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در دو شماره پیش (شماره پیاپی )۹۷
مرتضی پاریزی  ،رنج نامه ای تخیلی و طنز
نگاشته بود زیر عنوان روزی که ُمردم .
با خواندن آن دلم به درد آمد .به سردبیر
گرامی تلفن کردم  .تحسین و تأییدش
کردم وازاو خواستم صبورو بردبارباشد.
حتم ًا آن را خوانده اید  ،یکبار دیگر هم
بخوانید .درد دلی است با خوانندگان
واعتراف به این که با انتشار هرشماره
جانش به لب می رسد ،می میرد وباز
ققنوس وار جان می گیرد  ،قد راست می
کندومصمم دست بکار شماره بعد می
شود ،که این جز عشق دیوانه وار عنوان
دیگری نمی توان برای آن یافت  .ن ُه سال
پیش آقای پاریزی را درکلبه ی کتاب
درلس آنجلس مالقات کردم  .گفت :
می خواهم مجله ای منتشر کنم  .منعش
کردم  .خیلی تالش کردم ازاین کار پُر
مخاطره وخانمان برانداز منصرفش کنم.
نشد .رفت و بادست خالی شروع کرد.
درابتدای راه گویا چند تنی بااو همراهی
کردند که مرد این کار نبودند .وبدنبال
کسب وکارشان رفتندواورا تنها گذاشتند.
بقول نظامی بزرگ :
دلی باید زآهن  ،جانی ازسنگ
که بتواند زدن درکارماچنگ
اگر این جان ودل داری  ،بیا پیش
وگرنه باش برآزادی خویش
منِ بی مقدار از همان روزهای نخست ،
دورادور با پاریزی درارتباط هستم و چون
دستی برآتش دارم به امید آن که شاید
گوشه ای ازاین با ِر سنگین را گرفته باشم
نوشته های ناقابلی می فرستم که او هم
بالطف و آزادگی خاصی که دارد همه را
بی کم وکاست در آزادی چاپ می کند.
ازاین بابت سپاسگزارش هستم .
متأسفانه یا خوشبختانه سردبیر محترم
تعصب و لجاجت خاصی هم دارد .او
برخالف سایر ناشران مجله وروزنامه که
وغم وهدفشان گرفتن آگهی است،
هم ّ ّ
آگهی برای صفحات داخلی قبول نمی
کندوبا صداقت می گوید :چاپ آگهی
موجب کم فروشی به خواننده است .
بنابراین مجبوراست برای تأمین مخارج

مجله وهزینه پست آنها « کارگری» کند.
ازدوست  ،آشنا وبانک وام بگیرد ومجله
را رایگان برای بسیاری از کسان بفرستد
به این امید که شاید یک درصد آنها
مجله را مشترک شوند.!.
شک نیست که آزادی عیب  ،ایراد
ونواقصی هم دارد .کدام نشریه ای است
که عیب ونقص نداشته باشد .اما سردبیر
کوشش می کند ایرادها ونواقص را به
حداقل برساند.
دراین سالها  ،باشناختی که از پاریزی پیدا
کرده ام  ،دریافته ام که او می داند که
با توجه به مردم ایران وبادرنظر گرفتن
وضع ایران ومردم ِ درتبعید وغربت ،
اولویت ها چیست ؟ وچه چیزی راباید
بیشتر نوشت ومنتشر کرد.
اومی خواهد به جنگ سیاهی  ،خرافات و

برگی از آزادی را به ناراستان ،
فرومایگان و ُسفلگان نفروختی  .شبه
هنر مندان  ،هنرمندان مبتذل  ،شارالتانها
راهی بهآزادی نتوانستند باز کنند.
نان به نرخ روز نخوردی  .صفحات آزادی
را به ورشکستگان سیاسی  ،خائنین به
میهنمان وحرکت های سیاسی غلط و
فریب دهنده های قداره بند  ،هوچیان و
رجاله های گداصفت اختصاص ندادی .
اکنون با سرفرازی می توان گفت :
خوشبختانه آزادی بایاری چندتن فرهیخته
و فرزانه ومردم پاک نهاد که باتو همصدا
هستند پا گرفته وجای خودرا باز کرده
است ودرآستانه صدمین شماره است .
اکنون تو در کنار بهترین انسانها ،
نویسندگان  ،شاعران  ،متفکران و
طراحان هستی ودل ِ پوال ِد تو باید درقفسه
سینه ات جونان پتک بکوبد
خواننده گرامی ،آزادی دست های شمارا
می طلبد.
ذهن  ،قلب ومد ِد شمارا می طلبد.
با معرفی یک مشترک جدید گوشه ی
کاررا بگیریدوشریک وهمراه این راه
فرهنگی شوید.
من پشیمان گشتم  ،این گفتن چه بود
لیک چون گفتم پشیمانی چه سود؟
نکته ای کآن َجست ناگه اززبان
همچو تیری دان که جست آن از کمان.
کیخسرو بهروزی

 -۳۸زندگی خودنوشت چارلز داروین از دکتر محمدعلی صوتی
* زمانی که مدت اشتراک  -۴۰پارسی بگوئیم وپارسی بنویسیم از زنده یاد دکتر خانک عشقی

به پایان میرسد لطف ًا نسبت
به تمدید آن اقدام فرمائید
وگرنه ممکن است ارسال -۴۲بچه های کوچه ما ترجمه دکتر محمدعلی صوتی
مجله برای شما قطع شود -۴۴ .یادی از پرویز فنی زاده از کیخسرو بهروزی

 -۴۶هنر خوشنویسی از مجید زندیه  -۴۹جدول کلمات متقاطع از جهانگیر پارساخو
 - ۵۰خبرهای هنری  -۵۲جشنهای نوروزی درسویس
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نادانی برود.
می خواهد خادمین به میهن را بشناساند.
می خواهد صدای حقیقت را بیشتر بشنود
وبگوش دیگران برساند.
می خواهد چهره ی خونخوار زورگویان
جباررا به مردم نشان دهد.
می خواهد تا آنجا که توان دارد مدافع
هنر راستین باشد.
می خواهد ذهن وقلبش در تسخیر عشق
به اصالت وذات انسان باشد.
می خواهد به اندازه ذره ای برای اندیشه
ها ونیروی عقلِ درست بکوشد.
می خواهد مدافع فرهنگ وهنر اصیل
ایرانی باشد.
می خواهد ایرانی  ،آزادباشد .اندیشه مند
وباشعور باشد واین آزادگی را تاسرحد
جان باختن پاس داردوجلوه های آن را
درمجله بنمایاند.
می خواهد از پیروزیِ ا ُمید  ،خورشید
شعله ور تابناکی دردل هموطنانش
بنشاند تادر کنارهم به جنگ تاریکی
برویم .
می خواهد بذر ِ امید  ،اطمینان وانسان
دوستی بکارد تا زیر سایه ی بزرگترین
و سایه گستر ترین درخت جهان  ،درخت
خرد آرام گیریم .
می خواهد  ...می خواهد  ...می خواهد ...
چقدر توانسته است ؟ قضاوت باشماست .
اما او می خواهد و باید یاریش داد.
من بعنوان یک خواننده وهمکار ِ
ِ
کوچک
آزادی می توانم بگویم :
پاریزی جان  ،وجدانت راحت باشد.

توحرمت قلم را نگهداشتی  ،خودرا
نفروختی  ،حتی یک واژه به ناروا ننوشتی.

