،جنگی است دست عربستان
ونیابت آمریکا درآن است .
ملک سلمان دربیالن خود مشارکت
ددرجنگ سوریه ویمن وکودتای مصر
و سربه نیست کردن بهار عرب وکشتار
قطیف و کودتای بحرین را دارد .اما ظاهرا ً
وحدت نظر متحدان خودرا ندارد .یعنی
متحدان به سردی می روند .یمن یک
کشور تازه به دوران رسیده نیست  .این
سرزمین سهمی مهم درفرهنگ وتمدن و
معماری و شهرسازی دارد.

ولیعهد سعودی درخرید تابلوئی از
لئونارد داوینچی  ۴۵۰میلیون دالر هزینه
کردوقصری هم درحوالی پاریس به ۳۰۰
میلیون دالر برپاداشت .
او که مدعی فساد دهها پرنس غارتگر
است باستناد گفته ترامپ درمی یابد
کشتار یمنی هارا که توجیهی ندارد جز
آنکه غارتگران جا عوض کرده اند.
عربستان هنوز درعهد حجتج بن یوسف
است که با سخنانی بلیغ درکوفه برای ابد
امید به عدل اسالمی را نابود کردکه ضمن ًا
یادآور سخنان تند راتیسبون Ratisbonne
در جهان مسیحیت است .

شرکت در مسابقه جهانی اتومبیل رانی
درمسابقه اتومبیل رانی آنقدر آهسته رانده بودم که وقتی به خط پایان رسیدم تماشاچیان متفرق شده
بودند ومن متوجه خط پایان نشدم و دویست کیلومتر دورتر فهمیدم چه دسته گلی به آب داده ام

آزادی

 ...وقتی بهار به باغچه باز می گردد وشاخه
های خشک نوید جوانه دیگر میدهند یاد
خاطره ای می افتم که درسالهای جوانی
چنانکه افتد ودانی بنا به توصیه وتشویق
یک دوست چگونه رسوای خاص وعام
شدم.
می گویند کسی که دربهار بینایی خودرا
ازدست بدهدهرچیزوهمه جارا (سبز)
تصور می کند .برای من نیز که سالیان
سال از آن ماجرای کذایی می گذرد
روزهای اول سال وقتی بیاد شرکت خودم
درمسابقه اتومبیل رانی جهانی می افتم ،
ازاینکه بالئی ازبیخ گوشم گذشت وسالم
ماندم ازترس می لرزم .
حاالبرایتان داستان را بازگو می کنم :
روز اول عید بود باسایر همکاران
بدیدن سفیر شاهنشاه آریامهر در ُرم
رفتیم  .همه را بوسید و به هریک سکه
ای پهلوی طال دادوقرارشد بعدازظهر
باتفاق ایشان همگی به دهکده « ریکادی
پاپا» درحوالی ُرم که آقای امینی برادر
دکتر علی امینی مزرعه ای درآنجاداشت
وکشاورزی ودامداری می کرد برویم .
این برنامه هم انجام شد وفرزند خانم
فخرالدوله نیز پس از پذیرایی شایان به
همه عیدی داد.
اتفاق جالبی که در آن روز افتاد این
بود که یکی ازدوستان که برای رفتن به
خانه آقای امینی دراتومبیل آلفارومئوی
من نشسته بود گفت هفته آینده مسابقه
اتومبیل رانی جهانی دررم برگزار می
شود  .تقریب ًا اکثر کشورهای جهان درآن
شرکت دارند (جز ایران ) .بیا وهمتی کن
وتوهم در مسابقات شرکت کن  ،بگذار
سرود شاهنشاهی ایران نیز نواخته شود
وپرچم شیروخورشید نشان ایران افراشته
گردد.
اوگفت موافقت سفیررا جلب خواهد کرد.
درآنروز آنقدر بگوش من خواند که
تصمیم گرفتم روز بعد خودرا به دفتر
فدراسیون برگزار کننده مسابقات  ،معرفی
کنم .
اولین سئوال آنها این بود که آیا تاکنون
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درمسابقات اتومبیل رانی شرکت کرده ام ؟
بدیهی است جواب منفی بود.
گفتند چه اتومبیلی را انتخاب می کنید؟
مثل بچه ها که درشیرینی فروشی
بزرگترین شیرینی را انتخاب می کنند،
چون شنیده بودم گران قیمت ترین
اتومبیل های دنیا که با دست درست
می شود المبرگینی است  ،فورا ً گفتم
المبرگینی ...
روز مسابقه فرارسید  .درحالیکه
قند دردل دوستان آب می شد  ،سالم
شاهنشاهی نواخته شد وپرچم ایران هم
افراشته شد  .درآن زمان صنعت اتومبیل
سازی تا این حد پیشرفته نبود که از لحاظ
ایمنی پیش بینی های الزم به عمل آید.
تصادف وبرخورد دو اتومبیل بایکدیگر
همان وآتش گرفتن اتومبیل همان ...
وقتی در مسیر مسابقه چنین ثصحنه هایی
را دیدم قدرت راندن از من سلب شد
وسرعتم را آنقدر کم کردم که صدها
اتومبیل مورسی مانند زنبور وزوز کنان
از کنارمن گذشتند ووقتی درویراژ جاده
ها اتومبیل های چپه شده و آتش گرفته
رادیدم سرعتم راباز پائین آوردم تا حد
پنجاه شصت کیلومتر درساعت ! نرم
نرمک میرفتم که به اصطالح گربه شاخم
نزند!!.
به این ترتیب خوش خوشان ساعت های
متمادی راندم تااینکه دیدم هواتاریک
وبنزین اتومبیل روبه اتمام است بازراندم
تاعالمت پمپ بنزین نمایان شد .مدتی
طول کشید تاباکمک کارکنان پمپ
بنزین ازتوی آن سوراخی درآمدم  .همه
ازدیدن من هاج وواج بودند چون برای
اولین بار یک اتومبیل عجیب وغریب
مخصوص کورس ومسابقه رادرپمپ
بنزین می دیدند.
وقتی گفتم بنزین بریز درجوابم گفت
اکتان بنزین شما بااین بنزین ها فرق دارد
ونمی توانیم درباک آن بنزین بریزیم .
پرسیدم نقطه پایان این مسابقه لعنتی
کجااست ؟
تازه جمعیتی که جمع شده بودند فهمیدند

من از ُرم آمده ام وبیش از دویست کیلومتر
از محل پایانی مسابقه دور شده ام  .معلوم
شد من آنقدر آهسته می راندم که چون
مراسم مربوطه پایان یافته بود  ،تماشاچیان
متفرق شده بودند ومن ازداخل آن
سوراخی بدون اینکه متوجه باشم از آن
محل دویست کیلومتر دورشده ام .
اتومبیل را درکنار پمپ بنزین گذاشتند
وهنوز دومین لیوان کامپاری سودارا سر
نکشیده بودم وبیش از دویست نفر دورم
جمع بودند که فالش دوربین چند عکاس
چرتم را پاره کرد.

روز بعد با آن قیافه و شکل وشمایل
مضحک (اتو استپ) کرده به رم بازگشتم
 .وهفته بعد که عکس وتفصیالت خودم را
باقیافه ای خسته وکوفته وافسرده درمجله
هفتگی اپوکا چاپ ُرم دیدم  .برهرچه
دوست بد دردنیا هست لعنت فرستادم .
مجله اپوکا درزیر عکس من نوشته بود:
وقتی دیپلماتی در مسابقه اتومبیل رانی
شرکت کند معلوم است که از آخر اول
می شود!!!
حال پس از یادآوری این خاطره ی تلخ
برای ایام شاد نوروزی شما شعری را که

نوروز من امسال تو بودی
جز تو ،
آخر به که این راز توان گفت
که نوروز من امسال توبودی
وتوبودی که چو از در برسیدی
ونگاهت گرهی زد به نگاهم
گره از قلب من دل شده وا شد
وچنان گرمی سوزنده ای افتاد بجانم
که گمان رفت مرا
جادوی چشمان تو
از چشمه خورشید جداشد
بلی این راز نگو
باکه توان گفت که چون شب
بگشایی به سخن لب ،
گرمی لحن تو وموسیقی لفظ بافسون من آمد
وسرودی که ز الالئی گفتار تو برخاست
مرابرد
به رؤیای دل انگیز دیاری
که درآن گریه زشادی است
ومن گرم نگاه تو و مست سخنانت
آن چنان محو تو گشتم
که وجود خودم ازیاد ببردم
وتو نزدیک تر ازمن به من آنقدر شدی ،
کز همه عالم ببریدم
ودراین توده انباشته از خاطره
هر چهره دلبند
به شکل تو در آمد
ومرا باورم این شد که همه عمر
بدنبال تو بودم
ووصال تو  ،تمنای دل خسته من بود
دراین دهر
واین راز فقط با تو توان گفت
که بر توسن اندیشه من
آن که سوار است
و زجوالن وی،
آرام وقراری نمانده است
توئی تو...
توئی  ...تو

پاریس ۱۹۹۲

همچنان که زمستان با باال آمدن خورشید
رو به پایان میرود ونسیم بهاری ازدور دست
وزیدن می گیردودرختان و گلها بوی شکوفه می
گیرند هوای نوروز وعید چنان درقلب وروحم
رسوخ می کند که بقول معروف فیل من بیاد
هندوستان می افتد.
هرچه بیشتر به زرق وبرق این محیط می نگرم ،
دل عاشق و بیقرارم مدام درجستجوی سرزمینم
سیر می کند ،واله وسرگشته تر می شود ،بی قرار
و عاشق وآنگاه چون گم گشته درصحرای پر
نشیب وفراز دل  ،گام بر می دارم وگهگاه به
چنگل انبوه از هوای گرفته غربت می رسم ،
می خواهم فریادی بزنم تاشاید باری از دل
بکاهد  .در دریائی از کلمات راه می یابم واژه ی
مناسب نمی یابم .
اندکی قرار می گیرم ودرسایه ی دشت های
دلباختگی به سرزمینم پناه می یابم هرچه
بیشتر از هوای آن می چشم  ،تشنه تر می شوم .
آغازسرزمینم را کسی نمی داند .ازتاریخ کهن
تر است .
درجستجوی سرزمینم ومیراث تاریخم اندیشه
ام متبلور گشته ودل وجان را تا کهکشان
پرستاره ماورای وجود به ناکجائی که هیچ نمی
دانم ونمی شناسم میبرد.
درهر پیچ وتاب سرزمینم رویا  ،آرزو وزیبائی
باعماق وجودم راه می یابد ،مرا باخود می
کشاند.درهوای بهاری آن بال می گشایم ،پرواز
می کنم از قله دماوند تا سینه ستبر کرکس را
می پیمایم .
این میراث ماست  .هرگوشه اش چشمه زالل
بهاری است که ناباخته هارا نمایان می کند .از
زالل چشمه جوشانش زیبائی وعشق هم میهنانم
می تراود.
عشقِ آن شکوه می آفریند و دل را می لرزاند
وروح را به اوج می برد .مهر واعتقاد وایمان
از آسمان آن می تراود .فرهنگ غنی آن از
مردمان سخت کوش وایستاده درمقابل
مهاجمان نشأت گرفته است و آنهارا درفرهنگ
خود ذوب کرده است .
این حماسه قوم مارا پابرجا داشته وبه سفره آن
برکت بخشیده عاشق مردم آن از آغاز تاریخ
با هرمشکلی جنگیده وهر مانعی رابابازوی
توانایشان از پیش پا برداشته اند.
از چشمان مصمم ومنسجم درعشق به سرزمین،
نژاد وملت  ،جلوه امید وپیروزی می درخشد.
ایران من ! خورشید عدل تو آغاز سال نو ونوروز
باستانی را بادرهم شکستن بانی بی عدالتی ها
جشن می گیرد وپرچم مبارزه اش رادر سرتاسر
این خاک مقدس باهتزاز در خواهد آورد.

آزادی

خاطره ای از عید نوروز سال ۱۳۵۲

نوروزمنامسال توبودی

نوروزودل شیدا
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ناصرامینی  -پاریس

سالها پیش سروده ام تقدیم می کنم :

مهناز جدلی  -مونت پُلیه  ،فرانسه

بازار مکاره آخوندی

آزادی

به دخو گفتند :دختر حاکم از نجابت
چهارتا شلیته روی هم میپوشد
دخو گفت :اگر چهار صدتا هم بپوشد
باز مردم میدانند زیرش چه چیز است
برگرفته از حکایات دخونامه
بیگمان خوانندگان گرامی از جریانات
اخیر در باره اعتراضات گسترده مردم
ایران که با تحریکات و پشتیبانی
مالی یهود فالن فالن شده  ،عربستان ،
استکبار  ،مرتاضان هندی  ،داالی المای
تبت و صنف کفاشان ژاپن طراحی شده،
آگاهند .آخر و عاقبت همه این ندانم
کاریها و فساد گسترده  ،بهتر از این
نمیشود .مردم ایران به این نتیجه رسیده
اند که این رژیم عقب افتادگان ذهنی به
هیچ وجه قابل اصالح پذیری نیست و آن
دسته از اصالح طلبان داخلی و خارجی
که باید به آنان استمرار طلب گفت
چندین سال است کوشش در بزک
کردن و زیبا جلوه دادن چهره عجوزه
و رفتار اهریمنی رژیم امتی -اسالمی،
میکنند .این جماعت خیانتشان به
مراتب بدتر از اصولگرا و متعصبین
جاهل است .دست کم آنان خنجر را
از جلو بسته اند ولی جیره خواران به
ظاهر متعادل  ،با دروغ و فریب و مغلطه
در راستای چپاول و نابودی کشور ،سر
مردم را گرم کرده اند .آنانی هم که
در خارج از ایران دالل محبت جمهوری
آخوندی هستند تکلیفشان معلوم و
کامأل شناخته شده میباشند .آن چیزی
که دور از کتمان است به زیر سئوال
بردن کلیات نظام اسالمی و شاید هم
نقش اسالم و دین و مذهب است که از
شعارهای معترضین کامأل نمایانگر بود.
همانطوریکه همیشه گفته ایم  ،فرقی
نمیکند کدام دولت یا رییس جمهور
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Teymour_shabai@yahoo.com
Facebook.com/ Teymour Shahabi

آزادی

با شادباش نوروزی به همه ایرانیان در
چهارگوشه جهان ،نوروز باستانی پیروز
باد و به امید رهایی ایران از ضحاکان
زمان و عجوزگان اهریمن نژاد

در این کشتی که در حال غرق شدن
است سکان را بدست بگیرد ،این خانه
از پایبست ویران است .از همان روزیکه
آن دجال هندی زاده دشمن ایران
صحبت از امت اسالمی و امپراطوری
شیعه میکرد تکلیف مردم معلوم بود.
اعتراضات مردم در دی ماه  ٩٦نشانه
ای از آگاهی آنان از ناکارآمدی و
مردودی کامل سیستم آخوندی  -امتی
اسالمی بود .حاال دولتمردان امتی هی
بیایند روضه بخوانند که « ماجرا تمام
شد و همه به خانه ها برگشتند » .ماجرا
تمام نشده و تازه سرآغاز آن میباشد.
امواج خروش مردم رژیم را آشفته و
نهایتأ سرنگونی آنرا باعث خواهد شد.
ماجرایی که تمام شد ،یا حسین میر
حسین و رأی من کجاست و اهلل و اکبر
است .البته بعید نیست فردا پس فردا
آقایان موسوی و کروبی را آزاد کنند
تا شاید دمی تازه به الشه متعفن رژیم

بدمند که آنهم بی اثرخواهد بود  .رژیم
نعلین و آفتابه چه داخل وچه خارج در
بن بست است نه میتواند از سوریه و
لبنان و عراق و یمن بیرون بیاید  ،که
بزودی هم توانایی ولخرجی و پشتیبانی
آنان را نخواهد داشت  ،و نه میتواند
چالش های بزرگ اقتصادی و اقلیمی و
اجتماعی را در داخل حل کند .حتی اگر
توان مالی و اقتصادی هم داشته باشد
هنوز نمی تواند از پس مشکالت بر بیاد
چون مشتی عمله اکره بیخرد که زیر
بیرق والیتمداری سینه میزنند جربزه
رفع دغدغه های مردم را ندارند .تنها
حساب کتاب این مملکت برای چاپیدن
منابع عظیم کشور میباشد و بس .اگر
قرار بود گشایشی در مورد مشکالت
مردم رخ دهد  ،در زمان دکتر مموتی
چموش که پر درآمدترین دوره تاریخ
ایران بود اتفاق میافتاد .دولت آشیخ
روحانی بنفش که بعدأ معلوم شد کلید

معروفش فقط بدرد باز کردن آبریزگاه
مسجد جمکران میخورد در حال حاضر
به هر دری میزند تا جیب خالی خود را
پر کند تا شاید بتواند مردم را قدری
آرام کند و مهمتر از همه ،وجود اهریمنی
خود را ابقا کند .خیمه شب بازی برجام
و پادویی گروه های دالل درخارج و
من -شور حقوق شهروندی هم بخاطر
همین مسئله بود .ولی آنطوریکه انتظار
میرفت ممالک کفار و استکبار با وجود
خنده های ناناز ولی چندش آور استاد
محمد جواد ظریف ،سرمایه گذاری
آنچنانی در میدان اقتصادی فاسد و
مسموم آخوندی نکردند و غوز باال غوز
هم مقام محترم رییس جمهور روانپریش
و نا متعادل امریکا میباشد که اول از همه
بفکر حفظ منافع خود است و نه دغدغه
های مرم ایران .حاال همه فکر میکنند
که احمدی نژاد امریکا یعنی حاج آقا
پوپولیست ترامپ دلش به حال ایران
و ایرانی میسوزد .این نژاد پرست چون
اصوأل از براک آقا اوباما متنفر است تمام
سیاستهای او را واژگون کرده است  .اگر
براک آقا بگوید شب است این مریض
خودشیفته میگوید روز است و کاری
هم ندارد که آیا آن سیاستها درست یا
نادرست میباشند گویا هنوز فکر میکند
چون اسمش حسین است پس حتمأ از
امت میباشد .این کارها همه در راستای
برنامه های بزرگتر برای دنیا و حفظ
منافع خودشان میباشد و نه صرفأ بخاطر
حال و روز مردم منطقه .این تجربه
تاریخی را در زمان پرزیدنت بادام
کار کارتر و آرتیست هالیوود رونالد
ریگان گرفتیم .ما به شما قول میدهیم
اگر نقشه دنیا را جلوی حاج آقا ترامپ
بگذارید و بپرسید ایران را نشان بدهد،
انگشت روی لهستان میگذارد! .اگر
راست میگوید ،چرا بنگاه های داللی و
خبر رسانی آخوندی را در همین امریکا
نمی بندد؟ یا محدودیتهای ویزایی برای
ایرانیان را بر نمی دارد؟ چه خارجی ها
چراغ سبز نشان بدهند یا ندهند  ،کار از
کار گذشته است و اشک تمساح حاج آقا
ترامپ یا مماشات آقا براک و دلسوزی
بقیه کفار هم بدرد عمه شان میخورد.

علی اکبرسیاسی رییس پیشین د انشگاه تهران،د ردوران پهلوی ها ،د رد فتر
خاطراتش نوشته است :روزی به د ستوررضاشاه به د ربارد عوت شدیم،با
دل ُهره وترس به درباررفتیم،چون قصد شاه ازدعوت من وچندنفری ازاستادان
ودولتمردان را نمی دانستیم.
زمانیکه به حضور شاه رسیدیم،شاه درحالیکه قدم می زد،ازمن پرسید:داستان
این کلوپ جوان چیست؟
عده ای به پیروی ازنیّات اعلیحضرت که ازافراد
به عرض ایشان رساندم که ّ
تحصیلکرده ی جامعۀ ما می باشند وخواهان ترقی وپیشرفت کشورند،دور هم
جمع شده ایم وکلوپی به نام«ایران جوان» تشکیل داده ایم.
شاه پس از لحظه ای فکروسکوت رو به من کرد وگفت:بسیارخوشحالم که
می بینم تحصیلکرده های کشور مابرای پیشرفت وترقی کشور به دورهم جمع
شده اند،پیشنهاد من به شما این است که طرح از شما،عمل از من.
******
عبدالحمید اشراق آرشیتکت مشهورایرانی،طی مقاله ای در هفتگی نامۀ کیهان
لندن شمارۀ 1398ضمن اشاره به خصوصیّات اخالقی رضا شاه،درخصوص
دستورات،اعتقادات ونظرات اودرمورد امورساختمانی وسازندگی حتا کروکی
هایی که بادست خود برای کاخها ترسیم می کرده است،ازقول محسن
فروغی ،پسرذکاءالملک که درایران منشأخدمات زیادی درمورد معماری بود
درگفتگویی با محمودطلوعی از نخستین دیدارش با رضا شاه چنین یاد می
کند:
رضاشاه :توفروغی هستی ،مهندسی؟ شنیده ام خوب تحصیل کرده ای...
اماتجربه بیش ازتحصیل اهمیّت دارد،سعی کن با معمارباشی های قدیمی
کارکنی...از ساختمان شهربانی چه خبرداری؟
فروغی :من درساختمان شهربانی دخالت ندارم.
رضاشاه :تووظیفه داری به تمام ساختمانهای دولتی سرکشی کنی واگر
اشکالی درکار می بینی به من بگویی.
فروغی:بی اطالع نیستم ولی نگران هستم ،چراکه اخیرا ً ساختمانهای چند
طبقه را باید باآجر وسیمان درست کرد،درحالیکه دراین ساختمان از خشت
خام استفاده می شود.
رضاشاه:درعوض دیوارها را عریض گرفته ایم ودر مصرف آهک هم صرفه
جویی نمی شود.
فردای آن روز معمار ساختمان شهربانی که چندی درروسیه روزگارگذرانیده
بود،نزد فروغی آمدوگفت :امروز اعلیحضرت از ساختمان نیمه تمام شهربانی
بازدید کرد وفرمود:مردیکه!چرا به من نگفتی که ساختمان دوسه طبقه را
ِ
خشت خام نمی سازند؟از همین حاال یک ردیف آجر ویک ردیف خشت
با
مصرف کن،ضمن ًا درکارها با فروغی مشورت کن.
******
در کتاب احزاب سیاسی ایران  -جلد یکم ،نوشته ی بهار آمده است :یک
روز یکی از رجال در حضور شاه از آنفلوآنزا نام برده وشاه به آن مرد گفته
بود:چرا کلمۀ«چایمان» یا«چایش» رابکار نمی بری؟
******
ملک الشعرای بهار در جلد نخست کتاب« تاریخ مختصر احزاب سیاسی
تعصب بکارگیری لغات خارجی ازرضاشاه نقل
ایران»می نویسد:داستانهایی از ّ
می کنند که شنیدنی است،منجمله می گویند :یکی از رؤسای ادارات دولتی
خوزستان تلگرافی به دولت مخابره کرده بود که لفظ«فوت» واحد مقیاس
انگلیسی درآن تلگراف دیده می شد.
به امررضاشاه آن مردرا ازکارش ُمنفصل کردندو ُرنود درباره اش گفتند که
فالن رییس اداره به «فوتی» ساقط شد!
***
ده«خرم دره»
درسال1305ه  -خ که رضاشاه به تبریزمی رفت،وقتی که به
ّ
زنجان رسید،به عمارت محمدعلیشاهی که برای پذیرایی وی آماده شده
بود،فرودنیامدوبه خانه ی آقای«علیشاه دانشی»ازمحترمین خرم دره واردشد.
دانشی نقل می کند که رضاشاه به زبان ترکی ازمن سئوالی کردومن به فارسی
جواب عرض کردم،اورا سخت خوش آمد وبیست اشرفی به من مرحمت
فرمودومن این بیست اشرفی راهنوز دارم(.کیهان لندن  -شماره )1260
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تیمور شهابی

خروش مردم ایران بخاطر اوضاع
کنونی زیر سلطه نعلین وعبا میباشد
که از نطفه پوسیده و واپسگراست و
سرنوشتی جز این هم نمیتوانست داشته
باشد فقط مردم ایرانند که میتوانند با
اراده بزرگ و دولتمردان شایسته و
ایراندوست سرنوشت و آینده خود را
به دست بگیرند .باز از مرحله پرت
شدیم  ،بگذریم ،خالصه که رایزنی های
هیئت عزاداران دیوانه به هن وهن افتاده
و مملکت در سراشیب سقوط اقتصادی
است .بد نیست سری به این آشفته بازار
ابلهان بزنیم .یکی از بزرگترین چالش
های مملکت  ،صندوق های بازنشستگی
است شاید باید گفت خالی بودن
این صندوقها میباشد .غالبأ این جور
صندوقها برای تأمین اجتماعی کارگران
و کارمندان تحت پوشش خود تشکیل
میشوند که قرار بود با سود سرمایه
ق بیمه اعضایشان ،آنان را
حاصل از ح 
تأمین کنند ولی گویا در ایران اسالمی
عزیز آنرا برای چپاول ساخته اند! اما
امروز به مرحلهای رسیدهاند که از
پرداخت حقوق و عیدی اعضای خود نیز
عاجزند .به گزارش شرق نادر قاضیپور،
نماینده مردم ارومیه در طویله ای بنام
مجلس شورای اسالمی ،هفته گذشته از
تصمیم مجلس برای فروش قسمتی از
اموال صندوقها برای پرداخت حقوق
بازنشستگان خبر داد .بعله حاال باید
جل و پالس و میز صندلی و آفتابه لگن
های دولتی را بفروشند تا بتوانند پول
مردم را پس بدهند .برای مثال صندوق
ذخیره فرهنگیان بازنشسته حدود ۴۰۰
میلیارد تومان بدهکار است چون پول
نداشته و مجبور شده از بانک مرکزی
قرض بگیرد .بعد وسط این معرکه یک
بابایی که زیر بیرق والیت زوزه میکشد
با اختالس از این صندوق ذخیره از
ایران فرار کرده است .در مملکتی که
برای دزدیدن مرغ و تخم مرغ دست و
پا قطع میکنند  ،این استاد به راحتی فرار
کرد .در این رابطه محمد علی پورمختار
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
درباره خروج متهم پرونده گفت ...«:با
وجود حکم ممنوع الخروجی وی حسب
خبری که معاون اول قوه قضائیه داد
این فرد به حکم قاضی پرونده ممنوع
الخروج بوده است اما دستگاهی که به
عنوان ضابط در این ماجرا نقش داشته
از طریق نامهای به اداره گذرنامه ،امکان
خروج متهم را از کشور فراهم کرده
است »...به به ،واقعأ جای به به دارد
دست مریزاد به حکومت مافیایی .همه
چیز را میدانند ولی هیچ کاری در مقابله
با خودی های دزد نمیکنند .این دزدهای
سر گردنه همه با هم تبانی کرده اند تا
مطابق با رسوم اسالمی اموال مملکت
تسخیری را تاراج کنند .یکی دیگر از

شاهکارهای اقتصادی آخوندی ،سازمان
تامین اجتماعی میباشد که به
اموال مملکت تسخیری را تاراج کنند.
یکی دیگر از شاهکارهای اقتصادی
آخوندی ،سازمان تامین اجتماعی
میباشد که به گفته دولتمردان آخوندی
درحال ورشکستگی است .منابع مالی
این صندوق از درآمد های نفتی و
بازپرداخت های اعضای آن میباشد که
چهار میلیون خانوار زیر خط فقر و نیمی
از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد.
پول نفت که فعأل طلبتان چون فروش
نفت باال پایین زیاد دارد .به گزارش
خبرنگار ایلنا ،کمیسیون تلفیق مجلس
شورای اسالمی در بررسی بودجه
سال آینده ،پیشنهادات سازمان تامین
اجتماعی را نپذیرفت .در بودج ه ای که
تنظیم و ارائه شده ،نه تنها پرداخت اصل
و فرع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی
ِ
سازمان بیمهگر
به عنوان مهمترین
کشور نادیده گرفته شده ،بلکه به عقیده
خیلی از کارشناسان ،مصوبات کمیسیون
ِ
دنبال رفع کسریهای بودجه
تلفیق به
دولت از جیب تامین اجتماعی است که
این رویکرد ،معضل را به شدت پررنگ
تر میکند .یکی از امت کارشناس و
عضو سابق شورای عالی سازمان تامین
اجتماعی چنین گفت...«:تامین اجتماعی
ده هزار میلیارد تومان به بانک رفاه با
نرخ  ۱۴درصد بدهکار است .این پول
را گرفته که مستمریها را بدهد .مساله
اینجاست که با ده هزار میلیارد تومان
هم مشکل پرداختهای تامین اجتماعی
حل نمیشود .باید هر ماه همین مقدار
وام بگیرد تا بتواند مستمریهای ماهانه
را بپردازد .پس قاعدتا به جایی خواهد
رسید که توان بازپرداخت همین وامها
را هم نداشته باشد .تامین اجتماعی
بدون تعارف در حال ورشکستگی
است .هرکس بگوید اوضاع غیر از این
است ،الپوشانی میکند ،میخواهد روی
مشکالت ،روکش و سرپوش بگذارد؛
میخواهد مردم نبینند و نفهمند که
چه خبر است .اگر خدای ناکرده تامین
اجتماعی ورشکست شود ،هیچ کس از
پس این قصه برنخواهد آمد »...از این
نمونه های خرابکاری زیاد است و بدون
گمان هیچ یک از امت از پس این قصه
برنخواهد آمد .البته ساده اندیشی نباید
کرد که این جماعت با آرامش ناپدید
شوند .نهایتأ رژیم دست به کشتار
خواهد زد ولی سیل خشم مردم تکلیف
حکومت اسالم و اسالمی را یکسره
خواهد کرد .آغاز پایان رژیم چرکین
اسالمی حاصل از  ١۴٠٠سال عقب
ماندگی را به همه شادباش میگوییم.

نکته هایی اززندگی رضاشاه بزرگ

* رضاشاه درپاسخ بنامه میرزا نوشت :من شخص ًا وبنام دولت ایران تصدیق می کنم که تمام
عملیّات انقالبیون جنگل تااین ساعت به منفعت ایران وملت ایران وحتی حکومت ایران بوده وشما
درروزهای تاریک کمکهای شایسته برای نگهداری ایرانیها درمناطق متصرفی خود بعمل آورده ومال
ازتعرض بیگانگان محفوظ داشته اید
وجان آنان را
ّ

آزادی

..دخالتهای نامشروع درکارهای
داخلی جمهوری ونبودن شرایط معیّن
دربین طرفین سبب شده است انقالبیون
ایرانی از مسؤلیّت اخالقی خودداری
نمایند برای آنکه نمی توانند بااین اوضاع
کارکنند،صدای ملت ایران می گوید
ماقدم اول را برای رسیدن به آزادی
برداشتیم ولی خطر دیگر ازطرف دیگر
به مارسید،یعنی اگر ماازدخالت خارجی
ها درکارهای داخلی وخارجی جلوگیری
ننماییم این دلیل می شود که ما به مقصود
خودبه آزادی نخواهیم رسید،زیرا به جای
دخالتهایی که تاکنون ازطرف یک دولت
خارج وجودداشت دولت دیگر[یعنی
روسیه شوروی] درکارهای مادخالت کرده
ومادرتحت نفوذ وی خواهیم افتاد،ماحق
نداریم افتخارانقالبی خودراکه در جنگهای
چهارده ساله تحصیل کرده ایم[اززمان
جنبش مشروطه خواهی تا آن زمان] محو
وبه حقوق ملت خیانتکار باشیم،اگرچه
این تمایالت اشخاص معینی می باشد
که باوجهۀ انقالبی من بازی می کنند.
به همین جهت ناچارم رشت راترک
کرده وبه پناه گاه سابق خود درگوشه
ی جنگل رفته ودرآنجا منتظرجواب های
موافق سؤالهای ذیل باشم -1:عملی کردن
قولهای نمایندگان روسیه ساویتی که به
ملت آزاد ایران داده شده است،همچنین
منع دخالتهای آذربایجان ساویتی در
کارهای ایران بر طبق مواد یادداشت رفیق
چچرین »...ودرپایان نامه اش می افزاید «:
تارسیدن جواب موافق وحل مسایل فوق
من به رشت مراجعت نخواهم کرد ،برای
تأسیس ارتباط واجب والزم درمسکو،هیأتی
مرکب از رفقای زیر میرصالح مظفرزاده
وهوشنگ(گائوک) به مسکواعزام
گردیدند».تاریخ انقالب جنگل513 -
تا317
به گونه ای که این نامه وآنچه اعالمیّه
از بدو کار جنگلیان تاپایان کار آنان صادر
شده که ما به خاطر محدود بودن برگهای
ماهنامه ،تنها به چند نمونه از آنها اشاره
کرده ایم ومرامنامه ی جنگل که به گونه
ای مشروح درکتاب سردار جنگل(صفحۀ
56تا )59آمده است ،جملگی مشعر
برآزادی مردم ایران ورهایی ایران از
تسلط بیگانگان وبرکناری رجال فاسد
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ویاناالیق بود ،نه افتادن به دامن روسها
وتشکیل دولتی مستقل وجدا از پیکر
ایران،چه سندی روشن تر ومحکمتراز
مراتب میهن دوستی وآزادی خواهی میرزا
کوچک خان در نامه ای که او به لنین
نوشته است می توان ارائه داد تا نشان دهد
که او یک ایرانی میهن دوست وخواهان
آزادی مردم ایران بوده است ،نه تجزیه
طلب ویا یاغی وراهزن ویا خودفروخته به
دولت اتحادجماهیر شوروی؟ حملۀ نظامی
مقر جنگلیان خود مؤید
روسیه شوروی به ّ
این نکته می باشد که میرزا پس از اندک
زمان چون به ماهیّت بلشویکها پی برده
بود،از آنها بریده بوده است،به همین سبب
بود که :
«دربامدادژوئیۀ(1920برابربا12ذیقعدهی
7=1338مرداد)1299تمام جاهایی که
طرفداران کوچک خان درآنجا تمرکز
داشتند از طرف قوای دولت روسیه
شوروی اشغال گردید...شب همانروز
مقداری اسلحه ازقبیل چند عراده توپهای
بزرگ وتعدادی از مترالیوز ومسلسلهای
سبک وتفنگ وفشنگ ازانبار قورخانه
ازراه پسیخان حمل به فومن گردید،اقدام
به این امر نشان می داد که کوچک خان
حدامکان انتظارداشت بلکه
تاآخرین
ّ
کارها به نحوی اصالح گردد وباالخره
چون مأیوس شدهمانطور که خود گفته
بود برای مدافعه مبادرت به حمل مقداری
اسلحه نمود وضمن ًا به تمام یاران ورفقای
خویش دستورداد تادر فومن جمع شده
ودرآنجافکری برای کارها بیاندیشند...
باالخره عصر همان روز ُکردهای جنگلی که
در دسته ی مخالفین جاداشتند وترکهای
سرخ]وعدۀ کمی از
غزل عسکری [ارتش
ّ
روسها سواره به حالت یورش ازرشت به
فومن می آمدند وبه قول خود می خواستند
باقیمانده ی فراریها را دستگیر نمایند...
همینکه بلشویکها حرکت کرده وهنوز
سه کیلومترنیامده بودند که گلوله های
توپ[ازسوی جنگلیان] یکی بعد از دیگری
دربین آنان منفجر وبسیاری ازآنهارا به قتل
رسانید وبقیّه به سرعت عقب نشسته وبه
رشت مراجعت کردند،این واقعه آنان را
سخت غضبناک ساخت وشروع به فحش
وهتاکی به کوچک خان ورفقای اوکردند».
انقالب جنگل322 -و323

روسها برای مقابله با جنگلیان واز میدان
به در کردن آنها به دستور مدیوانی وابیکف
از مأموران دولت شوروی درگیالن ،
در9مردادماه  1299دولت جدیدی تحت
ریاست احسان اهلل خان که از رفقای میرزا
وبعدا ً ازدر مخالفت ودشمنی با او برآمده
بود،و کمونیست های داخلی وعدالتی های
از بادکوبه آمده به جای دولت انقالبی
جمهوری ایران به رهبری میرزا ،به شرح
زیرتشکیل دادند که مقرآن دررشت بود:
 احسان اهلل خان رئیس دولتوکمیسر خارجه
 خالو قربان کمیسر جنگ. سیدجعفرخان صومعه سرایی کمیسرپست وتلگراف.
 حاجی محمدجعفرکنگاری کمیسرفرهنگ.
 سید جعفر جوادزاده(پیشه وری)کمیسر کشور.
آقازاده کمیسردادگستری. آقایف کمیسر فواید عامه.احسان اهلل خان وخالوقربان وسید جعفر
خان ومحمدجعفر کنگاوری از جنگلیها
بودند که بعدا ً از مخالفان او شدند-
جوادزاده[همان پیشه وری معروف]
وآقایف وآقازاده از عدالتی ها وجزو فرقۀ
اشتراکیون ایران بودند که از بادکوبه به
رشت آمده بودند.
برپایی چنین تشکیالتی از سوی روسیه
خود بیانگر این واقعیّت است که روابط
میرزا با روسیه شوروی به بیش از
چندماهی دوام نداشت واوبسیار زودتر از
بسیاری از روشنفکران میهن ماکه تا سالها
ی اخیرسنگ منادیان آزادی وبرابری
را در آن سوی مرزهای شمالی ایران به
سینه می زدند به ماهیّت فریبکارانه ی
آنان پی برده بود،ازاین رو اینکه گفته
ویا نوشته می شود که میرزا باانداختن
خود به آغوش بلشویکهای روسی
خواسته است گیالن را از پیکر ایران
جدا سازد ،مغرضانه ویا ناآگاهانه است.
دکتر مهدی ملک زاده نویسنده ی تاریخ
مشروطیت ایران می نویسد:
« حزب سوسیال دموکرات که مترقی
ترین ومقتدر ترین حزب انقالبی روسیه
بود ومدت نیم قرن بادادن هزارها مقتول
ومحبوس وناکامیها وبدبختی ها بادولت