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

آقای ناصر امینی
شما درماهنامه آزادی شماره  ۹۷اول
اسفند  ۱۳۹۶درصفحه  ۱۲و ۴۶که
در آمریکا منتشر می شود درباره جشن
های  ۲۵۰۰سال استقرار سلطنت تحت
عنوان « چگونه شکوه کشورباستانی
ایران ازدست رفت ؟» ودررسانه بدرویه
دیگر(رویه به فتح راوکسر واو وفتح
یای مشدد)ازواژه های نامناسب استفاده
کردید که به روحیه جامعه صدمه میزد.
درحالیکه در کتابها واستادانی که استادند
نه « اوسا» نوشته اند خبرنگار با جوشش
و پویش  ،اخبارواطالعات برای فرهنگ
سازی وتحول درافکار عمومی جامعه
تهیه می کند تا حیاتی دوباره بیابد.
آقای ناصر امینی
خبرنگار ونویسنده دیپلمات که شما
خودرا ورزیده آن نمایان می کنید
باید فروشکوه و فرهنگ کشورش را
به درخشش درآورد.. .درمورد جشنهای
 ۲۵۰۰ساله نوشتید «:متجاوزاز ۱۰
میلیون کلمه راجع به جزئیات جشن
به سراسر دنیا مخابره گردید ».هرکلمه
امکان دارد از چندین حرف تشکیل شده
باشد که ده میلیون فرموده شما سر به
میلیارد میزند .آن زمان مخابرات ما چنین
بنیه ای را نداشت .
نوشتید  ۲۰۰میلیون دالر خرج جشن
 ۲۵۰۰ساله و  ۱۳۰هزار المپ در ۶۰
مایل (ایران مقیاس اندازه گیری اش
متراست نه مایل) درخیابان شیراز استعمال
( استعمال معنی دیگری دارد) و ۶۰۰تن
خبر نگار  ۱۵۹ ،آشپز معروف ظرفهای
چینی  ،لیموز وکریستال  ،باکارت و گلهای
تزئینی  ۲۰ ،پادشاه  ۵ ،ملکه  ،شاهزاده
ها  ،نخست وزیر  ،معاون رئیس جمهور،
وزیر خارجه هزاران (هزارضربدر هزار
می شود هزاران ومیلیون حاصل ضرب
است)نمایندگان کارخانه های بزرگ ،
دانشمندان  ،هنرمندان جهان (جهان هم
معنی خودش رادارد)وگل سرسبدهای
هیئت حاکمه حضورداشتندوباز گفتید
که سه چادر عظیم  ،ودرحدود پنجاه
چادر کوچکتر  ،ورژه سربازان درلباس
هخامنشیان وصرف  ۲۵هزار بطری از
گران ترین شرابهای کهنه (البد شرابهارا
فرانسوی ها خوردند چون عربها که
ویسکی می خورند وروسهاهم ودکا  .حتم ًا
 ۵۰هزارهم آنها وچون شما باریاضی الفتی

« ُمدعایی به دور از انصاف!».
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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.
زمانیکه استالین درگذشت خروشچف در
کنگره ی حزب کمونیست به بازگویی
جنایات استالین پرداخت ،همه ی حاضرین
تعجب کردند که چگونه یک رهبر از
ّ
رهبر پیشین این چنین تند انتقاد می کند!؟
ناگهان فردی خطاب به خروشچف فریاد
زد :پس توآن زمان کجا بودی؟ سالن
ساکت شد ،خروشچف رو به جمعیّت کرد
وپرسید :چه کسی این سئوال راپرسید؟
هیچکس جواب نداد ،دوباره گفت :کسی
که این سئوال راکرد بایستد ،اما هیچ کس
از جای خود بر نخاست .خروشچف در
حالیکه لبخند بر لب داشت گفت :در آن
زمان من جای تو نشسته بودم.
حال داستان برخی ازهم میهنان صاحب
مقام وموقعیّت میهن ما در رژیم گذشته
از جمله آقای ناصر امینی است ،که گویا
ماست در دهان داشتند ونتوانستند در
انتقاد ازآنچه که به نظرشان نادرست می
آمده؛ از جمله به زعم خودشان بیهوده وپُر
هزینه بودن برگزاری جشن دوهزار وپانسد
ساله ی شاهنشاهی ایران را در همان
زمان همصدا با دیگر گروه های مخالف
رژیم گذشته ،از جمله کمونیستهای جهان
وطنی از هر طیف ،مجاهدین خلق وجبهه
ملی ها ووو -سخنی بر زبان بیاورند ویا
با اینهمه اطالعات؛ چرا اینهمه دیر!؟ اما
اکنون که ناگزیر در خارج از میهن بسر
می برند ،ماست را قورت داده وامکان
سخن گفتن از راه مصاحبه با رسانه های
خارج از کشورومقاله نویسی را یافته اند!
که فراهم بودن این امکانات از برای
ایشان همانا دیپلمات بودن شان در رژیم
گذشته بود ،چرا که« :اینهمه آوازه ها از شه
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ندارید ننوشتید) ...
آقای ناصر امینی شما ناراحتی تان از
چیست ؟ شما ناراحتید که مهمانان را
ازسراسر دنیا دعوت کردند ومالوآخوند
وچاقوکشها را نیاوردند قمه وزنجیر بزنند.
دریک رقم آن جشنها  ۲۵۰۰مدرسه
آنهم با هزینه سرمایه داران ساخته
شد.کم کاری بود؟ ناراحتید که چرا خانه
عفاف نساختند؟
ناراحتی تان از چیست ؟
ناراحتید که چرا خوراک مطبوع عرضه شد
باید آبگوشت لوبیا و شوید پلو نهار می
دادند وشب گوشت کوبیده با دوسیخ
کباب وگوجه وصبحانه هم کله پاچه
وحتم ًا چشم وبناگوش ...
اکنون که باید به خود ببالید که بازدید
کننده کشورما هوگو چاوز  ،بن الدن،
[هستند]حتی برای پسر بن الدن به خرج
ملت ایران عروسی می گیرندوبرای بچه
دار شدن پسر سیدعلی میلیون پوند
صرف بچه تزریقی مجتبی می شود و یاسر
عرفات هم آمدو حق الزحمه کشتارش
راهم گرفت مگر نگرفت ؟ نوری المالکی
که آمد ،روسها که سراسرایران را شخم
میزنند و پایگاه هوائی هم درایران دارند
وزنهای روسی هم از حقوق بگیرانند...
افتخار نمی کنید که ترلیون دالر پول
کشور برای ساخت سالح اتمی خرج شد
ومفتخرید که با نظارت بین المللی بابتون
مسدودش کردندونویسنده وخبرنگار
دیپلمات حال مفتخر تر باشید که دوباره
می خواهند با دستگاه پیشدار اتم بسازند.
راستی افتخار نمی کنند که ارتشیان وگل
های سرسبد را درباتالق های هویزه
کابل برق به جانشان انداختند  .این هارا
باید باسرفرازی باسربلندی به جهان نشان
داد!....
شادمان باشید که جای آن استادان ،
آن مهندسین نفت که برای یک قطره
آب که اندازه باشد به چاه تزریق شود
تا گازونفت ازبین نرود ومیله های مته
برقی چگونه به چاه برود که کمتر آسیب
ببیند  ،سهم دریای شمال  ،شبه جزیره
پاسپورت معتبر  ،نان سرسفره  ...مگر
آنانکه می خواستید درحلبی آباد بمانند
وقاچاق آنچه می خواستند از اسلحه
برای امثال محسن چریک تا تریاک و
انحرافات دیگر  .حال شما گل سرسبد
همه اینها باشید  .همین را می خواستید ؟
به مدینه فاضله تان رسیدید؟...
همواره مفتخر به پادشاهان ایران ساز

وگل های سرسبد ایران سازیم و شماهم
مسئولیت دربرابر جامعه را حس کنید.
با ارج
مینوسقفی  -کالیفرنیا.

ب ُ َود» ،که اگر شخصی به دورازمزایای این
چنین عنوانی بود ،در این فضای «آستین نو
پلو خور»،محل اعتنا نبود وکسی از برای
سخنانش تره خورد نمی کرد.
می نویسند که« :اطرافیان شاه اورا وادار
کردند که برای افزایش اهمیّت و عظمت
ونبوغ خود دست به یک نمایش عظیم
وتاریخی بزند ودیدگان جهانیان را خیره
سازد وبرای نیل به مقصود ،برپا کردن
مراسم یاد بود دوهزار وپانصدمین سال
استقرار سلطنت درایران را در نهایت
شکوه وجالل عنوان ساختند »...وآنگاه
پس از شرح کشاف در پیرامون برگزاری
این مراسم اضافه می کنند« :هزینه ی
برگزاری این مراسم بالغ بر  200میلیون
دالرگردید وبنا بر اظهار یک سخنگوی
دولت ایران متجاوز از ده میلیون کلمه
راجع به جزییات جشن به گوشه وکنار
دنیا مخابره گردید وتلویزیونهای آمریکا از
راه قمرهای مصنوعی مناظر این مراسم را
از مقابل دیدگان میلیون تن گذرانیدند».
آقای امینی کمترین اشاره ای به اینکه
آیا خود در زمان برگزاری جشن در متن
ماجرا ویا دست اندر کار در برگزاری
مراسم بوده اند یا نه؟ نمی کنند ،و برای
اثبات ُمدعای شان سند ومدرکی ارائه نمی
دهند ،تا بشود به مطالب مقاله شان اعتبار
بخشید ،اما در تأیید مطالبش می نویسند:
«وبنا بر اظهار یک سخنگوی دولت ایران
متجاوز از ده میلیون کلمه راجع به جزییات
جشن به گوشه وکنار دنیا مخابره گردید
و !»...یعنی تنها سندی را که ارائه می دهداز
یک سخنگوی دولت ایران است بدون
بردن نام او! پیدا کنید پرتقال فروش را!!
آقای عبدالرضا انصاری ،وزیر کشور
ووزیرکار واستاندار خوزستان و مدیر
ومسئول آب وبرق و عمران خوزستان
و خزانه دار کل کشور و مسئول مالی
برگزاری جشن دوهزار وپانسد ساله ی
شاهنشاهی ایران ،عالوه بر آنچه که در
کتاب خاطراتش آنهم پس ازسقوط رژیم
گذشته که دیگر نه در انتظارصله ای بود
ونه چشمداشت به مقامی ،نوشته وبه فارسی
وانگلیسی منتشر کرده است ،و در مصاحبه
ای با آقای فرهودی خبرنگار کیهان لندن
نیز (در یوتیوب می توانید جستجو کنید)،
وهمچنين در مستندی در تلويزيون من و
تو در برابر پرسش خبرنگار از هزینه انجام
شده پاسخ داد که :کل هزینه های انجام
شده بالغ بر 22میلیون دالرگردید .که
اگر آقای امینی مدرک وسند محکمتری

یادی از مادر
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پبام های
خوانندگان

برتأیید ُمدعای شان که  200میلیون
دالرقلمداد کرده اند دارند ،می توانند در
مقاله ای خطاب به آقای انصاری ،گفته ی
ایشان را ر ّد کنند ،تا جای کمترین شک
وشُ بهه ای باقی نماند وهر کسی به مقتضای
روز ویا هدفی که درسردارد به اصطالح
عامیانه؛ مردم را سرکار نگذارد.
اما هدف اصلی از برگزاری این جشن با
شرکت سران  62کشور مطرح در آن روز؛
شناساندن تاریخ وتمدن ایران به جهانیان
بود که نسبت به ما وفرهنگ وتاریخ ما
آگاهی وآشنایی چندانی نداشتند که با بر
گزاری این مراسم ،
برای کشورما ومردم ما؛ ورودی باشکوه
در صحنۀ بین المللی بود که فهمیدند ایران
کجاستوتاریخایرانچیستوچهسابقهای
دارد ،از این رو صرف هزینه ای بالغ بر
22میلیون دالر در برابر بازدهی آن قابل
توجه نیست ،به ویژه آنکه به نوشته ی
آقای ناصر امینی «ده میلیون کلمه راجع به
جزییات جشن به گوشه وکنار دنیا مخابره
گردید» که به راستی چه دستاورد جالب
در شناساندن کشور ومردم ما وتاریخ ما
به جهانیانی که از این نکته ها خبر چندانی
نداشتند که با دیدی منصفانه مایه ی
شادمانی هر ایرانی میهن دوست می باشد
که دراین باره می توان بسیار نوشت.
آقای امینی می دانید بازدهی این کارچه
بود؟ یقین ًا شما از یاد برده اید .ارتقای شأن
ومقام دیپلماتهای ما نزد کشورهای مهمان
و ارزش و اعتبارگذرنامه های ایرانی حتا
لغو ویزا برای هموطنان ما از سوی بسیاری
از کشورها به ویژه اروپا وچهار سال در
آمریکا ،پاسداری ازحرمت ایرانیان در
خارج از کشور که نگارنده شخص ًا در

سفرهای چند باره ام شاهد بوده ام ،ارزش
پول ایران در بسیاری از کشور ها وتبدیل
آن به ارز خارجی ووو -وباالخره امتیازی
که شما وامثال شما تا به امروز از رهگذر
عنوان تان برخوردارشده اید.
ک  -رهایی
28فوریه2018

تعادل دردوستی
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نوشته راجرکوهن  /نیویورک تایمز
۲۴مارس۲۰۱۸
پاریس  -بسیاراغوا کننده است که بگوئیم
دوستی بین ریاست جمهوری فرانسه
امانوئل ماکرون و پرزیدنت ترامپ غیر
جذاب ترین دوستی هاست .
البته آنها درمورد ایران  ،درمورد
قراردادهای تجاری  ،درمورد شرایط
اقلیمی  ،درمورد اهمیت مسائل چند
جانبه و درمورد سرزنش والدمیر پوتین و
کرامت وحقیقت و روشن بینی باهم توافق
ناچیزی دارند.
بااینهمه می شنویم که آن دو دائم درحال
صحبت کردن با یکدیگرند .ترامپ
اصالحات ماکرون را درمورد بازار کار
دنبال می کند و به او تبریک می گوید.
ماکرون قراراست ماه دیگر درواشنگتن
بعنوان مهمان به « مردبزرگ» افتخار
ویژه بدهد .رئیس جمهوری فرانسه بهترین
دوست ترامپ دراروپا واحتماال خارج
ازاروپاست .همه تالشها با ترزا ِمی نخست
وزیر انگلستان ناخوشایند است .با آنگال
مرکل صدراعظم آلمانرفت وآمدی ندارند.
تنها ارتباط ترامپ  -ماکرون در دوسوی
اقیانوس اطلس است که گرم وناگسستنی
شده است .
این دوستی تعجب برانگیز نیست .هردو
رهبر از ناکجا آباد آمده اند وهردو به
دلیل آشفتگی دردنیای سیاست برکشیده
شدند و به باالترین مقام سیاسی درکشور
خود دست یافتند .آن دو برحسب تصادف
تاریخی به قدرت رسیدند تا این دوره
هرج ومرج سیاسی بگذرد.. .
هردو رهبر  ،به تأسیسات سیاسی  ،چه
از طریق ضربه زدن یا کوبیدن هواداران
لطمه زدند .هردو می
اصلی احزاب