استبدادی روسیه مبارزه کرد وعاقبت
با به وجود آوردن انقالب کبیر روسیه ...
ریشه ی حکومت استبدادی روسیه را
ازبنیان کند وبه جای او حکومت اشتراکی
جمهوری درروسیه ایجاد کرد وانقالب
عظیمی به وجود آورد که درتاریخ جهان
سابقه نداشته ودستگاه مقتدر ونیرومندی
ایجاد کرد که عالمیان را به شگفت آورد
وصدها میلیون نفوس درتمام کشورهای
دنیا بدان معتقد وبرای بسط آن مسلک
وعالمگیر شدن آن کوشش وتالشی می
کنند.» .جلد4و5ص1037
همو میرزا کوچک خان را به نام
یک مجاهد حقیقی ویک فرد مؤمن به
مشروطیّت می ستاید ومی نویسد«:نه
فقط یک سرباز آزاده بود ودرراه آزادی
می جنگید بلکه یک ُمبلّغ آزادی نیز
بود ودرهرمورد ومقام ازتبلیغ مردم به
پیروی ازحق وعدالت وحقوق انسانیّت
فروگذارنمی کرد».به نقل از کتاب سردار
جنگل6،
منشور گرکانی می نویسد«:یکی
ازآزادی خواهان واقعی وبامسلک که
حقیقت ًا برای آزادی ونجات ملت ایران(نه
برای جاه ومقام وهوس وکالت ووزارت)
از گیالن قیام کرده ...میرزا کوچک خان
جنگلی نام داشت این مرد صددرصد
دمکرات وایران دوست بود» .سیاست
شوروی درایران ،جلد  -1ص30
ابراهیم فخرایی در کتابش از چند نفری
که در باره میرزا کوچک خان مطالبی
نوشته اند،این چنین نقل می کند:
« دردیوان عارف قزوینی گرد آورنده
سیف آزاد اینطور اظهار نظر شده که«:یکی
ازتشکیالت بجا وبموقع که خدمات
بسیار گرانبها به آزادی واستقالل ایران
نموده همانا تشکیالت مقدس وسودمند
ومیهن پرستانه فداییان جنگل درزیر
سرپرستی میهن دوست نامی شادروان
میرزا کوچک خان جنگلی بوده است.
ژنرال دنسترویل فرمانده نیروهای
مسلح انگلیس درایران که ازخط عبورش
به قفقاز خاطرات خوشی به یادندارد
ومکرر با جنگلی ها جنگیده است در کتاب
ّ
معروفش به نام امپریالیزم انگلیس درایران
وقفقاز در چندجا نام جنگل را به احترام
برده ومی نویسد «:نهضت جنگل ازطرف

آزادی

میرزا کوچک خان  ،آزاده ای هک هب خیانت متهم شد!
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پژوهشی از ک  .هومان

قسمت چهارم

میرزا کوچک خان انقالبی معروف که
یک ایده آلیست با شرف ومنصفی است
تشکیل یافته...به عقیدۀ من میرزا کوچک
خان از وطن پرستان حقیقی است وامثال
او درایران نادروکمیاب است.»...سردار
جنگل 6 -
تآسف است بیگانه ای که
بسی
جای
ّ
به هنگام عبور از رشت به قفقازازجنگلیان
صدمه دیده بود وچند تن از هم میهنانش به
اسارت آنان درآمده بودند  ،اینگونه درباره
ی میرزا شهادت می دهد،اما برخی از
نویسندگان ویا مجریان رسانه های ایرانی
تا همین روزهای اخیراورا راهزن وجدایی
خواه ودست دردست بیگانه قلمدادنموده
و می نمایند!
عبداهلل مستوفی نویسنده ی تاریخ
اجتماعی واداری دورۀ قاجاریه معتقداست
که میرزا درتمام مدت نهضت جنگل یک
ب وطن برنداشته
قدم برخالف دیانت ُ
وح ّ
...
درکتاب« ایران در جنگ بزرگ »
تألیف مورخ الدوله سپهر ،میرزا یک مرد
روشن فکر مذهبی نامیده شده ومی نویسد:
که یک میهن پرست واقعی بود».از کتاب
سردار جنگل 6 -و7
نیکی تین که پیش از این ازاو نام برده
شد ،باهمه ی دلگیری از حاصل دیداری
که بامیرزا داشته وبه آن اشاره شده
است،در کتاب خاطرات وسفرنامه اش
درباره ی میرزاچنین می نویسد«:به عقیدۀ
ما فرماند ِه اتحاد اسالم فقط میرزا کوچک
خان بود که تدارک جنگی وشهرتش
ازسرحدات گیالن گذشته ودرنظر ملیّون
ّ
ایران وکسان که مایل بودند پرچم میهن
پرستی را اززاویۀ فراموشی بیرون آورده
درایران بلند کنند،یگانه تکیه گاه ومایه ی
امیدواری بود292.».
دریغ آنکه این تمجید ها وهمچنین
اظهار نظرشایسته ی چندتن دیگردرباره ی
میرزاکه تنها به چندنوشته اشاراتی داشته
ایم ،درمیان غوغا ساالری مخالفان اونادیده
گرفته شد!
پس از رویداد کودتای سوم اسفندماه
 1299وانعقاد قرارداد معروف 1921بین
ایران وشوروی وخروج سپاهیان انگلیس
وروسیه شوروی از خاک ایران ،
روتشتین سفیرشوروی در تهران نامه ای
مفصل به میرزا می نویسد وضمن شرح
شرایط ومقتضیات جهانی ،اورابه سازش
وصلح با دولت مرکزی فرا می خواند
ومیرزانیزدرپاسخ به اودرپایان نامه اش
می افزاید که...«:من شمارا مطمئن می
سازم که تأیید سیاست مشروحه درنامه
راتاحدی
ی شما،من وجمعیّت جنگل
ّ
قانع کرده وامیدواراست که دولت ایران
نیز ازسکوت جمعیّت سو ِء استفاده نکند
وبه اصالحات منظوره وجودخارجی بدهد.
درخاتمه این نکته را الزم به تذکر می
داند که مقصود من ویارانم حفظ استقالل
مملکت واصالح وتقویت مرکزاست.تجزیۀ

مقدمۀ ملوک الطوایفی است
گیالن را که ّ
همچنین ضعف کشوررا خیانت صریح
دانسته ومی دانم،چنانچه پیشنهادات
همیشگی ما به دولت رفع این تو ُهم را
می نماید...کوچک جنگلی» سردارجنگل
 362انصاف حکم می کند که دربرابر چنین
سند کتبی وروشن که بیانگرمخالفت او
باجدایی گیالن از پیکر ایران وهمراهی او
با دولت کودتا است،درباره ی این آزاده
مرد به داوری درست ومنصفانه بنشینیم .
رضا خان سردار سپه به منظورسروسامان
دادن امور گیالن،با سپاهی وارد رشت می
شود وازانقالبیون گیالن(کمونیستهای
هوادار دولت شوروی وهمچنین ازجنگلیان
می خواهد که سالح هارا به زمین نهاده
وبا او درراه ساختن ایرانی نوین همکاری
نمایند،کمونیستهای ایرانی به سرکردگی
احسان اهلل خان وخالو قربان که از مدتی
پیش از میرزا کوچک خان جدا شده
وبا جنگلیان در حال جنگ وجدال بوده
اند ،دراین زمان دربرابرنیروی نظامی
دولت مرکزی تا بندر انزلی عقب نشینی
کرده و برخی ازآنان دربرابر وعده های
رضاخان تسلیم شدند واز درجات نظامی
و مساعدت مالی بر خوردار گردیدند
وخالو قربان سردسته ی کردها به درجۀ
سرهنگی وبقیّه هریک به تناسب شایستگی
های شان به درجات پایین تر نظامی
مفتخر شدند ومیرزا که از چندی پیش
با همراهانش به جنگل عقب نشسته
بود،نمایندگانی به جهت مذاکره با سردار
سپه اعزام داشت وما اینک آنچه راکه
یکی از آنان به نام محمدعلی گیلک در
کتابش آورده وخود یکی ازدوتن نماینده
اعزامی بوده است ،نقل می کنیم ،او می
نویسد«:سردار سپه دریکی ازخانه های
قونسولگری روس درنزدیکی پل عراق
منزل داشت،دونفر از طرف جنگل به
سمت نمایندگی معین شدند که به دیدن
ایشان بروند وحاصل مکتوبی از طرف
میرزا بودند.این دونفر عبدالحسین شفایی
ونویسنده به راهنمایی یکی از صاحب
منصبان ارشد قزاقخانه(محمودخان میر
پنج)بایک درشکه ازمیان قشون مهاجم
عبور کرده همینکه به صف دسته پیش
قراوالن نزدیک شدند ،باران فحش بود
که ازطرف آنها به نمایندگان اعطاء می
شد واگر همراهی محمودخان میرپنج نبود
محقّق ًا هدف گلوله واقع می شدند...
بعد از آمدن نزد سردارسپه وادای
تعارف معموله،مکتوب را به مشارالیه
تسلیم کردند،مفادمکتوب این بود که
جنگلی هاخدمات گرانبهایی درمدت قیام
خود به ملت ومملکت ایران نموده وبازهم
حاضرند به خدمت خودادامه دهند.
سردار سپه به منشی خود دبیراعظم
دستورداد پاسخ مراسله را بنویسد.
سردارسپه دررفتارخود خلیق،مؤ ّدب
ومهربان بنظر می رسید،با یک یا پونچه

قزاقی(باال پوش زمستانی) که به دوش
داشت روی یکی از چهارچوبه ها درگوشه
اطاق نشسته وچند نفر صاحب منصب ارشد
قزاقخانه نیز به همان ترتیب دراطراف او
نشسته بودند وباآنکه درآن اوقات شایع
بود که اغلب در مواجهه بااشخاص فحاشی
وهتاکی می کند به هیچوجه اثری از اینگونه
شایعات درگفتار وکرداروی مشاهده نمی
گردید ،حتی از عنوان کاغذ که دبیراعظم
ساده ومعمولی [به عنوان میرزا]نوشته بود
ُ ،متغیّر گردید وگفت :جنبۀ ادب واحترام را
منظوربدارد.
خالصۀ جواب این بود من شخص ًا
وبنام دولت ایران تصدیق می کنم که
تمام عملیّات انقالبیون جنگل تااین
ساعت به منفعت ایران وملت ایران وحتی
حکومت ایران بودوشما درروزهای تاریک
کمکهای شایسته برای نگهداری ایرانیها
درمناطق متصرفی خود بعمل آورده ومال
ازتعرض بیگانگان محفوظ
وجان آنان را
ّ
داشته اید وجای آن داشت که خودرا به
مرکز رسانیده وزمام حکومت مرکزی را
دردست بگیرید،ولی چون به این منظور
موفق نشدید وعم ً
ال زمام کارها بدست من
مقدس رادنبال
نهضت
همان
داده شد ومن
ّ
مقدرات
تاریخ
ازاین
است
الزم
می کنم،لذا
ّ
خودرا به من تفویض نمایید.»...تاریخ
انقالب جنگل  500 -و501
رضا خان به شهادت خُ لق وخویی که
داشت هیچگاه مجیز گوی کسی نبود وبا
جنَم ذاتی وقدرت نظامی که داشت اگر
میرزا را نیز اززُمره ی یاغیان وراهزنان
وجدایی خواهان می دید،خودرا نیازمند
به مجیز گویی نسبت به او نمی دید ،
همانگونه که در برابر یاغیان وعمال بیگانه
وخانهای قدرتمند یاغی که بعض ًا حتا ُمتّکی
به پشتیبانی دولت انگلیس بوده اند،رفتار
کرده بود ،درباره ی میرزا نیز عمل می
کرد،ازاین روچنین رفتاروارسال چنین پیام
ونامه ای احترام آمیزازسوی او به یاغیان
تمردین ،در هیچ کجا
وجدایی خواهان و ُم ّ
دیده وشنیده وخوانده نشده است که
اصوالً سر سازش باآنان را نداشت،رضا
خان سردار سپه به خاطر خدمات دراز
مدتش در نیروی نظامی وتجربه هاییکه
طی خدماتش در نقاط گوناگون ایران
ّ
داشته ویاغیان وراهزنان وعوامل بیگانه را
به خوبی می شناخت ،این چنین درباره
ی میرزا داوری کرده بوده است،متأسفانه
بیشتر کسانی که میرزا را به یاغی گری
وخیانت وجدایی خواهی متهم می کنند
از باورمندان رضاشاه می باشند! وبرخی
دیگر ازاین باورمندان  ،به خاطرالغای
رژیم پادشاهی واعالم جمهوریّت از
سوی میرزا،به بدگویی وانتقاد وی پرداخته
ومی پردازند ،ناآگاه ازاین که رضاخان
سردارسپه نیزهمانگونه که پیش ازاین
اشاره شد ،سه سال بعد خواهان برقراری
سیستم جمهوری درایران شده بود.
نتیجۀ دیدار نمایندگان جنگل با

سردارسپه،برقراری آتش بس بین
دونیروودیدارسردار سپه با میرزا کوچک
خان دریکی از قُرا ِء نزدیک به شهررشت
شد،اما به خاطر اشتباهی که از سوی یکی
از سرکردگان میرزا در ماسوله صورت
گرفت وسپس کشف چندنامه ،موجب
خشم سردار سپه گردید.
گیلک دراین باره چنین می
نویسد«:هنوز جنگ با قوای جنگل شروع
نشده ونمایندگان سعی می کردند بلکه
ازوقوع آن جلوگیری کنند...آخراالمر در
ماسوله مهاجمۀ قوای تحت فرماندهی شین
لسکی رییس آتریاد اردبیل ودفاع نفرات
جنگل به سردستگی میرزا نعمت اهلل
وعقب نشینی قشون دولتی وکشته شدن
سرهنگ مختارنظام،راه سازش را بین
کوچک خان وسردار سپه مسدود ساخت
واز چند طرف حملۀ قوای دولت به پیش
قراولی انقالبیون[منظور مخالفان میرزااست
که تسلیم نیروی دولتی شده بودند]شروع
گردیدو جنگلی ها ناچارعقب نشینی کرده
ودر زیدخ تمرکزیافتند...
گیلک سپس به دنبال مطالبی که از
آن یاد کرده ایم می افزاید که«:جاسوس
ها مشغول فعالیّت بوده وهمانطور که
آتش جنگ را بین انقالبیون [کمونیست
های طرفدارروسیه]وجنگلیها روشن کرده
بودند،آخرین شاهکار خودرانیز به معرض
عمل درآوردند وآن ساختن چندکاغذ
جعلی به ُمهروامضای کوچک خان بود ،
دراین نامه ها آمده بود که :میرزاکوچک
خان به سردسته های خود دستور می
داد که درفالن روز که سردارسپه [طبق
قرار وتوافق قبلی برای مذاکره با میرزا]
به بازار جمعه خواهدآمد،هریک با دسته
ی خویشتن دریک کیلومتری محل
مالقات حاضر وبا عالمت مخصوص
مجتمع ًا حمله کرده حاضرین را دستگیر
ویاترور نمایید (.»...تاریخ انقالب جنگل -
500و .)501که با توجه به نامه هایی که
میرزا به روتشتین سفیر شوروی درایران
نوشته ونمایندگانی نیزجهت مذاکرات
صلح وتسلیم نزد رضا خان سردار سپه
اعزام داشته بود،جعلی بودن آن نامه ها
به ُمهر وامضای میرزامی تواند از مصادیق
توطئه از سوی مخالفانش بوده باشد.
بادستگیری مجاهدی که حامل یکی
از این نامه های جعلی بود،امید صلح
وآرامشی را که می رفت با مالطفت
ِ
ومالیمت رضاخان وتمکین میرزابه ثمر
بنشیند بربادرفت وبا مرگ میرزا که در
ارتفاعات ماسال وشاندرمن دچار بوران
وتوفان شده بود وسرش به دست یکی
ازنوکرهای سردار مقتدراز خان های طالش
بریده می شود ،کار جنگلیان به پایان می
رسد.
بنا برآنچه که به گونه ای فشرده
بقیه درصفحه ۵۲

گرسیوز بدنهاد همواره سعی داشت تا افراسیاب را نسبت به سیاوش
بدگمان کند .سرانجام نقشه ای طرح کرد و...
قسمت دوم

آزادی

سیاوش به پیران گفت رای و پیمان تو با
من چنین است ،ولی خواست فلک چیز
دیگری است .تو از همه رازهای من آگاهی
پس بدان که من از راز چرخ بلند آگاهم
و آنچه بودنی و شدنی است با تو میگویم .
ای پیران گرد هوشیار با دقت به گفته های
من گوش دار ،چندی نخواهد گذشت که
از وسوسه بد اندیش و بد خواه زار و بیگانه
بر دست شهریار کشته خواهم شد .پس از
کشته شدن من  ،دو کشور ایران و توران به
جان یکدیگر خواهد افتاد و سپهدار ترکان
پشیمان خواهند شد .اما پشیمانی سودی
نخواهد داشت .اینک بیا تا به شادی دمی
می خوریم و دم خوش به ناخوش نزنیم.
پیران در اندیشه شد و در دل گفت اگر
چنین واقعه ای رخ دهد عامل اصلی آن
من خواهم بود چون این من بوده ام که
او را به توران زمین کشیده ام ولی باز با
خود گفت سیاوش را با آگاهی از اسرار
غیب چه کار؟ یاد ایران و کاوس و روزگار
بهی او را بدین اندیشه شوم واداشته
است .از این فکر دل را شاد کرد و خوانی
زرین گستردند و می و رود و رامشگران
طلب کردند .پس از یک هفته نامه یی از
افراسیاب برای پیران رسید که شاه او را
مأمور رفتن به مکران و هند و مرز خزر
برای وصول باج و خراج کرد .پیران لشکر
را بسیج کرد و از سیاوش خداحافظی نمود
و عازم مأموریت شد .به هنگام خواب
پیکی از جانب افراسیاب رسید و نامه ای
از او به سیاوش داد .افراسیاب در نامه از
دوری سیاوش اظهار دلتنگی و مالل خاطر
نمود و از اینکه سیاوش روزگار را به شادی
میگذراند ،ابراز خرسندی کرد .سیاوش
پس از رفتن پیران به آبادی اقامتگاه خود
پرداخت و شهر را «سیاوش گرد» نامید و
کاخها و باغهایی در آن احداث نمود که
چشم روزگار تا آن زمان به خود ندیده
بود .از همه زیباتر کاخ فرنگیس بود ،پیران
چون از مأموریت بازگشت نزد سیاوش
آمد و «سیاوش گرد» را بهشتی آراسته
دید و چون به کاخ فرنگیس قدم نهاد از
شگفتی انگشت حیرت به دندان گزید و بر
فرنگیس آفرین گفت .یک هفته به شادی
روزگار را گذراندند ،روز هشتم ره آورد را

تقدیم فرنگیس کرد و از آن به سوی ختن
و سپس به سوی شبستان خود شتافت و
به گلشهر از بهشتی که سیاوش به وجود
آورده بود ،خبر داد .پیران از نزد گلشهر به
درگاه افراسیاب روی نهاد و آنچه رفته بود
و همه را باز گفت ،بخصوص از «سیاوش
گرد» و کاخ فرنگیس که بنای آن به
معجزه بیشتر شبیه است و همانا سیاوش
را سروش در بنای آن یاوری کرده است.
آنگاه از آرامش و شادمانی که از آمدن
سیاوش به توران زمین به وجود آمد  ،دادار
پاک را سپاس گفت و آرزو کرد که:
بماناد بر ما چنین جاودان
دل هوشمندان و رای ردان
شهریار از گفتار پیران شادمان شد و گفته
های او را به گرسیوزگفت .آنگاه آهسته از
گرسیوز خواست به «سیاوش گرد» رود و
از آنچه می بیند او را آگاه کند .افراسیاب
از اینکه سیاوش از خارستان شهرستانی
آبادان ساخته است و با فرنگیس در نهایت
محبت و اعزاز رفتار میکند از صمیم قلب
خرسند گشت و به گرسیوز سفارش کرد
کمال احترام را در باره او مرعی دارد و
هدیه های بسیار به فرنگیس تقدیم نماید و
دو هفته نیز در آنجا درنگ کند .گرسیوز به
«سیاوش گرد» رفت ،سیاوش با هدیه های
فراوان به استقبالش آمد و کاخ را بدو نشان
داد .در این زمان سواری چون باد از راه
رسید و به سیاوش مژده داد که از دختر
پیران پسری به دنیا آمده است که فرودش
نام نهاده اند .سیاوش به فرستادهپیران
مژدگانی بسیار داد و اکرامش نمود.
گرسیوز به نزد فرنگیس آمد و از دیدن
آنهمه فر و شکوه به حیرت افتاد .دل و
مغزش به جوش آمد با خود گفت اگر
سالی چنین بگذرد ،سیاوش دیگر به

کسی اعتنایی نخواهد داشت .به دستور
سیاوش مجلس بزم آراستند و روز دیگر
به چوگان بازی و زورآزمایی پرداختند.
گرسیوز از دیدن زندگانی سیاوش سخت
دچار حسد شد و کینه شدیدی از او به دل
گرفت ،چون به نزد افراسیاب رسید مرد
کینه توز به شهریار گفت که رفتار سیاوش
جز آن است که به شاه گفته شده  ،او
نهانی با کاوس رابطه دارد و می را به یاد
کاوس می نوشد و سپاه فراوانی نیز گرد
آورده است .گرسیوز آنقدر وسوسه کرد
تا افراسیاب را دل  ،درمند و پر از غم شد.
قرار بر این گذاشته شد که سه روز درباره
سیاوش و زندگانی او فکر کنند و چهارم
روز در باره او تصمیم بگیرند .روز چهارم
گرسیوز به درگاه آمد و شاه به او گفت
که من از سیاوش بدی ندیده ام و وجود
او باعث آرامش گشته است  ،حال اگر
خیالی شوم در سر دارد بهتر آن است به
او تکلیف کنم به ایران نزد کیکاوس باز
گردد .گرسیوز بدگهر به شهریار گفت
چنین کار بزرگ را خوار نتوان شمرد و
دشمن را نباید رها کرد .افراسیاب در
پاسخ گفت درنگ بهتر از شتاب است .او
را به نزد خود خواهم خواست و از او ماجرا
را خواهم پرسید .گرسیوز کینه جوی گفت:
سیاوش نه آن است که شاه دیده است،
او هرگز به شهریار اعتنایی نخواهد داشت.
سیاوش بر آن آلت و فرو برز
بدان ایزدی شاخ و آن تیغ و گرز
بیاید به درگاه تو با سپاه
شود بر تو بر تیره خورشید و ماه
سیاوش نه آنست کش دیده شاه
همی ز آسمان بر گذارد کاله
فرنگیس هم گویی از جهان بی نیاز است
در این صورت :
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سیاوش

سپاهت بدو بازگردد همه
تو باشی رمه گر نیاری دمه
گرسیوز لحظه به لحظه نزد شاه میرفت او
را وسوسه میکرد .تا سرانجام شاه او را مأمور
آوردن سیاوش و فرنگیس از «سیاوش
گرد» کرد .گرسیوز بدان شهر روی
نهاد و پیش از ورود پیکی به نزد سیاوش
فرستاد و گفت به او بگوی جاه و مقام او
باالتر از آن است که به استقبال من آید.
که تو زان فزونی به فرهنگ و بخت
به فر و نژاد وبه تاج و به تخت
فرستاده  ،پیغام گرسیوز را به سیاوش داد .
سیاوش به فکر فرو رفت و گفت باید در
این رازی پنهان باشد  .چون گرسیوز وارد
شهر شد به پیشوازش شتافت و از شاه و
اوضاع و احوال او پرسید .گرسیوز پاسخ داد،
شاه او و فرنگیس را به نزد خویش خوانده
است .سیاوش بسیار شاد شد و گفت
دستور شاه را فرمانبردارم ،اما سه روز در
«گلشن زرنگار» باده گساری میکنیم و
روز چهارم به خدمت افراسیاب می شتابیم.
چون گرسیوز سخنان سیاوش را شنید در
دل گفت باید حیله ای به کار برم که او را
نسبت به افراسیاب بدگمان سازم .خاموش
و غمگین نشست و اشک از دیدگان جاری
ساخت .سیاوش سبب گریستن را جویا
شد .گرسیوز گفت غم من برای تو است
چون می بینم افراسیاب بر تو بدگمان است
و از تو دلی پر درد و کین دارد و بر تو رحم
نخواهد کرد ،کسی که بر برادر خود ترحم
ننماید ،چگونه نسبت به تو که زاده ایرجی
مهربان خواهد بود؟
ندانی تو خوی بدش بی گمان
بمان تا بیاید بدی را زمان
سیاوش به گرسیوز گفت اندیشه مدار
که جهان آفرین با من یار است و سپهبد
افراسیاب نیز مهربان .اگر جز این بود
مرا تخت و تاج نمی بخشید ،اکنون با تو
به درگاه او می آیم و زنگ کدورت را از
دلش می زدایم .گرسیوز باز به افسونگری
پرداخت ولی افسون او در سیاوش کارگر
نیفتاد و گفت:
اگرچه بد آید همی بر سرم
هم از رای و فرمان او نگذرم
بیایم برش هم کنون بی سپاه
ببینم که از چیست آزار شاه
ادامه دارد

یادی از پرویزمشکاتیان
پرویز مشکاتیان در ۲۴اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۳۴در نیشابور چشم به جهان
گشود .جهانی که باگشودنش  ،شنودنش ،
ستودن آوای مترنم و سرمست سرچشمه
ها ودشت های بینالود از یک سو  ،وازدیگر
سو شیهه سواران وتاراج تتاران ومغوالن
و ...آنچه که بر نیشابوررفته بود  ،را برای او
ناگزیر می کرد.
مشکاتیان از  ۶سالگی به فراگیری
موسیقی پرداخت  .از ابتدا عالقه وافری به
سنتور پیدا نمود و به علت ارتباط مداوم
بااستاد خود ( پدرش حسن مشکاتیان) در
 ۸سالگی اولین کنسرت خودرا دریک
مراسم گردهم آئی دانش آموزان مدرسه
امیر معزی نیشابور انجام داد مشکاتیان
از کودکی متوجه ارتباط تنگاتنگ ادبیات
منظوم ومنثور ایران باراهی که برگزیده
بود شدودراین راه نیز پدرش راهنمای
او بود .ازدوران دبیرستان دراردوهای
رامسر شرکت می جست ودر مسابقات
آموزشگاههای سراسر کشور رکورددار
بود .پرویز مشکاتیان پس از اتمام
تحصیالت متوسطه وارد دانشگاه هنرهای
زیبا دانشگاه تهران شد .ردیف عالی
موسیقی ایران ( ردیف آقامیرزا عبداهلل)
را در دانشگاه نزد استاد فقید نورعلی
خان برومند ودکتر داریوش صفوت
آموخت هم زمان بااین آموزش ها از
محضر استادانی چون « دکتر محمدتقی
مسعودیه» شادروان عبداهلل خان دوامی،
شادروان «سعید هرمزی»  ،شادروان
«یوسف فروتن» نیز بهره ها گرفت  ،او
همچنین درمرکز حفظ واشاعه موسیقی
سنتی ایران بعنوان سرپرست گروه و استاد
سنتور مشغول کار شد .پرویز مشکاتیان در
آزمون باربد که به ابتکار استاد نورعلی
خان برپاشده بود دررشته سنتور به مقام
اول با « پشنگ کامکار» ودرکل آزمون
بامقام ممتاز با «داریوش طالئی» دست
یافت  .مشکاتیان پس از استعفاء از رادیو
و تلویزیون  ،باتفاق چندتن از موسیقی
دانان  ،مؤ سسه فرهنگی وهنری چاوش
را بنیاد نهادند .او بعنوان سرپرست گروه
واستاد رشته سنتور مشغول خدمت به
هنرجویان موسیقی شد .مشکاتیان دارای
قریحه بی ذاتی است  .او بگفته دست
اندرکاران موسیقی  ،قدرت خارق العاده
ای در تصویر سازی وتبحر زیادی درانواع
ریتم وخاصه آهنگ سازی روی غزل و

اشعار مورد عالقه اش دارد ،آهنگ هائی
که تا کنون ازوی شنیده ایم عبارتند از
« مراعاشق»(شورانگیز) نغمه شعرازموالنا
خواننده شهرام ناظری  ،اجرا گروه عارف.
تصنیف « دشتی (غم انگیز) شعر حافظ
خواننده «هنگامه اخوان» اجرا گروه
عارف«.آستان جانان» (شیدائی) سروناز
(بیداد) شعر حافظ خواننده شجریان
دونوازی درایران  ،گروه عارف دراروپا
«بیداد» اجرای گروه عارف در اروپا
و« ...وطن» شعر آذرمهر خواننده ایرج
بسطامی ...این بخش اندکی از کارهای
پرویز مشکاتیان بود ...پرویز مشکاتیان
چند کار او روی اشعار نیما  ،سایه ،
سپهری  ،مشیری  ،و شعرای نوپرداز دارد و
 ...وی کتابی دردست تهیه دارد  .وی کتابی
بنام بیست قطعه منتشر کرده است  ....او

برای انتقال موسیقی به نسل های آینده
روش نفس به نفس یا «سینه به سینه » را
الزم می داند.
پرویز مشکاتیان کنسرت های متعددی
درداخل وخارج از کشور انجام داده است
که یکی از آنهاباشجریان بود که در آلمان
فدرال شهرهای بُن  ،دوسلدورف و مونیخ
بوده است .
غزلی که آقای مهدی ستایشگر در
کتاب رازخلوتیان برای مشکاتیان سروده
ونام غزل را « سروناز» (یکی از کارهای
مشکاتیان)نام نهاده ودرطول غزل نام
آثاری از مشکاتیان هم چون «غم انگیز» ،
«گل ریز» « ،سروناز» « ،سرانداز درغم»
را نام برده است :
بنواز ای که دلها همه شب کشیده نازت
بزن ای هزاردستان  ،به بیان رسیده سازت

زکمال بی نیازی  ،به سخن رسیده سازی
نکند زبان گشاید ،که فتدزپرده رازت
شب عاشقان بیدل  ،چه شب درازباشد
گذرد اگر بپای تو وساز دلنوازت
شب من شبی غم انگیز به یادباغ رویت
نگهم به اشک گل ریز به پای سرونازت
همه سر به جیب باطن به اذان عشق مؤمن
همه درتو وتومشغول به رکعت نمازت
چه تغافلی نمودم که سرایمت به شعری
همه شعر می سراید نغمات جانگدازت
به زبان رازگویم زغمت که اهل دردی
نفتد به هیچ خاری گل نازمن نیازت
صفحه  ۴۶۶مردان موسیقی سنتی ونوین
ایران چاپ چهارم سال  ۱۳۷۰گردآورنده
حبیب اهلل نصیری فر

آزادی

زانن شاهنـاهم

( فرنگیس)

گشتی ردمیان کتابها

هب انتخاب م.ع.آشنا
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش هیجدهم

کـوتاه

سویسوجذباستعاد داه

کشور سویس دربین همه کشورهای
جهان ازنظر جذب استعداد ها مقام اول
را بخود اختصاص داده است .
کشور آمریکا درردیف سوم این لیست
قراردارد.پس از آن ایسلند مقام
پانزدهم  ،فرانسه بیست وچهارم چین
پنجاه وچهارم  ،برزیل هشتادویکم و
ماداگاسکار یکصدو هیجدهم قرارگرفته
است .

وخواندنی

نخستین ساعت مچی را « پیتر هلین»
درسال  ۱۵۰۴میالدی ساخت.
فرستنده ع.م .از تهران

اشتباهاتریخی

آزادی

ساعت آبی نیز توسط مصریان اختراع
شد .این ساعت وسیله ای ساده بود.
یک سطل آب که در ته آن سوراخی
وجودداشت  ،آب از سوراخ بآهستگی
بیرون می چکید .پس از مدتی که سطح
آب درون سطل پائین می رفت  ،زمان
را نشان می داد.
ساعت آفتابی هم خیلی قدیمی است .
این ساعت شبیه ساعت سایه ای بود ولی
بسیار از آن دقیق تر کار می کرد  .ساعت
روی دیوار با پرده ای عالمت گذاری می
شد وسایه یک عقربه که بطورمایل روی
دیوار نصب شده بود برروی دیوار می
افتاد وزمان را نشان می داد.
درسال  ۱۴۰۰میالدی نوعی ساعت
مکانیکی وجودداشت که یک وزنه چرخ
دنده های آنرا به حرکت درمی آورد .

گل میخک

کامی کازه اه

نخ
س
ت
ی
ع
نسا ت

مصریان قدیم ساعتی ساختند که به آن
« ساعت سایه ای » می گفتند .این ساعت
به این گونه بود که سایه قطعه ای چوب
عمودی برروی یک قطعه چوب افقی می
افتاد و زمان را با آن اندازه می گرفتند.

توپخانه انگلستان برای سالم دادن کاله
خودرا بعالمت احترام ازسر بر می داشتند.
لیکن سربازان پیاده نظام انگلیسی که
کاله های بزرگ پر دار بسر داشتند
نمی توانستند کالهشان را بردارند و
فقط به نشان دادن این عمل با دست
اکتفا می کردند این حرکت پایه سالم
نظامی امروزی شد که با باالبردن دست تا
محاذات شقیقه انجام می شود.

طالیی هستند.

دیهگو رودریگز ِد سیلوا ای والسکوئز از
نقاشان برجسته اسپانیا بود(متولد ۶ژوئن
 - ۱۵۹۹درگذشته  ۶اوت  )۱۶۶۰می
گویند او تابلویی از یک آدمیرال کشید .این
تصویر آنقدر زنده وطبیعی بود که فیلیپ
چهارم پادشاه اسپانیا که تصادف ًا در همان
روزها از کارگاه نقاش بازدید می کرد آن
را بجای خود ادمیرال گرفت و بشدت
اورا مورد انتقاد قرارداده وگفت :ادمیرال
بهتراست بجای اینکه وقت خودتان را در
کارگاههای نقاشی بگذرانید به دریا رفته
ووظیفه تان را انجام دهید.

احترامنظامی

دراواسط سالهای  ۱۷۰۰میالدی سربازان

کامیکازه ها یعنی خلبانان انتحاری ژاپنی
که در جنگ دوم جهانی با هواپیما خودرا
به کشتی های جنگی دشمن می زدند
وباعث نابودی خود وکشتی می شدند
قبل از حرکت بسوی مأموریت خود که
بازگشت نداشت جعبه ای را به مقامات
مافوق خود می دادند که پس از مرگشان

تحویل خانواده آنها شود ویادگاری از
آنهاباشد  .دراین جعبه ها بجای خاکستر
اجساد ناخن های این خلبانان قرارداشت
که قبل از مأموریت گرفته وبعنوان یادبود
به خانواده خود می دادند.
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معجزه فرعون اه

فراعنه مصر همیشه صورت خودرا می
تراشیدند اما بدلیل پرستیژ شخصی
ازریش های مصنوعی استفاده می کردند
که ازرشته های طال ساخته شده بود وبا
یک روبان به پشت سرشان بسته می
شد .مردم فکر می کردند که اینهم یک
معجزه فرع.ن است که دارای ریش

آمار ردمورد حجاب رداریان

درسال  ۲۰۱۴آماری درباره حجاب
اسالمی درایران گرفته شد اما نتیجه آن
اعالم نگردید .اخیرا ً حسن روحانی رئیس
جمهوری اسالمی این آماررا منتشرکرد.
برمبنای این آمار دولتی  ۴۹درصد مردم
با حجاب اجباری مخالفند.این آمار پس از
آنکه زنان ودختران درایران علیه حجاب
اجباری دست بتظاهرات زدند منتشر شد
تا بگوید اکثریت  ،یعنی  ۵۱درصد با این
حجاب اجباری موافقند.

درسال  ۱۲۰۰میالدی گل میخک توسط
سربازانی که در جنگهای صلیبی شرکت
کرده بودند به اروپا آورده شد . .طبق
تحقیقاتی که صورت گرفته  ۲۰۰۰سال
قبل ازآن این گل در مشرق زمین پرورش
داده می شد.

شغلربایزاننرعبستان

اخیرا ً عربستان سعودی کار کردن برای
زنان را آزاد اعالم کرده است  .برای ۱۴۰
پستی که در فرودگاه های عربستان و
ورودی های مرزی و اداره گذرنامه وجود
داشت  ۱۰۷هزار زن نامنویسی کردند .این
برای نخستین باراست که زنان درعربستان
اجازه درخواست کار پیدا کرده اند.
اززمانی که ملک سلمان روی کارآمده
است و با کوشش ولیعهد این کشور
تالش برای مدرنیزه کردن عربستان شدت
گرفته است.

رددسرپولدارشدن

اخیرا ً در ایالت نیوهمشایر زنی برنده بلیط
بخت آزمایی به مبلغ  ۵۶۰میلیون دالر
شد .او پس از برنده شدن و اعالم نامش
در بعضی رسانه ها علیه مقامات ایالت
نیوهمشایر شکایت کرد .وکالی او می
گویند با اعالم نام او  ،این زن دیگر نمی
تواند براحتی به سوپر مارکت برود و یا در
مأل عام حضور یابد زیرا می ترسد کسانی
به طمع نیم میلیارد دالر پولی که او برده
است به جانش سوء قصد کنند.

تلفن همراه وخطرات آن

بطور متوسط یک آمریکایی بهنگام راه
رفتن یک چهارم وقت خودرا صرف
مکالمه تلفنی و یا نگاه کردن به صفحه
تلفن همراهش می کند .تاکنون تعداد
زیادی از این استفاده کنندگان تلفن همراه
دچار ضایعاتی شده اند و دراثر برخورد با

احساسات قالبی

هم اکنون در بعضی از ایالت های آمریکا
نگاه کردن به تلفن همراه درحین رانندگی
ممنوع است و در بعضی ایالتها نیز حتی
نگاه کردن به تلفن همراه حین راه رفتن
در مکانهای عمومی مشمول جریمه خواهد
بود.

مردیهکزنبود

جمس باری پزشک معروف انگلیسی که
بعنوان بازرس کل بیمارستانهای انگلستان
درآفریقای جنوبی وهندشرقی تعیین شده
بود درسال  ۱۸۶۵در هشتادسالگی فوت
کرد .درآن زمان بود که معلوم شد او یک
زن بوده وبرای تحصیل دررشته پزشکی
که درآن زمان فقط به مردان اختصاص
داشت به لباس مردانه درآمده بود.

شباهت عجیب

این روزها زنان ایرانی حق ورود به
ورزشگاههارا ندارندوماه پیش شاهدبودیم
که بعضی از دختران با گذاشتن ریش
مصنوعی و پوشیدن لباس مردانه سعی
داشتند به ورزشگاه واردشوند.وبعضی از
آنها موفق شدند.
در دوران باستان دقیق ًا این وضع دریونان
جریان داشت .درآن دوران یکی اززنان
یونانی بنام « فرانیکادی رودی » تصمیم
گرفت مسابقات کشتی را که پسرش
درآن شرکت داشت ازنزدیک ببیند .

ناپلئون سوم امپراطور جاه طلب فرانسه
دوست داشت که بمیان مردم برود و
باحساسات آنها جواب بدهد .ولی سالها
بعد که خاطرات «بیتری» رئیس پلیس او
منتشر شد معلوم گردید جریان آن ابراز
احساسات از چه قرار بوده است  .بیتری
دراین خاطرات می نویسد:
« امپراطور عادت کرده بود درمراسم
مختلف به میان جمعیت برود ودست
مردم را بفشارد ولی منهم کار خودم
را بلد بودم  .باین ترتیب که او هروقت
هرحا میرفت تادستهایی را بفشارد آن
دستها متعلق به به مأموران من بودند که
امپراطور تصور میکرد مال دوست داران
اوست !