ضرب ه ای سنگین به سازمان
اطالعات روسیه

می آورد .او نسبت به مهاجرین سخت
گیر است چون می داند بقای او به این
موضوع بستگی دارد .ونمایش ترامپ هم
زیگزاگ رفتن و ایجاد سروصدای دائمی
است .برای هردو ی آنها جنبش وحرکت
دوعامل ضروری است  .حشمت وجاه
وجالل ُگلیستی که پیشینیان ماکرون بآن
دل بسته بودند دوباره به سیاست فرانسه
بازگشته است  .واین عاملی است که جبهه
ملی فرانسه را شکست می دهد.
ماکرون سال گذشته پیروزی خودرا جشن
گرفت ودر مقابل موزه لوور به مردم
فرانسه پیام داددر کاخ ورسای به پوتین
خوش آمد گفت و امسال به کاخ پادشاه
آفتاب باز گشته است تا سه میلیارد دالر
در یک سرمایه گذاری خارجی سهیم
شود.وفرانسه را بعنوان مدیر نشست
شرایط اقلیمی انتخاب کند.
یک ناظر دوست فرانسه می گوید «:این
سرمایه گذاری فرانسه را دوباره به بزرگی
نمی رساند»...
جشن روز باستیل را  ،ماکرون با حضور

ازاین دوستی چه بدست می آورد؟نمی
دانیم آنچه نصیب او خواهد شد چیز نفیسی
است یا چیز پر منفعتی است ؟ اما دوستی
او با ترامپ مانع خروج آمریکا از قرارداد
اقلیمی نشد و نتوانست جلوی به رسمیت
شناخته شدن اورشلیم بعنوان پایتخت
اسرائیل توسط آمریکا را بگیرد .ترامپ
اتحادیه اروپا را از تعرفه فوالد و آلمینیوم
معاف کرد .یک مقام ارشد دولت فرانسه
قبل از اعالم این خبر توسط ترامپ به من
گفت  «:اگر تعرفه مانند چین شامل ما
نیز بشود با مشکل ودردسر بزرگی روبرو
خواهیم شد».
ماجرای بعدی قرارداد باایران است که
اگر ماکرون نتواند نسبت به ایران سخت
گیر ترشود  -وتا تصمیم گیری ترامپ
تا دوازدهم ماه مه اعالم کند که دیگر
لغو  ۱۲۰روزه تحریم هارا امضاء نخواهد
کرد-همه شرایط برای ماکرون تغییر
خواهد کرد .این قرارداد که مسیر ایران
را بسوی اتمی شدن تغییر داد اکنون کار
آیی داردو فرانسه مصمم است این قرارداد

خبرگزاری ها :در پی اخراج پرشمار
دیپلماتهای روس در جهان بریتانیا اعالم
کرد ،به صورت بیسابقهای اطالعات مخفی
خود در رابطه با مسموم کردن جاسوس
سابق روس را در اختیار متحدان خود قرار
داده است.
به گزارش دویچه وله ،یک مقام بلندمرتبه
بریتانیا در لندن اعالم کرد ،دولت این
کشور در سطحی بیسابقه اطالعات
مأموران مخفی خود در پرونده مسموم
کردن سرگئی اسکریپال ،جاسوس پیشین
روس را در اختیار همپیمانان خود قرار
داده است.
ارائه این اطالعات بود که زمینه را برای
اخراج تعداد زیادی از دیپلماتهای روس
از کشورهای غربی ،از جمله آمریکا و
آلمان فراهمآورد .تا کنون  ۲۶کشور اقدام
به اخراج نمایندگان دیپلماتیک روسیه از
خاک خود کردهاند.
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) نیز به
نشانه همبستگی با بریتانیا هفت دیپلمات
روس را اخراج کرد .عالوه بر این ناتو
تصمیم گرفت ،گنجایش هیأت روسیه را
بقیه درصفحه ۹

آزادی -۹۹سال نهم صفحه

نوشته توبی دالتون و آریل لویت/فارین افرز
پس از آنکه دانلد ترامپ ،رئیس جمهور
ایاالت متحده ،در اوایل ماه مارس اعالم
کرد که دربهاربرای مذاکره با کیم جونگ
اون ،رهبر کره شمالی  ،بااو مالقات می
کند ،بحث و جدل در مورد آنچه رییس
جمهور از جلسه احتمالی می خواهد
کسب کند ،باالگرفت .در یک طرف این
طیف ،این مفهوم در مورد کره شمالی
مستفادمی شود که قابلیت های هسته ای
کره شمالی بصورت کامل  ،قابل تایید
و غیرقابل برگشت باید ازبین برود.
اگرچه تعهد اسمی به این هدف تثبیت
شده است ،اما ظاهرا کیم چنین توافقی را
به شرایطی سخت موکول می کند؛ زیرا
این امر به ندرت احتمال دارد که رژیم
او در زمان دیگری بتواند چنین شرایطی
را تأمین کند .اگرکیم نتواند شرایط
خودرا به آمریکا بقبوالند مسلما تحریم
ها ،تهدیدات و یا انگیزه های دیگررا
پذیرا خواهدشد .کیم معتقد است تسلیم
بی قیدوشرط و نابودکردن پیشرفتهای
هسته ای که امروز دراختیاردارد
بمنزله ی خودکشی خواهد بود ،به
همین دلیل هنوز هیچ یک ازخواسته ها
وشرایط روی میز نیست .
بااینهمه در آینده ی نزدیک چیزی که
قابل بحث است ،توانایی های هسته ای
کره شمالی (  ) CVIDاست که دولت
ایاالت متحده آنرا در اواسط سال 2000
مطرح کرد ،ودرآن زمان کره شمالی فقط
یک آزمایش انفجار هسته ای انجام داده
بود و برنامه موشکی بالستیک بلند مدت
آن هنوز در دوران آغازین اش بود.
پیشرفت تکنیکی کره شمالی طی ده سال
تالش  -پنج آزمایش هسته ای دیگر و
پرتاب چندین موشک  -بدین معنی است
که یک رویکرد پیچیده تر وبازدارنده برای
جلوگیری از قابلیت های خطرناک آن الزم
است.
در انتهای دیگر طیف و آنچه که ممکن
است پس از اجالس آینده ترامپ و کیم
جونگ اون مورد پذیرش کره شمالی
قرارگیرد ،تعلیق موقت آزمایش تسلیحات
هسته ای و موشکی است ،همان گونه که
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یک گزینه واقع بینانه برای
مذاکره با کره شمالی

روسیه پیشنهاد کرده است ،وبرای این
پذیرش کیم هنوز خواستارلغو تحریم ها
یا سایر انگیزه ها است .اما دولت ترامپ
بالفاصله باچنین خواسته ای مخالفت
خواهد کرد .از همه اینها گذشته  ،زرادخانه
کنترل نشده  Pyongyangدر حال حاضر
نگران کننده است ،و می تواند بدون
آزمایشات معمول رو به تکامل و رشد و
پیشرفت نهد.
بنابراین اگر  CVIDغیر قابل مذاکره
باشد و یک تعلیق رضایت بخش به خودی
خودصورت نگیرد ،چه عاملی به واشنگتن
امید می دهد تابرای دستیابی به اهداف
استراتژیک بسیار جاه طلبانه اما قابل قبول
به نشست ترامپ-کیم برای مذاکرات
جدی حرکت کند؟
در این لحظه ،دولت ترامپ باید با این
واقعیت روبرو شود که هیچ دولتی در
گذشته قادر به جلوگیری از تبدیل شدن
کره شمالی به وضعیت هسته ای فعلی نبوده
است  .برنامه های هسته ای بلند پروازانه
چین برای متوقف کردن کره شمالی
میتواند نقطه شروع باشد .چنین برنامه ای
ممکن است در ایجاد مذاکره برای ایجاد
اعتماد به نفس کمک کند که کره شمالی
در واقع مایل است محدودیت های عمیق
تر در مورد زرادخانه و زیرساخت های
هسته ای خود  ،برای تثبیت وضعیت ،تا
زمان انحالل کامل هسته ای ،در نظر بگیرد.
اما آنچه دولت ترامپ باید به عنوان یک
هدف استراتژیک برای مذاکرات تعیین
کند ،یک محدودیت جامع و معتبر از

توانایی و فعالیت های استراتژیک تهدید
کننده کره شمالی است .تأمین منافع میان
مدت ایاالت متحده و دو متحد آن ،ژاپن و
کره جنوبی که درعین حال موردقبول چین
و کره شمالی نیز باشد بمنزله کاله گشادی
است که برسر آمریکا گذاشته می شود..
کاله گشادبه معنی اعمال محدودیت های
کیفی و کمی قابل توجه و قابل اطمینان
برای جلوگیری ازتوسعه بیشتر سالح
های هسته ای کره شمالی و وسایل حمل
آنها است .این توافق شامل کاهش تولید
سوخت های اصلی بمب ،پلوتونیوم و
اورانیوم غنی شده است .و این امرمی تواند
توسعه و ساختن امکانات و فعالیت های
اضافی بحران آفرین مانند وسایل حمل
سالح هسته ای نظیر موشک بالستیک
دوربرد و اجزای مربوطه؛ و تحقیق ،توسعه و
مهندسی سالح را درزیر سایه خود مخفی
نگهدارد.
عالوه بر این ،برای به حداقل رساندن
ظرفیت کره شمالی در استفاده از نیروی
هسته ای یا نیروهای متعارف به صورت
جنجالی ،نظامی سازی نیروی هسته ای باید
به موجب یک توافقنامه محدود ،مستحکم
شود.این به معنای جلوگیری از عملیات
ارتقا ،استقرار ،افزایش آمادگی و بهبود
قابلیت های نیروی هسته ای است.
بهای چنین محدودیتی تصدیق ضمنی
این واقعیت است که پیونگ یانگ در
حالی که توافق در حال اجرا است سالح
های هسته ای را حفظ خواهد کرد .اما این
قیمت ارزش پرداخت آن را دارد تا کره

شمالی را ازداشتن زرادخانه کامل و آماده
جنگ که می تواند ایاالت متحده را هدف
قرار دهد ،بازدارد به خصوص با توجه به
این که رسیدن کره شمالی به این قابلیت
بسیار نزدیک است.
معامله موفقیت آمیز نیز باید همراه با اجرای
دقیق تر تحریم های شورای امنیت سازمان
ملل متحد صورت گیرد .این بدان معنی
است که به طور موثر نظارت بر واردات
مواد ممنوعه و مواد مربوط به گسترش
تسلیحات نظارت کند .یکی از معیارهای
دستیابی به این هدف ،دستیابی به تجارت
کره شمالی از طریق تعداد محدودی از
پورت های مورد توافق در منطقه است.
همین روش همچنین می تواند تأیید کند
که کره شمالی آزمایش تسلیحات هسته
ای یا موشکی خارج از کشور را انجام نمی
دهد ،این موارد را به کشورهای دیگر صادر
می کند و یا پول هنگفتی را برای حمایت از
این برنامه ایجاد می کند.
ممکن است این محدودسازی ها در کوتاه
مدت امکان پذیر نباشد...، ،دولت ترامپ
باید با واقعیت روبروشودوبداند که خلع
سالح اتمی کامل درآینده ای مشخص
امکان پذیر نیست.بنابراین یک تعلیق
فوری برای توسعه طرح های سهمگین با
یک محدودیت قابل تایید جامع ،بهترین و
واقعی ترین گزینه برای مذاکره در معامله
با کره شمالی است .این امر امنیت ایاالت
متحده و متحدانش را بهبود می بخشد،
تنش ها را کاهش می دهد و آرامش قابل
تحملی را با کره شمالی فراهم می کند،
صرفنظر از این که آیا توقف کامل برنامه
های هسته ای در طول زندگی ما امکان
پذیر است یا خیر .ایده آل آن است که،
هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در
واشنگتن از این هدف جدی ،جاه طلبانه
و واقع گرایانه برای جلوگیری از برخورد
میان کره شمالی و آمریکا حمایت کنند.
چنین رویکردی نه تنها اطمینان کافی و
استقامت کره جنوبی و ژاپن را دربرابر
دوراندیشی ایاالت متحده  ،باالمی بردبلکه
همچنین کیم جونگ اون را از این فرصت
برای جدانکردن ایاالت متحده از متحدانش
و تضعیف اجرای تحریم های بین المللی
که اورا مجبور به مذاکره کرد بهره مند
می سازد . .اطمینان از چنین توافقی آسان
نیست و قطعا نیازمند فشار قابل مالحظه بر
پیونگ یانگ ودادن برخی از امتیازات

ازسوی واشنگتن است .اما با توجه به اینکه
کره شمالی در تالش برای دستیابی به یک
بمب هیدروژنی بر روی یک موشک دور
برد است که می تواند به ایاالت متحده
برسد ،بهتر است سعی کنیم یک قرارداد
حقیقی را با بهای معقول در نظر بگیریم،
بجای اینکه توافقنامه منع تولید سالح هسته
ای را دنبال کنیم که نمی تواند به هر قیمت
از یک جنگ خونین جلوگیری کند.

دانستند که رأی دهندگان از شخصیت
های غیرقابل اعتماد لیبرال خسته شده
اندوعصبانی هستند .برای رسیدن به
عظمت دوباره مشتاقند ،وبجای انتقاد از
کارشناسان خود تشنه مطرح شدن هستند.
ماکرون که درسن چهل سالگی می تواند
بجای پسر ترامپ محسوب شود یک
نمایش پر آب وتاب راآماده کرده است،
به این ترتیب که  ،نمایش معتدل سیاسی
را در برابر وسوسه افراط گرایی به صحنه

محافظین سواربراسب  ،سربازان  ،تانک
ها و هواپیماهای جنگنده برگزارکرد -تا
نظرمهمان ویژه اش آقای ترامپ را جلب
کند .و پرزیدنت حاال می خواهد جشن روز
کهنه سربازان آمریکایی را با نیروهای
هوایی ,بدون حضور تانکها برگزار کند.
خنده داراست ؟ فکر می کنم این دوستی
بین دورئیس جمهور مهم است ومن
خودرا به سختی آماده می کنم تا مفهوم
آن رادریابم  ...ما هنوز باید ببینیم ماکرون

را حفظ کند .اگر برجام برچیده شودجبهه
شیعه  -سنی درخاورمیانه بدتر خواهدشد
و ممکن است ایران به ساختن بمب هسته
ای روی بیاوردو دراین صورت عربستان
سعودی نمی خواهد ازایران خیلی عقب
بیفتد.و پیمان خلع سالح اتمی معنی خودرا
ازدست خواهد داد.
نشانه های خوبی دردست نیست و مایک
پومپئو که توسط ترامپ نامزد وزارت
امورخارجه آمریکا شده است درحکم
شاهینی است که میخواهد ایران را شکار
کند.جان بولتن که بجای ژنرال مک
مستر نامزد مشاور امنیت ملی کاخ سفید
شده است با برجام مخالف است و مایل
است رژیم ایران را عوض کند .وهمه اینها
تازه برای شروع است و ماکرون  -واروپا-
باید برای رویارویی با ایران با سختی های
بیشتری دست وپنجه نرم کنند.
(بخشی از مقاله نیویورک تایمز بین المللی
روز  ۲۴مارس)