مجوز عجیب ربای ازدواج

سالها پیش زمین لرزه شدیدی دراندونزی
روی داد که باعث زادوولد زیاد موش ها
شد .دولت اندونزی برای اینکه بااین موش
ها مبارزه کند تصمیم عجیبی اتخاذ کردو
دستورداد نامزدهایی که می خواهند
ازدواج کنند باید پنجاه عدد ُدم موش به
مقامات مربوطه ارائه دهند تا اجازه ازدواج
دریافت دارند.

آلبرت اهل اجاره ای

شعراهی جالب

*یک دوبیتی که مصراع اول آن یک
حرفی ،مصراع دوم آن دوحرفی ومصراع
سوم سه حرفی ومصراع چهارم چهارحرفی
است :
ای آرزوی روان و ای داروی دل
باگونه تو گونه گل شد باطل
نقش صنم چین ببر تست خجل
بُتگر نکند پیکر نقشت بچگل
توضیح  :چگل یا چگلیان طایفه ای از
ترکان قراخانی بودند که دراوایل قرن
چهارم قمری به سمرقند و ماوراءجیحون
تسلط یافته وسلسله ایلخانیان را تشکیل
دادند .زنان چگل نزد شعرای قدیم به
زیبایی مشهور بودند.
* یک بیت که هم ازطرف راست به چپ
و هم از جانب چپ به راست خوانده می
شود:
شو همره بلبل بلب هر مهوش
شکر بترازوی وزارت برکش
*یک دوبیتی که هم از افقی خوانده می

درسال  ۱۸۶۱ملکه ویکتوریا دستورداد
بیادبود همسرش شاهزاده آلبرت ساختمان
آلبرت هال را درلندن بنا کنند .وقتی
زمین این بنا انتخاب گردید صاحب زمین
حاضر به فروش آن نشد اما موافقت کرد
که آن را برای  ۹۹۹سال ازقرارسالی
 ۱۹شلینگ اجاره دهد .ساختمان رویال
آلبرت هال در سال  ۱۸۶۷میالدی
شروع و در تاریخ  ۲۹مارس  ۱۸۷۱به
اتمام رسیده است ،این سالن مدتی محل
برگزاری مراسم انتخاب دختر شایسته
جهان بود و کنسرتهای بزرگ نیز دراین
سالن برگزارشده ومی شود .چندتن از
خوانندگان ایرانی نیز دراین سالن کنسرت
داده اند .گنجایش این سالن حدود۵۵۰۰
نفراست.

آزادی

کوتاه وخواندنی

درسال  ۱۹۰۳اسکلت کاملی ازیک
انگلیسی که ن ُه هزار سال پیش درگذشته
بود بدست آمد .این اسکلت سالها مورد
مطالعه قرارگرفت و اخیرا ً اعالم شد که
با انجام آزمایشات دی .ان.اِی برروی
این کالبد مشخص شده است که
انگلیسی های اولیه رنگین پوست بوده
اند  .موهایشان مجعد وفرفری بوده و لی
چشمانی آبی داشته اند.
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کوتاه

وخواندنی
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اتومبیل و یا موانعی که برسر راهشان بوده
است زخمی و حتی جان خودرا ازدست
داده اند.

باتوجه به اینکه درآن زمان اینکار برای
زنان ممنوع بود او لباس مردانه پوشید
وخودرا جای مربی پسرش معرفی کرد
لیکن شناخته شد وحتی نزدیک بود اعدام
گردد

شود وهم از عمودی:
وفا
بجانت نگارا نداری
بی جفا
وفاکن بدل
نگارا
دوستم مرمرا
نداری بدل
بی جفا مرمرا خوشترا
وفا

نیش زنبور ودیگر حشرالت گزنده  ،گاه
فقط یک تورم ساده ی موضعی درروی
پوست ایجاد می کند  .اما گاهی اوقات
نیز ممکن است بسیار خطرناک باشد .
اثر نیش زنبور × ازفرد به فرد تغییر می
کند  .عموم ًا مردها بهتراززنها نیش زنبوررا
تحمل می کنند  .اگر چندین زنبور درآن
واحد انسان را نیش بزنند چه بسا ممکن
است موجب مرگ شوند .زهری که که
بانیش این حشرات وارد بدن انسان می
شود ایجاد درد درونی وتشنج می نماید.
اگر این دو عارضه شدید بود مراجعه به
پزشک الزامی است .

تغییر ساعت درتابستان وزمستان

آزادی

آیا تغییر ساعت در فصل زمستان و تابستان
بر ساعت درونی انسان یا «بیو ریتم » اثر
منفی می گذارد؟ در اروپا انتقادهایی برای
تغییر ساعت صورت گرفته و گفته می شود
جلو بردن یک ساعت در تابستان باعث
برهم خوردن نظم بیو ریتم بدن می گردد.
موافقین می گویند این تغییر ساعت مفید
است  .اگرچه مطالعاتی که درسال ۲۰۱۴
صورت گرفت نشان داد که اکثریت
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این تغییر
ساعت رضایت دارند .در آمریکا نیز
دربعضی ایالت ها ازجمله هاوایی و آریزونا
سالهاست که زمان در تابستان و زمستان
تغییر نمی کند و فعال کالیفرنیا وفلوریدا
نیز درصدد هستند با کسب موافقت کنگره

می یابد  .حال اگر دانشمندان بتوانند از
کاهش این ملکول بهنگام افزایش سن
جلوگیری کنند اکسیر جوانی را دراختیار
خواهند داشت .آزمایشاتی برروی موشها
صورت گرفته که نتیجه مثبت داشته است.
بعید نیست که بزودی شاهد استفاده این
اکسیر برروی انسان هم باشیم .

فسیل اسکلت وارونه دایناسورها

اکسیرجوانی
محصوالتی که انسان را جوان نگهمیدارند
از کرم پوست گرفته تا قرص های
شیمیایی که جزئی از صنعت دارویی ۲۵۰
میلیارد دالری است هنوز نتوانسته اند
اکسیر جوانی را دراختیار بشر قرار دهند.
گروهی از کارشناسان براین باورند که
درعین حال به این اکسیر بسیار نزدیک
شده اندو با دست یابی به ماده ای بنام :
 Nicotinamide Adenine Dinucleotideکه
مخفف آن NAD+است کشف اکسیر
جوانی غیر ممکن نیست  .کارشناسان
دانشگاه هاروارد دربوستن می گویند این
ماده مهمترین ملکولی است که دربدن ما
قراردارد و بدون آن درظرف سی ثانیه
خواهیم ُمرد.ماده ملکولی است که در
هرسلوب موجود زنده وجوددارد ووظیفه
آن تنظیم ریتم افزایش سن و نگهداشتن
کارکرد همه بدن در شرایط مناسب است .
با افزایش سن این ملکول دربدن کاهش

 Ankylosaursها ظاهری عجیب و
غریب داشتند ،که حتی با استانداردهای
دایناسورها نیز هماهنگی نداشت :آنها چاق
و خپل بودند  ،و دمشان گرز مانند بود .اما
بسیاری از دانشمندان ،دالیل دیگری را
برای برجسته بودن این نوع دایناسور ارائه
می کنندوآن این است که  -اکثرا وارونه

شکم آنها وارونه شده اند.

فرمول محاسبه کالری
آیا فرمولی وجود دارد که نشان دهد یک
شخص روزانه چه مقدار کالری باید
بسوزاند تا سالم بماند؟
عوامل متعددی وجود دارند که میزان
کالری راکه باید درطول روز دربدن شما
بسوزد تا شمارا سالم نگهدارد ،تعیین می
کنند .اما دانشمندان همه این عوامل را
دریک فرمول برای شما خالصه کرده اند.
این فرمول برای زنان ومردان فرق دارد.
فرمول برای زنان برطبق معادله Mifflin-
 St. Jeorچنین است :
( ۹/۹۹ضربدروزنبدنبرحسبکیلوگرم)
بعالوه( ۶/۲۵ضربدرقدبرحسبسانتیمتر)
منهای ( ۴/۹۲ضربدر سن برحسب سال )
منهای عدد ۱۶۱
وفرمول برای مردان ازاین قراراست :
( ۹/۹۹ضربدر وزن برحسب کیلوگرم )
بعالوه ( ۶/۲۵ضربدر قد برحسب
سانتیمتر) منهای ( ۴/۹۲ضربدر سن
برحسب سال) بعالوه عدد ۵

سرعت خون دربدن
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فسیل شده اند .دلیل این ویژگی عجیب
و غریب ده ها سال نامعلوم بود ،اما به
لطف همکاری باارزش دیرینه شناسان
و کارشناسان آرمادیلو ،سرانجام دلیل این
وارونه بودن آنها بهنگام مرگ و بدنبال آن
فسیل شدن مشخص گردید.
از دهه  ،1930دیرینه شناسان نظریه های
متعددی مطرح می کردند ،که هیچ کدام
ثابت نشد .بنابراین جوردن مالون ،دیرینه
شناس دایناسور درموزه تاریخ طبیعی
کانادا در اتاوا ،تصمیم گرفت تا هر یک از
این نظریه ها را آزمایش کند تارمز و راز
را پیدا کند.
تیم مالون با تهیه یک ماکت سه بعدی
از  ankylosaurوآزمایش برروی آن متوجه
شد که دلیل وارونه شدن آنها یا یک موج
شدید بوده است ویا کالبد آنها توسط
مهاجمین برای خوردن گوشت لذیذ ناحیه

اگر طول رگهای بدن را اندازه بگیریم
به بیش از یکصد هزار کیلومتر میرسد.
اما تعجب می کنید اگر بدانید که یک
دور گردش کامل خون در این راه پر
پیچ وخم فقط  ۹۰ثانیه طول می کشد.

خون در ادرار  ،عالئم ،علل ودرمان
دربیشتر موارد خون درادرار بطور تصادف
هنگامی که آزمایش ادرار برای معاینه
کلی ( چک آپ) انجام می شود کشف
می گردد.
معموالً مقدار خون درادرار بیمار مبتال
بقدری اندک است که باچشم غیر مسلح
دیده نمی شود وتنها بکمک آزمایش ادرار
ومیکرسکپ می توان به آن پی برد.
درعده دیگری ادرار به وضوح خونین است
وبه رنگ قرمز ،صورتی  ،ویا قهوه ای در می
آید(. )Gross Hematuria
باوجود اینکه بیشتر بیماران مبتال به
خونریزی ادرار ی دچار نیستند وشکایتی
ندارند  ،نباید این امررا نادیده گرفت  .به
توصیه دکتر آنجال ب .سمیت از بخش
بیماریهای ادراری دانشگاه کارولینای
شمالی اگر خون درادرار کشف گردد ،
وتکرار آزمایش ادرار مثبت باشد  ،باید
آنرا جدی تلقی کرده  ،وبرای ارزیابی
بیشتر ودرمان به متخصص بیماریهای
ادرار مراجعه نمود.
عوامل مستعد کننده خونریزی درادرار
* پیشینه خانوادگی بیماری کلیه
* عفونت مزمن دستگاه ادراری
* کشیدن سیگار  .اتیاد به سیگار خطر
بروز سرطان های مثانه وکلیه را افزایش
می دهد.
* مواد شیمیایی در محل کار.
* درمان با اشعه (رادیوتراپی) برای درمان
سرطان های لگن خاصره .
علل شایع و غالب ًا بی خطر خون درادرار
خوشبختانه درغالب موارد وجود خون
درادرار نشانه بیماری خطرناکی نیست .
علل چندی ممکن است موجب خونریزی
در ادرار گردند:
عفونت دستگاه ادرار ،بزرگ شدن غده
پروستات  ،سنگ کلیه  ،ورزشس شدید
مانند دویدن به مدت طوالنی  ،داروهای
رقیق کننده خون مانند آسپرین  ،داروهای
ضد درد وآنتی بیوتیک ها  ،رابطه جنسی و
عادت ماهیانه در بانوان .
علل مهم خونریزی درادرار
این بیماری ها حائز اهمیت اند ونیاز فوری

به درمان دارند:
* التهابات کلیه  ،مجرای ادرار ،مثانه  ،و
پروستات
* بیماری کلیه همراه با چند کیست
()Polycystic
* سرطان های دستگاه ادراری  .تنها عده
کمی از بیمارانی که دچار خونریزی ادرار
میکروسکپی هستند مبتال به سرطان می
باشند .دربیشتر موارد بیماران مبتال به
سرطان کلیه یا مثانه نشانه بالینیس ازخود
نشان نمی دهند و غده سرطانی بدون
عالئم به رشد خود ادامه می دهد .به باور
پروفسور مایکل کنلی ( )M.Kennellyاز
بخش جراحی دانشگاه کارولینای شمالی،
عالئم  ،هنگامی ظاهر می گردند که
بیماری قابل درمان نیست  .درمراحل اولیه
که خون درادرار ظاهر می گردد  ،مراجعه
به متخصص برای تشخیص ودرمان حائز
اهمیت بسیار است .
تشخیص سبب خونریزی درادرار
درصورت کشف خون درادرار تکرار
آزمایش ادرار برای تأیید نتیجه آزمایش
نخستین ضروری است  .پزشک معالج
باید سوابق بیمار مانند داروهای مصرف
شده  ،احساس درد درناحیه مثانه یا کلیه
 ،پیشینه عفونت ها  ،سنگ کلیه  ،کشیدن
سیگار  ،عادت ماهیانه  ،و ضربه را جویا
گردد .معاینه کامل بدنی درمردها شامل
معاینه مقعد باانگشت ()Rectal Exam
برای تشخیص بزرگ شدن پروستات ،
ودرزنها معاینه زنانگی ()Pelnic Exam
ضروری است .
دربعضی موارد آزمایش تکمیلی و
اختصاصی زیر برای تشخیص بیماری که
سبب خونریزی ادراری گردیده ضروری
است :
 -۱سیستوسکپی  :بادستگاه سیستسکوپ
پزشک متخصص می تواند درون مثانه
ومجرای ادرار ( لوله ای که به مثانه متصل
است  ،و ادرار ازآن به خارج دفع می
شود و میزنای نام دارد) را معاینه کند.
سیستوسکوپ ازیک لوله نازک که
درانتهای آن یک دوربین مجهز به نور
است تشکیل شده است .
 -۲عکس برداری های اختصاصی از کلیه :
عبارتند از اولتراساوند  ،سیتی اسکن و
 . MRIاین آزمایش ها به تشخیص

سرطان ها  ،سنگ مثانه یا سنگ کلیه ،
بزرگ شدن پروستات  ،و بیماریهای دیگر
کمک زیادی می کند.
 -۳آزمایش خون برای تعیین میزان
پروتئین و کراتی نین  .افزالیش این مواد
نشانه بیماری کلیه می باشد.
درپاره ای موارد پزشک معالج قادربه
یافتن علت خونریزی درادرار نیست .
درچنین شرایطی تکرار آزمایش ها پس
از یک یا چند سال ضروری است .
درمان
درمرحله اول کشف علت خونریزی
درادرار دارای اهمیت فراوان است  .اگر
علت  ،عفونت باشد درمان با آنتی بیوتیک
مؤثر است  .سنگ کلیه گاهی بخودی خود
و بدون درمان وگاهی با مصرف داروها
دفع می شود  .درموارد دیگر عمل جراحی
درمان انتخابی است و.
درصورت تشخیص سرطان کلیه یا مثانه
پزشک معالج باید بیماررا به متخصص
سرطان ( )Oncologistیا جراح دستگاه
ادرار معرفی کند .سرطان های کلیه و
مثانه را می توان باعمل جراحی  ،شیمی
درمانی یا با اشعه ایکس ()Radiation
درمان کرد .درمان سرطان هائی که
درمراحل اولیه کشف می گردند موفقیت
آمیز تر خواهد بود.

آزادی

آیا نیش زنبور خطرناک است

زمان را درطول سال ثابت نگهدارند .زیرا
براین باورند که تغییر ساعت برای انسان
ضرردارد.

علمی
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پُرسش

وپاسخ

دکتر همایون آرام  -نیویورک

آنجا

از اینجا

ارینا که در بین چهار هزار شرکتکننده به عنوان ملکه زیبایی در قزاقستان انتخاب
شد بعد از فینال اعالم کرد که نام اصلیاش «ایلی» بوده و پسر است.

از

پسری درقزاقستان ملکه زیبایی شد

کاریکاتور چهل سال پیش از خمینی
تارنگار حقوق بشر در ایران :هربرت بالک ،کارتونیست آمریکایی ،در سال
 ۵۸کارتونی از یکی از دستورهای خمینی کشیده است:
«هیچ دلیلی وجود ندارد که یک مجرم ابتدا محاکمه شود؛ پس از آنکه
هویت او مشخص شد ،باید بالفاصله کشته شود»

ازهمــــــــــــــــه جا

صدای آلمان  :خشونت ،آوارگی ،قحطی
و عدم دسترسی به امکانات پزشکی؛
به گزارش سازمان یونیسف ،وابسته به
سازمان ملل متحد ،کودکان در یمن را در
وضعیت فاجعهآمیزی قرارداده است .یک
و نیم میلیون نفر از آنها از گرسنگی رنج
میبرند.

در روزهای اخیر تصاویر دردآوری از
وضعیت کودکان و نوزادان در یمن
توجه جهانیان را به خود جلب کرده
است .بسیاری از نوزادانی که در
بیمارستانهای صنعا ،پایتخت یمن،
بستری هستندبا کمبود غذا و دارو
روبروهستند

آزادی

جشنواره ملی عمو نوروز در قزوین

موزه لوور درتهران
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یورونیوز :درهای موزه ملی ایران
که میزبان مجموعه آثاری از موزه
لوور فرانسه است از۱۴اسفندماه ،در
نمایشگاهی با نام «موزه لوور در تهران»
به روی عالقمندان گشوده خواهد شد.
این خبری است که جبرائیل نوکنده
مدیر موزه ملی ایران به یورونیوز در
تهران داده است .
یورونیوز برای نخستین بار پیش از آغاز
به کار رسمی این نمایشگاه ،تصاویری
از آثار منتقل شده به ایران و همچنین
مراحل آماده سازی نمایشگاه را تهیه
نموده است.
سال  ۱۳۹۴شمسی و در پی سفر آقای
ژاک لوک مارتینز مدیر موزه لوور به
تهران ،توافقات اولیه برای نمایش
مجموعه آثاری از موزه لوور در ایران
انجام شد .در پی این توافق و مذاکرات
بعد از آن شامگاه یکشنبه  ۲۹بهمن
ماه ،مجموعه آثار نمایشگاه «موزه لوور
در تهران» از کشور فرانسه به همراه
کارشناسان موزه مذکور به فرودگاه
امام وارد و در امنیت کامل به موزه ملی
ایران منتقل شد.
جبرائیل نوکنده مدیر موزه ملی ایران

در گفت و گو با یورونیوز با بیان
اینکه این نمایشگاه شامل  ۵۱اثر از
تمدنهای باستان در غرب آسیا ،اروپا
و شمال افریقا و مجموع ه نقاشی از آثار
هنرمندان بزرگ اروپا است می گوید:
«این مجموعه از هشت بخش موزه لوور
انتخاب شده و قرار است در چهار بخش
اصلی با عناوین تولد یک مجموعه ،تولد
یک موزه ،رویای جهانی شدن و یک
موزه زنده ،در موزه ملی ایران به نمایش
در آید.

آزادی

خبرگزاریهای ایران از بازداشت چند زن
خبر دادهاند که قصد داشتند برای تماشای
مسابقه فوتبال استقالل تهران و پرسپولیس
وارد ورزشگاه آزادی شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر این زنان که
« قصد داشتند با پوشش پسرانه وارد
ورزشگاه شوند از سوی ماموران بازداشت
شدند و به بیرون از ورزشگاه هدایت
شدند».خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده
است که یکی از این زنان پرچم استقالل
را در دست داشته و دیگری میخواسته با
پرچم پرسپولیس وارد استادیوم شود ،اما
ماموران پلیس آنها را شناسایی و دستگیر
کردهاند.
در ماههای اخیر تصاویری در شبکههای
اجتماعی منتشر شده که حاکی از حضور
زنان در میان تماشگران مسابقات فوتبال
در پوشش مردانه بود.

حضور جیانی اینفانتینو ،رئیس فیفا در
میان تماشاگران داربی روزپنجشنبه اول
مارچ باعث طرح این نگرانی شده که
جلوگیری از حضور زنان در استادیوم
باعث خدشهدار شدن وجهه ورزش ایران
در مقابل این مقام بلندپایه ورزشی شود.
بسیاری از کاربران توییتر با اشاره به همین
مسئله ،خواهان واکنش رئیس فیفا به این
موضوع شدهاند .تعدادی از زنان هم بدون
در نظر گرفتن این ممنوعیت به استادیوم
آزادی رفتند.
چند روز پیش همشهریآنالین گزارش داد
که مهمترین انگیزه آقای اینفانتینو(عکس
زیر) برای سفر به ایران «حل مشکل منع
ورود بانوان به ورزشگاههای مسابقات
فوتبال است که به یکی از دغدغههای او
در دوران ریاستش بر فدراسیون جهانی
فوتبال تبدیل شده است».

رادیو فردا :تصویر دونالد ترامپ و
کوروش کبیر در کنار یکدیگر روی
یک سکه؛ ضرب شده با عبارات عبری
و انگلیسی از سوی سازمانهای معبد
مقدس در اورشلیم؛ دلیل؟ :این باور که
کوروش کبیر و ترامپ ،حتی با فاصله
تاریخی  ۲۵۵۷ساله از یکدیگر ،نقشی
یکسان در پاسداری از اورشلیم برای
یهودیان ایفا کردهاند.
کوروش کبیر در سال  ۵۳۹پیش از
میالد با تسلط بر «باب ِل» زمینه بازگشت
یهودیان تبعیدی به میهن خود در
سرزمین اسرائیل ،کنعان آن زمان ،را
فراهم کرد؛ و دونالد ترامپ نیز در این
هفتهها اورشلیم را به عنوان پایتخت
اسرائیل به رسمیت شناخت.
از نظر یهودیانی مانند پروفسور وایس
و ربای پروسوپ در سازمانهای معبد

مقدس در اورشلیم فاصله  ۲۵۵۷ساله
یک پرانتز تاریخی بوده و کوروش کبیر
و دونالد ترامپ «رهبران خردمند تاریخ
هستند که باید تجلیل شوند».
سازمانهای معبد مقدس در اورشلیم
در مقام سپاسگزاری از آقای ترامپ
که سه ماه پیش تأکید کرد زندگی
یهودیان در اورشلیم یک حقیقت
تاریخی است که باید آن را پذیرفت،
تصمیم گرفتند سکهای ضرب کنند که
به یادبود این اقدام رئیسجمهور آمریکا
به یادگار بماند.
به گزارش رسانههای اسرائیل،
سازمانهای معبد مقدس خواستند با
ضرب این سکه ویژه اهمیت تقدس
کوروش کبیر برای یهودیان را نیز به
همگان یادآوری کنند.
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بازداشت عده ای از دختران درورزشگاه

فاجعه دریمن همچنان قربانی می گیرد

سکه ای با تصویر کوروش کبیرو ترامپ

حافظ دراین غزل بصورتی پوشیده ودرعین حال بسیار روشنگرانه  ،ازستمهای عصر خود سخن می
گوید وفاش می سازد که زیر ضربات بیرحم دین فروشان  ،هراندیشه ی شادی جوئی  ،رنگ باخته است

یاری اندر کس نمی بینیم یاران راچه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران راچه شد؟
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
گل بگشت از رنگ خود بادبهاران را چه شد؟
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان راچه حال افتاد  ،یاران را چه شد؟
شه ِر یاران بود وخاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شه ِر یاران را چه شد؟
لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست
تابش خورشیدو سعی باد وباران را چه شد؟
گوی توفیق وکرامت درمیان افکنده اند
کس به میدان درنمی آید سواران را چه شد؟
صدهزاران گل شکفت وبانگ مرغی بر نخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت
کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
ازکه می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟
دردوحیرت ازاوضاع نابهنجار  ،ودیدن فجایعی که بنام
مذهب بدست ریاکاران زاهد نما  ،عصر حافظ را
باسیاهی و تباهی رنگ کرده بود ازهمه واژه های این
غزل شنیده می شود.
دوستی ها ازفرط اندوه وبدبختی به آخر رسیده وگلها
رنگ وطراوت خودرا از دست داده اند.
هیچ کس بفکر دیگری نیست وشهری که مملو از
مهربانی وشادکامی بود به ماتم نشسته است .
مروت وانصاف ازهمه جا رخت بربسته وکرامت
وفضیلت  ،به کلماتی بی محتوی بدل گشته است .
چنان است که گوئی بلبالن هم دیگر ازدیدن گلها
ذوق نغمه سرائی نمی یابند وستاره زهره  ،مثل همیشه
صحن آسمان را به نور زیبای خود روشن نمیدارد تابه
چشم شاعران  ،عود نواز وعشوه فروش بنماید .ذوق

یاری اندرکس نمی بینیم یاران راچه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟
تأسف واندوه همراه با حیرت وسرگردانی  ،ازکلمات
این بیت می تراود .چنان است که گوئی این کلمات
اززبان کسی شنیده می شود که دربیابان حیرت
واندوه  ،ازتنهائی وبی هم زبانی خود حکایت می کند.
بیت دوم :
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
گل بگشت ازرنگ خود بادبهاران راچه شد؟
آب حیوان = آب حیات  ،همان است که درافسانه های
اساطیری آمده است .وگفته اند که خضر واسکندر
هردو درظلمات غاری بدنبال چشمه آب حیات که
آبش عمر جاویدان می بخشد  ،فروشدند  .اسکندر به
آن چشمه دست نیافت وهرگز از غار بیرون نشد .اما
خضر ازآن آب نوشید وعمر جاوید یافت .
فرخ پی = صفتی است که برای خضر ذکر کرده اند
وبه این معناست که او از هرجا عبور می کرده حتی
اگر زمینی خشک وبی حاصل بوده سرسبز ومصفا
می گشته است .
ُگل بگشت از رنگ خود= رنگ گل دگرگون شد.
رنگ وطراوتش ازدست رفت  .دراین بیت حافظ
آشفتگی اوضاع را با تیره شدن آب حیات و رنگ
باختن گلها بیان میدارد.وازخضر وباد بهاری سراغ
می گیرد که یکی دوباره به جستجوی آب زندگی بر
خیزد ودیگری با وزش خود گلهارا طراوت وخرمی ببخشد.

دراوضاع نابهنجاری که سختی اوضاع ووحشت زمانه
اصول مردم داری وارزش دوستی ها راازیاد برده
است  ،سوء ظن وبدبینی بجای مهربانی ویکدلی
نشسته ومردم راازیکدیگر فراری ونسبت بهم بی
اعتماد ساخته است .
بیت چهارم :
شه ِر یاران بود وخاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شه ِر یاران را چه شد؟
شه ِر یاران = شهری که همه مردم آن باهم دوست
ویار یکدیگر بودند = دیاردوستان.
سرآمد= پایان یافت  .تمام شد.
شهر شیراز که در عهد کودکی وجوانی حافظ شاد
ودلنواز بود ومردم درآن با لطف وصفا در کنار هم
می زیستند  ،حاال زیر ستم حکومت جباران جاهل
وسفاک ودرنتیحه رعب ووحشتی که دردلها پدید
آمده ،به دیار نامهربانان وازهم رمیدگان بدل گشته
است .
حافظ متأسف و متحیر است که چگونه آن همه
مهربانی وبرادری  ،درشهر شیراز این چنین جای
خودرا به بیگانگی ونامهربانی داده است ! وبا تعجب
می پرسد چه برسر این شهر آمده است ؟
بیت پنجم :
لعلی از کان مروت برنیامد سالهاست
تابش خورشیدو سعی بادو باران را چه شد؟
لعل = سنگی قرمز رنگ که در معدن بوجود می آید.
سنائی گفته است :
سالها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب
لعل گردد دربدخشان یا عقیق اندر یمن

آزادی

«آزادی»

کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد؟
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اشاره :
غزل زیر از حافظ است که توضیحات مربوط
به آن را با استفاده از کتاب «دمی باحافظ» اثر
دکتر عفت برادران رحیمی برای این شماره
نوروزی انتخاب کرده ایم  .چنانچه مایل به خرید
این کتاب هستید با تلفن  3102071969تماس
بگیرید.

مستی میگساران ناپدید گشته وزیر ضربات بیرحم
دین فروشان  ،هراندیشه ی شادی جوئی  ،رنگ باخته
است .
حافظ که همه این احوال جانگزا واندیشه سوزرا این
چنین با فصاحت و بالغت همراه باسوزودرد بیان
کرده است  ،حیرت خودرا درمقابل اینهمه فجایع
پوشیده نمی داردوچون از منطق نابکارانی که بنام
دین وخدا روزگار مردم را سیاه کرده اند سر درنمی
آورد  ،بالحنی طعن آمیز این بیداد را به مصلحت های
موهوم واسرار الهی منسوب می دارد تا بتواند ضمن
توصیف دوران خود  ،ازتیغ ریاکاران بقدرت رسیده
درامان بماند.
بیت اول :

چنانکه می بینیم حافظ همچنان  ،بصورتی پوشیده
ودرعین حال بسیار روشنگرانه  ،از ستمهای عصر
خود سخن می گوید .یعنی اوضاع آنچنان دگرگون
شده است که به طبیعت هم اثر کرده ورنگ آب
وطراوت گلها هم تغییر کرده است .
بیت سوم :

گوی توفیق وکرامت درمیان افکنده اند
کس به میدان در نمی آید سواران راچه شد؟
توفیق = موفقیت  ،موفق شدن  -کامیابی
کرامت = کارهای فوق العاده  ،خارق العاده
دراین بیت حافظ کامیابی درکارها ودست یازی به
اعمال خارق العاده را به گوی تشبیه کرده که اگر
چه همیشه فرصت انجام چنین کارها موجود است
 ،اما درزمانه او هیچ کس به کارهای بزرگ دست
نمی زند ودرصدد موفقیت وفائق آمدن بر بدیها
وریاکاری ها نیست  .گوئی رعب ووحشت  ،مردم را
از تحرک باز داشته ونامردمی ونامهربانی اعصاب را
فلج کرده است .واینهمه  ،از ناامنی دوران وناخشنودی
اذهان مردم ناشی می شود.
بیت هفتم :

بیت نهم :
حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟
حافظ دراین بیت با طعنه  ،فساد و بیدادی که زمانه
اورا دگرگون ساخته وخشم واندوهی که جامعه

صدهزاران گل شکفت و بانک مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد َهزاران را چه شد؟
َهزار= به معنی بلبل با عدد هزار دراین بیت ازبازی
های لفظی حافظ است  .ضمن ًا چون عندلیب هم به
معنی بلبل است حافظ با بکاربردن دوکلمه عندلیب
و َهزار دریک بیت صنعتی بدیع بکار برده که نزد
شاعران دیگر هم وجوددارد.
حافظ جای دیگر همین صنعت را بکاربرده وگفته
است :
نه من برآن ُگل عارض غزل سرایم وبس
که عندلیب تو از هرطرف هزارانند
وسلمان ساوجی سروده است :
صدهزاران بلبل خوشگو است درباغ وجود
گرنباشد چون تو اس سلمان هزاری  ،گو مباش
دراین بیت حافظ بااستفاده از آوازبلبل موقع شکفتن
گلها  ،می گوید چگونه است که دیگر بلبل ها نیز
بدیدن گلها نغمه سرائی نمی کنند؟ چه بالئی برسر
بلبلها آمده است ؟!
که البته منظورش ازشکفتن گلها دراینجا بوجود آمدن
نابسامانی ها ونارضائی های مردم است وقصدش از
آوازبلبل ها کوشش وعملی برای از میان برداشتن
علل این نابسامانی ها ونابود کردن قدرت ستمگران
است ومتعجب است که با همه دردو رنجی که مردم
تحمل می کنند هیچ کس بفکر رهائی نیست و هیچ
کوششی برای رفع ظلم وبیداد بعمل نمی آید.
بیت هشتم :
زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت
کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟

آزادی

باد بهـاران ویاد یاران اززبان حافظ

جای دیگر حافظ گفته است :
گفت حافظ من وتو محرم این راز نه ایم
ازمی لعل حکایت کن و شیرین دهنان
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دکتر عفت برادران رحیمی

دراین بیت حافظ انصاف ومروت را به معدن لعل
تشبیه کرده وکوشش مادران ومعلمین اجتماع را به
تابش خورشید و سعی بادوباران .ومتعجبانه می پرسد
چه عواملی سبب شده است که انصاف ومروت
دراجتماع نابود گشته وجز ظلم وبیداد حکومت نمی
کند؟!
درواقع  ،دردنباله ابیات قبل این غزل  ،حافظ می
خواهد بگوید که حکومت جباران که مهربانی ها را
به خشونت بدل کرده  ،انصاف ومروت راهم از میان
برداشته استوجز نامردمی ونامهربانی درروابط مردم
دیده نمی شود.
بیت ششم :

زهره = یاناهید الهه طرب وموسیقی نامیده شده است.
حافظ  :زهره در رقص آمدوبربط زنان می گفت نوش
نمی سازد= نمی نوازد(دراینجا البته)
این بیت غم آلود ازیأس واندوه حکایت می کند.
واینکه فساد دستگاه حکومتی و بیدادی که برمردم
رفته است گوئی در آسمان هم اثر کرده است  .آنچنان
که ستاره زهره که به خنیاگری وبربط نوازی شهره
بوده دیگر به این شادی ها نمی پردازد ودرزمین ،
میگساران ازفرط افسردگی ذوق باده گساری راازیاد
برده اند.

رافلج ساخته  ،به ماوراء الطبیعه واسرار الهی نسبت
می دهد .
خفقان ووحشت ناشی از حکومت جباران راه اظهار
هرگونه بیان را برشعراو ونویسندگان می بندد
واستعاره و ایهام را جایگزین فاش گوئی می سازد
تا حتی المقدور بهانه را از دست دژخیمان بگیرد.

تجلیل ازآقای اردشیر زاهدی در

سن
ت
ل
مهمانی ی «نظام ما ت»

شعار نظام مالت  ۹۰۰سال است دفاع از ایمان ومراقبت از ُفقرا ست

« حضور شما را در مهمانی سنتی the
Service Hospitalier of the Swiss Order
 of Maltaخوش آمد می گویم وازسازمان

آزادی
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و همه کسانی که در تحقق این مهمانی
سهیمند سپاسگزارم  .ما به ویژه از حامیان
خود تشکرمی کنیم ،بدون سخاوت آنها
بقای سازمان ما امکان پذیر نبود.
حق شناسی خودرا از عالیجناب اردشیر
زاهدی سفیر سابق ایران در آمریکا
و انگلستان بخاطر وفاداری ،نجابت و
سخاوتمندی اش ابراز میدارم .
امشب ،ما نیز فرصتی برای سپاس از حدود
 800داوطلب که به طور فعال در پروژه
های  SHOMSشرکت می کنند داریم .
برنامه های آینده ما بر مبارزه علیه
محرومیت تمرکز دارد؛ برای کمک به
کسانی که در شرایط شکننده بسر می
برند و نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از
نظر اخالقی نیزدر حاشیه زندگی می کنند.
امروز بزرگترین مشکل جامعه ما ،تنهایی
وماندن درحاشیه است .
درپایان  ،شب فوق العاده ای را برای همه
شما آرزو می کنم » .
سفیر زاهدی درمیان کف زدن وابراز
احساسات صمیمانه حاضرین از جای
خود برخاست وضمن تعظیم دربرابر این
احساسات از سخنان مهرآمیز فرمانده
تشکر کرد.
***
فراموش نمی کنیم که در فوریه سال
 ،2016در مراسمی که در محل
اقامت سفیرزاهدی در ،Montreux
برگزارشد دکتر Gilles de Weck,
رئیس وقت مؤسسه مدال مالتا ،
با یادآوری عزت نفس و خیرخواهی ها و
اهداف بشردوستانه ،سفیراردشیر زاهدی
باالترین مدال طالی مالت یعنیTHE،
 GRAND CROSSرا به او اعطا کرد
***
تاریخ شوالیه های نظام مالت Order of

Above: H.E. Ardeshir Zahedi Mrs. Claudia Robine Mr. Jean-Sebastian
Robine
Below: From left to right : H.E. Ardeshir Zahedi, Mrs. Samira Susmann,
H.E. Luis Eduardo Susmann

Front row, seated - Right to Left:Mrs. Patricia Dozio,Countess Isabelle von Salis ,Ms. Laetitia Roch ,Mrs. Thèrese Roch ,Prof. Dr. Abbas Milani ,Dr. Paola
Ereditato,Mrs. Marie-France Smith,Mrs. Maria Pedotti,Mrs. Regina Frey,Dr. Andreas Messikommer,
Second row, seated - Right to Left:Dr. Ali Garacheman, Mrs. Ali Garachemani
Back row, standing - Right to Left:H. E. Count Gaudenz von Salis,Mr. Colin Dozio Dr.Ghavami,Mr. Jean Sebastien Robine,H.E.Ardeshir Zahedi
Mrs. Claudia Robine,Ms. Fanny Kirchoff ,Marchese Mariofilippo Brambilla di Carpiano,Mr. Jean-Marc Thomet,Mrs. Krystin Bise,Mr. David von Arx,
Mrs. Claudia von Arx, Mr. Konrad von Arx,Mrs. Kai Heule,Dr. Kai Heule,Mr. Hector Smith,Mrs. Julia Gabison,H. E. Ambassador Pedotti,Dr. Adiborz Dehnad

Above: some of gusts of the Ball With H.E.Ardeshir Zahedi
Below: From left: H.E. Amb. Julio Simon Castanos ( Ambassador of
Dominican Republic), H.E. Ardeshir Zahedi,Ambassadrice Carolina Castanos,
Prof. Abbas Milani

Above:From left : Ambassadrice Bourehla, H.E. Ardeshir Zahedi,H.E. Amb.
)Mourad Bourehla (Ambassador of Tunisia
Below From left to right :Guest officier Italien,Mr.& Mrs. Roberto
Vargas,H.E. Ardeshir Zahedi,Prof. & Mrs. Gaetano Scaravelli

آزادی

حضور بسیاری از شخصیت ها ،چندتن از
سفیران دولت ها و اعضای برجسته جامعه
سویس برگزار گردید .این جایگاه معتبر
به طور سنتی میزبان بزرگترین رویدادهای
ملی و پذیرایی های دولتی است.
این انجمن  ۴۴سال پیش ،در سال
 ،1974برای کمک به فقرا و محرومین
درسویس ایجاد شد .چندین داوطلب،
اعضای نظام مالتا  Order of Maltaو
جامعه سنت جان پایه گذار این انجمن
بودند که همچنان ازنظر گستردگی و
اهمیت رو به رشد است .
در طول دهها سال SHOMS ،با طیف
وسیعی از فعالیت های انسانی و متنوع
همراه بوده است و صدها نفررا از
بدبختی ،فقر ،بیماری و آشفتگی نجات
داده است.
به غیر از خدمات پزشکی سنتی به
نیاز مندان،داوطلبان با بیماران ،خانواده
هایشان و به ویژه کسانی که دارای
معلولیت های فیزیکی هستند همراه
بوده اند .امروز انجمن دارای حدود
 800داوطلب فعال بین سنین  12و
 80سال است .حدود  350همکار
وفادار به فعالیت ها کمک می کنند و
به طور منظم در مهمانی خیریه ساالنه
شرکت می کنند .آنها کسانی هستند
که مشارکت سخاوتمندانه آنها خدمات
انسانی  Order of Maltaرا امکان پذیر
می کند.
امسال ،سی وهفتمین سال برگزاری
مهمانی برای جمع آوری کمک
اعضای خیرخواه بود .آقای مارتین
رئیس
کیرچن،
والترس
فون
انجمن Swiss Association of the
 Order of Maltaاز مهمانان برجسته
استقبال کرد .درمیان مهمانان عالی مقام
می توان به واالحضر ت �Christian Arch
 duke of Austriaو,واالحضرت ماری-
آستریدArchdukhess ،اتریش اشاره کرد.
فرمانده خدمات بیمارستانی نظام
مالت سویس Swiss Association of
 ،the Order of Maltaآقای الکساندر

شماره  -۹8سال نهم صفحه 29

the Service
مراسم سنتی مهمانی
Hospitalier of the Swiss Order of Malta
یا باختصار  SHOMSدر سوم فوریه 2018
در  Bellevue Palaceدر برن ،سوئیس با

 Sacerdotiدر خوش آمد گوئی گرم ،ازهمه
شرکت کنندگان و به ویژه سفیراردشیر
زاهدی برای وفاداری و سخاوتمندی
افسانه ای اش ابراز تشکر کرد .او از
مهمانان برجسته ای که سفیر را همراهی
می کردند نیز تشکر کردوگفت :

 Maltaبه لحظات خاصی در تاریخ اروپا
باز می گردد .این آغاز با اولین جنگ های
صلیبی و تالش های پاپ اوربان دوم برای
ایجاد برتری قدرت مسیحیت همراه
بود .در اصل ،هدف مراقبت از سربازان
مسیحی که در عملیات مقدس زخمی شده
بودند ،ومراقبت ازآنها بود .همچنین تغذیه
زائران سرزمین مقدس را نیز مد نظر
داشت بعدها Order of Saint John،در
اوایل قرن  12ایجاد شد که هدف آن در
درجه اول مراقبت از بیماران بود ،از این رو
موسسه  ،میزبان فقرا و بیماران است .شعار

نظام مالت از ابتدا و ازحدود  900سال
پیش "Tuitio Fidei et Obsequium
 "Pauperumباقی مانده است ،که دفاع
از ایمان و مراقبت از فقرا است .در قرن
های اخیر ،خدمات بشردوستانه را به
افرادی از هر عقیده و فرقه مذهبی ارائه
کرده ایم و کمکهای ما تنها به جامعه
کاتولیک یا مسیحی محدود نمی شود.
درحال حاضر ،نظام مالتا Order of Malta
در  120کشور مختلف فعال است و اساسا
در کمک های پزشکی ،اجتماعی و انسانی
مشارکت می کند.