نقد سیاسی

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

« مابارها گفته ایم که نمی توانیم بپذیریم
که گفته شود اسرائیل باید منهدم شده
وازصفحه روزگار پاک شود.
 سرگئی الوروف»وزیر خارجه روسیه  ،متحد ومرشد ایران،
از تکرار محو اسرائیل ازسوی مقامات
ایران  ،بستوه آمده است.
آیا آقای ظریف بیاد ندارند که روسیه
شوروی اولین کشوری بود که اسرائیل را
به رسمیت شناخت ؟
الوروف نیز گفته است که  ... «:کام ً
ال
نادرست است که کسی برای رسیدن
به منافع خود این راه وروش را انتخاب
کند».
فرمانده سپاه قدس آقای سلیمانی
درمراسم سالگرد کشته شدن « عماد
مغنیه » گفت  «:قصاص خون او نابودی
رژیم صهیونیست است ».
وآقای ظریف براینهمه« لبخند حرفه ای»
میزند.
روسیه پوتین تعهدات جهانی خودرا هرگز
فدای دوستی باایران نمی کند .از جمله
درمسئله هسته ای که ایران را به عقب
نشینی ها تشجیع کرد  .خمینی در آغاز
انقالب ازسر سرمستی بخاطر پیروزی
سهل و آسانی که نصیب او شد  ،حرفهازد.
انقالب هرگز مقاومتی ازسوی نظام
پادشاهی دربرابر خود نداشت  .وقتی
شاه گفت ما دیگر متفقی نداریم  ،همان
متفقان همه رقم تسهیالت دراختیار
انقالب نهادند.
این سرمستی به آقای خمینی روحیه ای
داد که بقول معروف « گز نکرده پاره
کرد» وروزی گفت  «:انشااهلل هرفردی
درهمه دنیا مسلمان شود تا »...یعنی امر
براو مشتبه شد ودرحقیقت دچار حالتی از
فرماندهی شد که هیچ از واقعیت های
ملموس را در حساب نگیرد.
انقالب خمینی  ،در سه بُعد  :ضربت ،
حیرت و نکبت نوشته خواهدشد(.تا آن
روز شاید «داستان اینگونه بود» نشر
آمازون ازاین نویسنده قدری روشنگر
شماباشد.).
انقالب نیازی به شعار «مرگ برآمریکا»
نداشت  .آمریکا با انقالب در همپائی و
انگلستان با انقالب درهم نفسی ها و
فرانسه با انقالب در معاشقه سیاسی بود.
سالها بعد احمدی نژاد خواست روی دست
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رهبر بزند به شعار « دنیای بدون اسرائیل
» اینها همه به زیان ایران وهواداران
انقالب تمام شد .ووقتی به تصادف ازیک
مسئول نسبت ًا منصف بپرسید چه سود از
اینهمه شعارهای پرهزینه ؟ در جواب می
شنوید که « محظورداریم .ما محظورداریم
 .آقای خمینی فرموده اند تا ابدالدهر علیه
آمریکا فریاد زنید».
مرگ بر آمریکا شعار روسهای شوروی
وطرفداران کور بین سیاسی گرای آنها
بود وناگهان شد شعارما؛ که امر برما مشتبه
شده بودازبابت توانائی ها در دیپلماسی.
باری چپ ها ازاین شعارهای پرهزینه
وسدراه تعالی وتوسعه دست کشیدند.
وشاید امروز ایران تنها کشوری است که
مردم آن درمراسم رسمی همراه رهبران
برآن لب تر می کنند.
سخنان آقای وزیر خارجه روسیه به
تفسیر نیازدارد .روسیه بعداز خأل فضای
سیاسی ایران از اعمال نفوذ غرب ،
رایگان وآسان درآغوش نظام والیت فقیه
جاسازی کردوسالهای دراز آقای الوروف
که وطنش در تهدید نفوذ وپیشروی های
« ناتو» واتحادیه اروپا بود از موضع ایران
در تأثیر آمریکا حرف نزدندوسود بردند
که آمکریکا بدست ایران تحقیر شود
وآنها گلچین این نبرد با تبلیغات توخالی
باشند .اما امروز که جبهه مشترک آمریکا
واروپای متحد وانگلیس برسر قتل
جاسوسان دوسره روسی تبار درحال
جسم وجان گرفتن است وروسیه وآمریکا
بعداز پیروزی پوتین  ، ۴به مذاکره نیاز دارند
آقای سرگئی الوروف با مالمت به کسانی
که مرگ ومحو اسرائیل را درشعارهای
خوددارند می خواهد نرمجوئی خودرا
باطالع آقای ترامپ برساند .پس هم فبل
از آنکه به کنگره مسکو  -آنکارا  -تهران
برود سربسته وبدون ذکر نام ایران ضد
اسرائیل بگوش وزیر خارجه ایران می
خواند که بهتر است ترک شعار محو
اسرائیل کنید و بسیارسخن اخطاری خودرا
دراز می کندورد پائی مهم در کنفرانسی
با حضور کارشناسان وخبرگان سیاسی
خاورمیانه از خود بجای می گذارد .آنهم
در مسکو .این اتفاق یادآور زمانی است
که در مذاکرات وین منتهی به برجام
امروزی  ،آقای ظریف وهیئت مذاکره
کننده ایران دراخالل و گند کاری بودند.

وروزی همین آقای الوروف از کوره بدر
رفت وگفت  «:رفقای ایرانی باید قدری
بجنبند ».پس ظریف جنبید .وروسیه پوتین
والروروف سرهر بزنگاهی ایران والئی را
خوب می جنبانند.
گفتنی است که در کنفرانس فوق در
مسکو رئیس مرکز روابط عمومی شهر
بیت المقدس یعنی آقای  Dore Goldنیز
شرکت داشت  ( .این مرد سابق ًا مدیر
کل وزارت خارجه اسرائیل بود ).ودراین
جلسات وقتی رسانه ها از او می پرسند
چه فکر می کنید از باب حرفهای آقای
الوروف دررابطه با آقای ظریف ؟ جواب
می دهد « این ایرانی فقط لبخند می زند».
واضافه می کند« درلبخند زدن ماهر است
».
وقتی الوروف بااحتیاط ایران را به ترک
شعار محو اسرائیل دعوت می کند ،برای
حفظ تعادل ها می گوید  « :نباید هرمشکل
در خاورمیانه پیش می آید دررابطه با
باایران از دیدگاه جنگ باایران نگریسته
شود».
واین سخن خطاب به آمریکاست  .یعنی
ایران هم مثل هرکشور دیگر « اهل
معامله » است ومی رساند که با وساطت
ما هرمعامله با ایران والئی شدنی است .
آیا واقع ًا آمریکا در مبالغه هاست از باب
نفوذ ایران درسوریه ولبنان ویمن وفلسطین
؟ بی شک  .آیا مستقر شدن سفارت
آمریکا دراورشلیم دررابطه با ایران است
؟ ابدا ً .آیا نمایش سردار سردارانژنرال
پرستاره در مراسم سالگرد قتل مغنیه
موجب محو اسرائیل است ؟ خیر .آیا
تصویری که ولیعهد عربستان سعودی از
ایران به ملکه انگلستان گزارش می کند
واقعی است ؟ نه .
ایران به سبب شعارهای پرهزینه ،
دشمنان بسیار برای خود تراشیده زیرا
نظام معممان در جهل اند از باب آنچه
در دنیا می گذرد .بویژه خط فکری آنها
قابل تطبیق بادنیای سریع ًا درحال تحول
نیست .
وقتی بزرگ نمائی های قدرت نظامی
ایران را اززبان سردار جعفری می شنویم ،
وقتی اززبان ایشان یا آقای شمخانی دبیر
شورای امنیت ملی می شنویم که توفیقات
یمن ولبنان وسوریه وغیره نتیجه پیوستن
آنها به جمهوری اسالمی ایران است و

جورا بجای گندم می فروشند ،بهتر است
آنهارا ذبه حساب رجز بنهیم .
مرحوم رفسنجانی که دائم ًا دراندرزگوئی
وقت گذراند با رهبر و رهبر هرگز گوش
نداد به او  ،روزی گفت کشوراسرائیل
رفتنی است  .خود غرب وقتی صرف نکند
آن را ور می چیند !.این شد حرف ؟ که
چی ؟ ودیدیم که خودش رفت و اسرائیل
ماندنی است  .چرانه.رابطه ایران وروسیه
ودوستی ظاهری آنها از سر مخالفت با
آمریکاست  .بیاد آریم که روسیه شوروی
دراواخر عهد برژنف در ضعف بود وغرب
خیال می کرد بمحض سقوط شوروی ،
روسیه چاره ای ندارد جز رفتن به
دموکراسی  .چنین نشد .روسیه به طبیعت
خود رفت .
درمورد ایران  ،غرب باز خیال پروراند
وچنان که غرب فرض کرد نشد .ایران
به طبیعت خود رفت  .خیلی ها نمی بینند
که حکومت فردی ابدی وازلی را همیشه
داشته ایم  .واین یکی از آفریده های خود
دردرون واز دشمنان خود تراشیده برون
می ترسد.
سرمایه داری دولتی روسیه اختراع پوتین
نیست  .تجاوزات به سرزمین ها ابتکار
پونین نیست تابود چنین بود .رنگ وروی
آن دگر گون شده است  .امااین روسیه
سرمایه دار  ،نفت وگاز فروش است .
ودیدیم چگونه تنزل بهای نفت اورا به
رکود برد .روسیه سرمایه دار  ۱۸سال
خوشی کرد  .چرا به رکود رفت ؟
پوتین هربار در فصل انتخابات وعده
سبک وزن کردن هیکل زیاده چاق
وچله دستگاه دولتی را می دهد .پوتین
نبوغ طبقه متوسط مبتکر را خشکانده
است  .پول نفت  ،اقتصاد نیست  .پوتین
مدودوف تجدد طلب مدعی نوسازی همه
جانبه را خفه نگاه داشت  .درروسیه ۷۰
درصد صنایع واقتصاد دولتی است  .روزی
ایزوستیا نوشت  :چرا متحدان ودوستان
ما همه دیکتاتورند؟ چرا ما یک دوست
در میان کشورهای دموکرات نداریم ؟
سئوال بی جواب ماند .اقتصاد روسیه شغل
آفرین نیست  .بیکاری با استخدام زیاد در
دستگاه دولتی همراه حقوق کم جبران می
شود .رشد  ۱/۵تا  ۲درصد آرزوی دولت
پوتین است .
نظام روسیه بخیال خود از سرمایه داری

دولتی دور می شود  .دروغ  .دولت کرملین
جای همان سرمایه داری را پر می کند.
ایران در همین خط رفت  .ولی دشمن
تراشید .متعهد کمک به دیگران شد  .امروز
بانک مرکزی که بی اجازه آن  ،تأسیس
بانک های خصوصی ممکن نیست شاهد
ورشکستگی بانک های خصوصی است .
اما از خود رفع مسئولیت می کند .درایران
ثروتمند بسیار و بیکارهم بسیار است .
درست همان بیماری اقتصادی روسیه .
جز اینکه ایران مورد اعتماد سرمایه
گذاران خارجی نیست  .ایران آمار ندارد.
روسیه حداقل آمار دارد .ولی پژوهشگران
جز به آمار FMIاعتماد ندارند .یک دوره
نابسامانی مالی درهردو کشور آغاز می
شود .البته این دو کشور دونبض مختلف
دارند .ایران در تحریمات است اما
درروسیه اقتصاد دررنج سیاست است .
خیلی ها از عمران وآبادی ها که درروسیه
بعهد پوتین شده حرف می زنند .وقدری
که بنگرند درخواهند یافت که طی -۱۵
 ۲۰سال اخیر هیچ کشور  ،محروم از
عمران ها و نوسازی ها نبوده است .
تولید ناخالص ملی روسیه اینک ۱/۲۱۷
است .
فردروسیعالقهبهایجادهیچکارگاهیندارد.
روسیه بارنج بسیار و به سختی و کندی
از فرهنگ وذهنیات عهد شوروی دور می
شود .علت رکود آن است که تجارت
کمتر طالب دولت است ومردم روسیه
هنوز عاشق دولت قوی اند .کارمندی
دولت امنیت خاطر می آفریند .چنین فرد
 ،مبتکر بار نمی آید .مطیع است .
بعداز پیروزی پوتین  ۴درانتخابات عکسی
دررسانه های مهم از یک پوتین شاد که
به کودک ذوق زده می مانست درج شد.
جراید غرب آنقدر علیه او نوشتند که به
دخالت در انتخابات او شبیه شد .بهرحال
پوتین لقمه ی گلوگیر غرب است  .معهذا
مفسران به یک سئوال اساسی رسیدند
وآن اینکه  :پوتین بااین پیروزی چه خواهد
کرد؟ زیرا وقتی همه ارکان قدرت در
دست یک تن بنام پوتین است سه چهارم
آراء را بدست آوردن پیروزی نیست .
انصاف .
رقبای ریزودرشت را با ماشین دولتی ضربه
کرد  .پوتین تمامی تلویزیون ها رادردست
دارد .وتمام سازمانهای اطالعاتی را ،

بقیه  :ضربه ای سنگین به...
از  ۳۰به  ۲۰عضو کاهش دهد.
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو در
بروکسل گفت ،دولت روسیه باید
بداند که رفتار غیرقابل قبولاش
پیامدهایی خواهد داشت.
بر اساس تازهترین اطالعات ،در
حال حاضر روی هم حدود ۱۵۰
روس از کشورهای مختلف اخراج
شدهاند .ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا
این رویداد را پرشمارترین اخراج
دیپلماتهای روسی در تاریخ خوانده
است.
روزنامه تایمز به نقل از بوریس
جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا نوشت،
این اخراجها «نقطه عطفی» در روابط
غرب با روسیه است و «ضربهای»
محسوب میشود که سازمان
اطالعات روسیه سالها وقت الزم
دارد تا از آن بهبود یابد.
بیشترین مأموران روسیه از آمریکا
اخراج شده اند که تعداد آنها به ۶۰
نفر می رسدوبقیه کشورها نیز حدود
یکصد نفررا اخراج کرده اند.
کارند.وجو جهانی ( بال
همه جا «رفقا » س ِر
ّ
تکلیف) هم به او مدد داد.
وروز انتخابات همان روز ِ فتح کریمه بود
که شد فتح الفتوح.
تقلب های انتخاباتی را بقول بسیاری
از مفسران قانونی کردند .پوتین بعنوان
نامزد وحاکم تا  ۲۰۲۴برنامه نداد.
نامزد حزب معینی نبود .حزب خودرا الیق
این افتخار ندانست  .یعنی که « من نامزد
ملتم ».
گاهی گفت  :فقررا می کاهم  .یعنی که
فقرا معموالً فقیر می مانند و اولیگارک ها
واقع ًا جاودانی اند.
پوتین والوروف آماده توجیه ومعامله
با آمریکایند( اگرچه فع ً
ال با اخراج
دیپلماتهای روسی از واشنگتن خبری از
معامله نیست ).
« رفقای ایرانی » سرکرده ای جهانی دارند
که باید از او پیروی کنند .خواهیم دید
پوتین چگونه دراجالس مسکو  -تهران -
آنکارا خواهد راند.

آگاهان اظهار نظر کرده اند که
اگر این عمل باب شود و مسئله
یک بام ودوهوا پیش نیاید می توان
هرکشوری را که به قتل وکشتار
مردم خود می پردازد با اخراج
دیپلماتهایش از کشورهای مختلف
اورا مورد تنبیه قرارداد.
تازه ترین خبرها حکایت از آن دارد
که برخی از کشورها عالوه بر اخراج
دیپلماتهای روسیه مسابقات جام
جهانی فوتبال را که قراراست درسال
جاری در روسیه برگزار شود نیز
تحریم کرده اند.