Tuitio Fidei
et Obsequium
Pauperum
The traditional annual Ball
of the Service Hospitalier
of the Swiss Order of Malta
(SHOMS) was held on the
third of February 2018 at
Bellevue Palace in Bern,
Switzerland in presence
of
many
personalities,
several ambassadors and
distinguished members of the
community. This prestigious
place traditionally hosts the
greatest national events and
State receptions.

31  سال نهم صفحه-۹8 شماره

In Switzerland, this service
was created forty-four years
ago, in 1974, to help the poor
and the deprived. Several
volunteers, members of the
Order of Malta and the
Community of Saint John
laid the foundation of the
association which continues to
grow in size and importance.
Throughout the decades
of existence, SHOMS has
diversified its activities and
the range of its humanitarian
engagements; it has saved
hundreds
from
misery,

He was followed by the
commander
of
Service
Hospitalier of the Swiss
Order
of
Malta,
Mr
Alexandre Sacerdoti. In a
warm welcoming speech,
he expressed his gratitude
to the participants and in
particular to Ambassador
Ardeshir Zahedi for his
unswerving
loyalty
and
legendary generosity. The
Commander of SHOMS also
thanked the distinguished
guests that had accompanied
the Ambassador. He said:
“I welcome you to our
traditional ball of the Hospital
Service of the Order of
Malta. My thanks go to the
organisation team and to
everyone that participated in
the realisation of this Ball.
We are particularly grateful
to our sponsors, without their
generosity we could not have
survived.

آزادی

Our special gratitude goes to
His Excellency Ambassador
Ardeshir
Zahedi,
former
Ambassador of Iran to the
United States and to Great

Britain, for his loyalty, gentility
and generosity.
Tonight, we also have the
occasion to express our
recognition to some 800
volunteers who are actively
participating in the projects of
the SHOMS.
Our future plans will be
concentrating on a combat
against exclusion; on helping
those who live in fragile and
marginal conditions, not only
economically but also from
moral point of view. Today,
our society’s greatest problem
is wide-spread solitude.
May I conclude by wishing
everyone of you a wonderful
evening.”

the Order of Malta goes back
to particular moments in the
European history. It starts
with the first Crusades and
the efforts of Pope Urban II to
estblish the supremacy of the
Chrisitan power. Originally it
was to look after the Chritian
soldiers wounded in the holy
expeditions. It also loged and
nourished pilgrims of the
holy land.
Later, the Order of Saint John
was created in the early 12th.
Century primarily to care for
the sick, hence the institution
of Hospital and Hopitalier
hosting the poor and the sick.
The motto of the order from
the start and some 900 years
ago has remained « Tuitio
Fidei et Obsequium Pauperum », that is defence of faith
and caring of the poor. In recent centuries it has offered

Ambassador Zahedi rose to
bow to the hearty applause
of the audience and thanked
the Commander for his kind
words.

H.E. Ardeshir Zahedi,Contess Isabelle Von Salis, Mr. Christian Boesch
H.E. Martin Von Walterskirchen, H.E. Ardeshir Zahedi. H.I.R.H. Archduchess
Marie-Astrid of Austria, H.I.R.H. Archduke Carl Christian of Austria

From left:Ms. Allesia Del Panta Ridolfi, H.E. Ardeshir Zahedi, H.E. Amb.
Marco Del Panta Ridolfi ( Ambassador of Italy)

***
Everyone remembered that in
February 2016, in a ceremony
in the Ambassador’s residence
in Montreux, Dr Gilles de
Weck, the then President of
the Association of the Order
of Malta, in recognition of a
life-long devotion to charity
and humanitarian causes,
had presented Ambassador
Ardeshir
Zahedi
with
the highest decoration of
the Order of Malta, THE
GRAND CROSS Pro Merito
Melitensi. 			
***
The history of the knights of

the humanitarian services to
people of every faith and denomination and is no more
restricted to Catholic or
Christian community.
To-day, the Order of Malta is
active in 120 different countries; it is basically involved
in medical, social and humanitarian assistance.

Please see the pictures for this report and Persian
Translation of this article on pages28-30 , and
Also you can find all picures regardingThe Ball
of the Order of Malta 2018, on H.E.Zahedi’s Face
book at :
www.zahedi.family

Above From left: Dr. Bijan Ghavami,Prof. & Dre. Paola Ereditato,H.E.
Ardeshir Zahedi,Mrs. Gharachemani,Prof. Abbas Milani,Dr. Ali Garachemani
Below,From left : Dr. Adiaborz Dehnad, Mrs. Marie-France Smith,
H.E. Ardeshir Zahedi

Commandant Alexandre Sacerdoti (Commandant of SHOMS) H.E. Ardeshir
Zahedi

Above:H.E.Ardeshir Zahedi and H.E. Martin Von Walterskirchen
Below: H.E. Amb. & Ambassadrice Ridha Bouabid, with H.E. Ardeshir Zahedi

آزادی

A Noble
Institution
with more
than 900-Year
History of
Charity, Love
and Care

poverty, disease and distress.
Apart
from
traditional
medical services to the
people in need, the volunteers
accompany the patients, their
families and especially those
with physical handicaps.
Today the association has
some 800 active volunteers
aged between 12 and 80.
Some 350 loyal associates
contribute to the activities
and regularly attend the
annual charity Ball. They
are the ones whose generous
contributions finance the
humanitarian services of the
order.
This year, it was the 37th
ball of beneficence. His
Excellency
Martin
von
Walterskirchen, President of
the Swiss Association of the
Order of Malta welcomed
the distinguished guests.
The guests of honour of this
edition of the Ball were His
Imperial Highness Christian
Archduke of Austria, and
HRH
Marie-Astrid,
the
Archduchess of Austria.
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The Ball
of the
Order
of Malta
2018

ایرج میرزا

بهار آمد

بهار آمد که گلشن باردیگر روح پرورشد

دگر ره الله ی حمرا چمن رابرسر افسر شد

صبح بهـار

چمن سبط از بساط سبزه گشت و سرو شدرقصان

لبان غنچه رنگین همچنان یاقوت احمر شد

عیدنوروز اول سـال است
همه آنروز رخت نو پوشند
پسـرخوب روز عیـد اندر

خبر بردند بلبل را که گل دربوستان آمد

نوای شادمانی بلبالن را برفلک برشد

دست برگردنش کند چون طوق

شب تاریک ما ازنیمه بگذشت وسحر سرزد

چراغ مهر گردون برگلستان نورگستر شد

چوروشن ازفروغ بامدادان شد چمنزاران

بروی گل درخشان شبنم پاکیزه گوهر شد

صبا آمد بگلزار از بر یارو مرا « سیمین»

زبوی گیسوی جانان دماغ جان معطر شد

مهدی اخوان ثالث

روزبازارگل

شب عیداست درآن سوی خانه

چراغان کرده است آن نسترن باز

		
توگوئی ابر پستانی نموده ست

که بینم جوجه گل هارا دهن باز

		
کنارش یاس زرد سبزپوشم

به عطر آغشته سرتاپای تن باز

		
شب عید است آن  ،یاروز بازار؟

بگو اردیبهشتا این به من باز

ِ
ونشاط اطفال است
روزعیش
چای وشربت به خوشدلی نوشند
رود اول بــه خدمت مـادر
سرودستش ببوسدازسرشوق
صـد چنین سال نو ببینی شاد
بوسه بخشد پدربروی پســر
ازهمــه چیز ناامیـــد شود
نه کسی عیــد ی آورد برِاو
که نجیب وشــریف وباهنراست

آزادی
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طبعم از لعل تو آموخت ُدر افشانیهــا
ای رخت چشمه خورشید درخشانیها
سرو من صبح بهار است به طرف چمن آی
تا نسیمت بنوازد به گل افشانیها
گر بدین جلوه به دریاچه اشگم تابی
چشم خورشید شود خیره ز رخشانیها
دیده در ساق چو گلبرگ تو لغزد که ندید
مخمل اینگونه به کاشـــانه کاشانیها
دارم از زلف تو اسباب پریشانی جمع
ای سر زلف تو مجموع پریشانیها
رام دیوانه شدن آمده درشأن پری
تو به جز رم نشناسی ز پریشانیها
شهریارا به درش خاک نشین افالکند
وین کواکب همه داغند به پیشانیها

گوید این عیدتو مبارک باد
		
بعدآید بدست بوس پدر
		
پسربدچوروز عیـد شود
		
نه پدردوست داردش نه عمو
		
عیدیآنروزحقآنپسراست

خاتمی نوری (نوری)

روزنو

روزدیگرخوانخویشازهفتسینرنگینکنیم

سال نو آغاز با آغــازفروردین کنیم
روزنو برجـای ماند ازروزگار باستان
نیز ما تجدید عهد دوره ی پیشین کنیم
عود درمجمر بسوزانیم توأم با سپنـــد
خانه را بانور شمع و شاخ گل تزیین کنیم
بالب خندان بطرف باغ وبستان بگذریم
خرم وسرمست سیر نرگس ونسرین کنیم
درچمن آثار نقـــــاش طبیعت بنگریم
تافراموش ای صنم صورتگران چین کنیم
درکنــــارسروو بیدوسبزه و آب روان
خاطر افسرده جان خسته را تسکین کنیم
خیز « نوری» جانب شیراز برداریم گام
تا طواف کوی حافظ خواجه شمس الدین کنیم

بهارآید،بهارآید،نگفتم؟
نوآئینروزگارآیدنگفتم؟
جهان خنده رو سرمست وشاداب
بسی بهتر زپارآید  ،نگفتم؟
***
نگفتم سبزه ها سرسبزوچاالک
برون آیند از خلوته خاک؟
نگفتم نوعروس گل زشادی
بتن پیراهن گلگون زند چاک ؟
***
بهارآید،بهارینغزونیکوی
ره آوردش همه رنگ وهمه بوی
خیال انگیز نقش آرد بهرجای
عبیرآمیز گل  ،ریزد بهرسوی
***
بهارآمدکنوندنیاجواناست
جهان گوئی بهشت جاودان است
طبیعت شادومردم زنده اما
دل پردردمن وقف خزان است
***
بهاریاینچنینباحشمتوفر
بدلجوئی مراهم میزند در
ندانم لیک کاین فرخنده مهمان
نهد درکلبه ام پا باردیگر؟!
غالمرضاروحانی*

بهار بهجت زا

دوران گل وزمان شادیست
امروز جهان  ،جهان شادیست
این الله و این شکوفه وگل
درباغ وچمن نشان شادیست
ایران چو بهشت عالم آرای
جای طرب ومکان شادیست
برشاخه گل هزاردستان
گوینده ی داستان شادیست
معشوق نشاط جلوگرشد
خرم دل عاشقان شادیست
مهرومه و عزت وسعادت
تابنده برآسمان شادیست
باوجدوسرور عاشقان را
دل همره کاروان شادیست
هنگام سرور جسم وجان است
باعید وصال دوستان است
* (سراینده ترانه ماشین مشدی ممدلی و یکی یه پوله خروس .وفات در
شهریور  ۱۳۶۴درتهران درسن  ۸۷سالگی)

آزادی

سیمین دخت وحیدی

رتاهنبهار
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نوروزِ کودکان

ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل
شهریار

یحیی آرین پور

نوروز آدم

درپیدایش نوروز باستانی  ،روایت های
بسیاری درسینه ی تاریخ جای گرفته
است که بیشتر آنها  ،شکوه وزیبایی وجنبه
ی افسانه ای دارند.ودرنهایت همه ی آن
افسانه ها  ،جملگی ازیک باور حکایت
دارند :چو جمشید شاه شد و به وضع
سرزمین خود ومردمانش برسید  ،رفاه
و آسایش رافراهم ساخت  .آنگاه فرمان
داد تا تختی از جواهر آراستند وخودبرآن
تخت بنشست .دیوان آن رابردوش گرفته
و به آسمان ها بردند .جمشید به سیاحت
سرزمین های ایران پرداخت  .چون آفتاب
ازشرق بر تخت وی تابیدن گرفت
وجواهرات درشت تخت چنان تابناک
شده بود که مردم تصورکردند انگار
خورشیدی دیگر درآسمان دمیده است
 .مردم ازدیدن این همه شکوه وجالل به
شادی برخاستند وآن روز را رو ِز نو ازماه
اول بهاری دانستند و آن را نوروز خواندند.
ازآن روز به بعد همه ی مردمان عداوت
ها و کینه هارا به کناری نهادند وهمه
روی یکدیگررابوسه زدندوهمدیگررا
درآغوش گرفتند.وبه پایکوبی ودست
افشانی پرداختند .شربت وشیرینی میان
همدیگر پخش کردند ولباس های فاخر
و نو پوشیدندو به منزل های هم رفتند
وهمدیگررا گرامی داشتند.

پیشینه نوروز

آزادی

ریشه های این جشن باستانی قریب
به پنج و یا ششهزار سال پیش
درایران می رسدونوروز جشن ملی
ایرانیان است رأی دانشمند بزرگ
ایران حکیم عمر خیام نیشابوری
درنام نهادن نوروز چنین است :
آفتاب درهر  ۳۶۵شبانه روز و ربعی
به اول دقیقه برج حمل باز آید وچون
جمشید ازآن آگاهی یافت  ،آنروز را
نوروز نام نهاد وپس از آن پادشاهان
ودیگر مردمان آن را گرامی داشتندوآن
روز را جشن گرفتند .درآن روز  ،شاه و
بزرگان ودیگر مردمان  ،ازبامداد ِ نوروز

لباسهای نوبرتن کردند وزینت خودرا
برتن افزودند .ابتدابزرگان ودیگر اشراف
زادگان نزد شاه ودردربار حاضر شدند
وبه شاه تبریک وتهنیت گفتند.
واژه نوروز شبیه هرمزد است وبه همین
خاطر برای ایرانیان قداست دارد .بنابر
اساطیر کهن ایرانیان  ،انسان در چنین
روزی بدنیا آمد.
عده ای براین باورند که ایرانیان
باستان  ،آخرتابستان رانوروز می
دانستند .زمانی که سال را بدو نیمه
تقسیم می کردند.شروع نیمه ی
اول نوروز و سرآغاز نیمه دوم مهرگان
بوده است وما هنوز نمی دانیم که چه
زمانی نوروز به اول آمده ولی میدانیم که
پنج روز اضافی یا« خمسه ی مستسرقه»
پس از چندسال دردسر سازشد.
درتأیید نوروز همان بس که باید اذعان
کرد نوروز شعله ایست تابناک وجاویدان
که ازسپیده دم تاریخ کهن قوم ایرانی
برآمده وهیچ قانونی تاکنون نتوانسته
است خانه براندازش کند.
نه لشکر اسکندر مقدونی ونه حمله ی
آدمکشان تاتار ونه هجوم ددمنشانه ی
مغول ونه سیل خروشان وخشم تیمور
ونه خشکسالی وصحرای سوزان تازیان
جاهل ونه  ...هیچکدام ازآنان توان

هم
رچاهب نوروز ا یت
میدهیم؟

چرا ایرانیان به نوروز اهمیت می دهند؟
چراقبل از رسیدن آن چندین روز به
استقبال آن می روند؟ و خانه تکانی
می کنند وبه پاکیزگی محل زندگی
خود می پردازند؟ ظروف کهنه .آلوده را
دور می اندازند؟ زرتشتیان براین باورند
که نیروهای معنوی ومقدس  ،یعنی
«فر َو َهران»درروز اول فروردین یااولین
َ
روز سال به زمین فرودمی آیند وازخانه
و کاشانه ی مردمان دیدن می کنند.
فرشتگان «فروهر» ویژه ی سال نو که
ازآسمانها می آیند به ساکنان سرزمین
خود نوید برکت داده  ،ازدیاد محصول
وشادی وخرسندی وفراوانی رابشارت
می دهند وسپس به آسمان برگشته
وشروبدی و بیماری وخشکسالی رااززمین
دور می کنند ودرروز سیزدهم ازآغاز
سال نو  ،زمین راترک می کنند و به
این سبب ایرانیان این روز را سیزده بدر
درخارج از منرل خویش بسربرده ودوری
از تباهی وصدمه هارادرسال نو ازخداوند
خواستار می شوند.

رماسمن
وروز
رسم است که درایام نوروز درهرخانه

ای سفره ای می اندازند ومجمعه یا سینی
بزرگی می آورند ،ظرف آب  ،ماهی واگر
بود باتنگ ماهی  ،آینه  ،کتاب مقدس
 ،تخم مرغ رنگ کرده ،برنج  ،گندم
سبزکرده وانواع گلهای بهاری دروسط
سفره می گذارند وهفت
چیز که نامشان با حرف سین آغاز می
شودبآن می افزایند که شامل :سبزه ،سکه،

رچاهفت؟
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بن مایه ی عددهفت ازکجاست ؟سبب
هفت سین چیست ؟ عدد مقدس
هفت که درسفره ی هفت سین
ازآن یادمی شود ازکجا و وچگونه
منشأ اعتقادی پیداکرده است ؟
بسیاری ازاعداد نزد مردمان مقدسند .
ازجمله عدد هفت برماروشن است که
از دیربازدرمیان اقوام مختلف ودرفرهنگ
های گوناگون مورد احترام می باشد .
ازجمله درایران باستان ودرمیان قبایل
بومی ومهاجر آریایی براین باور بودند که
زمین از هفت سرزمین یا کشور تشکیل
شده است  .وبرای آسمان هم هفت طبقه
قایل بودند .درباور هندوها ،انسان هفت بار
می میرد .به اعتقاد مسیحیان کاتولیک
گناهان کبیره  ،هفت گانه اندوخالصه
اینکه عدد هفت درافسانه ها وقصه ها
وفرهنگ عامه کارکرد بسیاری دارد اما
کارکردش محدود است به هفت شب و
هفت روز و هفت شبانه روز عروسی ،هفت
دیو  ،هفت برادر  ،هفت خواهر  ،هفت
وادی  ،هفت شهر عشق و...
هفت عددی است کامل ونجات بخش.
سفره هفت سین یا هفت چین
(چیدن به منظور چیدنی روی سفره )
در آغاز هرسال درایران باستان  ،گویا
پیمانی بوده وعقیدتی وایمانی که آن را
سالی یکبار تجدید و تازه می کردند واز
این رو از هفت بن مایه پاک و بخشاینده
( سپنته) ونامیرا وجاویدان (امشه) مایه می
گیرد که نمادی هستند از هفت فرشته:
هرمزد (اهورامزدا) ،بهمن  ،اردیبهشت،
شهریور ،اسفند(سپندارمذ) خورداد و
ا َمردادنام دارند.
این هفت فرشته یا امشاسپندان
(امشه سپنته) به معنای بخشاینده ی
پاک ِ جاودانه است  .امشاسپندان ،
سودرسان ،درمان بخش وبی زوالند.
میتوان پی برد که فلسفه ی نام هفت سین
وهفت کپه آتش درشب چهارشنبه سوری
از هفت فرشته وهفت امشاسپند است .
سبزه به نشانی فراوانی  ،نارنج برروی آب
به نشانه ی گوی زمین درمیان آسمان وبه
نشانه ی برکت وفراوانی نمود می یابند.
هروزتان نوروز باد

« شـاه ایـران »
ورامین ۱۰ژانویه ۱۹۵۲
شاه  ۵۳۸۰هکتار از زمینهای بنیاد پهلوی
رابین  ۷۰۸کشاورزورامین تقسیم می کند.
ارزش زمینها  ۶۶,۰۷۰,۰۰۰ریال است .

تهران  ۲۱مارس ۱۹۵۲
پیام نوروزی پادشاه لحنی نصیحتگرانه
دارد « :عدالت اجتماعی وقتی تأمین می
شود که افراد جامعه مثل افراد یک
خانواده از خودخواهی وخودپرستی دوری
کنندورفاه وآسایش دیگران را جزء
الینفک سعادت خود فرض نمایند و
بافداکاری منافع جمعی را برمنافع فردی
ترجیح دهند».

نیشابور  ۱۲فوریه ۱۹۵۲
انتخابات دوره ی هفدهم هم بسیار پر
آشوب است  .طرفداران مصدق به دلیل
تقلبهای بزرگ در انتخابات مورد حمله
مخالفین او هستند.آرامترین شکل ابراز
مخالفغت سوزاندن صندوق رأی است
تعداد کشته ها درشهر نیشابور  ۳نفر و
عده ی مجروحین زیاد است .سه روز قبل
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات دربابل
به قتل رسیده اند و ۵۰نفر هم دراین
جریان زخمی شده اند .انتخابات  ۴روز
است که درتهران اعالم شده اما درخارج
از مرکز ادامه دارد ۱۲ .وکیل تهران همه
از اعضای سرشناس مجلس اند.آیت اهلل
کاشانی  ،منفرد؛ حسین مکی و دکتر مظفر
بقائی اعضای حزب ملی که جزئی از جبهه
ملی است انتخاب شده اند.
دوره هفدهم مجلس شورای ملی در ۷
اردیبهشت  ۲( ۱۳۳۱شعبان  ۱۳۷۱ه.
ق) بازگشایی شد و در  ۲۸آبان ۱۳۳۲
به فرمان شاه منحل شد .نخستین جلسه
رسمی مجلس در روز  ۸خرداد برگزار
شد.

به پرداخت مخارج این شبکه ختم نمی
شود  .بیمارستانی هم برای شهر ساخته
است .

تهران  ۲۴ژوئن ۱۹۵۲
مصدق پس از سفر  ۲۶روزه تازه از الهه
بازگشته است  .هنگام شرفیابی بحضور
شاه می گوید که احتماالً درمبارزه برنده
شده است  .وی طی این مدت بارئیس
دادگاه مذاکره کرده است  .حق حاکمیت
ایران اساس دفاعیه اوست  .حادثه ی روز
 ۲۷ماه مه که همزمان با حرکتش از
ایران پیش آمده ( ،یعنی توقف نفتکش
ُرز ماری توسط انگلیسیها در عدن که
دربوشهر بارگیری کرده بود ) ،دراین باب
به یاری اش آمده است .

تهران  ۲۲ژئیه ۱۹۵۲
پس ازسه روز اعتصاب و تظاهرات مردم
کوچه وخیابان مصدق باردیگر به نخست
وزیری می رسد و شاه مجددا ً فرمان
نخست وزیری اورا توشیح می کند.قوام
استعفا می کند و مجلس با  ۶۱رأی از ۶۴
نفر حاضر  ،به مصدق رأی داده است  .قوام
به ناچار به باغ برادر خود درتجریش در
همسایگی یک امامزاده پناه می برد .آنجا
فرصت خواهد داشت به پستی وبلندی
های زندگانی صاحبان قدرت بیندیشد.
همه به او پشت کرده اند .حتی شاه لقب
«جناب اشرف» را ازاو گرفته است .ولی

تهران  ۱۸ژوئیه ۱۹۵۲
الهه  ۲۴مارس ۱۹۵۲
لندن علیه ایران به دادگاه بین المللی الهه
شکایت کرده است وبابت از دست رفتن
اموالش درشرکت نفت ایران و انگلیس
غرامت می خواهد .شاکیان لغو یک جانبه
قرارداد را ازطرف ایران پایه ی ادعای
خود قرارداده اند  .ممکن است شلوغیهای
ایران  ،انگلستان را بفکر برقراری دوباره ی
تسلطش برایران انداخته باشد.

روز  ۱۳ژوئیه مجلس الیحه اختیارات
فوق العاده مصدق را رد می کند و شاه
با احراز پست وزارت جنگ از طرف
مصدق مخالفت می کند .مصدق که
احساس می کند آزادی عمل کافی ندارد
و مقصودش درک نشده است استعفا می
دهد .مجلس و شاه تصمیم گرفته اند قوام
را به جای مصدق که روز قبل استعفا داده
به نخست وزیری برگزینند .بازار بالفاصله
به اعتراض علیه قوام تعطیل می شود .به
خصوص که قوام از ابتدا بالحن گفتارش
تکلیف را روشن کرده است  ... «:روزی
صدها تبهکار راازهر طبقه به موجب حکم
خشک و بی شفقت قانون  ،قرین تیره
روزی می سازم  »...مجلس با  ۴۰رأی
از  ۴۲نفر حاضر به قوام رأی داده است .

درفرمان نخست وزیری دوباره آن را ذکر
می کند .قوام ازترس جان به تجریش رفته
است .آیت اهلل کاشانی وطرفدارانش مردم
را برای تظاهرات سی تیر بنفع مصدق
تحریک کرده اندتعدادی دراین تظاهرات
کشته شده اند وباریختن خون خویش
روز  ۳۰تیر را تقدیس کرده اند .مصدق
مایل است ازاین پس  ۳۰تیر « روز قیام
ملی» خوانده شودواز افتخار تاریخی شدن
بهره مند گردد.

الهه  ۲۲ژوئیه ۱۹۵۲

شیراز  ۲مه ۱۹۵۲
محمد نمازی سالها پیش برای کسب
ثروت راهی آمریکا شده است  .علیرغم
میلیاردر شدن شهر زادگاهش را ازیاد
نبرده ودرمعیت شاه اولین شبکه آب لوله
کشی کشوررا افتتاح می کند .سخاوت او

اوضاع بناگهان عوض می شود .دادگاه
الهه با  ۹رأی در مقابل  ۵رأ ی به عدم
صالحیت خویش دررسیدگی به پرونده
شرکت نفت ایران وانگلیس رأی می
دهد.قاضی انگلیسی نیز بنفع ایران رأی
داده است  .این روز ازدوجهت تاریخی
است  .بخت بروی کشور ومصدق لبخند
میزند .پخش خبر ازرادیو همه را خوشحال
می کند.
ادامه دارد

آزادی

کیخسرو بهروزی
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آن را نداشتند این سنت دیرینه را که
درقلب همه ی ایرانیان جای داشته ودارد
خاموش کنند ویا از گرمی آن بکاهند.

سیر،سیب،سماق،سمنو،وسنجد وسپس
نقل ونبات  ،شیرینی ومیوه های گوناگون،
دیوان حافظ  ،گالب و ...باطراف سفره
زینت می بخشند.
سفره نوروزی یا سفره هفت سین که
جزئی ازمراسم آئینی است باحترام
وستایش خانواده اشارت دارد وسین های
آن نشانه هائی هستند که بمعنای فرهنگی
این آئین باستانی عمق وغنای بیشتری می
بخشند.

روزشامر زندگی محمدرضاشاه پهلوی (قسمت ششم)

گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

شماره ویژه نوروز است  .از شرح زندگی
طنازان می گذرم وچند قطعه از شعرهای
نوروزی آنان را تقدیم می کنم  .بامید آن
که از خنده روده بر شوید یاالاقل لبخندی
بزنید.

عید شما مبارک

تبریک

دارم امید که در سال جدید
همقدم باشی باعشق وامید
روزهایت همه باشد نوروز
همه عید وهمه عید وهمه عید
محمدعلی گویا« بلبل گویا»

تبریک

آزادی

رفت سال کهن وسال نو آمد تبریک
زسفر پیک بهاری به دو آمد تبریک
خانم یاس  ،عروس چمن و خانه وباغ
دست برگردن آقامو آمد  ،تبریک
گفت « تی شرت» به پیراهن نو  ،رقص کنان
که به سر عمر کت و پالتو آمد ،تبریک
دوش قناد محل بر صفر میوه فروش
داد پیغام که فصل چپو آمد  ،تبریک
گفت «شاطر» زپی دادن عیدی به عیال
ریش ما نیز برون ازگرو آمد ،تبریک
«شاطر حسین»
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مبارک باد

بادلی خرم وروانی شاد
بالبی پرزخنده با فریاد
گویم ای هموطن  :دلت آباد
سال نو برهمه مبارک باد
« ن  .قاراخلو»

نوروز شد دگربار  ،عید شما مبارک
عید است ووقت دیدار ،عید شما مبارک
گل شد زخواب بیدار ،عیدشمامبارک
گویند قُمری وسار ،عید شمامبارک
بلبل نمود تکرار ،عید شمامبارک
فکر خرید آجیل  ،ازکله ات بدرکن
ازتیغ تیز قناد ،خون می چکد حذر کن
ازخیر میوه بگذر ،اندیشه دگر کن
اص ً
ال چرا نشستی؟ نوروز را سفَر ُکن
روکن بدشت وکهسار ،عید شما مبارک
غوغا کند شکوفه  ،برشاخسار گیالس
پیک بنفشه آرد ،پیغام از گل یاس
آید چغاله بادام  ،بینی دوباره ریواس
خواهی هوای مطبوع  ،روکن به بندرعباس
یاسوی رشت و خوانسار ،عید شمامبارک
ازکودکان محروم دستی بگیر  ،باری
ازدوش مستمندان  ،بردارکوله باری
افراد آبرومند  ،هستند هر کناری
چون ابر پُرسخاوت  ،باری  ،چرا نباری؟
جانا دلی بدست آر  ،عید شما مبارک
«محسناسماعیلی»

بیانیه صنف عیدی بگیران
حافظ

سال نو مبارک
کنون سال نو گشت و نوروز شد
گل سرخ بر باغ  ،پیروز شد
زمین سبز شد خنده زد نوبهار
به هر شاخساری هزاران هزار
به خواننده نکته سنج عزیز
سراپا  ،همه فهم ودرک وتمیز
بباید صمیمانه تبریک گفت
به نیکان بیداردل  ،نیک گفت
همه روزتان باد نوروز وعید
همه شادی وخنده  ،عشق و امید
دراین سال  ،خواننده ارجمند
به ریش غم و نیش دنیا بخند
« بادنجون»

عیدونوبهار
عید آمدونوبهار باهم
اسباب نشاط شدفراهم
از خُ ردوبزرگ  ،نو نواشد
داراوفقیر  ،بیش یاکم
شیرینی خوب و نقل و آجیل
هرجا که روی بود مسلٌم
وقت است که باغ وکوه وصحرا
گردند تمام سبزوخرم
ماچ است که می کنند مردم
از صورت یکدگر دمادم
خوشحال بود از آن مکال
دروجد بود ازاین معمم
جمعی به نوای رام دیرام رام
یک عده به نغمه « دیرم رم»
خواهم که تو شادمان بمانی
خواننده ارجمند  ،من هم
« قلقلکچی»

عید نوروز

با توجه به افزایش نرخ دالر و افزایش تورم و
گرانی مخارج تعرفه عیدی در سال  ۹۷به شرح
زیر است :
اقوام درجه  ۲۵ : ۱تا  ۵۰هزار تومان
اقوام درجه  ۱۰ : ۲تا  ۲۵هزار تومان
اقوام درجه  : ۳هرچه َک َر ِمشون بود !
تذکر  :عیدی امسال هم در دید و هم در بازدید
دریافت میشود !
پرداخت فقط نقد !

تبریک عید حیف نون :

ما هنوز سر اون عیدی هایی که ازمون میگرفتن
و میرفتن واسمون حساب بانکی باز میکردن ،اما
هیچ وقت ندیدمشون با خانوادمون درگیرم !.

فتوای مراجع در سال جدید
روزه گرفتن در  ۳روز اول سال ثواب معادل با
 ۱۲۰سال عبادت خالصانه دارد !
یک حدیث هم هست که میگه :
 مدت دید و بازدید در عید بیشتر از  ۱۰دقیقهمکروه است!

چرت وپرت
به علت نبودن چرت و پرت از هم اکنون سال نو
را به شما تبریک عرض مینماییم !
از طرف انجمن بیکاران اس ام اس باز ایران

سبزه عید
خواستم برات سبزه عید بفرستم  ،گفتم شاید
طاقت نیاری و تا عید بخوریش !..
خدا کنه تا بیشتر از  ۳سال دیگه زنده بمونیم

سالی پُر از توام و سرشار از آکنده را برایتان
مملو از لبریزم!

اطالعیه
زنو  ،سال نو ،عید نوروز شد
به غم  ،شادی وخنده پیروز شد
سالم و درود و درود وسالم
به خواننده ی درخور احترام
جهان نو وعهد پیمان نو
امید نو وعشق و ایمان نو
از اقصی نقاط جهان نامه ها
زتشویق و تنقید  ،هنگامه ها
اگر انتقادی بجا بوده است
یقین بهر ما  ،رهنما بوده است
زتشویق و تعریف هم  ،هیچگاه
نگردیم مغرور  ،بااشتباه
اگر لطف خوانندگان هم نبود
مرااین توان و بیان هم نبود
به هرحال ودرهرکجا بوده ام
همیشه زبان شما بوده ام
که جان من و جمله یاران ما
به قربان ایران و ایمان ما
« بلبل گویا»

هفت سین
هفت سین ما که هرسینش زجای دیگراست
قیمت هرسینش ازسین دگر افزون تراست

 اگه امسال قصد داری آجیل رو تحریم کنیپیشاپیش اس ام اس بزن بگو تا بیخودی نیاییم
خونت وقتتو تلف نکنیم !
 ما تصمیم گرفتیم عید امسال جلو مهمونا فقطتخمه بذاریم و به هر مهمونی که به تخمه ها
دست نزنه یه دونه پسته جایزه بدیم
انشاء اهلل شما برنده جایزه ما باشید
سال نو مبارک! .
 نظر به اینکه عید دیدنی به صورت رفت وبرگشت انجام میشه جهت رفاه حال مردم ،
سال  ۹۷عید دیدنی به صورت حذفی برگزار
میشود..

تذکر جدی به عیدی بگیران
عیدی خود را در جیب خود نگه دارید !.
بسته هرسینش به صاد ی  ،صاد صف های دراز
سینبیصفگربدستکسبیفتدمحشراست
سیبش ازشهرد ماوند است وسوهانش زقم
سنبلازباغکرچ،خوشبوچومشکوعنبراست
سیرش ازقزوین  ،سماقش رازتبریز آورند
سنجد از گلپایگان یا مال شهری دیگر است
سرکه ی آن ازارومیه ببـــــازار آمد ه
زان که انگورش زشیرینی چوشهد و شکر است
سکه آزاد ی اند رهفت سین چون کیمیاست
جای آن د رکیسه های مرد م صاحب زر است
«محمد علی سعید ی گلپایگانی»

پر استرس ترین ماه سال اسفنده هر
لحظه امکان داره از بیرون برگرد ی
خونه و ببینی اسرارت به بهونه خونه
تکونی کف اتاقه !!

پدر نماز خوان
بابام داشت نماز میخوند یهو داد زد:اهلل
اکبر ،اهلل اکبر دویدم گفتم چیه بابا در
میزنن؟
اهلل اکبر
گوشیت زنگ خورد؟ اهلل اکبر .
مهرت گم شد؟ اهلل اکبر .
کسی طوریش شده؟ اهلل اکبر .
بو سوختنی میاد؟ اهلل اکبر .
جک جونور د ید ی؟ اهلل اکبر .
گفتم خب بابا یکم راهنمایی کن!!..
با عصبانیت د اد زد:اهلل اکبر(دستشم به
نشونه ی خاک بر سرت تکون د اد) بعد
که نمازش تموم شد گفت:خاک توسر
نفهمت یه ساعته د ارم میگم نزن یه
کانال د یگه د ارم اخبار گوش مید م.

مصاحبه با پیرزن ایرانی

مهمان حبیب خدا
اونقدر که آیفون تصویری در ایام عید کارائی
داره تلویزیون و دیحیتال و غیره کارائی نداره
جهت یاد آوری گفتم ..مهمان حبیب خداست!..

افشای راز

بهارمبارک!
ساقیا آمدن عید مبارک بادت  /امسال که
آمدی به خانه ما تا عیدی ندی عمرا ً بذارم
بری بیرون!.

شیشه پاک کن ها

و بریم تو سال  ۱۴۰۰بعد هی بگیم :
 شماها یادتون نمیاد ما صده سیصدیا ...خیلی فاز میده ؛ حس آثار باستانی بودن به آدم
دست میده .

برنامه ریزی باهدف

تنها برنامه ریزی هدف دارم تو زندگی اینه که
جوری وقت آرایشگاهو تنظیم کنم که به
آرایشگره عید ی ند م...

اسفند ماه هر سال مرد انی از سرزمین پارس
به پا خواهند خواست تا از پنجره ها آویزان
شد ه و شیشه ها را پاک کنند !!!..

یواش یواش بریم

 مامانم این روزا که خونه تکونی عید ه  ،هرروز صبح یک قرص ویتامین قوی مید ه به زور
بخورم ؛ تا ظهر مثل اسب ازم کار میکشه !
نمید ونم چی توی اون قرصه هست که صدامم
د ر نمیاد !

ﯾﻮﺍش ﯾﻮﺍش پاشیم بریم،چیست
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ که چند روز د یگر د ر خانه های
اصیل ایرانی بخاطر ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ
آﻭﺭﺩﻥ ﻣﯿﻮﻩ،چای و غذا ﺑﮑﺎﺭ برد ه می
شود.

 حاج خانم چند تا اوالد دارین؟ پیرزن 5 :تا بچه داشتم! خبرنگار :مگه االن د یگه نداریشون؟! پیرزن :نهد و تاشون اسیر شد ن
سه تاشونم مفقود االثر
 خبرنگار :ماشاهلل به این شیر زن صبور!كدوم منطقه اسیر یا مفقود االثر شدن؟
 ماد ر :دو تا شون د ختر بود ن ،شوهرکرد ن اسیر شد ن سه تاش هم پسر
بودن ،زن گرفتن مفقود االثرن!!

جدیدترین قانون فیزیک

جدید ترین قانونی که د ر فیزیک کشف
شد ه به نام قانون قلب مرد است که
میگه:
اگه می خوای بیای تو قلبم ،در بازه..اگه
میخوای بری هم ،د ر بازه..
آمد
و
رفت
جلو
فقط جلوی د ر واینسا
ُ
رو میگیری!!!
فرستند ه احمد.ج -از تهران

آزادی

گوش کن پندا ی پسر وزبهر دنیا غم مخور

غم مخور

بخند تا سال نو با شادی آغاز شود
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کیخسروبهروزی

قسمت دوم

آزادی

درحالیکه سکوت برتاالر حکمفرمابود.
برادران فکر می کردند فرمانروای
سرزمین بایر ،آنان را فراموش کرده
است  .قدبلند واندام تنومندش بنظر
می رسید فوق بشر است .وانگاری از
سیاره ای دیگر فرود آمده است .
برادران نگاهی سئوال برانگیز مبادله
کردند .او هرگاه امری خطیر در
نظرش بود  ،چنین شیوه ای داشت .
آنچه آنان را نگران می کرد این بود
که او جبار و قدرتمند دراین خانه
وهمچنین در سرزمین بایر بود وآنان
دربرابر او ناتوان وعاجز بودند.
او بدون آنکه از جائی که ایستاده بود،
جابجا شود  ،به طرف آنان برگشت
و صدائی خشن و عمیق در تاالری
که دیوارهای بلندش با پرده و کف
آن بافرش پوشیده شده بود -طنین
انداخت.
 من نیک اندیشیده ام که کسی دیگراداره امالک را بعهده بگیرد.. .
او یک باردیگر بادقت به آنان خیره
شد .اما چهره آنان بر چیزی حکایت
نداشت .اداره امالک چیزی نبود تا
کسی را که راحتی وآسایش وعیاشی
های جوانی رادوست دارد  ،وسوسه
کند.وانگهی ادریس فرزند ارشد نامزد
واقعی این منصب بود .هیچ یک از
آنان تردیدی دراین نداشتند .ادریس
به خودش گفت :
« چه مسئولیت سنگینی ! گرفتاریهای
تمام نشدنی  ،بااین مستأجران سیه روز!»
اما جبالوی درادامه گفت :
 من به اختیار خود برادر شما ادهم رابرگزیدم که تحت نظارت من امالک
را اداره کند.
چهره برادران حاکی از انعکاس این
خبر غیر مترقبه بود و به سرعت بهت
زده بیکدیگر نگاه کردند .غیر از ادهم
که نگاهش را باکمرويی وسردرگمی
بزیر انداخت  .جبالوی روی از آنان
برگرداند وبابی اعتنائی گفت :
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 برای همین شمارا باینجا خواندم ...آتش خشم دردرون ادریس زبانه
کشید  .آنچنان که مانند مستان نمی
توانست برخودش مسلط شود  .برادران
همه بجز ادهم با شرمساری باو نگاه
کردند .ادهم نیز خشمش راازتوهینی
که به ادریس ودیگران که در سکوت
معترض بودند  ،پنهان کرده بود .اما
ادریس بآرامی مانند اینکه صدایش از
بدن دیگری بیرون می آید  ،گفت :
ولکن پدر...
جبالوی باخونسردی به سوی آنان
برگشت وحرف اورا قطع کرد:
 ولکن ؟!همه چشم بزیر انداختند مبادا فکرشان
خوانده شود ،مگر ادریس که با
سماجت گفت :
 اما من فرزند بزرگتر هستم ...جبالوی با عصبانیت گفت :
 خودم این را می دانم  ،مگر منپدرت نیستم ؟
پس ادریس باخشمی فزاینده گفت :
 حق برادر بزرگتر ساقط نمی شودمگر به سبب...
پدر انگاری می خواست فکرش را
جمع کند .مدتی باو نگاه کردوگفت :
 من بشما اطمینان می دهم آنچهتصمیم گرفته ام به مصلحت همه است
...
ادریس بااین ضربه قاطع کاسه صبرش
لبریز شد  .او می دانست حاضرجوابی
او پدرش را خشمگین کرده واگر
ادامه دهد ضربات شدید تری خواهد
خورد .اما خشمش آنچنان شدید بود
که بعواقب آن نمی اندیشید  .پس
مانند خروس جنگی بادکرده چندقدم
برداشت وتقریب ًا ادهم را لمس کرد تا
تفاوت اندام ،رنگ پوست وزیبائی بین
او وبرادرش رادربرابر دیدگان همه
نشان دهد و سخنان بدون اختیار از
دهانش مانند آب دهان موقع عطسه
فرو می ریخت :
 من وبرادران تنی ام پسران بانوئیمحترم هستیم  .اما او پسر یک کنیز
سیاه است !
ادهم بدون اینکه از جایش تکان
بخورد  ،رنگ از چهره تیره اش پرید.

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

جبالوی مشت گره کرد و هشدار داد:
 ادریس  ،ادب داشته باش ...اما خشمی دیوانه کننده بر ادریس
چیره شده بود وفریاد زد:
 او ازهمه ما کوچکتر است  ،چرابرمن برتری دارد؟ مگر زمانه زمان
خدمتکاران و بردگان است ...
 احمق زبانت را ببر .این به صالحتاست .
 سرروی تنم نباشد بهتر است اززندگی درخفت وخواری .
رضوان به سوی پدرش سربلند کرد و
بآرامی لبخند زد:
 ماهمه فرزندان تو هستیم  .این حقماست که بدانیم برای چه نظرلطفت
راازما برگردانده ای  .به هرحال امر
امر توست  ...مافقط می خواهیم بدانیم
چرا...
جبالوی از ادریس بسوی رضوان روی
برگرداند وخشمش رافروخوردوگفت:
 اوهم به خلق وخوی اجاره نشینانآشناست واکثر آنان را به اسم می
شناسد  .او نوشتن و حساب می داند.
ادریس وبرادرانش از شنیدن این حرف
شگفت زده شدند .ازچه زمانی آشنائی
باعوام سبب تمایز وبرتری شده است؟
یا سواد خواندن ونوشتن ؟ آیا مادرش
اورا به این دلیل به مکتب فرستاده که
بتواند سری بین سرها دراین دنیا پیدا
کند .ادریس با تمسخر پرسید:
 این تنها دلیلی است برای شرمساریمن ؟
جبالوی باعصبانیت به ادریس روکرد
وگفت :
 من چنین اراده کرده ام  .تو چاره ایجز گوش کردن واطاعت نداری .
سپس به ناگهان به طرف برادران
ادریس برگشت وپرسید:
 شما چه می گوئید؟عباس نگاه پدرش رانمی توانست
برتابد ،باافسردگی پاسخ داد:
 سمع ًا و طاعه (گوش کردم و اطاعتکردم)
جلیل چشم به زیر انداخت وبال درنگ
پاسخ داد :
 پدر  ،امر امر توست .رضوان بادهان خشک گفت :

 به چشم .دراین موقع ادریس خنده کنان چنان
جیغ وحشتناکی کشید که چهره اش
درهم رفت و فریاد زد:
 ای ترسوها  ،من توقع دیگری ازضعف تهوع آور شمانداشتم .درنتیجه
بزدلی شما پسر کنیز سیاه برشما
حکومت خواهد کرد.
جبالوی درحالی که آتش خشم از
چشمانش شعله ور بود  ،نعره زد:
 ادریس !اما خشم عقل ادریس را زائل کرده
بود و به نوبه خود فریادزد:
 توچه پدر کثیفی هستی ! توهمیشهجبار بوده وهستی  .مافرزندان توئیم .
تو با ماهمان طور رفتار می کنی که
باقربانی هایت ...
جبالوی آرام ولی جدی دوقدم
بطرف او برداشت  ،خطوط چهره اش
بگونه تهدید آمیزی درهم ریخته بود.
اما با صدائی مالیم گفت :
 زبانت را ببر.اما ادریس کوتاه نمی آمد.
 مرا مترسان  .خودت می دانی کهمن نمی ترسم  .اگر تو اراده کرده ای
من ازاین پسر کنیز فرمان ببرم هرگز
آواز خوش السمع و طاعه را ازمن نمی
شنوی.
 ملعون  .آیا عاقبت سرپیچی از فرمانمرا می دانی ؟
 ملعون شایسته این پسر کنیز است .صدای جبالوی ناگهان بلند شد:
 ای یاغی  ،او همسر من است  .ادبداشته باش وگرنه ترا با خاک یکسان
می کنم  .برادران به وحشت افتاده
بودند .بیش از همه ادهم  ،زیرا بد
خلقی پدر جبارشان را می دانستند.
اما ادریس آنچنان غضبناک بود که
دیگر خطررا احساس نمی کرد مانند
دیوانه ای که به آتش فروزان حمله
کند،فریادزد:
 توازمن بیزاری  .من این را پیشاز این نمی دانستم  .بی شک توازما
بیزاری  .شاید آن کنیز باعث تنفر تو
ازما شده است  .سرور صحرا  ،مالک
امالک و تبهکار مخوف  ،اما یک کنیز
توانست ترا گول بزند .ای سرور صحرا،

۲
ادهم پس از آن روز شوم  ،هرروز صبح
به اداره امالک واقع درتاالر پذیرش
که درسمت راست دروازه اصلی
خانه بزرگ قرار داشت  ،میرفت وبا
جدیت وشوروشوق به دریافت اجاره
بها ،پرداخت به طلبکاران و واریز
به حسابهای پدرش مشغول بود .با
مستأجران با صداقت ونزاکت رفتار
می کرد .آنان  -گرچه به خشونت وبد
خلقی مشهور بودند  -از او رضایت
سری بود
داشتند .مقررات امالک
ّ
وکسی غیر از پدر چیزی از آن نمی
دانست  .تصمیم واگذاری اختیار اداره
توهم را بر می
امالک به ادهم این ّ
انگیخت که این مقدمه ای است برای
وصیت نامه پدر .درحقیقت پیش از
آن روز پدر هیچگاه تبعیضی نسبت
به پسرانش قائل نشده بودوبرادران
به برکت حرمت وعدالت پدر
درسازگاری وانسجام می زیستند.
حتی ادریس به رغم قوت  ،جمال
وگاهی زیاده روی درلهو ولعب ،
هیچگاه پیش از آن روز هیچیک از
برادرانش را نرنجانده بود .او جوانی
کریم  ،اجتماعی  ،شایسته دوستی
وتحسین بود .شاید چهاربرادر تنی
احساس کناره گیری از ادهم را پنهان
می کردند  .اما هیچکدام نه با کالم  ،نه
با اشاره یارفتار  ،بی احترامی از خود
نشان نمی دادند  ،شاید ادهم آگاهانه

آزادی

بچه اهی کوهچ ما
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نجیب محفوظ

ازفردا همه مردم درباره این حادثه
عجیب گفتگو خواهند کرد.
 ملعون  .به تو گفتم جلوی زبانت رابگیر.
 برای خوشایندادهم به من دشناممده .حتی سنگهای زمین اورا
لعن خواهند کرد .تصمیم عجیب
تو سبب خواهد شد که ماباکس
وناکس همه چیز رابرمال کنیم.
جبالوی آنچنان نعره ای زد که درباغ
وحرمسرا شنیده شد.
 ازنظرم دورشو. این خانه من است  .مادر مناینجاست .او بانوی بی منازع اینجاست.
 ترا ازامروز ببعد اینجا نخواهم دید.صورت بزرگش مانند رودخانه نیل
بهنگام طغیان تیره شده بود .با اقتدار
مانند رودخانه ای لگام گسیخته
به پیش گام برداشت ومشتهای
آهنینش را گره کرد .همه می
دانستند کار ادریس تمام شده است .
این یکی از چندین فاجعه ای
بود که این خانه شاهد آن بود ؛ چه
بسا زنان ناز پرورده ای که فقط بخاطر
ادای یک کلمه بگدایان فلک زده
بدل شدند؛ چه تعداد مردانی لنگان
لنگان پس از خدمت طوالنی با آثار
شالق درپشتشان درحالی که خون
ازبینی ودهانشان جاری بود ،ازاین
خانه رانده شدند؟! درموقع غضب
جبالوی مهم نبود شخص از چه مقام
ومنزلتی برخورداراست وهمچنین
پادرمیانی دیگران نیز برای شفاعت
او بی اثر بود؛ ازاین رو هرکس می
دانست کار ادریس تمام شده است ؛
حتی ادریس فرزند ارشد وهمتای پدر
درنیرو وجمال ! جبالوی دوقدم دیگر
بسوی او برداشت وباو گفت :
 تو دیگر پسر من نیستی ومن دیگرپدرت نیستم  .این خانه تو نیست  .نه
مادری برایت مانده  .نه برادری ونه
دوستی  .زمین گسترده پیش روی
توست  .باغضب و لعنت من ازاینجا
دورشو  .روزگار ارزش واقعی ترا بتو
خواهد آموخت  .تو نومید و آواره ،
ازمحبت وحمایت من محروم شده ای .
ادریس روی قالی ایرانی پابزمین
کوبید:
اینخانهمناست.منازاینجانمیروم.پیش از اینکه ادریس بخود بیاید ،
پدرش شانه اورا محکم گرفت واورا
بطرف درخروجی تاالر پذیرائی هُ ل
داد .ادریس تلو تلو خوران ازپله ها بزیر
افتاد  .سپس جبالوی اورا ازگذرگاه
بین بوته های گل سرخ وحنا ویاسمین
بجلو بسوی دروازه بزرگ هُ ل داد.
اورا ازدربیرون انداخت ودروازه
را پشت سرش قفل کرد  .همه فریاد
جبالوی را شنیدند:
 -لعنت بکسی که باو اجازه بازگشت

دهد یا باو کمک کند...
اوسرش را به جانب پنجره های
بسته حرمسرا برگرداند ویکبار دیگر
دادکشید:
 کسی را که جرأت چنین کاریداشته باشد  ،سه طالقه خواهم کرد.

بیشتر احساس دوری می کرد .ممکن
بود از اختالف رنگ پوست روشن آنان
ورنگ پوست تیره اش  ،نیروی بدنی
آنان والغری خودش  ،مقام واالی
مادرشان وتبار معمولی مادرش باخبر
بود .بااینکه این موارد ممکن است
باعث رنج وعذاب درونی و احساسات
سرکوفته او شده باشد اما رایحه خوش
خانه انباشته از عطر گیاهان  ،خضوع
دربرابر قدرت وحکمت پدر ،اجازه
نمی داد هیچ احساس رنجشی روحش
را بیازارد .زیرا او باقلب وعقل پاک
پرورش یافته بود  .اوهم روزی پیش از
اینکه به اداره امالک برود به مادرش
گفت :
 مادر  ،مرا دعا کن  .زیرا این کاریکه به من واگذار شده چیزی نیست
مگر آزمایشی سخت برای من وتو.
مادرش با فروتنی گفت :
 توفیق باتو همراه باشد .تو پسر پاکیهستی  .پاکان عاقبت بخیرند.
ادهم بسوی تاالر پذیرش می رفت .
درحالی که چشمانی از ایوان  ،باغ
و پشت پنجره ها اورا می پائیدند  .او
برجایگاه معتمد امالک می نشست
وکارش راشروع می کرد .کارش
دراین منطقه صحرائی بین مقطم
درشرق و بخش قدیمی قاهره درغرب ،
مهمترین کاربود .شعار ادهم حفظ
امانت بود وبرای نخستین بار درتاریخ
امالک کمترین مبلغ پرداختی نیز
دردفتر ثبت می شد .اوراتبه (حقوق)
برادرانش را با ادب می پرداخت
آنچنان که برادران تلخی خصومتشان
را ازاینکه تحصیل اموال پدر باو
واگذار شده  ،فراموش کرده بودند.
روزی پدرش ازاو پرسید:
ادهم  ،کارت را چگونه یافتی ؟
ادهم بافروتنی گفت :
 -از آنجا که به من اعتماد کردی ،

این بزرگترین موقعیت درزندگی من
است .
پدر باهمه جالل وجبروتش ازاین
حمدوثنا خرسند شدولبخند بر چهره
بزرگش نشست .
ادهم همنشینی با پدررا دوست داشت .
وقتی بااو می نشست دزدیده بااعجاب
وعشق باو نگاه می کرد .پیش از آن
چقدردوست داشت همراه برادرانش
ازاو داستانهای گذشته های دور ،
دالوریهای ماجراجویان وجوانان ،
واینکه او دراین اطراف می خرامید و
بی باکانه گرز دردست می چرخاند
وهرجا پا می گذاشت  ،پیروز بود
بشنود .بعداز طرد ادریس  ،عباس ،
رضوان وجلیل بعادت همیشه روی
پشت بام جمع می شدند و بخوردن
وآشامیدن وقماربازی سرگرم می
شدند .اما ادهم فقط درباغ باستراحت
می پرداخت  .او عاشق باغ ونواختن
نی بود .با آنکه بعداز اداره امالک
وقت زیادی برایش نمی ماند  ،بنا بعادت
به نشستن درباغ ونواختن نی ادامه می
داد .اگر کارش را زودتر تمام می
کرد  ،سجاده ای درکنار جویبار پهن
می کرد وبه تنه درخت نخل یا چنار
تکیه می داد یا زیر آالچیق یاسمین
دراز می کشید وگنجشکان وکبوتران
را تماشا می کرد .در نایش می دمید
وجیک جیک و چهچهه و بغ بغوی
آنهارا تقلید می کرد .چه تقلید نشاط
آوری !  -یا به آسمان زیبا از خالل
شاخ وبرگ ها نگاه می کرد  .روزی
رضوان از آنجائی که او نشسته بود ،
می گذشت و به مسخره باو نگاه کرد:
 بااداره امالک چه وقتی از تو تلفمی شود!
اوهم لبخند زنان گفت :
 شاید اگر نگران عصبانیت پدر نبودمگله می کردم .
 پس حمد ما نثار خداوند گار فراغت .او هم با ساده لوحی گفت :
 برشما گوارا باد!...رضواندرحالی کهعصبانیتش رابالبخند
پنهان میکردپرسید:
 دلت نمی خواهد دوباره مثل ماباشی؟ چه زندگی بهتری از باغ ونی ؟!...رضوان به تلخی گفت :
 ادریس هم عاشق کاربود.ادهم نگاهش را بزیر انداخت وگفت :
 ادریس وقت کارکردن نداشت  .اوبدالئل دیگری خشمگین شد .بااین همه
خوشبختیواقعیدراینباغ است...
بعدازرفتن رضوان  ،ادهم به خودش
گفت  «:باغ  ،ساکنان نغمه سرای آن،
آب  ،آسمان وشادی خودم  -آیا زندگی
حقیقی این است  .اگر به دنبال
بقیه درصفحه ۵۲

مقارن اواخر سفردریایی زمانی که
درجزیره «اسنشن» بودم نامه ای دریافت
کردم که درآن خواهرانم به من نوشته
بودند سجویک به پدرم پیغام داده
وگفته است من باید دربین دانشمندان
پیشتاز قرار بگیرم  .درآن زمان نفهمیدم
چطوراو از گزارشهای من باخبر شده ،
اما (فکر کنم بعدا ً) شنیدم هنسلو چند
نامه مرا که به او نوشته بودم  ،درجلسه
های « انجمن فلسفی کمبریج» خوانده
وآنهارا برای توزیع خصوصی چاپ کرده
است  .مجموعه استخوانهای فسیلی که
برای هنسلو فرستاده بودم توجه « دیرین
شناسان را بطور چشمگیری جلب کرده
بود.
بعداز خواندن نامه چهاردست وپا
ازکوهستان اسنشن جست وخیز کنان
باالرفتم  ،سنگهای آتش فشانی زیر چکش
زمین شناسی ام طنین می انداخت .
همه اینها نشانه این بود که چقدر بلند پرواز
بودم  .فکر می کنم پس از این همه سال
می توانم این حقیقت را بگویم  .هرچند
دردرجه نخست تحسین مردانی چون
الیل ( )۱و هوکر ( - )۲که دوستانم بودند
 برایم مهم بودوعامه مردم برایم بیاهمیت بود  .منظورم این نیست که بگویم
نقد موافق یا لفروش گسترده کتابهایم مرا
خشنود نمی کرد  ،این رضایت خاطر گذرا
وناپایدار بود  .اما هرگز یک ذره از مسیر
کسب شهرت  ،تغییر جهت نداده ام .

اززمان بازگشت به انگلستان در
دوم اکتبر ۱۸۳۶تا ازدواجم
در ۲۹ژانویه ۱۸۳۹
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این دوسال وسه ماه پربارترین زمانی بود
که تا آن وقت گذراندم ؛ بااینکه گاهی
( )۱سر چارلز الیل ( )۱۸۷۵-۱۷۹۷زمین
شناس اسکاتلندی ونویسنده اصول زمین
شناسی
( -)۲جوزف دالتون هوکر (-۱۸۱۷
 )۱۹۱۱گیاه شناس وکاشف  .اولین
طراح قله اورست  .هوکر این اثر رادرسی
سالگی بسال  ۱۸۴۸بعداز سه سال
تحقیق درمنطقه هیمالیا منتشر کرد.

ناخوش بودم ومدتی وقتم تلف شد .
بعداز چند باررفت وآمد بین شوزبری ،
مایر  ،کمبریج ولندن ،باألخره  ۱۳دسامبر
درمنزلی اجاره ای درکمبریج ساکن شدم
 ،جایی که همه مجموعه ام زیر نظر هنسلو
بود  .آنجا سه ماه ماندم وباکمک پروفسور
میلر ( )۳کانی ها وسنگها راآزمایش کردم
 .ضمن ًا یادداشتهای روزانه مسافرتم را
آماده کردم که کار دشواری نبود ،زیرا
دستنویس یادداشتها رابادقت نوشته بودم
 .کاراصلی ترتیب دادن چکیده ای از
جالبترین نتایج علمی ام بود.
همچنین بنا به درخواست الیل ،گزارش
مختصری از مشاهداتم درباره باال آمدن
ساحل شیلی به انجمن زمین شناسی
فرستادم .
هفتم مارس  ۱۸۳۷درخیابان «گریت
مالبرو» لندن اقامت کردم وتقریب ًا دوسال
تا زمان زناشویی آنجا ماندم  .درطول این
دوسال یادداشتهایم را به پایان بردم  .چند
مقاله درانجمن زمین شناسی خواندم .
دست نوشته هایم را برای انتشار کتابهای
« مشاهدات زمین شناسی » و « جانور
شناسی سفردریایی بیگل » آماده کردم .
اول ژوئیه نخستین دفتر یادداشت رابرای
ثبت اطالعات درارتباط با « منشأ انواع» که
مدتها به آن می اندیشیدم  ،بازکردم وبرای
بیست سال بعد هرگز از کارروی آن دست
بر نداشتم .
درطول این دوسال گاهی به انجمن زمین
شناسی می رفتم وجزو دبیران افتخاری
انجمن بودم  .با الیل مرتب ًا دیدار داشتم .
یکی از خصلتهای بارز او همنوایی باکارهای
دیگران بود .بخاطر عالقه ای که هنگام
بازگشتم ابراز کرد و نظرم رادرباره آب
سنگ مرجانی /صخره مرجانی برایش
توضیح دادم  ،شگفت زده وخوشحال شدم.
این بسیار به من قوت قلب داد و توصیه
وروش او برمن تأثیر گذاشت .
درطول این مدت رابرت براون ( )۴را
می دیدم وعادت کرده بودم صبحهای
( - )۳ویلیام هالوز میلر()۱۸۸۰-۱۸۰۱
پروفسورزمین شناسی
( -)۴گیاه شناس وکتابدارانجمن لینیان
)۱۸۵۸-۱۷۷۳(Linnean

یکشنبه هنگام صرف ناشتایی باهم بگفتگو
بنشینیم  .او اندوخته پرباری از مشاهدات
خارق العاده ومطالب دقیق را با اشتیاق
بیرون می ریخت  .اما آنها تقریب ًا به نکات
کم اهمیت مربوط بود وهیچگاه درباره
مسائل گسترده وعام با من بحث نکرد.
دراین دوسال چند سفر هم برای
استراحت کردم  .یکی از طوالنی ترین
آنها درسه جاده موازی « گلن روی به
معنی دره سرخ » بود که گزارش آن
درنشریه فلسفی ( )۱۸۳۹چاپ شد  .این
مقاله کاری ناموفق بود وازآن شرمنده ام.
ازآنجا که عمیق ًا تحت تأثیر باال آمدن
زمین درآمریکای جنوبی بودم به این
نتیجه رسیدم خطهای موازی ناشی از
ُکنش دریا بوجود آمده اند.
اما وقتی آگاسی( )۵تئوری یخچالهای
طبیعی را مطرح کرد ،ازاین نظریه صرفنظر
کردم  .برای اینکه با توجه به درجه دانش
ما توجیه دیگری امکان نداشت ومن آن
را مساعد با تأثیر دریا استدالل کردم .این
اشتباه درس خوبی بود که هرگز درعلم
به اصل انحصار یا اصل طرد ( Principle
)of Exclusionاعتماد نکنم .
از آنجا که درتوانم نبود تمام روز
را درزمینه علم کار کنم  ،درطول این
دوسال مقدارزیادی به خواندن موضوعات
گوناگون ازجمله پاره ای کتابهای
ماوراء الطبیعه پرداختم که ابدا ً باب
طبعم نبود .دراین زمان از خواندن اشعار
«وردزورث» ( )۶و « کوله ریج»( )۷لذت
بسیاربردم ومی توانم بخود ببالم که دوبار
سرتاسر «گشت وگذار» اثر وردزورث را
خواندم  .درگذشته درطول سفر دریایی
بیگل «بهشت گمشده» اثر میلتون ( )۸را
با خودم داشتم وهمیشه آن را می خواندم.
( : )۱۸۷۳-۱۸۰۷(Agassiz -)۵دیرینه
شناس  ،زمین شناس وپزشک سوئیسی
مشهور بدلیل نوآوری درمطالعه تاریخ
طبیعی .اونخستین کسی بود که در
 ۱۸۳۷مفهوم امروزی عصر یخبندان
راارائه داد-۱۷۷۰(Wordsworth -)۶( .
 )۱۸۵۰شاعربزرگ انگلیسی سبک رومانتیک
( Coleridge-)۷شاعرومنتقد ادبی سبک

رمانتیک بهمراه دوستش وردزروث پایه
گذار مکتب رومانتیسم بود.

اعتقاداتمذهبی
درخالل این دوسال ( اکتبر  ۱۸۳۶تا
ژانویه  ۱۸۳۹بیشتر به مذهب می
اندیشیدم .درکشتی بیگل نسبت ًا درست
آیین بودم و بیاد می آورم چند افسر
(باآنکه خودشان درست آیین بودند)
بخاطر نقل قول نکاتی از کتاب مقدس
بعنوان حکم مسلم و غیر قابل گفتگو
درباره اصول اخالقی ازته دل به من می
خندیدند .حدس میزنم تازگی جروبحث
آنان را به خنده می انداخت .
دراین بین بتدریج به این نتیجه رسیدم
که تورات بی شک تاریخی ساختگی
ودروغین از جهان است بابرح بابل ( )۹
رنگین کمان( )۱۰وغیره بعنوان نشان و
«آیت» ( )۱۱همچنین از نسبت دادن
ستمکاری وکینه جویی به خدا  ،دیگر نمی
توانست بیش از کتابهای مقدس آیین هندو
یا اعتقادات اقوام بدوی مورد اعتماد باشد.
(Milton-)۸
)۱۶۷۴
(-۱۶۰۸
شاعرونویسنده انگلیسی مهمترین اثرش
« بهشت گمشده» نام دارد .وی مقاالتی
درخصوص آزادی نشر ،آموزش و رفع
سانسور نوشت  - )۹( .سفر پیدایش  ،باب
یازدهم  :آیات  ۱تا۹
( -)۱۰سفر پیدایش  ،باب نهم  :آیات ۱۳
و «۱۴خداگفت  ...قوس خودرا درابر می
گذارم ونشان آن عهدی که در میان من
وجهان است خواهد بود  .وهنگامی که
ابررا باالی زمین گسترانم وقوس درابر
ظاهرشود».
( -)۱۱سفر خروج  ،باب چهارم  :آیه
 « ۸وواقع خواهدشد که اگر ترا تصدیق
نکنند و آواز آیت نخستین را نشنوند همانا
آواز آیت دوم را باور خواهند کرد وهرگاه
این دو آیت را باور نکردند  »...آیه «:۱۷
واین عصارا به دست خود بگیر که به آن
آیات را ظاهر سازی »؛ آیه  «۳۰وآیات را
بنظر قوم ظاهر ساخت » .باب هفتم  ،آیه
 «:۴وآیات وعالمات خودرا درزمین مصر
بسیار می سازم ».

ایزد از
( - )۱۲ویشنو دومین
ایزدان سه گانه هندو و جنبه نفوذ
گر وحفاظت گر خداوند است .
( -)۱۳شیوا ( به معنی نیک اختر و فرخ
پی ) یکی از بلند پایه ترین ایزدان آیین
هندوست .خدای نگهدارنده آسمان وزمین
ونابود کننده اهریمنان .بخشاینده گناهان و
بسیار کننده روزی .

اما داروین دختردایی وهمسر داروین
انتخاب طبیعی تکامل یافته اند که
احساسات شادی آور بعنوان راهگشای
عادی انجام وظیفه می کند.
مااین رادرلذت بردن ازتالش بیش از حد
اندام یا ذهن  ،برای خوردوخوراک روزانه،
معاشرت با دیگران وعشق به خانواده
مشاهده می کنیم .مجموع لذتهای این
چنینی که عادی هستند ومرتب ًا تکرار می
شوند به اکثر موجودات بااحساس شادی
مفرط می بخشند  -گرچه گاهی باتحمل
رنج زیاد -بر غم وغصه غلبه می کنند.
تحمل دردورنج کام ً
ال با « انتخاب طبیعی»
 که عم ًال بی نقص نیست  -سازگار است .
اما موجب می شود هر « نوع» تاسرحد
امکان درپیکار برای زندگی بادیگر انواع
در پیچیدگی شگفت انگیز وشرایط متغییر
موفق باشد.
ادامه دارد

شیوا خدای هندوان

آزادی

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

قسمت هشتم
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زندگی نامه خودنوشت
چارلز داروین

این سئوال پیوسته فکر مرا مشغول می
کرد واز ذهنم بیرون نمی رفت ؛ آیا می
شود باورکرد اگر خدا دوباره به هخندوها
وحی نازل می کرد بازهم به ویشنو ()۱۲
و شیوا( )۱۳متوسل می شد ،همچنانکه
مسیحیت بعهد قدیم (تورات) مرتبط شده
است .این بنظر من غیر قابل باوراست .
هرانسان صاحب عقل سلیمی با تفکر و
تعمق درباره معجزه که آیین مسیحیت
از آن حمایت می کند بادلیل و برهان
درخواهد یافت  :هرچه بیشتر با قوانین
طبیعت آشنا می شویم  ،معجزات غیر
قابل باور می شوند ،زیرا در آن زمان
انسانها ساده لوح و ناآگاه  -وتا حدی غیر
قابل درک برای ما -بودند ونمی توان
محقق کرد انجیلها همزمان باوقایع نوشته
شده باشند ،به این دلیل که در جزئیات
مهم بایکدیگر تفاوت دارند و به نظر می
رسد خطاهای شاهدان عینی دراین امر
دخیل بوده است  .بااین تأمالت کمترین
ارزسی برای آنها قائل نیستم ورفته رفته
به این نتیجه رسیدم که مسیحیت نمی
تواند وحی الهی باشد.
واقعیتی که بسیاری از ادیان دروغین
بسرعت دربخشهای بزرگی اززمین
گسترده شده تا حدی برمن گران می آید.
زیبایی اخالقیات عهد جدید را بسختی
می توان انکار کرد ،زیرا کمال آنها بخشی
وابسته به تفسیر و برداشتی است که
ما آنهارا در استعارات وتمثیلها جای می
دهیم.
من از اینکه از اعتقاداتم دست بردارم،
کام ً
ال ناراضی بودم  .بااطمینان بخوبی بیاد
می آورم بارهاو بارها ادبیات رومیان
سرشناس و دست نوشته های کشف
شده در پمپئی یا جاهای دیگر را از خاطر
گذراندم که تمامی آنها با مهارت در
انجیل گنجانده شده اند .اما برایم دشوار
تر می شد دلیل قانع کننده ای بیابم  .به
همین جهت ناباوری بآرامی درمن رخنه
کرد تا آنکه کامل شد .آهنگ بی ایمانی
آنقدر آهسته بود که احساس رنج وعذاب
نکردم واز آن زمان حتی برای یک لحظه
در درست بودن تصمیم خویش شک
ندارم  .اکنون بسختی می توانم درک کنم
که کسی مسیحیت را واقعی می پندارد.
زیرا کالم صریح متن کتاب مقدس
حکم می کند هرکس آن را باور ندارد
 مانند پدر  ،برادر  ،و تقریب ًا همه دوستانخوبم  -جاودانه به کیفر خواهند رسید.

این آیینی ( دکترینی ) لعنتی است .
ضمن ًا مدتها بعد به فکر وجود خدایی
باماهیت انسانی نیفتاده بودم  .در اینجا
به اجمال نتیجه ای که به آن رسیدم را
بیان می کنم  .دلیل پیشین طراحی طبیعت
ازازل  -آنگونه که پدرروحانی ویلیام
پیلی عقیده داشت  -وپیش از این به نظرم
قطعی ومسلم می رسید با کشف قانون
«انتخاب طبیعی» Natural Selectionباطل
شد .ما دیگر نمی توانیم استدالل کنیم که
لوالی زیبای صدف دوکفه ای باید بوسیله
موجودی هوشمند  -مانند لوالی در توسط
کسی  -ازپیش ساخته شده باشد .بنظر
می رسد با توجه به طرز کار «انتخاب
طبیعی» طراحی اولیه درموجودات
آلی (اورگانیک) وجود ندارد .همه چیز
درطبیعت نتیجه قوانین ثابت است  .من
در این باره در آخر کتاب « گوناگونی
حیوانات و گیاهان » بحث کرده ام  .تا آنجا
که می دانم به دالئل ارائه شده هیچگاه
واکنشی نشان داده نشده است  .با توجه
به سازگاری زیبا وبی پایان (موجودات با
محیط اطرافشان ) که همه جا با آن بر می
خوریم  ،ممکن است پرسیده شود چگونه
می توان بطور کلی علت نظم وترتیب
جهان را توجیه کرد؟
چندتن از نویسندگان جدا ً از درد ورنج
بیش از حد درجهان تحت تأثیر قرار
گرفته اند تا جایی که شک دارند اگر
ما به همه «موجودات با احساس » ( که
دردورنج را احساس می کنند) بنگریم آیا
بیشتر خوشبختی غالب است یا بدبختی .
آیا کل جهان خوب است یابد؟
بنا به داوری من شادی بی شک پیروز می
شود .اگرچه با دشواری زیاد تحقق یابد.
اگر حقیقت این نتیجه گیری درست

ازآب درآید براحتی با تأثیری که از
انتخاب طبیعی می دانیم کام ً
ال هماهنگ
می شود؛ زیرا اگر همه افراد یک « نوع»
تا اعلی درجه به دردورنج خو گرفته باشند
از تولید مثل سر بازخواهندزد ولی ما دلیلی
نداریم که چنین چیزی ابدا ً اتفاق افتاده
باشد .ازاینها گذشته  ،دالیل دیگری مارا
به این باور می رساند که همه« موجودات
بااحساس » چنین شکل گرفته اندکه طبق
قانون کلی  ،از شادی لذت ببرند..
هرکس مانند من براین باور است که
همه اندامهای جسمانی وروانی موجودات
ازطریق انتخاب طبیعی یا « بقای اصلح»
همراه با به کاربردن یا عادت  ،رشد
وتکامل یافته اند .حال باید اذعان کرد
که این اعضا طوری شکل گرفته اند
که دارندگان آنها بادیگر موجودات با
موفقیت رقابت کنند وشمارشان را افزایش
دهند.
جانوری ممکن است درروند کار متحمل
درد ،گرسنگی و ترس شود یا احساس
شادمانی کند مانند خوردن  ،آشامیدن ،
زادوولد و جز اینها یا آمیزه ای از هردو ،
مانند جستجوی خوراک که هریک برای
تکامل « انواع» سودمند است .
اما اگر درد یا مصیبت از هرنوع به درازا
بکشد  ،موجب افسردگی وکاهش نیروی
کار می شود و جانور از خود موجودی
تدافعی دربرابر هر بالی ناگهانی یا
بزرگ می سازد .ازسوی دیگر احساسات
لذتبخش ممکن است مدتی بدون تأثیر
افسرده کننده  ،به طول بینجامد  .دراین
صورت تمامی بدن را به فعالیت فزاینده
وا می دارد.
بنابراین به این نتیجه می رسیم که بیشتر
یا همه موجودات با احساس ازطریق

تنها انگیزه گسترش زبان پارسی ورخنه ی
آن دراین سرزمینها همانا بنیاد دیرپای
تاریخی براینکه  :توده های پیشرفته
آنهایی هستند که زبان سخن گفتنشان
پیشرفته وازرسایی فزون تری بهره مند
بوده باشند استواربوده است .
بی گمان ایران ازسرزمینهایی بوده که
فرهنگ وشهریگری ودرپی آن زبان سخن
گفتنشان ازپیشرفتها وبرتری های شایانی
برخورداربوده است.

زبان سخن گفتن
وواژگان پارسی درمیان تازیان
بااینکه زبان ونویسیده پارسی از دسته
زبانهای آریایی است و با زبانهای سامی «
سیمیتیک» که دزبان سخن گفتن تازیان
است هیچگونه همبستگی و پیو.ند ندارد
ولی بانگیزه درخشندگی و پایداری
شهریگری وفرهنگ راستین چند هزاره
آن که تا دورترین جاهای شناخته شده
جهان رخنه نموده وپرتو افکنده بود و
نیز بزرگ منشی و بزرگواری هخامنشیان
ونیرومندی آنان که یکی از دوابر
نیروی جهان زمان خود پس از ُرم بوده
است و فر وشکوه شاهنشاهی ساسانیان
درسرزمینهای همسایه بویژه تازیان روان
بوده  ،بسیاری از واژگان پارسی فزون
تر از واژگان تازی درایران کنونی میان
تازیان آن زمان رخنه داشته است .
پس اگر زبان پارسی که زبان توده
گسترده و فیروز  ،بافرهنگ و شهریگری
جهانی و درخشان و برخوردار از برتری
های ویژه جایگزین زبان بنیادی تازیان
نبوده است  .بیگمان درفرهنگ وزبان آنان
جای ویژه داشته است .

آزادی

نیاز تازیان بزبان وواژگان پارسی
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زبان پیشرفته وواژگان گسترده زبان
پارسی  ،همسایگان  ،بویژه تازیان را برآن
وامی داشت تاازآنها بهره گیرند ودرزبان
خود بکاربرند.
مردم ایران بانگیزه نزدیکی وهمسایگی با
تازیان که در آن سوی مرز می زیستند
از همان آغاز با آنان همبستگی (رابطه)
داشته و آشنا بوده اند .این همبستگی
ناچاری (اجباری) وزندگانی دراز آنان
در کنار یکدیگر درهمه زمینه ها بویژه
زبان هنایشی (اثری) شایا(شایسته) داشته

واندک اندک واژگانی ازاین زبان به آن
زبان راه می یافته و در می آمیخته است .
گرچه حبشیان  ،رومیان و سریانیان
وبرخی دیگر از مردمان نیز هم مرز
تازیان بودند ولی زبان هیچیک از آنان
چون واژگان پارسی درزبان تازی هناینده
(اثرگذار) نبوده است .بی گمان افزایش
واژگان پارسی درزبان تازی  ،افزون بر
همسایگی و کنار هم زیستی  ،پیشرفتهای
درخشان وگستردگی زبان پارسی ،
برنیازمندی ها نیز استوار بوده است .
زبان گسترده و پربار مردمی پیشرفته و
نیرومند شُ وند(سبب ) آن گردید تا تازیان
درزمینه های گوناگون واژگان پارسی
را که خود نداشتند و بدانها نیاز فراوان
داشتند بگیرند ودرزبان سخن گفتن و
نویسیده های خود بکار برند .نمونه ای
ازاین واژگان چنین اند:
 درزمینه اداره ها وسازمانهای سررشتهداری(حکومتی) و فراهمی ( اجتماعی)
واژگان  « :شاهنشاه  ،وزیر  ،مرزبان  ،اسوار،
دیوان  ،دفتر  ،برید  ،دین  ،آیین  ،تاریخ
و...
 درزمینه بازرگانی و دادوستد « :سفتج،بطاقه  ،سنجه  ،دینار  ،درهم  ،ستوق و...
 درزمینه جنگاچ ها (اسلحه وجنگافزار) :خنجر  ،جوشن ۰ ،وذ ،زرد  ،خدنگ،
نیزک ... ،
درزمینه پارچه ها و رخت ها :سابری ،
مرعزی  ،تاختج  ،مرزی  ،جنابی و...
درزمینه خوراکی ها  :جرذق  ،سکباج ،
لوزینج  ،سمیذ  ،جوزینج  ،چوزاغند ،فیش
فارج  ،بزم آورد ،رازینج  ،و...
 درزمینه گلها و رویاها :نرجس  ،بنفسج ،سیسمبر ،مرزنجوش  ،لیلوفر و...
 درزمینه نوازاج ( افزار نواختن وآوازخواندن) :نای  ،سورنای  ،نرم نای ،
بربط ،تنبور ،صنج  ،بیشه مستق  ،سیکاه و...
ودررشته های پزشکی  ،داروسازی  ،دارو
شناسی  ،ودانش رویاها (علم گیاه شناسی)
و هنر وسایر رشته ها واژگان بسیاراست
گه از پارسی به تازی درآمده واین زمان
را می توان براستی زمان شکوفایی زبان
وفرهنگ ایرانی ورسوخ فراوان آن نه تنها
درزبان تازی  ،که در سرزمین های دور
دست نیز دانست .
دوسد و اندی سال  ،پس از شکست
ایرانیان و پیروزی تازیان  ،بسیاری بتالش
های سختی درراه نابودی زبان پارسی
و روان گردانیدن زبان تازی برخاستند
ولی چنانکه می خواستند کاری از پیش

قسمت دهم
نبردند .بندواژه (الفبا) زبان پارسی را
دیگرگون کردند و بشیوه تازی درآوردند
ولی زبان سخن گفتن همچنان در میان
ایرانیان بازماند .آنان دراین زمینه نیز
از کارباز نایستاده وآنچه توانسته اند
واژگان تازی رادرزبان پارسی جابجا
کردند وبدین سان بسیاری از واژگان
سره پارسی برکنار وپس از چندی برای
همیشه فراموش گردید .دروازه های زبان
پارسی را بروی واژگان تازی گشودند
واین گشادگی وبی بندوباری تا جایی
پیشرفت  ،که مرزهاازمیان برداشته و
جداسری ( استقالل) زبان از میان رفته و
به آشفتگی ونابسامانی دچار گردید.

پاره ای اززمینه ها در روان
گردانیدن واژگان تازی در زبان
پارسی
آنچه که بیش از همه در روان گردانیدن
زبان وواژگان تازی در میان ایرانیان
بویژه در زبان سخن گفتن ونوشتن آنان
ُهناینده می بوده است چنین بوده اند:
 -۱شکست ایرانیان ودرآمدن تازیان
همراه با نوشته و آیین دینی خود به ایران
 -۲روان گردانیدن آیین اسالم درایران
که یخن راندن و نیایش همه وهمه بزبان
تازی می بوده است .
 -۳ایرانیان تازه مسلمان که بلهوسانه و
بی خردانه زبان مادر زادی خود را پشت
پا زده و از تازی تازی تر شده ودرپراکندن
سخن وواژگان تازی بتالشی همسویه
برخاستند.
 -۴تازیان وتازی پرستان که برای
استوارکردن فرمانروایی خوددرایران بپایگاه
زبانوپراکندن باورشناسی(ایدیولوژی)دینی
خود نیازمند بوده اند.
 -۵خواندن «قرآن» وسایر نیایشهای دینی
که همه بزبان تازی می بود .جای درس
دادن وآموزش آن را نیز باید برآنها افزود.
 -۶وهمه بی سوادان وکم سوادان  ،برای
اینکه خودرا تازی دان نشان دهند در
روان گردانیدن واژگان وزبان تازی تالش
می کردند.
 -۷دلبستگی های دینی وبی پروایی
برخی از نویسندگان ایرانی.
باز چنانکه می دانیم زبان سخن گفتن ما
در پسین زمان ساسانیان  ،پارسی میانه یا
پهلوی بود که آن را پهلوی ساسانی نیز می
گفتند .پس از پیروزی تازیان ،

ایرانیان تازه مسلمان واسالم پناهان ایرانی
بکاربردن این زبان را بربنیاد آموزاک
های اسالم وقرآن  ،ناشایست می دانسته
وازبکاربردن نوشته پهلوی وزبان دینی
زرتشتی یا پارسی میانه خودداری می
کردندوازآن دوری می جستند..
توضیحی درباره واژه آموزاک  :این واژه
از واژه آموز و پسوند آک درآمیخته و
وروی هم معنی  :آنچه آموزند و « تعلیمات
» را می دهد ..آک پسوندی است که بنام
می پیوندد  .درزبان پارسی روان نبوده
وشادروان احمد کسروی آن را روان
گردانیدو واژگانی چون  :آموزاک ِ داراک
 ،گستراک  ،نویساک را ازآن ساخت .

پارسی دری وتالش ایرانیان
درزنده نگهداشتن آن
برکامه (علیرغم ) همه این سیاهکاریها ی
بیخردانه کسانی که درراه سست وناتوان
کردن زبان پارسی وبکاربردن واژگان
نا آشنای تازی درتالش ودست اندرکار
بوده اند  ،بسیاری ازایرانیان پاکدل
درهمه جا همچنان پشت بزبان بیگانه
داشته ودرتکاپوی زبان پارسی دری «
زبان سخن گفتن نیاکان خود» درراه
دوباره زنده وروان گردانیدن آن کوشا
بوده اند.
پارسی دری تنها در سده چهارم تازی «
سیسدواندی سال پس از چیرگی تازیان»
و درزمان سامانیان راه پیشرفت پیموده
و سرداران آن خاندان ایرانی پروای ویژه
ای بدان داشته ونوشته های بسیاری ازآن
یجای گزارده اند.
بایسته است دراینجا یادآورشویم که :
پارسی دری که زبان سخن گفتن
ونوشتن کنونی ماست  ،از پایان
شاهنشاهی ساسانیان و نخستین سده های
پیروزی تازیان بر ایرانیان آغاز واندک
اندک درمیان مردم پپراکنده گردید
ودرسده های سوم وچهارم تازی « نهم
ودهم مسیحی» جای زبان پهلوی نشسته
وجانشین آن گردید.
بااینکه پیروزی تازیان ورخنه نوشته
( خط) وهمچنین آیین ودستورزبان
نوشتاری و دینی آنان بویژه واژگان قرآن،
آهنگها وآواهای زبر ،زیر و پیش (فتحه ،
کسره وضمه)  ،درنوشتن وخواندن زبانهای

پیکاردوشیوه پارسینویسی
درایران
پس از چیرگی تازیان درایران پیوسته
دوگونه کوشش یا پیکار درزمینه زبان
پارسی روان بوده است  -.یکی کوشش
دلسوزی ازراه پاکدلی برای روان داشتن
وگسترش زبان پارسی
 و دیگری دژ اندیشی وکین توزی برایسست کردن واز میان برداشتن آن.
گروه پسین ازراه نادانی بگمان اینکه

از پای درآمد وچنین سست وناتوان
گردید  .نه بدست تازیان وتاخت وتاز
آنان درایران.
باکم از ترکان تیرانداز نیست
نیزه تیرآورانم می ُکشد
اگر پیشرفت زبان وواژگان تازی
درزبان پارسی اهرمی چون این دسته از
نویسندگان چه پیش وچه پس از چیرگی
مغوالن درایران که شادروان کسروی
درنوشته های خود برخی از آنهارا نام
برده است نداشت ،واگر دست این مکتب
داران و دکانداران ودین فروشان همه
زمان بسیجیده وهمه جا باشنده را کوتاه
وبکارهای ناروا و نابجای آنان برای
همیشه پایان داده می شد ،واگر سررشته
داران از تیره های ترک و تاتار و افغان
ویاازبازماندگان تازیان ومغوالن بنیاد
ایرانی واندکی دلسوزی بزبان پارسی
داشتند  ،و اگر برخی ازنویسندگان ودست
اندرکاران زبان پارسی ،از رخنه واژگان
تازی اندکی شرمساری می داشتند واز
بکاربردن واژگان تازی دوری می جستند
و دروازه های زبان پارسی را بروی آنها
نمی گشودند؛ واگر ایرانیان پاکدل درراه
پاسداری زبان پارسی دربرابر کژاندیشان

ونابکاران  ،پادکار سختی ازخود نشان می
دادند  ...بی گمان زبان پارسی این چنین
بازیچه دست بلهوسان و ُدژ اندیشان نمی
شد که نیمی بیشتر از واژگان آن تازی
ودستورزبان تازی درآیین و بنیاد آن راه
یابدوآن را ازریشه چنین سست ولرزان
گرداندکه برای آموختن آن نخست زبان
تازی ودستورزبان تازی وانبوهی از واژگان
زبان تازی بیاموزند تا بتوانند پارسی را یاد
بگیرند .پیروزی تازیان برایرانیان آغازی
بیش نبود که می توانست درهمان سده های
نخست پایان پذیرد ولی کار این سیاهکاران
ونویسندگان سیاهکار بویژه آخوندها که
براستی کارگزار پراکندن واژگان وآیین
تازی برای پیشرفت کار خود درایران بودند
هیچگاه پایانی نداشت وزبان پارسی بدست
آنان بگمراهی کشانیده شدوچنین آشفته
ونابسامان گردید.

آزادی

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

پارسی نارسا بوده هنایش دیگرگون
کننده ای داشته وآشکارا آنهارا بگونه
و رویه دیگری درآورده بود .ولی پارسی
دری بانگیزه دوری از وندسارهای (مراکز)
بازرگانی وسیاسی ،درروستاها ودرره های
دوردست کمابیش  ،از این دستبردها
ودیگر گونی ها برکنار بوده وریشه
های بنیادی آن همچنان استوارودست
نخورده باز مانده بود(.باقی مانده بود).
بااینکه پارسی دری بدنبال آمیزش با
آهنگ واژگان خراسانی وتاجیکی وافغانی
و پامیری و سغدی و ُسکایی (ختنی) ونوشته
های مانوب وبکاربردن آن در پربارهای
طاهریان  ،صفاریان  ،چغانیان  ،غزنویان
 ،زیازیان  ،واژگانی درخود پذیرفته ولی
ریشه های بنیادی خودرا همچنان
نگهداشته است .
این زبان به سخنان روزانه مردم نزدیک
وبسیار ساده بوده وهیچگونه دشواری
هایی چه در سخن گفتن وچه در نوشتن
نداشته است واین همان روشی می بوده
که پیش از تازیان درزمان ساسانیان و نیز
درایران باستان روان بوده است .
شیوه برخی از نویسندگان سده های
پنجم وششم تازی نیز استادانه و تهی
از سست گویی ها وپیچیدگی هاست .
شاهنامه فردوسی وتاریخ ابوالفضل بیهقی
از کارهای بزرگ ونمایان زبان پارسی
درساده نویسی ودوری از بکاربردن
واژگان تازی است  .ولی کسانی نیز
در بکار بردن وپی درپی آوردن
واژگان تازی تا جایی که توانسته اند
ستیزیدند( .عنادورزیدند) وپافشاری
کردند وشیوه بیشتر تازی وکمتر پارسی
را بنیاد نهادند .اندک اندک این شیوه
نویسندگی  ،شیوه همه نویسندگان جز
فردوسی  ،بیهقی  ،ناصرخسرو وچند
دانشمند دیگر گردید.
شاهنامه بهترین نوشته ارج داری است
ازسخن سرای نامدار ایرانی که یادگرفتن
واژگان پارسی وزبان پارسی دری و آیین
درست نوشتن ودرست خواندن رابهمه ما
ایرانیان می آموزد ومارا از لغزش باز می
دارد .ازاین روی براستی باید گفت که
فردوسی بزرگترین وپرارج ترین نیکی
هارا بزبان پارسی کرده وآن را زنده
وجاویدان گردانیده است .

تیره هایی دربرابر چیره گران تازی
 ،زبان بنیادی خودرا بوفانیده ( عوض
کرده) وبزبان تازی روی آورده وباآن
سخن می گفته اند خواستند باایرانیان نیز
چنین کنندوآنچه در توان واندیشه داشتند
درروان گردانیدن سخنان و واژگان تازی
بکار می بردند.
درمیان این دوگروه دسته دیگری که
وابسته بگروه دوم بودند برای خودنمایی
از هرراهی که می خواسته اند واژه ها
وسخنان تازی بکار می برده اند.
آخوندهایی که کار زناشویی و مرگ
ومانداک ها و نوشته دادوستدها و آموزاک
نوآموزان رادردست داشتند دراین رده
بودند ودرهمه جا بناروا خودرا تازی نشان
می دادند .این روش ناپسندیده درمیان
نویسندگان نیز روان گردیده وآنان نیز
بدو دسته بخش شدند:
 دسته ای که درنوشته های خود دیوانهوار واژگان وسخنان تازی بکار می بردند
وزشتی آن را نمی دیدند.
 دسته دیگر تا آنجا که می توانسته انداز آوردن واژگان تازی خودداری می
کرده ویا کمتر بکار می برده و بیشتر
بپارسی می نوشته اند.
شادروان احمد کسروی دراین زمینه می
نویسد ... «:درزمان چیرگی مغوالن وپیش از
آن نویسندگان بردو دسته بوده اند:
 دسته ای آلوده کلمه ها وعبارتهای عربیبوده ودرنگارشهای خود تا می توانسته اند
برفزونی آنها می کوشیده اند
وبرخی از آنان دیوانه این راه بوده اند.
ازقبیل نصراهلل کاتب ««کلیله ودمنه
بهرامشاهی» و « فضل اهلل وصاف»
تاریخ وصاف و نویسنده تاریخ معجم و
عبدالحمید کاتب وجوینی ومانند آنها که
کتابهای آنان ننگ زبان پارسی است .
 دسته دیگر چنین آلودگی نداشتندودرنوشته های خود اگر واژگان تازی
بکار می بردند بفارسی نیز می پرداخته اند.
درنوشته های این دسته دراین زمینه که
ما گفتگو داریم میتوان بهره گرفت که
از عربی های آنها چشم پوشیده  ،فارسی
هارا بگیریم وراه بکاربردن وجمله بندی
آنهارا یادبگیریم  ...از میان کتابها کتابهای
اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید،
ناصر خسرو  ،تاریخ بیهقی  ،فارسنامه
ابن بلخی ترجمه تاریخ طبری بسیار
سودمندند ...نیز کتاب گلستان شیخ سعدی
است که بسیارزیبا و شیوا باشد ...آن زخمه
هایی که نصراهلل کاتب و جوینی و وصاف
و میرزامهدیخان وهمراهان ایشان بربنیاد
زبان کهن پارسی زده اند وآن را بآشفتگی
کشانده اند هنوز پایان نیافته وهمچنان
پایدار است  ...نوشته های آنان را
براستی ننگ زبان پارسی باید شمرد»...
رخنه وجابجایی واژگان تازی درزبان
پارسی بدست همین نادانان و بداندیشان
بود که آنچه در توان داشتند بکار می
بردند تازبان پارسی را ازپای درآورند و

براستی نیز زبان پارسی بدست اینان

ادامه دارد

آزادی
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***
شکوه آنقدر خوددار و موقر بود ،آنقدر
بمن میرسید که من باور می کردم در
رضایت است .اما او انسانی ذات ًا مالحظه
کار و بخود وافی و کافی بود .و من بهر
چیز شک می کنم جزینکه او بقدر
یکساعت مرا دوست نداشته باشد یا
بقدر یک ارزن گله مند من باشد.
تمامی یک شب خودم را بدست خودم
در سئوالها می نهادم .خودم را بمحاکمه
میکشاندم ولی چه سود زیرا من متهم

آزادی

تااینجا خواندید که:ایرج گلفروشی داشت
 .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 .مهرک برای
ادامه تحصیل به خارج میرودوشکوه نیز بااو
برای چندماهی ایرج راترک میکند ..هر دو
درعین محبت سرشار به نوعی فرار
محرمانه و آبرومند و دور شدن از ایرج
بی آنکه ِشکوه کنند اقدام کرده اند.
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قسمت پنجم

خودم و قاضی خودم هم بودم.
به محسن زنگ زدم .داوری او را خواستم.
با صدائی که نه فریاد بود و نه زیاده بلند
گفت :تو در اتهام نیستی .عوضی نرو .تنها
کاری که اگر بخواهی بایست بکنی اینست
که توی خونه ات مدیرعامل بازی در
نیاری .خانه و خانواده را جدا کن از هم.
مهرک برای این بدنیا نیامده که سر ناهار و
شام به حرفهای مربوط به عرضه و تقاضای
گل و گیاه و مالیات بر درآمد گوش بده.
شکوه برای این همسر تو نشد که دائما در
وصف مدیریت تو بشنوه .کار را از خانه
جدا کن وگر نه میشی آدم یک کارخانه
فرسوده.
دیگر به محسن زنگ نزدم و تدارک سفر
دیدم و از فلورانس حالش را پرسیدم .هیچ
نگفت .اما بیشتر با مهرک حرف زد و کمتر
با من .و بی آنکه بپرسم مهرک گفت:
محسن برای رفتن من به امریکا بیشتر از
خود من عجله داره .و شکوه گفت :حق
داره .خودش یکدفعه بورسی را از دست
داده بخاطر رسیدگی به مشکالت پدر و
مادرش .ایرج یادت هست با چه تاثری
برامون این قصه را گفت .و من ضمن
تصدیق حرف او گفتم :بهر حال من و تو
تا جا افتادن مهرک در امریکا با او خواهیم
بود .و شکوه سکوت کرد .و بعد چند لحظه
گفت :از خودش بپرس .و مهرک زیر
دوش بود.
بیرون که آمد ازو نظرش را خواستم .گفت:

فکر خوبیه .ولی اگه تو بیای،اگه مامان هم
بیاد،حتما شرکت هم میاد.تلفن هم میات.
گلدوزی هم میات .دیگه نمیتونم از شما
پذیرائی کنم .حاال خودتون میدونین .من
باید حواسم جمع باشه.
لحن پر کنایه مهرک رنجم داد .و من باز
خودم را لو دادم .مهرک تمام بعد از ظهر
به من آویزان بود تا از دلم در آره آن زنگ
غم را .من هنوز او را روی شانه هایم حس
می کنم .دستهای او را که گردن آویز من
بودند.
دو هفته یا کمی بیشتر مهرک با ما ماند
در فلورانس .و زودتر از موعد مقرر رفت.
این بار مادرش به دلتنگی رفت و پرسید:
چرا به این زودی؟ و مهرک گفت :آخه
باید محیط تازه رو بشناسم تا مثل غریب
ها با مسئوالن روبرو نشم .و من فورا به او
حق دادم .مهرک نقشه َمن َهتن را باز کرد و
از نیویورک حرفها زد .و من بسیار تحسین
کردم روش او را .بنظرم اول بار بود که من
و مهرک همدیگر را فهمیدیم .و من لذت
ناشناخته ای را مزه مزه کردم در ذائقه
سرم .اعتمادی در من پیدا شد به خودم.
به او.
*
من ماندم و شکوه تا پر شوم ازو .در شهری
که نشاط از سر و رویش میبارد .شهری که
 ۶قرن است هر روزش زیباتر از دیروز.
*
من قبل از آمدن به این شهر افکارم را
جمع و جور کرده نوشتم در دفترچه ای .به
فلورانس که رسیدم فرصتی را می جستم
تا برای مهرک و شکوه بخوانم .این فرصت
بدست نیامد .دفترچه را دادم به مهرک .و
ندانستم خواند یا نخواند.
تا شبی که در کوچه های پشت برج
 Palazzoبا شکوه گپ زنان میرفتیم .و
او سراپا گوش بود.
به خانه که رسیدیم شکوه در گوشه ای
لمید و من از دو همکار او میپرسیدم .و او
دور از من از آن سر اتاق جواب میداد.
ناگهان گفت :حوصله داری یادداشت های
خودت را برایت بخوانم؟ و بی آنکه جواب
مرا منتظر شود شروع کرد به خواندن:
«عزیزان دل من» بشمار روزهائیکه نشد
با شما باشم متأسفم .کار و خانه را در هم
گره زدم و این همه گناه من بود .زیرا کار
شد کار ,خانه هم شد کار .و من باور کردم
در مدیریت کار خانه ای هستم ...یک عمر
به همه گل ها رسیدم .و نرسیدم به دو زیبا
گلی که در خانه داشتم» ...
صدای شکوه در طنین زنانه ای بود و بمن
حسی میداد که تمامی وجودش بخار شده
بمن میرسد .اما شکوه که در تحسین نوشته
بود به سکوت رفت .و نفس عمیقی کشید.
و من از سر ادب خاموش ماندم .روی
دفترچه ام بخواب رفته بود ولی خوب نفس
می کشید.
فکر کردم به آنهمه راه پیمائی .بخودم
گفتم خسته است .پوشانیدمش .و دور

دور ازو خفتم.
سر چاشت نشست روبرویم .و گفت :من
دوست ندارم به مالمت خودت روی.
مهرک هم کمی خواند و داد بمن نامه ات
را .نوشته زیباست ولی آنرا بسوزان تا من و
مهرک نسوزانیم سیمای ترا  .چون مهرک
همیشه ترا خوب و من ترا بهترین در دل
داریم.
مهری عظیم نصیب من کرد .برخاستم و
دفترچه را سوزاندم .و تمام روز در آغوش
هم بودیم .و هوا که بتاریکی رفت شکوه از
من خواست« :مرا به کوچه ها ببر...پیاده» .
و دیروقت به خانه باز آمدیم .بی احساس
خستگی .شادتر از همیشه .و حتی یک بار
هم از مهرک حرف نزدیم .انگار تازه بهم
رسیده بودیم.
از جمله دلخوشی هایمان دعوت دو همکار
شکوه بود و گردشگری چهار نفری .روزی
از آنها شنیدم که به کمتر دو هفته دیگر
بر میگردند به وطن و منتظرند شکوه کل
گزارش مأموریت را به آنها بسپارد .و
من دریافتم شکوه مایل است بیشتر در
فلورانس بماند .و چنین شد.
جز اینکه دو سه روز مانده به حرکت دو
همکار شکوه ،سه نفری رفتند به خریدهای
زنانه .و من در خانه تنها ماندم در تدارک
ناهار.
تلفن زنگ زد .یکی از آن دو همکار شکوه
گفت شکوه را گم کرده ایم .میریم به
کالنتری،فورا بیائید .رفتم .و باور نمی کردم
بر گمشدن شکوه چون شهر را میشناخت.
ساعتی بعد شکوه همراه پلیس وارد
کالنتری شد ...و باقی قضایا.
شکوه را قدری خسته دیدم .پرسیدم :چه
شد؟ گفت :من گم نشدم .آنها شاید مرا
گم کرده باشند.
پلیس مرا خواست .گفت گزارش مامور ما
که همسر شما را در عبور از خیابان قدری
سرگردان دیده است و او را با احتیاط
الزم به کالنتری آورده است نشان میدهد
ضرورت یک معاینه طبی را .این یک
توصیه هست و نه چیز دیگر.
شکوه را به بیمارستان پلیس بردم .چند
ساعتی ماندیم .و بما یقین دادند که همه
چیز عادی است .شکوه هم سر حال و
خندان بود .اما من یاد آنروز بودم که
دفترچه را خواند و ناگهان متوقف شد و
خوابید .پس درون ناآرامی داشتم .
و میدیدم میل به گردش در شهر که آنرا
بسیار دوست داشت دیگر نداشت .ولی
دوست داشت برود قهوه خانه ای نه بسیار
دور و مردم را تماشا کند .من گاهی او را
دورا دور می پائیدم .همه چیز عادی بود.
فکر بازگشتن بسرم می آمد .با مهرک
مشورت کردم گفت :به فلورانس تلفن
زدن ازینجا چه آسان است .کاش بمانید.
اما بابا بزار خودش پیشنهاد کنه.
و یک دو هفته بعد شکوه پرسید :همکاران
من با عجله رفتند .اون گزارش مهمه .من
باید ازش دفاع کنم .باید برگردیم.

**
برگشتیم .و زندگی رویه ای دیگر گرفت.
خانه خالی از مهرک پر از سکوت شکوه
.شکوه به فراموشی های گاه به گاهی
میرفت .غالبا شاد بود .هیچ کس را سراغ
نمی گرفت .با مهرک تلفنی خیلی حرف
میزد ولی اختالف ساعت در میان بود.
گاهی یکشنبه ها فقط...
شکوه بی تاب نبود .خودش را مشغول
میکرد با پرستارش یا با من به گردش
میرفت .و در کل به کسری حافظه دچار
شد .حضور مرا عادی می دید .هرگز
نپرسید :چرا دائما توی خونه ام
و کمتر به شرکت سر می زنم .پرستارش
همه چیزو یادداشت میکرد و سر ماه
گزارش میداد .تحت نظر بود .چند ماهی
اینگونه گذشت .و هر وقت میخواستند چند
روزی بستری شود رضایت نمی داد.
و یک روز رضا داد و دیگر به خانه باز
نگشت .و خانه زندان من شد...
*
مهرک را بی خبر گذاشتم .مهرک خبر
داشت .محسن مدبرانه با او حرف زده بود.
تا تابستان که سه هفته اینجا ماند و قرار
شد بعدها بروم نزد او.
آمدن مهرک انبساط خاطر بمن داد .او فضا
را پر میکرد .فرداهای پر و پیمان .بمن
گفت :آثار کسالت مادر را میدانسته و در
بروکسل یک بار بوقت گردش توی انبوه
مردم حوالی یک فروشگاه او را گم کرده
بود .این شد که خواست از تو بخواهم
بیائی .و تو که آمدی روبراه شد.
در تمام مدت اقامت سه هفته ای اش
مهرک از خودش حرف نزد .تنها یک بار
گفت :مامان بمن حالی کرد هر کاری را
دوست دارم بکنم ولی غافل از خود خودم
نشم.
فاصله ای بود بین من و او .محسن با او از
همه چیز حرف میزد .مهرک از محسن و
همسر محسن دو ستون دل ساخته بود از
زمان دانشجوئی اش .من غافل نبودم ولی
هرگز نشد در محرمیت با او باشم .ولی
بعد رفتن مهرک ،گفت :مهرک بعید است
به وطن برگردد .پرسیدم :چرا؟ محسن
گفت :مهرک در تدارک و تهیه رساله
ایست قدری حساس در باب مدیریت یک
نهاد بین المللی که سازمان ملل نام دارد.
مهرک برای بررسی ها از بورس همان
سازمان بهره مند است که از طریق همان
مدرسه عالی مدیریت وابسته به سازمان
ملل باو میرسد.
محتوای رساله او تکیه بر این دارد که در
این سازمان قدرت حق وتو بر هر قدرت
دیگر غلبه دارد .بعبارت دیگر این سازمان
بر اساس حق وتو بوجود آمده است .از
سوی دیگر عدم استفاده از حق وتو وقتی
میسر میشود که دول بزرگ جملگی
منافعشان تضمین شده باشد .و از آنجا که
آن دول بزرگ الزام ًا متعهد دموکراسی
نیستند بنا برین تصمیمات آنها متضمن

فوایدی برای همه جهان نیست.
و مهرک ثابت می کند در طرح و رساله
مصوبات سازمان ملل
خود که به ندرت
ّ
منجر به حل اختالفات کوچک و بزرگ
بین دول کوچک یا بزرگ شده است.
اینک مقامات مدرسه عالی وابسته به
سازمان ملل و ناظران این سازمان که
وظیفه ای دارند در نظارت بر ثمربخش
بودن بورس ها،از مهرک خواسته اند به
بررسی طرحی در باب رفع نقایص سازمان
ملل و نوسازی آن اقدام کند که اگر بپذیرد
باید بعد اتمام دوره دو ساله به استخدام
سازمان ملل درآید پس ماندنی شود.
مهرک با این رساله دوستان و دشمنان
بسیار پیدا کرده است .هیات مدرسان با او
و در تشویق او هستند .اما در بین مقامات
سازمان دوستانی چندان ندارد.
محسن بمن گفت مهرک عمال طی چهار
سال اقامت در بروکسل و نیویورک
شخصیتی شده که زاده استعداد زیاد
اوست در کشف حقیقت با حقایق مدیریت
های امروزی در هر مقیاس که فرض شود.
و اضافه کرد البته او با من در مشاورت
است نه در محرمیت .زیرا مهرک برای
ادامه کار به یک اعتدال جسمی و روانی
نیاز دارد .این باتوست تا با او باب محرمیت
ها را سر فرصت بهر وسیله باز بداری.
**
مهرک با من همیشه در محرمیت ها بود .و
بعد رفتن شکوه بی پرده تر از همیشه .باو
زنگ زدم تا دو سه هفته برم نزد او .گفت:
بابا دست نگهدار ...من دارم میآم.
آمد و هر روز توی خونه ،او و محسن الاقل
دو سه ساعت کار میکردند درباره رساله.
برایم گفتند که انتقاد از مدیریت سازمان
ملل در شرایط فعلی که جامعه ایران در
غرب ستیزی هاست بزیان مهرک است.
هم غرب را میرنجاند و هم ایران از تو
متوقع می شود .مهرک می گفت :کار
ایران با سازمان جهانی انرژی اتمی است
نه با سازمان ملل .بعالوه من کتاب را
نشر نمیدهم و به صاحب کار که سفارش
داده میدهم .سرانجام قرار شد گزارش را
محرمانه لقب دهد تا چاپ آن عقب افتد.
**
روزی با احتیاط تمام در فرصتی به مهرک
گفتم :چرا من نباید نوه ام را به بینم؟
مهرک انگاری انتظار این سئوال را داشت،
جواب داد :نه تنها داری باید بیای او را به
بینی ...پرسیدم :بسبک خودت؟
جواب داد :مامان همیشه تکرار میکرد
آدمها اگر صد بار هم با صد جنس مخالف
باشن تنها یک بار عاشق میشن .مهرک
نگاه کن به من و بابات .اگر حس کردی
دیگه شک نکن .عقیده هیچکس را هم
نخواه .دل اشتباه نمی کنه .منو ایرج اگر
هزار هزار اختالف بین مان باشه تا آخر
عاشق هم میمونیم .تو فرزند این عشقی...
و اضافه کرد :یک روز بی آنکه حرفشو
به کسی بزنم عاشق او شدم که تنها دو

بار او را از دور دیده بودم .و آرزو کردم
صدایم کنه .و امروز نوه تو سه ساله است.
اسمش هم هوگه .بابا بگو که خوب کردم.
بگو دوستم داری .بگو دوستش داری .بگو
هرسه ما را دوست داری .اما پشیمان نمی
شی از بسکه ما سه تائی خوبیم .اصال از
خوب هم خوبتریم .بی اختیار گفتم :البته
که همتون را دوست دارم.
مهرک نه به ازدواج عربی اعتقادی داشت
و نه به ازدواج غربی .او و بابک همیشه این
عوالم را اداری -مصلحتی میدیدند .بارها
ازو شنیده بودم عشق کاسبی نیست ،اداری
نیست،دینینیست،سیاسینیست،مصلحتی
نیست.
مهرک مایه ای از طرز فکر من و شکوه را
البته به ارث برده بود ولی بسیار باال زده
و پر جهش رفته بود .مثل همه کارهایش.
ازو پرسیدم :اولین حرف او به تو بعد یک
سالم مودبانه چه بود؟ مهرک پرسید:
بگم؟ گفتمش :بگو.
کمی سرخ شد .صورتش گل انداخت و
یک دفعه گفت :میگم چرا نگم .شاید هم
دوست داشته باشی.
و گفت :در فرود از پله های جلو در بزرگ
دانشکده ام در بروکسل در آخرین پله
قبل کف خیابان ،موازی هم میرفتیم؛ با
هم ایستادیم .بهم نگاه کردیم .و او بسیار
عادی بمن گفت :دیروز باال رفتن شما را
از همین پله ها تماشا کردم .امروز پائین
رفتن شما را دیدم .فکر کردم ما میتونیم
بچه خوبی به زیبائی شما به سمجی من
از هم و با هم داشته باشیم .و من که
آرزومند او بودم روزها و روزها باو با لبخند
گفتم :شاید ...و او گفت :حتما .مهرک
گفت :سه سال است در ُ
شکفتگی ام بابا.
هرگز خسته نیستم او همروان من است.
مهرک آمد در آغوشم جا گرفت .و من
تکرار کردم اینهمه خوشبخت بودم و
اینهمه بی خبر.
مهرک گفت :مامان در جریان بود .و
وقتی بود هر روز بمن زنگ میزد نه از سر
دلواپسی.
همیشه حرفش در نگهداری و نگهبانی
معبد عشق بود .چه شعرها که از حافظ
برایم میخواند .اما یکروز ازو پرسیدم :بابا
رو چکار کنم؟ گفت :تا نپرسه نگو...
و من حرفشو گوش کردم.
**
پر شده بودم از همه عزیزانم .صدای
مهرک و شکوه پیچیده درهم در گوشم
بود .و آن داماد و نوه ندیده را میدیدم .هر
کدام خودشان و همه را یکجا داشتم.
همانشب مهرک با پیش بند شکوه به
طباخی رفت .و عکس بزرگ شکوه را سر
میز ﻏﺫﺍ نهاد .و عکس هوگ را به پائین قاب
نهاده بود .جمعمان جور بود .پرسیدم :پس
او؟ گفت :منتظر بودم بخواهی .و عکس
فیلیپ همراه شد.
میرفتیم به غذا محسن زنگ زد که ما
داریم میآییم .غذامون را میاریم .و آمدند.

پروانه همسر محسن گفت :کمی صبر
کنید دو مهمان ناخوانده در راهند .مهرک
خندید .معلوم شد به بابک از بدو ورودش
از امریکا زنگ زده که هر وقت شد بیاد.
و  ...اومدند.
تنها کسی که از عکس فیلیپ و هوگ
تعجب نکرد بابک بود .دید و پرید و بوسید
مهرک را .و گفت :قربونت میرم که مثل
خودمی ....خودتی.
به جمع که نگاه میکردم مهرک را مرکز
ثقل میدیدم .جاذب بود .جذبه ای نامرئی
داشت .ممکن نبود مجذوب نکند.
*
آمدن مهرک شوق بسیار در من کاشت.
انگار زمان شکوه .از بسکه او را حس
میکردم حضوری نامرئی داشت .مثال
میرفتم به اتاقی و مثل قدیم او را صدا
میزدم به سئوالی .آنشب که جمعمان جور
بود از سر میز شام رفتم به آشپزخانه صدا
زدم :شکوه بچه ها باز هم ساالد میخوان...
از پشت سرم مهرک پرسید :بابا با کی
حرف میزنی؟ دست و پایم را جمع کردم
و بدروغ به او گفتم :دنبال تو بودم .بچه ها
ساالد میخوان ...مهرک دریافت .آمد مرا
در بغل گرفت و گفت:
بابایم مامان رفت .شکوه رفت.
ولی مامان دوست نداره یاد او رنج ما باشه
با یاد او چرا تو اینقدر رنجور میشی؟ کاری
نکن که او رنج بکشه.
مهرک گریست .گفت :من غصه او را
ندارم .من برای تو می گریم .مامان
بهترین هست .هنوز بمن الهام میده .اگه
تو به افسردگی بری من چه کنم اونجا که
هستم .من چه کنم،چه میتوانم بکنم حتی
اگر اینجا باشم.
از آن لحظه ببعد حضور شکوه در ذهنم
شادی میاورد .دیدم مهرک در خطر است.
ترسیدم .یاد گرفتم پر از آنها باشم حتی
بی آنها.
برگشتیم سر میز شام .سراسر میز غذا را
وارسیدم دیدم دو ظرف بزرگ ساالد روی
میز است .یک آن مهرک نگاهم کرد و
دوتائی زدیم زیر خنده .انگار دو دوست
قدیمی .و تا به االن در همین حس بسر
میبرم .گوئی دستمان توی دست هم بود.
فکرمان بهم میرسید.
**
قرار شد بمناسبت رفتن مهرک دوباره
جمع بشیم .در تدارک ها شدیم .روزی
پرسیدم ازو :بالخره چند نفریم؟ مهرک
گفت :نمیدونم چون هر عددی بگیم من
میگم دو تا اضافه کن .و من فرض می
کردم برای احتیاط اینجوری میگه...
دو سه ساعت بعد بهوش آمدم .یادم آمد که
مهرک هیچ وقت بی پایه حرف نمی زنه.
میدانستم تو اتاقشه .در زدم.پرسیدم :تو
میری بیاریشون یا من یا با هم...؟
مثل همیشه پرید تو بغلم و گفت:
بقیه درصفحه ۵۲

آزادی

یادمه تازه به سن بلوغ رسیده بودم  .مثل
هر دختر دیگه ای برای اولین بار عادت
ماهانه شدم  .این عادت ماهانه شدن من،
انگار یک نقطه ضعف بود برای من که
باعث می شد مامان بی حرمتی رو بیشتر
کنه و هر وقت میخواد بهم فحش بده جلو
بابا راه بره و بگه  :از ...وست خون میاد .
عادت ماهانه میشی  .به سن بلوغ رسیدی .
پشم ...وست در اومده  .میری پشم ...وست
رو با تیغ میزنی  .سینه در آوردی ...رست
میبندی ...
سحر؟ انقدر حرفای رکیک میزد و
فحشهای جنسی می داد که روزی هزار بار
از خدا آرزوی مرگ میکردم  .هزاران بار
 .من به یه مرحله ای رسیدم که از عادت
ماهانه شدن خودم بدم میومد  .از خودم
بدم میومد که چرا بدنم طوریه که عادت
ماهانه میشم و حاال مادرم باید همین رو
جلوی پدرم به روم بیاره و من و بابا و تو هر
سه تایی از خجالت سرمونو بندازیم پایین .
جز گریه و نوشتن هیچ کاری نمی تونستم
بکنم  .فقط به کاغذ پناه می آوردم و تا می
تونستم می نوشتم که سبک شم  .خیلی
وحشتناک بود اون روزا و شبا.
من همیشه دنبال راهی برای آزادیم می
گشتم که اگر بخوام از شر آزار و اذیتهای
پدر مادر رها بشم  ،باید برم جایی که پدر
مادر حق آزار و اذیت کردنمو نداشته
باشند  .برم دورترین جای این کره خاکی .
یه جای دور دور که دستشون به من نرسه.
با خودم تصمیم گرفتم یک روز میرم و
ازشون دور میشم و راحت میشم
خواهرم؟ تو نکشیدی چیزایی که من
کشیدم رو  .کشیدی ؟
فشارها روی من بیشتر میشد ،منم عزمم
جزم تر .با خودم گفتم :میرم دورترین جای
جهان .میرم جایی که توش برده نباشم ،
کتک نخورم  ،آزاد باشم
من با خودم تصمیم گرفته بودم هر جور
شده از این وضعی که اینا برام درست
کردند رهایی پیدا کنم .با خودم میگفتم
اجازه نمیدم من و توی این وضعیت نگه
دارند و با روان من بازی کنند
زد و من بعد از دیپلمم  ،دانشگاه در
شهرستان قبول شدم .نمی دونی چقدر
خوشحال شدم که باالخره دارم ازشون
دور میشم  .میرم تنها برای خودم  .دوره
دانشجویی برای من شاید یکی از بهترن
دوران زندگیم بود  .باالخره از دستشون
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نجات پیدا کردم سحر  .یه نفس راحت
کشیدم .
اون چند سالی که شهرستان بودم ،برام
عین بهشت بود  .یادته یه وقتایی یواشکی
میومدم تهران تا فقط تو رو ببینم و به مامان
و بابا نمیگفتم اومدم تهران  .بعد از اینکه تو
رو می دیدم  ،همون روز سوار اتوبوس می
شدم برمیگشتم دوباره شهرستان  .عالقه
ای به دیدن مامان و بابا نداشتم  .چی گیرم
میومد از دیدنشون؟ محبت پدر و مادری؟
یا دعوا  ،فحش ،حرفای زشت  ،یا افکار
بیمار گونه ی بابا که میخواست کنترل کنه
من یه تار مو از زیر چادرم بیرون نزنه .
من فقط سعی میکردم برای عید و برای
تابستونها بیام تهران  .وگرنه همیشه تو
شهرستان میموندم که ازشون دور باشم.
یه بار که تو همون دوره دانشجویی برای
عید اومده بودم تهران و همگی رفته
بودیم مسافرت  ،وقتی داشتیم از مسافرت
برمیگشتیم ،همون موقعی بود که بابا
ماشین بی ام و قدیمی آجری رنگه رو
خریده بود ،توی ماشین یهو دید من چادر
سرم نیست ،یهو عصبانی شد و گفت :تو
چرا چادر سرت نمیکنی راستی؟ چادرت
کو؟ اگر قراره بری دانشگاه ولی چادر
سرت نباشه ،حق درس خوندن نداری .من
نمیخوام تو بری دانشگاه اگر بفهمم چادر
سرت نمیکنی .من خرج تحصیلتو نمیدم
اگر بفهمم تو چادر سرت نمیکنی .دیگه
نمیخواد بری دانشگاه .بمون تو همین خونه.
الزم نکرده درس بخونی.
منم گفتم :باشه بابا چادر سرم میکنم .بابا
میخواست درس هم نخونم اگر میفهمید
من چادر سرم نمیکنم.
حتی یه بار دوست بابا به خودش اجازه
داد رفتار توهین آمیز بکنه باهام  .میدونی
چی بود داستان ؟ من وقتی دانشجو بودم
و یه بار که میخواستم از شهرستان بیام
تهران ،تصمیم گرفتم که با هواپیما بیام  .بابا
هم همیشه میگفت :من میتونم برات بلیط
رایگان هواپیما بگیرم .سهمیه دارم و میتونم
ازش استفاده کنم و تو میتونی رایگان بیای
 .خالصه زنگ زدم به بابا و گفتم  :میتونی
برام بلیط رایگانی که گفتی رو بگیری؟ بابا
گفت :با دوستم که تو شهرستانه هماهنگ
میکنم که بری پیشش و از اون بلیط رو
بگیری و بیای تهران  .گفتم :باشه.
خالصه دانشگاه که برای عید تعطیل شده
بود و منم قرار شد که برم پیش دوست بابا

برای بلیط رایگان هواپیما .ساکم رو بستم و
رفتم پیش دوست بابا .
حول و حوش غروب بود  .دیدم دوست
بابا از این ریشوها ،زنش هم از این چادر
چاقچوریایی که معلوم بود هیچ چیزی رو
غیر چادر قبول نداره  .قرار شد شب خونه
شون بمونم که فردا صبحش اول وقت ،
رایگان سوار هواپیما شم و برم تهران.
دوست بابا و زنش بهم عین یه دختر خراب
نگاه می کردند ،چون من بیچاره چادر
سرم نبود.
حاال من چه تیپی بودم ؟ ساده ی ساده .یه
مقنعه بلند تا روی شکم  ،بی هیچ آرایشی
 ،سر تا پا مشکی  .من با همین تیپ خونه
شون بودم و همین تیپی هم شب رفتم
خوابیدم و حتی مقنعه مو جرات نداشتم یه
ذره بکشم عقب.
شب موندم خوابیدن خونه شون.
صبح از خواب بیدار شدم .دوست بابا ،با
ناراحتی و اخم و تخم گفت :خانم بیایید
ببریمتون فرودگاه سوار هواپیما بشید.
از در خونه که اومدم بیرون یه ساک
سنگین دستم بود  .دوست بابا هیچ کمکی
نکرد ساک رو برداره .چون فکر میکرد من
خرابم و به یه دختر خراب هم البد نباید
کمکی کرد .حاال چرا به چشم اونا خراب
میومدم؟ فقط چون چادر سرم نبود  .تنها به
همین دلیل  .دیگه به اون تیپ کج و ماوج
من که مقنعه بلند تا روی شکم داشتم و
مانتوی سیاه گشاد بلند تا روی مچ پا کاری
نداشتند  .همینکه من چادر سرم نبود ،
دلیلی کافی بود برای خراب بودنم .
یهو دوست بابا برگشت گفت :چادرتون
کجاست؟ شما پدر به این باتقوایی دارید
برای چی چادر سرتون نمی کنید؟ شما
باید حتم ًا چادر سرتون کنید.
گفتم :چادرم تو ساکمه .چون ساک دستمه
و اگر بخوام چادر سرم کنم ،سختم میشه
بخوام هم چادرمو رو سرم نگه دارم ،هم
ساک دستم بگیرم.
گفت :همین االن از تو ساکتون چادرتونو
دربیارید همین جا جلوی من سرتون کنید
تا بتونیم بریم فرودگاه
سحر؟ مجبور شدم در ساک رو باز کردم ،
چادر رو در آوردم و سرم کردم .میترسیدم
اگر به حرفش گوش نکنم  ،بره به بابا بگه .
مجبور شدم به حرفش گوش کنم .
تا به امروز توی دلم نگه داشتم این داستان
رو .االن دارم برای اولین بار برای تو میگم.

راستی چرا ما همیشه از بابا می ترسیدیم؟
چرا جرات نداشتیم به بابا بگیم ما چطوری
فکر می کنیم ؟ شاید چون مامان رو کتک
می زد  ،ما هم حساب کار خودمون می
کردیم و از ترس اینکه کتک نخوریم ،
جرات حرف زدن نداشتیم .
من سالهای آخر دانشگام بودم که دیگه تو
روی بابا وایسادم و چادر از سرم برداشتم
و گفتم  :دیگه چادر سرم نمیکنم  .بدم
میاد از این چادری که یه عمر به زور سرم
کردی .
بیخود نبود که بابا از من بدش میومد .من
نه تنها خودم قیام کردم و چادر از سرم
برداشتم ،بلکه کاری کردم که مامانی که
اینهمه به نظر پر قدرت میومد ولی در واقع
عین موش بود جلوی اوامر بابا ،اون هم که
بعد از ازدواج با بابا افکارش تغییر کرده
بود و از یک زن مینی ژوپ پوش تبدیل
به یک زن چادری شده بود  ،چادر رو از
سرش برداشت
بابا همه اینا رو زیر سر من میدونست .
سحر جان؟ یادته بعد از اینکه کنکور
دانشگاه رو دادی ،چند ماه بعد نتایج قبول
شده های کنکور در اومد .تو اسمت در
لیست قبول شده ها نبود .بابا زنگ زد خونه
به مامان گفت  :سحر دانشگاه قبول نشده
 .تمام اون دوستای من که دختراشون
چادری بودند همه شون دانشگاه قبول
شدند و  ...هیچی شروع کرد طبق معمول
که همیشه یه رابطه ای بین چادر و همه ی
مسائل زندگی پیدا می کرد ،قبول نشدن تو
رو در دانشگاه وصل کرد به چادر و حجاب
و این جور چیزا
مامان هم این حرف رو به من گفت  .و منم
به تو گفتم .
بعدش تو رفتی توی اتاق  .بی هیچ سر و
صدایی  .سه ساعت بعد دیدیم تو حالت
بده  .بابا خونه نبود  .من و تو و مامان خونه
بودیم  .نمی تونستی حرف بزنی  .هی ازت
پرسیدیم  :چت شده ؟ خوبی ؟ ورقه های
قرص رو نشون دادی و فهمیدیم بیست تا
قرص استامینوفن خوردی که خودتو بکشی
 .صورتت باد کرده بود  .چشمات باز نمی
شد  .سحر ؟ من زار زدم وقتی توی اون
حالت دیدمت  .بعدها بخاطر همین موضوع
برات یک شعر نوشتم و چقدر غمگینه اون
شعرم  .با مامان سریع بردیمت بیمارستان.
زنگ زدیم بابا هم بیاد  .بابا طبق معمول
که همیشه کارش براش در اولویته ،بعد از

آزادی

از :ساران
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انهم ای هب خوارهم سحر
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چهار پنج ساعت تازه سر و کله اش پیدا
شد و اومد بیمارستان .تا چشمش به من
توی بیمارستان افتاد انگار یه دختر خراب
دیده .چرا؟ طبق معمول فقط بخاطر اینکه
من بیچاره چادر سرم نبود  .همین  .موضوع
عوض شد براش  .مجرم و مسبب عامل
خودکشی تو رو پیدا کرده بود  .کی؟ من
بیچاره  .بابا خیلی عصبانی بود  .با نفرت
بهم نگاه می کرد  .سریع انداخت گردن
من و گفت :تو باعث همه ی این بدختی ها
هستی  .تو باعث شدی سحر خودشو بکشه.
حجابت کو ؟
توی بیمارستان داشتند لوله می کردند توی
معده ات که بتونن  ،معده ات رو شستشو
بدند  .بابا هم از دست من عصبانی بود .فکر
می کرد چون من چادر سرم نیست ،تو رو
به بیراهه کشوندم و در نتیجه تو خودتو
کشتی .
من و مامان و بابا  ،تو رو گذاشتیم تو
آمبوالنس و رفتیم بیمارستان لقمان.
اونجا تو رو شب نگه داشتند و معده ات
رو شستشو دادند و فرداش قبل از اینکه
مرخصت کنند ،یک روانشناس اومد ازت
پرسید :چرا خودتو کشتی ؟ تو بهش گفتی:
چون دانشگاه قبول نشدم
مامان و بابا هیچوقت بعد از اون روز ،در
مورد دلیل خودکشی تو حرفی نزدند .
انگار نه انگار که اتفاقی افتاده  .پرونده
شو بستند .پرونده اش برای من ولی هنوز
بازه  .هنوز زجر میکشم وقتی یادم میاد
تنها خواهرم ،خودکشی کرد  .من وجودم
آتیش میگیره هنوزم که هنوزه  .باورم
نمیشد که بین من و تو ،تو جرات اینکارو
داشته باشی .من همیشه آرزو داشتم بمیرم
از اون خونه راحت بشم ولی هیچوقت
جرات نداشتم خودمو بکشم  .چرا در مورد
دلیل خودکشی تو حرف نزدیم هیچوقت با
مامان و بابا؟
یادمه بعدها که یه بار ازت پرسیدم ،بهم
گفتی :از دست مامان و بابا خودمو کشتم
چون میدونستم اگر دانشگاه قبول نشم،
خونه رو برام جهنم میکنن.
شاید خدا دوستت داشت که چند روز
بعد ،اسمت توی ذخیره های قبولی اومد و
تونستی بری دانشگاه .اون روز دنیا رو به
من دادند .برات یه عمر خوشحال شدم.
تو هم خوشبختانه شهرستان قبول شدی
و چهار سال از جهنمی به اسم خونه ،دور
شدی و در امون بودی .
دایی امیر رو یادته ؟ دایی امیر هم
خودکشی کرد  .اون خوش شانس نبود
مثل تو  .تو شانس آوردی که زنده موندی
سحر جان  .دایی امیر چاقو زد به قلبش
و درجا مرد  .هرگز کسی علت خودکشی
دایی مون رو نفهمید  .اما یه اتفاقی بعد از
خودکشی دایی امیر افتاد که من بابا رو
بهتر از قبل شناختم.
یه بار که رفته بودیم شهرستان ،همون
موقعی بود که دایی امیر دیگه خودکشی
کرده بود و فوت شده بود  .من و تو و مامان

و بابا رفتیم خونه دایی آرش و زنش  .بابا به
دایی آرش گفت :ما یه حرفی میشه بزنیم؟
دایی آرش گفت :بفرمایید
بابا گفت :من یه چیزی بهتون بگم .شما
میدونید شاه ایران چرا مرد؟ شاه از بی
پولی نمرد .شاه از بی قدرتی مرد .شاه
وقتی دید در ایران قدرتی نداره ،همین بی
قدرتی باعث شد بمیره .مرد باید یه قدرتی
داشته باشه .برادر شما آقا امیر هیچ قدرتی
روی زن و دخترش نداشت .این که مرد
نیست  .االن زن آقا امیر  ،تو خونه تو همون
روزی که اونهمه مرد اومده بودند برای
عرض تسلیت ،جلو بقیه مردها بی روسری
بود ،دخترش هم که اون جور بی حجابه،
اینا نشون میده برادر شما بی قدرت بوده
 .اگر یه ذره روی زن و دخترش قدرت
اعمال میکرد ،کارش به خودکشی نمی
کشید
تو رو خدا افکار متحجرانه بابا رو ببین .
زندایی و دخترش همیشه توی فامیل زبانزد
بودند که آدمای خوبی هستند .زندایی
هیچوقت روسری جلوی هیچ مردی سرش
نمی کرد  .هیچ مردی هم جرات چپ نگاه
کردن بهش نداشت .زندایی شیرزن بود.
دختر دایی هم دختر خوبی بود  .تازه ،از
همه مهمتر ،خود دایی بود که خودش با
زنش و دخترش هیچ مشکلی در نحوه
لباس پوشیدنشون نداشت  .بابای من این
وسط چی میگه؟
بهر حال ،شماها شاید سرسری از کنار این
حرف رد شدید  ،ولی من گوشام تیز شد
 .فهمیدم این حرف بابا ،طرز تفکریه که
در زندگی خودش راستی راستی عملی
کرده
بابا همیشه ابراز قدرت میکرد تو خونه.
چرا؟ چون فکر میکنه اگر کسی ازش
حساب نبره و قدرتش رو به زور اعمال
نکنه ،دیگه مرد نیست .مرد یعنی کسی که
اعمال قدرت به زن بکنه .
من یه جورایی همه ی تاج و تخت
پادشاهی و قدرت بابا رو سرنگون کردم
 .من برعکس مامان که فقط حرف میزد
و داد و بیداد می کرد و فحشهای رکیک
به بابا و من میداد ولی عم ً
ال هیچکاره بود،
خیلی قشنگ عمل میکردم بجای اینکه
حرف بزنم و داد و هوار کنم  .من با شعورو
طرز تفکرم نابود می کردم این قدرت
توخالی و کثیفی رو که به من تحمیل میشد
در اون خونه
کار به جایی رسید که بابا توی نگاه
کردنش هم نفرتش رو علنی نشون میداد
 .من دختر ناخلف بودم  .جوری به من نگاه
میکرد که انگار من جدی جدی یک دختر
واقع ًا خراب هستم  .نمیدونم یادته یا نه؟
من بارها احساس گناه میکردم و بجای
سرزنش کردن مامان و بابا ،تا مدتها خودم
رو سرزنش میکردم که چرا در مورد پدر
و مادر قضاوت بد میکنم .چطور به خودم
اجازه میدم حتی بخوام فکر کنم که اونها
من رو اذیت می کنند  .با خودم میگفتم :

تو دختر خوبی برای خانوادت نیستی چون
به خودت اجازه میدی فکر کنی که اونا تو
رو آزار میدن .آخه مگه هیچ پدر مادری
دخترشون رو آزار و اذیت میکنن .چرا در
مورد خانوادت اینطوری فکر میکنی.
یه جورایی حتی برای اینکه به یقین برسم،
احساسات درونی خودم هم دچار تضاد می
شد .زجرم میدادند ولی تا میومدم به آزار
و اذیتهاشون فکر کنم ،بجای سرزنش اونها،
خودم رو سرزنش می کردم!
حتی یادمه یه بار ازت پرسیدم  :سحر ؟
بابا از من بدش میاد ؟
تو گفتی  :راستشو بخوای آره  .به تو به
چشم یه دختر خراب نگاه میکنه .
منی که حتی اهل یه ذره آرایش هم نبودم.
ولی بابا منو خراب میدونست .چرا آخه؟
فقط بخاطر اینکه چادر سرم نمی کردم.
یک روز که بابا خونه نبود  ،بی چادر از
خونه رفتم بیرون  .به مامان گفتم  :یه وقت
به بابا نگی چادر سرم نکردما  .مامان هم
گفت :باشه  ،نمیگم .
وقتی برگشتم خونه  ،با مامان سر یه چیز
بیخود حرفم شد  .همیشه دعواها بخاطر
چی بود ؟ مث ً
ال بشقاب غذا رو کافی بود دیر
بشوری تا همین خودش یه جنجال درست
حسابی به پا کنه  .با مامان که حرفم شد
 ،مامان هم تهدید کرد که  :وقتی بابات
بیاد خونه  ،بهش میگم بی چادر رفته بودی
بیرون.
بابا که اومد خونه  ،مامان سریع گذاشت
کف دست بابا  .بابا هم گفت  :غلط کرده
بی چادر رفته بیرون  .االن نشونش میدم .
بعدش بابا اومد تو جالباسی رو گشت  .یک
مانتوی مشکی بیشتر نداشتم  .یهو از وسط
پاره اش کرد و گفت  :اوهوم .حاال شد .
حقته  .دیگه حاال هیچ مانتویی نداری که
بپوشی  .تا تو باشی بدون چادر از خونه پاتو
بیرون نذاری .
من دیگه هیچ مانتویی نداشتم تنم کنم .
همین تنها مانتومو بابا  ،پاره کرد .
واقع ًا مامان و بابا  ،با چی میخواستند بجنگند
؟ با من یا با طرز فکرم ؟
درسم که تموم شد ،رفتم سر کار و
استقالل مادی پیدا کردم  .از بابا دیگه
حتی یه یک قرونی هم نمی گرفتم .در
هیچ موردی .بابا متوجه استقالل من شد.
من کم کم تو همه چی خودمو جدا کردم
 .حس میکردم بابا خوشش نمیاد .ولی من
دیگه اهمیتی نمی دادم  .بابا حتی اون اوایل
میخواست حقوقم رو هم کنترل کنه  .حقوق
ماهیانه ای که می گرفتم رو میگفت  :بیا
بده من برات پس انداز می کنم  .چند
ماهی اینکارو کردم  .ولی متوجه شدم همه
ی اینا برای اینه که من خودم بعدا ً دست
گدایی پیشش دراز کنم و برای همون
حقوق خودم هم بهش التماس کنم .برای
همینم راهمو جدا کردم ازش  .دیگه خودم
پس انداز کردم پولمو  .بابا ک ً
ال از کارهای
من خوشش نمی یومد  .اولین کسی که
رفت توی اون خونه پاسپورت گرفت من

بودم .از این کارم هم خوشش نیومد .
بارها بابا به مامان میگفت :یکی تو رو پر
میکنه  .یکی داره بهت خط میده
منظور بابا «من» بودم سحرجان .من رابطه
ام با مامان هم خوب نبود  .ولی بابا فکر
میکرد من ،مامان رو از نظر فکری متحول
کردم برای همینم از من خوشش نمی یومد
و دائم به مامان می گفت  :تو از یکی داری
دستور میگیری.
یعنی من دارم هی به مامان خط میدم .
میدونی چرا بابا اینطوری فکر می کرد؟
چون مامان هم وقتی دید که من تو روی
بابا وایسادم ،اونم کم کم چادرش رو از
سرش برداشت.
این دیگه قیام علنی بود توی خونه  .من
خودم کم بودم ،مامان هم به جمع بی
چادری ها اضافه شد  .تو هم خواهر گلم
که هیچوقت چادر سرت نمی کردی .
شدیم سه تا زن بی چادری توی اون خونه
 .بعد از اینکار دیگه میتونم بگم که تقریب ًا
کار به جایی رسید که من زیادی بودم
تو اون خونه  .دیگه بابا نبودن من رو به
بودنم ترجیح می داد  .خسته شده بودند
از دستم  .هر دوشون  .هم مامان  ،هم بابا .
چون جلوی طرز تفکرم و استقاللم رو نمی
تونستند بگیرند .
کم کم تو فکر رفتن افتادم  .ولی چقدر
ساده بودم که اومدم این قضیه رو توی
خونه مطرح کردم  .وقتی توی خونه گفتم
 :من تصمیمم برای زندگی آینده ام برم
خارج  ،میدونی عکس العملها چی بود؟
توی اون روز  ،من هیچ کسی رو هم
نداشتم .هیچ پولی هم نداشتم .تنهای تنها
 ،بی پول ،بی یار و یاور .من هرگز یادم
نمیره .من فقط از تصمیم آینده ام با مامان
و بابا صحبت کرده بودم .
عکس العمها این بود :مامان منو با شدت
زیادی مسخره و تحقیر و خورد کرد .مامان
گفت :چه غلطها ،چه ...وه خوریهای زیادی.
تو فکر کردی بچه وکیل وزیری ؟ فکر
میکنی کی هستی؟ تو عالم خیاالتی .خیلی
رویا بافی میکنی .پولت کو که بخوای بری؟
البد میری خودتو با دختر فالن پادشاه
مقایسهمیکنی.
بابا هم گفت :تا روزی که من زنده ام این
حرفا رو نشنوم .تو حق خارج رفتن نداری.
بذار هر وقت من مردم برو خارج .خدا کنه
بمیرم اون روز رو نبینم که تو بری خارج.
مملکت قانون داره .الکی نیست که تو
بخوای هر کاری بکنی .
خالصه مخالفت کردند و مامان هم کلی
فحش نثارم کرد و منم میدونی چیکار
کردم؟ اومدم تو اتاق  .در رو قفل کردم.
خواهرم؟ هیچکیو نداشتم .حتی تو رو.
میفهمی؟ حتی تو رو نداشتم .تو نبودی .
کسی نبود کنارم .تنهای تنهای تنها بودم.
هزار بار تنها بودم .در رو قفل کردم .خیلی
آروم جوری که مامان و بابا نفهمن ،گریه
کردم.
بقیه درصفحه ۵۲

بوی عید
بوی نوروزمی آمد .شیرازبود وکودکی و
شکوفه های شادی  .صبح که خورشید
درآمد شهر رنگ وروی تازه ای گرفت
 .مادرم دست به کار مقدمات نوروز
بود .گندم را سبز کرده بود؛ بوی شیرینی
خانگی وم ّزه سیزده روز تعطیلی همه
چیزرا خوشایند می کرد .حیاط کوچکمان
میدانگاه بازی گنجشک ها بود.
صبح پدرم  ،آب حوضی را آورده بود .
مادرم قب ً
ال با سبد  ،ماهی هارا از آب گرفته
بودو انداخته بود توی لگن  .قراربود تا ظهر
باغچه را هم زیرورو کنیم  .مادرم تخم
گل ها را آماده کرده بود  .من وپدرم با بیل
 ،خاک را زیرورو کردیم  .مادرم هرسال
اطلسی  ،بنفشه و شب بو می کاشت  .برای
پاشیدن بذرها کمک کردم.

جوانه های بهاری

آزادی

چندروزی از َ
پاکنِ باغچه گذشت  .لبه پله
نشسته بودم  .این روزهای آخرسال عجب
به ُکندی می گذشت  .فکر تعطیالت و
عیش آن بودم  .مادرم درفکر آردوشکر و
شیرینی بود  .بابام به قول خودش هزار کا ِر
نکرده داشت  .اگر عیدی هایم از پنجاه
تومن بیشتر شد یک توپ فوتبال درست
وحسابی می خرم  .توپ پالستیکی توی
پاشویه خوض افتاده بود .آن را برداشتم .
اول بی عالقه و بعد با کیف دنبال توپ
می دویدم وگاه گاه شوت های جانانه می
کردم  .توپ افتاد توی باغچه  .رفتم بردارم
دیدم تازه نهال های نازک سبز از خاک
سر برآورده بودند.وهمین روزها بود که
گل کنند .مادرم همیشه می گفت  :مواظب
باغچه باش  .توپ را که برداشتم یک
دفعه چشمم به در ِز مابین دوتا از آجرهای
دورباغچه افتاد چند شاخه نهال باریک
بیرون آمده بود  .عجیب بود  .آنجا تخم
نکاشته بودیم  .دویدم توی اتاق ومادرم
را خبر کردم  .آمد نگاه کرد  .نشست وبه
ساقه تُرد ونازک آن دست زد. .
گفتم  :مگر اینجا هم تخم ریخته بودید؟
گفت  :خب  ،تخم را که پاشیده ایم
اینجاهم ریخته است .
گفتم  :حاال چی میشه ؟
گفت  :هیچی  ،سبز میشن .
گفتم  :توی این جای تنگ  ،جندتا بوته

باهم ؟ آخه جا نمیشن !
گفت  :ممکن است بعضی که قویترند ،
ضعیف تر ها راازمیدان بدر کنندوخوب
رشد کنند .یکی دوتا فدا می شوند تا یکی
دوتا پا بگیرند.
نمی دانم چرا دلم برای نهال هائی که
قراربود فدا شوند سوخت  .رفتم کاسه
مسی را برداشتم  .از آب حوض پُرکردم
وریختم روی نهال های الی در ِز آجر.

شب چهارشنبه سوری
شب چهارشنبه سوری بود .سه روز به عید
مانده  .با بچه ها وبزرگ ها قرار گذاشته
بودیم که بوته های آتش را درکوچه الو
کنیم  .دوروز بود که بوته جمع می کردیم .
می خواستیم جشن مفصلی بگیریم .
چهاردسته بوته بزرگ دریک خط چیدیم.
یواشکی چندتائی تیرو تخته بیکار هم
الی بوته ها چپاندیم که آتش زود خاموش
نشود .خورشید که رفت وسایه شب که
روی سر شهر افتاد وهیاهوی بچه ها ورفت
وآمد ها شروع شد  ،پدرو مادرها هم
آمدند  .اول از همه بابام ازروی آتش پرید.
مادرم هم آجیل وشیرینی آورد وبساط
بخور بخور راه افتاد .تااین که سرو صدای
پدرو مادرها بلند شد که تمام کنید.مگر
ممکن بود؟ بال ُپ های ورم کرده از آجیل
و شیرینی وسروصورت

از صبح جنب وجوشی بود .مادرم سفره
هفت سین مفصلی چیده بود وهمگی
برسر سفره نشسته بودیم  .مادرم قرآن می
خواند وپدرم یا مقلب القلوب می گفت .
مادرم همیشه ی خدا نذر ونیاز می کرد.
هرچند گاهی نذرهایش برآورده نمی شد .
نمی دانم  .شاید توقع زیادی داشت .
بوی گلهای پیچ امین الدوله حیاط را
پُرکرده بود .زنبورهای عسل هم به جان
امین الدوله افتاده بودند .ساعت رادیو تق
تق صدا می کرد .گوینده گفت  :یک دقیقه
وسی ثانیه به تحویل سال نو باقی مانده
است  .وبازهم تق تق ساعت ...
مادرم گفت  :وقت تحویل سال  ،ماهی یک
دور ،دور خودش می چرخد.
پدرم گفت  :نارنج هم توی آب باالوپائین
می شود.
حاال وقت امتحان عملی بود .ظرف نارنج
را کنتر تنگ بلور ماهی گذاشتم و خیره
شدم  .هم ماهی می چرخید وهم نارنج
باالوپائین می رفت  .سفره پراز خوردنی
های خوشمزه بود .سمنو  ،کماچ  ،کلوچه
 ،مسقطی  ،سیب و  ...تق تق ساعت رادیو
قطع شد وگوینده گفت  :سی ثانیه به
تحویل سال نو باقی مانده است .
پدرم شیرینی رابرداشت و آماده بود که تا
سال نو می شود دردهن ما بگذارد. .
گوینده فریادکشید :آغاز سال نورا به
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دود زده وآنهمه شوق وشور
ونشاط که داشتیم به سادگی
نمی توانستیم از آتش دل بکنیم .
بازهم ازروی آتش پریدیم  .هنوز آتش
جان داشت  .حاال همصدا شده بودیم
وباهم می خواندیم :
زردی من از تو  ،سرخی تو ازمن ...
باألخره بزرگترها قرار گذاشتند که دور
آخر مان باشد  .بازهم پریدیم تا آتش
«نا» داشت پریدیم  .پدرم آب پاش
بدست آمدو آتش را خاموش کرد .

ول ُپ های من پراز شیرینی شد.رسم
ورسوم ها و ماچ وبوسه را به جا آوردیم .
بعد پدرم الی قرآن رابازکرد .یک پنج
تومانی سبزونو الی قرآن بود .به من گفت:
عیدی توست  .اسکناس رابرداشتم وسبک
سنگین کردم وزنی نداشت  .عین پر کاه .
به بابام خندیدم  .اسکناس را تاکردم که
چرقی
توی جیبم بگذارم .ازبس نو بود َ
صداکرد.

سیزده بدر

قراربود سیزده بدربرویم «آسیاب سه تائی»
سال پیش هم باعمو وزن عمو وبچه
هایشان رفتیم آنجا .جو کاشته بودندوقد
یک گوسفند رشد کرده بود .خیلی خوش
گذشت .
صبح زود از خواب بیدارشدم  .رفتم
توی حیاط  .عطر پیچ امین الدوله خانه را
پرکرده بود .گل های باغچه رشد کرده
بودند  .یاد نهال های الی درز آجر افتادم .
نزدیک شدم  .دیدم وای خدا گل کرده
بودند .همه باهم سبز شده بودندوهیچکدام
از نهال ها جای دیگری را تنگ نکرده
بودند .پنج گل اطلسی  ،تنگ هم آنقدر
بهم نزدیک که گوئی برگهای مشترکی
داشتند .چه ذوقی کردم  .می دانستم اگر
مادرهم ببیند خیلی خوشحال می شود.
ناگهان به ذهنم رسید که موضوع انشائی
را که معلم داده بود همین اآلن بنویسم :
« سعادت چیست ؟»
قلم وکاغذبرداشتم ونوشتم :
سعادت بوته های اطلسی زیبای باغچه
خانه ماست که باهم دردل خاک نشستند
وباهم سبز شدندوگل دادند .سعادت آب
زالل حوض خانه ماست  .سعادت پیچ
امین الدوله است وقتی که گل می کند
وعطرش را به رایگان می پراکند .سعادت
خورشید است وقتی که می تابد وبه همه
مردم دنیا گرمی ونشاط می دهد.
سعادت محبت است  .سعادت دوست
داشتن است ...رفتم آبپاش رابرداشتم ،

نوروز
قراربود ساعت ده وسی دقیقه و
بیست ثانیه سال تحویل شود.

هموطنان عزیز تبریک
می گوئیم  .وصدای سازو ُدهل آمد

ازحوض پرکردم  .پُ ِر پُر و باغچه
را آب دادم .
عیدتان مبارک

مصری ها ویونانی ها ساخته شدوسرانجام
براثر چندین زلزله از سال  ۱۳۰۳تا
 ۱۴۸۰پس از میالد فروریخت .

عجایبهفتگانهجدید
عجایب هفتگانه جدیدعبارتنداز:
چیچن ایتزا در مکزیک :هرم وبقایای
این بنا اثری باستانی است که به قوم
مایا نسبت داده می شود.هم اکنون بقایای
این اثر در مکزیک مورد بازدید میلیونها
جهانگرداست  .این اثر به معبد چغازنبیل
در ایران ما شباهت زیادی دارد .
مجسمه مسیح در برزیل :این تندیس در
شهر ریودوژانیروی برزیل قراردارد .بلندای
این مجسمه  ۱۲۵پا ست وبرفراز قله کوه
 Corcovadoبارتفاع  ۷۱۰متر نصب شده
است .این مجسمه درسال  ۱۹۲۶میالدی
ساخته شد.
کولوسئوم در ایتالیا :این آمفی تآتر درسال
 ۸۰میالدی ساخته شد .دارای  ۵۰هزار
صندلی است و ۸۰در ورودی دارد .بعضی
آن را در لیست عجایب هفتگانه قدیم
جای داده اند.درودیوار این آمفی تآتر
شاهد خون ریزی های سبُعانه ای است که
درنبرد گالدیاتورها برزمین ریخته می شد
تا امپراتوران ُرم غرق لذت شوند.
دیوار بزرگ چین در چین :این دیوار
درحال حاضرحدود  ۷۰۰۰کیلومترطول
دارد  .هرسلسله ای که درچین برسر کار
آمد مقداری به طول این دیوار افزود و یا
ازآن کاست  .زمانی طول آن به  ۵۰هزار
کیلومتر می رسید اما اکنون حدود ۷۰۰۰
کیلومتر ازآن باقیمانده که چینی ها به آن
دیوار بزرگ می گویند .این بنا نیز بعقیده
بعضی جزء عجایب هفتگانه باستانی است .
ماچو پیچو در پرو  :ماچو پیچو (به اسپانیایی:
 ،)Machu Picchuبه معنی قلعه ی قدیمی،
از آثار دوره ی اینکاها ست که در ارتفاع
 ۲۴۳۰متری از سطح دریا در دامنه کوه
در باالی دره اوروباما در کشورپرو ودر۷۰

کیلومتری شمال کوسکو قرار گرفتهاست.
اغلب اوقات از آن بهعنوان «شهر گمشده
اینکاها» یاد میشود .این شهر در حدود
سال  ۱۴۵۰میالدی ساختهشد ه و صدها
سال پیش در زمان فتح اینکاها توسط
اسپانیاییها متروک شدهاست .این اثر
در سال  ۱۹۱۱میالدی توسط هیرام
بینگهام ،تاریخشناس آمریکایی به جهانیان
معرفیشد .پس از آن ،ماچو پیچو به یکی
از مناطق جذب توریست تبدیلشد و در
سال  ۱۹۸۱میالدی در فهرست آثار کشور
پرو و در سال  ۱۹۸۳میالدی در فهرست
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید .این
اثر هم اکنون به عنوان یکی از عجایب
هفتگانه جدید شناخته میشود(.نقل از
ویکی پیدیا)
شهر باستانی پترا در اردن :درزبان یونانی
پترا بمعنی صخره است وچون این شهر
همه صخره ای است و درسنگهای سرخ
یا صورتی کنده شده است آن را پترا
نامیده اند  .این شهر صخره ای در ۲۶۲
کیلومتری جنوب عمان قراردارد .خرابه
های این شهر مورد بازدید جهانگردان قرار
می گیرد .شهر زمانی پایتخت حکومت
پادشاهی نبطی ها بوده است .
تاج محل در هند :آرامگاه تاج محل که
گفته می شود معمار و طراح آن احمد
معماری الهوری و برادرش استاد حمید
الهوری ایرانی بوده اند بدستور شاه جهان
امپراتور هند برای آرامگاه همسر ایرانی
اش ممتاز محل که بهنگام زایمان فوت
کرده بود درسال  ۱۶۴۷میالدی ساخته
شد .این بنا امروز یکی از مکان هایی
است که هرسال مورد بازدید عده زیادی
توریست قرار می گیرد.
ترمورد عجایب هفتگانه باستانی و جدید
کتابها نوشته اند وما سعی کردیم در چند
سطر بعنوان یاد آوری دراینجا ذکر کنیم
 .اگر فرصتی پیش آید ازاین مشروح تر
بازهم در آینده خواهیم نوشت .

آزادی

کیخسرو بهروزی

درروزگاری که صنعت در معیارهای
امروزی پیشرفت نکرده بود گذاشتن چند
خشت روی هم کار بزرگی بود  .اما وقتی
هرمی با سنگهایی بزرگ که امروزهم با
وسایل پیشرفته جابجا کردنشان تقریب ًا
غیر ممکن است برپا واستوار می شد
واقع ًا کاری عجیب بود .اما امروز ما هنوز
باید درقید عجایب هفتگانه دوران باستان
باقی بمانیم  .آیا با پیشرفت تکنولوژی که
در آن واحد می تواند پنج قاره را درارتباط
با یکدیگر قرار دهد یک پدیده ی عجیب
نیست؟ شاید همین اندیشه بود که در
سال  ۲۰۰۷میالدی مؤسسه عجایب
هفتگانه جدید  New7Wondersبا
نظر سنجی از یکصد میلیون نفر از طریق
اینترنت عجایب هفتگانه جدید را جانشین
عجایب باستانی کرد .عجایب هفتگانه
باستانی عبارت بودند از:هرم بزرگ جیزه،
باغهای معلق بابل ،نیایشگاه آرتمیس،
مجسمه زئوس ،آرامگاه هالیکارناسوس،
تندیس غولپیکر رودس و فانوس دریایی
اسکندریه  .برخی از این عجایب همانند
مجسمه غول پیکر رودوس فقط  ۵۶سال
سرپابود و بعد ویران شد.اما اهرام ثالثه
هنوز هم پابرجاست و بین کارشناسان
اختالف نظر هایی درباره نحوه حمل این
سنگهای بزرگ با وسایل ابتدایی آن
روز مطرح است  .حتی برخی حمل این
سنگهارا به مخلوقاتی از کرات دیگر نسبت
می دهند که با عقل سالم و دانش امروزی
ما سازگاری ندارد. .اگرچه این عجایب
هفتگانه در اشعار یکی از شعرای بزرگ
یونان بنام انتیپاتر صیدایی یا آنچنان که
در آنتولوژی یونان آمده است :انتیپاتر
سیدونیوس آمده است اما گاهی نامهای
متفاوتی را در کتابهای مختلف مشاهده می
کنیم که برای مثال دیوار چین را هم جزء
عجایب هفتگانه باستان قلمداد می کنند.
آنتیپاتر بخاطر شعر ی که  ۱۴۰سال پیش
از میالد سروده است شهرت جهانی یافت
او درشعر خود عجایب هفتگانه را باین
شرح معرفی کرده است :
«پیش از این به چشم خود دیدهام دیوار
بابل پر عظمت را که گذرگاه ارابه هاست،
و نیز مجسمه زئوس را در کرانه آلفئوس،
باغهای معلق و کولسوس خورشید را ،ا ُبهت
اهرام سر به آسمان سائیده و آرامگاه
بی کران ماسول را؛ ا ّما آنزمان که نظاره
میکردم خانه ی آرتمیس را بنا شده بر
ابرها ،نبوغ آن همه اعجاز در نظرم رنگ
باخت و با خود اندیشیدم :پس از المپ،

خورشید چیزی به این عظمت ندیده
است ،هرگز».گفته می شود عجایبی که
آنتیپاتر درشعر خود آورده است بناهایی
است که درزمان او سالم وپابرجا بوده
اند و او نخواسته است از بناهای مخروبه
یادی کند.درسالهای بعداز آنتیپاتر و حتی
تا دوسه قرن پیش نیز نام های مختلفی
برای عجایب هفتگانه ذکر شده است .
درمیان همه این نامها معبد دایان  ،مجسمه
رودوس  ،باغهای معلق بابل  ،اهرام ثالثه
درهمه ی تقسیم بندی ها مشترک است .
درمورد هفتگانه بودن این عجایب می توان
گفت که عدد هفت بدلیل تقدس و اهمیتی
که درفرهنگ باستان داشته است انتخاب
شده و شاید عجایب دیگری هم بوده است
که اکنون نام آنها حتی دردست نیست .
دلیل عجیب بودن آنها هم از نظر مذهبی،
هنری و توانایی انسان در خلق یک اثر
باارزش بوده است .
هرم جیزه :در حدود  ۲۵۰۰سال قبل از
میالد مسیح ساخته شده و امروز نزدیک به
 ۴۶۰۰سال از قدمت آن می گذرد .این بنا
در مصر قراردارد.
باغهای معلق بابل  :حدود  ۶۰۰سال قبل
از میالد ساخته شد وپس از  ۵۰۰سال
ویران شد .این بنا در بابل یا عراق کنونی
قرار داشت وبراثر طوفان شن ازبین رفت .
معبد آرتمیس  :حدود  ۵۵۰سال پیش
از میالد درنزدیکی استان ازمیر ترکیه
امروزی ساخته شد.ودوبار غارت وسرانجام
ویران شد .نخست در سال  ۳۵۶پیش از
میالد بدست هرستوراتوس و در نوبت دوم
درسال  ۲۶۲پس از میالد بدست «گوت»
ها غارت گردید.
مجسمه ومعبد زئوس  :این بنا شامل
مجسمه و معبد زئوس بود که درحدودسال
 ۴۶۰پیش از میالد معبد و درسال ۴۲۰
پیش از میالد مجسمه آن درالمپیاد یونان
ساخته شد.ودرحدود سده پنجم وششم
پس از میالدبراثر آتش سوزی ویران
گردید.
آرامگاه هالیکارناسوس :در ۳۵۱پیش
از میالد درترکیه فعلی بدست یونانی ها
وایرانی ها  ،ساخته شدودر  ۱۴۹۴پیش
ازمیالد سیل مهیبی آن را ازبین برد.
مجسمه غول پیکر رودوس :از ۲۹۲تا ۲۸۰
پیش از میالد در رودس یونان ساخته شد
و درحدود سال  ۲۲۶قبل از میالد براثر
زلزله فروریخت .
فانوس دریایی اسکندریه  :درسال ۲۸۰
پیش از میالد در اسکندریه یونان توسط
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وقتی خبر قتل میرعماد به هندرسید جهانگیر پادشاه هندوستان مجلس سوگواری بسیارباشکوهی
برپاداشت و درمراسم مزبور گفت اگر زنده میرعماد را به هندوستان می آوردند من هموزن او طال می دادم

آزادی

وقتی معاندین میرعماد آن شعررا (که
توهینی بود علنی به جماعت آنروز گار
که با هنرمندان سر سازگاری نداشت
واصوالً هنر در جامعه ناشناخته وهنرمند
جزو محرومین جامعه به حساب می آمد)
برای شاه عباس بازگوکردند  ،شاه ازاین
موضوع بسیار ناراحت گردید ولی از
آنجائیکه مقام شاهی با عکس العمل آنی
وتصمیم گیری عجوالنه مغایر است از آن
رو شاه خواست ظرفیت « میر» رابیازماید
لذا مبلغ  ۷۰تومان وجه نقد جهت
دستمزد برای « میر» فرستاد وامر کرد
که او کتاب شاهنامه فردوسی را به خط
خوش خود برشته تحریر درآوردوپس از
یک سال پیکی را نزد میرعماد فرستاد
تا آنچه از کتابت شاهنامه انجام پذیرفته
بود نزد شاه ببرند « .میرعماد» هفتاد بیت
اول را که تحریر کرده بود تسلیم کرد
واظهار داشت که وجهی که از طرف شاه
باو اعطا گردیده فقط کفاف  ۷۰خط
را می کند نه بیشتر .وقتی پیغام « میر»
رابه شاه رساندند شاه ازاین پاسخ وبی
حرمتی ،بسیار ناراحت شد وابیات را به
« میر» پس فرستاد .میر عماد فورا ً اشعار
نوشته شده را به  ۷۰قسمت تقسیم کرد
وهر یک خط را بیکی از شاگردانش داد
ومبلغ  ۷۰تومان جمع آوری شده را به
سلطان تسلیم کرد .شاه عباس ازاین عمل
میرعماد بیش از پیش ناراحت گردید .
این موضوع بیشتر به افسانه شبیه است
ولی چون چندین بار در کتابهای مختلف
درمورد میرعماد وشاه عباس ذکر گردیده
است درجش  ،خالی از لطف نیست  .میر
عماد دارای مذهب تسنن وشاه عباس
در مذهب تشییع بسیار متعصب وهمبن

موضوع زمینه روایتی است که می گویند
یکروز شاه عباس می گوید «:کسی نیست
مرا ازدست این مرد خالص کند؟» یا این
روایت که شاه عباس از عصبانیت می
گوید «:کسی نیست که این مرد مغرور
را بکشد؟» معلوم نیست که قصد شاه
عباس از ذکر این جمالت واقع ًا قصد قتل
ونابودی میر عماد باشد.

سحرگاهی که میر عماد به غسل
جمعه میرفت  -وشب همانروز بدعوت
مقصودبیک قزوینی بخانه او رفته بود -به
تحریک مقصود بیک جمعی از اوباش
درتاریکی شب اورا بقتل رساندند .چون
روز شد وشاه ازاین واقعه آگاه گشت
بسیار متأسف گردید ودستورداد قاتل
میررا بیابند و سیاست کنند .شبی که
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میرعماد بقتل رسید جنازه اش تا صبح
برروی زمین باقی بود وکسی جرأت نمی
کرد نزدیک جنازه شود تا اینکه یکی از
شاگردانش بنام «ابوتراب خوشنویس »
که خلیفه کالس درس میر عماد نیزبود
دست به اینکار زد -.هنگام تشییع جنازه
بامر شاه عباس تمام حاضرین بایستی
به جنازه تعظیم کنند بنابراین گروهی
از شاگردان او وامراءوشاهزادگان درآن
مراسم شرکت کردند وجنازه اورا در
مسجد مقصودبیک واقع در دروازه
طوقچی بخاک سپردند .این مسجد هنوز
دراصفهان باقی است وقبر میر عماد در
آنجا موجود است .
خبر قتل میرعماد بزودی به سراسر
کشورهای همجوار مثل ترکیه عثمانی
وهندوستان رسید ودربعضی از شهرها
مجالس سوگواری بپاشد .از جمله
جهانگیر پادشاه هندوستان مجلس
سوگواری بسیار باشکوهی برپاداشت و
گویند درمراسم مزبور گفته بود اگر زنده
میرعماد را به هندوستان می آوردند من
هموزن او طال می دادم  .شاگرداو یعنی
ابوتراب خوشنویس که جنازه میر را تشییع
کرد دررثای استادش شعری ساخت که
یکی دوبیت آن را در اینجا می آوریم :
دیرشد دیر که خورشید فلک روی نمود
چیست امروز که خورشید جهان ناپیداست.
ای دوقرن از قلمت برده جهان برگ ونوا
توچهدانیکهجهانبیتوچهبیبرگونواست
(توضیح  :این شعر از سروده های انوری
ابیوردی است و احتماال مورخین درثبت آن
دچاراشتباهشدهاند و چونابوترابآنراذکر
کرده فکر کرده اند از خود اوست  .آزادی)
گویند که ابوتراب خوشنویس سنگ قبری

ادامه دارد

آزادی
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مجید زندهی

برای استادش ساخته بود ولی عمرش
کفاف نکرد وسنگ قبری که برای
میرعماد ساخته بود بروی قبر خودش
نهاده شد.
از میر عماد پسری بنام میر ابراهیم و
دختری بنام گوهر شاد باز ماند که با جمعی
خوشنویسان از ترس معاندان جالی وطن
کردند .بعضی به کشور عثمانی و بعضی
دیگر به هندوستان مهاجرت کردند .یکی
از این افراد که به هندوستان مهاجرت
کرد خواهرزاده او بنام عبدالرشید دیلمی
است او عریضه ای به اکبر شاه پادشاه
هندوستان نوشت ومدت بیست وسه سال
در هندوستان زیست .
بااینکه غالب تذکره نویسان وتاریخ
نگاران انتساب واحتمال تسنن به میر
عماد داده اند واکثرا ً سنی بودن اورا دلیل
قتلش می دانند ولی هیچگونه دلیل یا
قرینه ای به تسنن بودن او موجود نیست
بلکه خالف آن محسوس است زیرا هرجا
ذکر نام پیامبر مسلمین را کرده از آل
وی به احترام و تعظیم نام برده است
ودرهیچ نوشته ای دیده نشده است که
نامی از خلفای راشدین برده باشدو هرجا
نامی از امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب
آورده به طریقه ای ازاو یاد کرده که در
طریق شیعه است و مثال دریکی از مناجات
نامه ها منسوب به حضرت علی خودرا
« مشرف » به کتابت آن دانسته واین
میرساند که احترام وعشق عجیبی به
خاندان نبوت داشته است .
تمام خط شناسان معتقدند که از آغاز
وشروع خط مستعلیق تا هنگام ظهور
میرعماد وپس از او تا عصر حاضر کسی
به خوشنویسی وزبردستی واستادی «
میر عماد» نیامده است  .میرعماد از میان
صدها و هزاران خوشنویس نستعلیق که
در مدت  ۷قرن آمدند و آثاری از خود
بیادگار گذاشتند و گذشتند سر آمد بود.
وحد زیبایی این نوع خط را بسرحد اعجاز
رساند و بقول دکتر مهدی بیانی دراین
هنر بجایی رسید که « رونق بازار دیگر
استادان را ازسکه انداخت».
شیوایی خط و شهرت جهانگیر خط میر
عماد بجایی رسید که موضوع شعر شعرا
گردید و قطعات متعدد دروصف خط وی
سروده شد .از جمله میر عبدالغنی تفرشی
از خوشنویسان و شاعران معاصر « میر»
دریک رباعی وی را به بهترین وجه ستوده
و چنین سروده است :
تا کلک تو درنوشتن اعجاز نماست
برمعنی اگر لفظ کند ناز رواست
بردایره ای ترا فلک حلقه بگوش
مد ترا ُمدت ایام بهاست
هر ّ
آوازه خط میر عماد  ،هم درزمان حیاتش
درممالک اطراف پیچیده وقطعات
خطوطش رادرایران وهندوستان وممالک
عثمانی به بهای زر خریدوفروش می
کردند و پادشاهان وبزرگان بداشتن
نمونه خط او در کتابخانه خود مباهات

می ورزیدند.
دردوران درخشان صفوی که هنر به
اوج کمال و ترقی رسید و هزاران هنرمند
دررشته های مختلف روی کار آمدند
و آثار گرانبهایی از هنر خود بیادگار
گذاشتند هیچ یک شهرت میرعمادرا
نیافت .
میر عماد ابتدا به روش میرعلی هروی می
نوشت و پیرو سبک وشیوه او بود.بعدا ً وقتی
به اصفهان آمد و به قطعات و دست نوشته
های « بابا شاه» دسترسی یافت شیوه اورا
پسندید وازروی آنها مشق و کتابت
میکرد ولی با توجه به قطعات و نوشته
های میر تمام خط شناسان معتقدند که
درده سال آخر عمرش سبکی ایجاد نمود
که تا حال برقرار مانده والگوی سایر
خوشنویسان در مدت  ۴قرن بوده است .
از آثار بجامانده از میر عماد می توان از
کتاب ها  ،رساله ها  ،قطعات  ،ومناجات ها
نام برد  .از آنجمله دیوان حافظ شیرازی ،
گلشن راز شبستری و گلستان سعدی و...
که تمام ًا در مجموعه کتابخانه سلطنتی
ایران نگهداری می شد.
از آثار بجا مانده از میر عماد که در
سایر کتابخانه های ممالک دیگر از
جمله هندوستاتن و ترکیه (عثمانی سابق)
نگهداری می شود بایستی از آثار زیر نام
برد:
مناجات علی ابن ابیطالب  ،پندنامه جامی ،
مناجات خواجه عبداهلل انصاری ،هفت بند
حسن کاشانی  ،رباعیات خیام نیشابوری
و چندین اثر مختلف که ذکر تمام آنها
باعث تطویل کالم می گردد...
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آزادی  :همانگونه که در آغاز چاپ این
مطلب پژوهشگر گرامی آقای هومان
یادآورشدند گاهی اوقات باید
درمورد شخصیت های تاریخی
خود دوباره قضاوت کنیم .بدون
حب وبغض .بزودی مطلب دیگری
از این پژوهشگر را درآزادی
مطالعه خواهیدکرد.

بقیه  :بچه های کوچه ما

چیز دیگری هستم آن چیست ؟
گاهی نی چیزی به من می گوید  ،اما
سئوالش بی جواب می ماند .اگر این
گنجشکان به زبان من سخن می گفتند،
یقین ًا دلم آرام می گرفت  .شاید این
ستارگان درخشان چیزی می دانند.
وصول اجاره بها لحنی نابجا بین نغمه
های من است ».
روزی ادهم به سایه اش که روی گلهای
سرخ کنارراه افتاده بود  ،نگاه می کرد.
سایه ای دیگر ازسایه او امتداد پیدا کرد
وحاکی از آن بود که کس دیگری
پشت سرش است  .مثل این بود که
سایه جدید از دنده خودش جداشده.
به پشت سرش نگاه کرد .دختر سیاهی
را دید  .دختر وقتی متوجه حضوراوشد
قصد فرار داشت  .ادهم اشاره کرد
که بایستدواو ایستاد .اوهم مدتی اورا
ورانداز کرد وبآرامی پرسید:
 تو کیستی ؟ او بالکنت زبان گفت : ُامیمه .ادامه دارد

گاهنبار بترتیب آسمان رادرچهل روز،
آب را درپنجاه وپنج روز  ،زمین را
درهفتادروز ،درختان را در بیست وپنج
روز  ،حیوانات مفید را درهفتادوپنج روز
و باألخره آدمی را درهفتاد روز آفرید.
پس از هر ُآفرینش هم بمدت پنج روز
به جشن و استراحت پرداخت .پس از
آخرینگاهنبار کهآفرینش آدمیباشد
درنیمروز با فرشتگان نزدیک خود
جشن گرفت .
نوروز ومراسم نوروزی بااین برداشت
ایرانیان از طبیعت وتصورات فلسفی
ومعنوی آنها کام ً
ال مطابقت دارد .باین
معنی که جشن نوروز مصادف با روز
اول فروردین است که خورشید پس
از یک چرخش یکساله دوباره به
بره میرسد ومعنی آن
اولین درجه برج ّ
این است که آفتاب دراعتدال ربیعی
قرارداردوطول روز وشب مساویست.
دیگر آنکه اول بهار است وطبیعت
از حالت خواب وخمودگی و سکون
زمستانی بیرون میآید وموجودات
زمین زندگی پرجنبش وحرکت
خودرا آغاز می کنند .اهورا مزداهم
دراین روز آفرینش خود را بانجام
رسانید وجهان بی حرکت رابافرمان
حلول فروهر ها دربدن آنها بحرکت
در آورد .واولین آفریده ای که حرکت
کرد خورشید جهان مادی بود که
از آغاز آفرینش دراولین درجه
بره بی حرکت قرارگرفته بود.
برج ّ
پس از حرکت خورشید  ،نور بزمین
رسید وموجودات جهان مادی که با
حلول فراوهرها دربدن آنها دارای
حرکت شده بودند بابرخورداری از
نور خورشید بزندگی ورشد خود ادامه
دادند.
ازطرفی چون پس از روز اول بهار
بتدریج برطول روزها افزوده وازدرازی
شبها کاسته می گردد ونور خود
نشانی از هرمز دارد پس اول بهار
که حامل پیک پیروزی روشنائی
برتاریکی است وبنابر اسطوره آفرینش
پایان کار آفرینش جهان مادی توسط
اهورامزدا وفرشتگان اوست ؛ مناسب
ترین روزیرای جشن وشادی ایرانیان
بوده است .پس نوروز سالگرد روز
آفرینش  ،وسنت جشن وشادی آن
هم تقلیدی است از تصورات ایرانیان
از جهان معنوی .
آئین جشن نوروزی درپیشگاه
پادشاهان ساسانی را نویسندگان
ایرانی تاقرن ششم هجری یعنی
تاشش قرن پس از حمله اعراب
تاحدودی شرح داده اند وقسمتی از
آنها تا به امروز باقی مانده است .
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قربون بابای پر هوشم برم که فکرمو
میخونه .آره اونها میان .اگه بخواهی با
هم میریم پیشواز فیلیپ و هوگ ....بد
فکری که نکردم...؟
***
فیلیپ از دقیقه اول جذب ما شد.
مهرک با مردی آراسته ،خوش چهره،
پذیرا ،آمده برای یادگیری ،برای
زیستن در هر حالی و دوست داشتنی
بهر حال زندگی میکرد .و هوگ تا مرا
دید شناخت .اما کمی از کل قیافه اش
شبیه بابک بود و بقیه را از پدر گرفته
بود.
فیلیپ و مهرک و هوگ دو هفته ای
ماندند و خانه خانه شد.
فیلیپ مایل بود بیشتر بماند .یک بار
هم محسن باو پیشنهاد کرد تا بعنوان
استاد مدعو هر هفته در کالسی ویژه
به تدریس مدیریت تطبیقی بپردازد.
فیلیپ آمده بود ولی مهرک می گفت
این دعوت باید رسمی و با موافقت
سازمان ملل باشد .و اجازه اقامت
و کار فراهم شود .هیچیک ازین ها
ناشدنی نبود .تنها مهرک مایل بود
هوگ تا بسن برسد در امریکا باشد.
من در آرزوی ماندن آنها بودم .اما
هیچ اقدام و هیچ اظهار نظر ازمن
ساختهنبود.
***
عزیزان من با نگرانی بسیار بار سفر
بستند و بسرعتی غیرعادی و قبل از
موعد مقرر .و من نمی فهمیدم چرا؟
با اصرار مانع بدرقه من شدند .مهرک
بهانه خداحافظی در گوشم گفت :باید
برویم .زنگ می زنم.
پرواز آنها دیروقت بود .در تاریک
روشنی های خیابان ،آنها را دیدم در
اتومبیلی همراه دو تن امریکائی دیگر.
سه چهار ساعت بعد مهرک از کویت
بمن زنگ زد که :بتوصیه سفارت
امریکا الزم بود هر چه زودتر همراه
چندخانوادهامریکائیبایکهواپیمای
نظامی ایران را ترک کنیم .تو هم
احتیاط کن .وضع بدی است.
*
و باز من ماندم و من .و این بار بی امید.
همینقدر میدانم که از آن روز تا بحال
کهدرینبیمارستانبستریام.درست
نفس نمی کشم .گوئی تک درختی
خشکیده در بیابانی .بی امید بر بارانی
بهاریهستم.

وگذرا د ر باره ی اهد اف وکارهای
جنگلیان اشاره گردید،اتهام یاغی
گری ویاراهزنی ویا جدایی خواهی
به میرزا کوچک خان جنگلی به
دور از انصاف ویا ازروی ناآگاهی
است،مشی سیاسی وهدف واقعی
جنگلی هارا ازروی مرامنامه ی نهضت
جنگل وبیانه ها واعالمیّه هایی که
ازآنان انتشار یافته است ورفتاری
که جنگلیان به رهبری میرزا با مرد
م گیالن داشته اند می توان شناخت
وبه داوری نشست،ازمیرزا نه ملکی به
جا مانده است ونه اندوخته ای ،او تا
پایان عمرش با همه ی امکانات ،در
فقر زندگی می کرد وبه مال ومنال
توجهینداشت.
کمترین ّ
سالهاست که مزار میرزا کوچک
خان درکوی سلیمان داراب در بخش
غربی رشت زیارتگاه گیالنیان است
وازاو به عنوان آزاده مردی که ازجمله
پاکترین وفداکارترین فرزندان ایران
بود که برای آزادی وعشق به میهن
خودایران ،با تحمل انواع مشقّات وبا
کمترین امکانات دربرابر دولتهای
متجاوز روسیه تزاری وشوروی
وانگلیس ودولت خیانتکاروثوق الدوله
ورجالفاسدمردانهایستادگیومبارزه
کرد وباالخره جانش راازدست داد،
نام می برند،کسی که بیش ازهمه
درباره ی اوبه داوری منصفانه نشست
رضاخان سرد ار سپه بود.
گفتنی است که نه تنها هیچیک
از همراهان میرزادرزمان رضاشاه
مجازاتنشدندبلکهبسیاریازآنانبه
مقامات عالی در وزارتخانه ها وارتش
ونیروی انتظامی ونمایندگی مجلس
دست یافته ویا به کار وتجارت به دور
از هرگونه مزاحمت مشغول شدند که
از جملۀ آنان پدر وپدر بزرگ نگارنده
است،که ذکر نام ومشاغل هریک
ازآنان به عنوان ذکر شاهد به نوشتاری
جداگانهنیازخواهدبود.
دریغ که د اوری های مغرضانه
ویاناآگانه سبب خواهد شد که
کمترآزاد ه ای به خاطربیم از اتهامات
ناد رست گامی به صالح ومصلحت
جامعه پیش نهد .
پایان
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 قصدواراده  -فرمانروا -درهم رفته وبهم چسبیده  -۱۳ -دمظهر بهار -پوشیده -معدن  -به از هیچی  -۱۴ -منزلگه جغد  -قهرمانی از کلیله ودمنه  -خُ رد
 -۱۵رساله ای از عبیدزاکانی  -بوی رطوبت .طرح از زنده یاد چهانگیرپارساخو

کلبه کتاب

مرکز پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس
بادرود،من کیخسروبهروزی ،کلبه ای دارم دروست وود
لوس آنجلس بنام کلبه کتاب  .دراین کلبه درخدمت دوستداران

سئوال:
دوپدر مقداری پول به دو پسر خود دادند .یکی از آنها ۱۵۰

کتاب وفرهنگیان هستم

ریال به پسرش داد ودومی  ۱۰۰ریال به پسر خودداد.

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

که جمع ًا  ۱۵۰ریال پول دارند چگونه چنین چیزی ممکن

کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب

موقعی که پسرها پول های خودرا شمردند متوجه شدند
است ؟

پاسخ در شماره آینده

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی  -۱ :رادارهای سه بعدی  -۲ا-ندا-ن -اماده -ک  -۳دد-ن -پته
ترن -به  -۴ینا-مانور-ی-فر -۵ویرژیل -رای -مربا -۶تکه -شکر-دال-ارز -۷لی -ر-نای -دورخیز -۸س -مند-غاز-ابی -م-۹-کارگاه
الم -ا -بی  -۱۰وفا-گان-لیر-برن-۱۱پسته  -رمل -اوهایو-۱۲اب -س -دیانا-راز-۱۳گر -ران -فره -ن -نم -۱۴ل -دستور-ی -کبد-ا-
 -۱۵رزمناوهای ایران

شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه
ودراختیارتان می گذاریم

کلبه کتاب فرارسیدن نوروزباستانی را بهمه دوستداران کتاب و اهل
فرهنگ وادب شادباش می گوید.

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

آزادی

بقیه :مهرک
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بقیه  :میرزا کوچک خان

بقیه  :نامه ای به خواهرم
بابدبختی زار زدم اشک ریختم ولی
صورتمو با سیلی سرخ نگه داشتم نذاشتم
این دو تا بفهمن من دارم گریه میکنم .چرا
هر کاری میخواستم بکنم ،اینا تمام قد جلوم
وایمیستادن و همیشه سنگ مینداختن جلو
پام ؟ چقدر باید همیشه انرژی میذاشتم و
با اینها میجنگیدم؟
مامان و بابا همیشه از دیدن ناراحتی من
خوشحال می شدند .این یک واقعیته تلخه.
برای همین نذاشتم اشک ریختنامو ببینند.
خیلی سخت بود تا به این قضاوت برسم
 .آخه مگه میشه پدر مادری از دیدن
ناراحتی بچه شون خوشحال بشن؟ اوایل
وقتی به این فکر میکردم  ،از خودم بدم
میومد که چرا همچین فکری در موردشون
میکنم  .ولی کلی زمان برد و انقدر حوادث
مختلف اتفاق افتاد که دیگه به باور رسیدم
 .گفتن این حرفها برام راحت نیست  .خیلی
طول میکشه تا به این قضاوتها و این حرفها
برسی .
اوایل همیشه با خودت در جنگی ،با
احساساتت ،با افکارت ،کم کم اما زمان که
بیشتر می گذره ،زندگی بهت همه چیو بهتر
می فهمونه و تو میتونی درک درست تری
راجع به همه چی داشته باشی.
اون روز به خودم یه قولی دادم :من که تا
به امروز صبر کردم ،بازم صبر میکنم .حاال
که بابا بهم میگه  :مملکت قانون داره و بذار
اول من بمیرم و تو بعدا ً برو خارج ،بعد میرم
خارج .حرف خودشونه دیگه ،باشه  .قبول .
منم به حرف خودشون گوش میکنم .
ادامه دارد

بقیه نوروز

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مراسم بی رونق اسکار90
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به شهرت ومحبوبیت گذشته باز گردد.
وامروز بسیاری از این نوستاره ها بی
بهانه و بابهانه به انتقاد از ترامپ می
پردازند و خودرا درگیر مسایل سیاسی
می کنند .آمریکایی ها به هنر هنرپیشه
بیشتر توجه دارند تا به فکر و عقیده اش.
بگذریم  .فضای اسکار امسال با اجرای
حیمی کیمل همانند سال گذشته سرد و
بی رونق بود .برخی از برندگان اسکار
به شرح زیر هستند:
بهترین هنرپیشه زن نقش دوم :الیسونجانی فیلم من  ،تانیا
بهترین فیلم به زبان خارجی  :زنشگفت انگیزاز شیلی
 بهترین ادیت صدا :دانکرک بهترین مستند داستانی  :ایکاروس بهترین هنرپیشه مرد نقش دوم  :سمراک ول برای بازی درفیلم سه بیلبورد
 بهترین گریم وآرایش مو  :تاریکترین ساعت
 بهترین فیلم کارتونی داستانی  :کوکو بهترین مستند کوتاه  :بهشت درترافیک شاهراه۴۰۵
 بهترین فیلم کوتاه داستانی  :کودکساکت
 بهترین جلوه های بصری Blade:Runner 2049
 بهترین فیلم کوتاه انیمیشن :Dear Basketball
 بهترین سناریوی اقتباسی  :مرابانامتصداکن
 بهترین سناریوی اوریژینال Get :Out
 بهترین مونتاژ :دانکرک بهترین طراحی لباسPhantom :Thread

سریال شهرزاد درفصل سوم پایان می گیرد

Sam Rockwell
 بهترین طرح تولید :شکل آب بهترین فیلمبرداری :Blade Runner 2049
 بهترین میکس صدا :دانکرک بهترین موسیقی اوریژینال  :شکل آب بهترین آهنگ اصلی  :انیمیشن کوکو بهترین کارگردان :گیلرمو دل تورو Guillermo del Toroکارگردان
فیلم شکل آب
 بهترین هنرپیشه مرد نقش اول  :گریا ُلد من بخاطر بازی درفیلم تاریک
ترین ساعت Darkest Hour
 بهترین هنرپیشه زن نقش اول : Frances McDormandبازی
درفیلم سه بیلبورد
 بهترین فیلم  :شکل آبیکی از دالیل برنده شدن فیلم شکل
آب ارتباط احساسی شدیدی است که
بیننده با فیلم برقرار می کند.
نودمین مراسم اسکار درروز چهارم
مارچ  ۲۰۱۸درلوس آنجلس برگزارشد
که تا چند دقیقه مانده به نیمه شب
ادامه یافت.

سریال شهرزاد که تا کنون دوفصل
آن در شبکه نمایش خانگی پخش
شده است و اکنون فصل سوم آن چند
هفته ای است شروع شده با پایان
فصل سوم به سرانجام خود میرسد
و پرونده اش بسته خواهدشد .فصل
اول این سریال با حضور علی نصیریان
از موفقیت چشمگیری برخورداربود
اما فصل دوم با ضعف های بسیاری
همراه بود و اکنون فصل سوم آن با

Allison Janney

ضعف های بیشتر ادامه دارد .صحنه
های این سریال که بازگو کننده
دوران پس از  ۲۸امرداد است
بسیار غیر حقیقی است و بیشتر شبیه
خیابانهای دوران رضا شاهی است
لباس پوشیدن زنها نیز که تحت
شرایط حکومت اسالمی است کام ً
ال
غیر واقعی و با پوشش زنان دوره
قاجار یا دوران قبل از کشف حجاب
شبیه است.

Guillermo del Toro

فقط موسیقی ایرانی گوش مالهارا می آزارد
Gary Oldman

آزادی
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گروه آلمانی شیلر که اواخر آذرماه
در تهران حضور پیدا کرده و پنج شب
متوالی به اجرا پرداخته بود ،چهارشنبه
 ۹اسفند برای دومین بار برای دیدار
با مخاطبان ایرانی وارد ایران شد.
به گزارش سایت خبری و تحلیلی
«موسیقی ایرانیان» ،گروه شیلر
به سرپرستی کریستوفر ون دیلن
در تاریخهای  ۱۴ ،۱۳و ۱۵
اسفند با اجرای قطعاتی جدید و
قطعه «برلین  -تهران» به روی

آزادی
Frances McDormand
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اسکار ،زمانی مهم بود و رویدادی
بزرگ در دنیای سینما بشمار میرفت که
هالیوود تا این حد به فساد کشیده نشده
بود .آن زمان هنرمندان وستاره هایی در
فیلمهای هالیوود نقش بازی می کردند
که واقعا هنرمند بودند .هرچه از میزان
هنر بازیگران و کارگردانان هالیوود کم
شد سکس وخشونت افزایش یافت و
بی هنری بازیگران و دست اندرکاران
را در پشت صحنه های سکسی و یا
خشونتهایی که جامعه آمریکایی کم
کم به آن معتاد شد  ،پنهان میکرد .آن
روزها هنرمندانی مانند کیم نواک  ،جین
مانسفیلد  ،آنیتا اکبرک  ،سوفیالورن
 ،و عده ای دیگر سمبل سکس بودند
اما نه سکس تهوع آور امروزی  .آنها
ضمن سکسی بودن هنر مند بودند .گل
سرسبد آنها الیزابت تیلور بود که بازی
هنرمندانه اورا در فیلمهایی مانند مکانی
در آفتاب  ،کلئو پاترا  ،وچه کسی از
ویرجینیا ُولف می ترسدهمچنان بیاد
ماندنی است  .مردانی هم در هالیوود
بودند مانند  :اسپنسر تریسی  ،همفری
بوگارت  ،از دورها و پل نیومن و چارلتون
هستون و کرک داگالس و عده ای دیگر
از دوره های بعد که دیدن فیلمهایشان
بسیار لذت آور و جالب بود .از وقتی
تهیه کنندگان هالیوود به عشقبازی با
پریچه های هالیوودی  -که البته خود
آنها خالقشان بودند -تن دادند معیار
ها بهم ریخت  .وهرچه مهارت هنر پیشه
در عشقبازی بیشتر بود به موفقیت های
بیشتری دست می یافت  .وهمین تهیه
کنندگان بودند که هالیوود را بباد دادند
و حرمت و اهمیت آن را از میان بردند.
وحال که به تماشای اسکار می نشینی
و یا فیلمهایی نظیر سه بیلبورد را می
بینی که مثال حرفی برای گفتن دارد و
دستگاه دادگستری وپلیس آمریکارا-
که آنهم بصورت مد روز درآمده
است  -مورد انتقاد قرار می دهد  ،تازه
متوجه می شوی که چقدر وقت خودرا
تلف کرده ای  .تجربه جین فوندا مورد
عبرت هیچیک از هنرپیشه های کنونی
هالیوود قرار نگرفت  .جین فوندا دختر
هنری فوندای بزرگ یکی از ستارگان
مطرح هالیوود بود اما وقتی قدم در
محدوده سیاست گذاشت و با جنگ
ویتنام بصورتی زننده برخورد کرد کنار
گذاشته شد .وپس از آن هرگز نتوانست

ملکه رنجبر هنرمند پیشکسوت بیمار است

صحنه میرود تا با حضور نوازنده
گیتار الکتریک ،اجرایی متفاوت را
برای مخاطبان ایرانی رقم بزند.
کریستوفر ون دیلن درباره بازگشتش
به ایران در کمتر از دو ماه گفت:
«وقتی برای پنج شب اجرا به ایران
آمدیم و روی صحنه رفتیم ،واقع ًا
فراموشنشدنی بود و هیجان بسیار
زیادی برای تمامی ما و مخاطبان
داشت و به دلیل استقبال و درخواستی
که برای اجرا بود ،برای دومین بار به
ایران آمدم».
گوئی فقط موسیقی ایرانی گوش مالهارا
آزارمیدهدو کنسرت خوانندگان ایرانی
را یکی پس ازدیگری درشهرهای
مختلف تعطیل می کنند .اما خوانندگان
اروپائی آزادند تا هروقت اراده کنند
وارد ایران شوندوکنسرت بدهند.عجب
روزگاری است ! آیا ما مردم مقصریم
که از این کنسرتها استقبال می کنیم ؟

ملکه رنجبر هنرمند پیشکسوت تآتر و
سینمای کشورمان که اخبرا ً درسریال
تلویزیونی « زیر آسمان شهر »بازی
کرده است به علت مشکالتی از
جمله پارکینسون و بیماری قلبی
دربیمارستان بستری و مورد عمل
جراحی قرار گرفت  .پس از بهبودی
نسبی ازبیمارستان مرخص شد  .اما
مجددا ً برای ادامه مداوا به بیمارستان
منتقل شد.

فریبرز ایروانی پسر خانم رنجبر به
رسانه های ایران درباره وضعیت راه
رفتن ملکه رنجبر اظهار کرد:روند
راه رفتن مادرم همچنان با وجود
فیزیوتراپی به کندی پیش میرود و با
توجه به شرایط سنی و عمل سنگینی
که داشته باید سه ماه استراحت مطلق
کند تا به شرایط عادی دست یابد  .او
۱۰شهریور  ۱۳۱۷در رشت بدنیا آمد.
او اخیرا ً از مسئولین سینما انتقاد کرد.

سریال آنام نسبت ًا موفق است

یکی از سریال های نسبت ًا موفق که
این روزها هموطنانمان به تماشای آن
می نشینند سریالی است بنام « آنام»
که داستان آن در تهران و در یکی
از روستاهای تبریز می گذرد .داستان
هیچ رابطه ای با صحنه های قراردادی
رژیم نداردو از داستانی جذاب وگیرا
برخوردار است  .آنام نام محصولی
غذائی است که زنی بنام مارال مالک
کارخانه ی آن است  .نقش مارال
جوان را مهشید جوادی برعهده دارد و

نقش مارال دوران میانسالی را
هنرپیشه باسابقه گلچهره سجادیه
بازی می کند .در تعریف داستان فالش
بک هائی به دوران جوانی مارال زده
می شود که گاهی به آنچه در خاطر
هنرپیشه مربوط به آن فالش بک می
گذرد ارتباطی ندارد .اما در مجموع
سریال نسبت ًا موفقی است.که قراراست
در  ۶۰قسمت هرشب پخش شود.
بازی سیروس گرجستانی درنقش
پدربزرگ مارال ستودنی است.

آزادی
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شمارهخت جمشید :ک