مشاور امنیت ملی جدید
جان بولتون دربیان نقطه نظرهایش
به شیرین زبانی شهرت دارد.اوزمانی
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد
بودکه غیر دیپلماتیک ترین دیپلماتها
بشمار می رفت .
اگر پرزیدنت ترامپ مشاوری می
خواهد که با سختگیری ها و رک
گوئی های او سازگارباشد ,وبا همه
تصمیمات جهانی مخالفت کند
آقای بولتن گزینه مناسبی است  .او
با عالمت مشخصه خود که سبیل
خاکستری اوست  ،ابتدا درکابینه
جرج دبلیو .بوش ظهور کرد .درآن
زمان او بازی شکاری در میان
بازهابود  ،دیپلماتی سخت گیربود
که محافظه کاران  ،و میانه روها و
لیبرال هارا بلرزه می انداخت...
او  ۱۴ماه پس از ریاست جمهوری
ترامپ بعنوان سومین مشاور امنیت
ملی انتخاب شده است .آقای بولتون
بطور حتم آقای ترامپ را علیه پیمان
های سیاسی ترغیب خواهد کرد
واین پیمانهارا ضعیف و احمقانه
خواهد خواند .او ریاست جمهوری را
علیه معامله هسته ای با ایران تشویق
خواهد کرد تا درماه مه که زمان
تصویب مجدد لغو تحریمهاعلیه
ایران است برجام را بکلی لغو کند.
او همچنین دیدگاه ضعیفی نسبت به
پیمان بین المللی تغییرات شرایط
جوی پاریس از خود نشان خواهد داد
که سال گذشته آقای ترامپ اعالم

کرد آمریکا از این پیمان خودرا
کنار خواهد کشید .او راه حل « دو
کشور ی »رابرای اسرائیل و فلسطین
راباطل شده اعالم کرده است .
اما آقای بولتن همیشه با پرزیدنت که
گاهی « آتش وخشم» را هشدار می
دهد وگاه به گفتگو با رهبران جهان
تمایل پیدا می کند همگام نیست .
آقای بولتن موافق حمله نظامی
پیشگیرانه به کره شمالی بود .اما
ترامپ به دنبال مالقات با کیم
جونگ اون رفت .
بولتن خواستار تحریمهای شدیدتری
علیه پوتین بود اما پرزیدنت ترامپ
حتی در هفته های گذشته سبک
خودرا با پوتین ادامه داد(و پیروزی
اورا درانتخابات اخیر روسیه تبریک
گفت  ).بولتن ازجنگ با عراق
حمایت کرد اما ترامپ آن ر ا یک
اشتباه فاجعه بار خواند.
او اخیرا ً درگفتگوئی با فاکس نیوز
گفت  :او به این نتیجه رسیده
است که باید صادقانه دیدگاه های
مختلف را به پرزیدنت ترامپ عرضه
کند و بگذارد ترامپ خود تصمیم
بگیرد .درعین حال خاطر نشان کرد
که او درنظر دارد بعنوان مجری
دستورات ترامپ عمل کند .او گفت
وقتی پرزیدنت تصمیمی می گیرد
کار او این است که مطمئن شود
بروکراسی تصمیم رئیس جمهوری
را درست درک کرده ودرست به
مرحله اجرا بگذارد.
سناتور لیندسی گراهام گفت :
«انتخاب آقای بولتن به مقام مشاور
امنیت ملی کاخ سفید برای متحدین
آمریکا خبری خوب و برای دشمنان
آمریکا خبر بسیاربدی است  .او
از تهدیداتی که ما از ناحیه کره
شمالی  ،ایران و اسالم تندرو باآن
روبروهستیم ،درک عمیقی دارد» .
برگردان خالصه ای از مقاله
نیویورک تایمز در روز  ۲۵مارس
 ۲۰۱۸بقلم  :ویتر بیکر.

آزادی -۹۹سال نهم صفحه

دکتر کاظم ودیعی  -پاریس
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ا خطارروسیه هب اریان

« شما حقیر هستید و نه محترم »

رسانه ها درباب شخصیت موذی ومضر پوتین گزارشهای افشاگرانه ای منتشر کردند

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

داستان مسمومیت سرگئی اسکریپال
 Sergei Skripalجاسوس دوسره روسیه
ودختر او یولیا را شنیده اید .روسیه متهم
است اما اتهام به ثبوت نرسیده است
 .معهذا بانو ِمی  Mayنخست وزیر
انگلستان با یقین به مسکو وعده تالفی می
دهد .بحدی که وقتی رهبر حزب مخالف
 ،جرمی کوربین خواست رئیس دولت را
به مالیمت دعوت کند  ،درمجلس عوام
نمایندگان اورا هو کردند.
پوتین پیش از حمله « بانو ِمی» درمصاحبه
ای با بی بی سی به سیرک پارلمان بریتانیا
اشاره کرد وگفت نخست خودتان روشن
ببینید بعد باهم حرف می زنیم .
عوارض این برخورد یکی دوتا نیست
 .بقرار  ،سمی که دراین واقعه مورد
استفاده قرار گرفته است سمی متعلق به
سازمانهای نظامی ومورد استفاده روسها
به سال  ۱۹۷۰هم بوده است  .اما امر
جاسوسی برای قدرت های سیاسی عادی
بوده وهست  .اما دراین مورد حرف از
یک جاسوس مبادله شده وباز نشسته
است وروسها دست بردار امثال او نیستند.
حتی اگر به تابعیت انگلستان ازطریق
پناهندگی رفته باشد.
داوری دراین قضایا با ما نیست  .صالحیت
نداریم  .اما بررسی عوارض این اتفاق
وتفسیر آن شدنی است .
لحن نخست وزیر انگلستان نه سیاسی
است ونه دیپلماتیک  .آزردگی دراین لحن
است  .آزردگی یک بانوی حساس درقبال
یک خشونت ازسوی قدرتی که درطول
تاریخ  ،درسیاست خشونتی ذاتی دارد
اما بانو ِمی شخصیتی است سیاسی ومسلط
بر اعصاب خود وناظر برمنافع کشورش
دررابطه با روسیه ی پوتین  .آیا نمی شود
فکر کرد که حمله ی تند وی درایامی که
پوتین در مبارزات انتخاباتی است ازسر
عمد باشد؟
پوتین با طوالنی کردن عمر حکومت خود
و تجاوزات ارضی ونفوذ در خاور میانه
وشرق دریای مدیترانه غرب را.

10

سرگئی اسکریپال و دخترش یولیادرهمان
رستورانی که قبل ازمسموم شدن به آنجا
رفته بودند .این رستوران درسالیسبوری
واقع است .یولیا ازسال  ۲۰۱۰مقیم
انگلستان شده بود.

خسته وفرسوده است  .پوتین به مداخله
درانتخابات کشورها دراروپا و آمریکا
دست یازیده وحتی موفق شده است سایه
ای بر یعضی از حرکات راست افراطی
دراروپای شرقی اندازد وشخصیت هائی
راازگروه راست تا میانه رو یا راست
افراطی تحت تأثیر نویدها نهد .پوتین در
دورشدن اروپای غربی از آمریکا تأثیرها
بجا نهاده است  .واگر بیادآوریم که ترامپ
درآغاز نامزدی خود برای رفتن به کاخ
سفید ودراوایل کارخود چگونه پوتین
نوازی می کرد.همکاری هارا باروسیه نوید
می داد .درقبال چین می شودقبول کرد
که روسیه بدوراز جنگ سرد درجبهه
خاورمیانه وکل غرب موفق به اخالل
وسیع شده است .واین پدیده مطبوع هیچ
دولتی درغرب نیست .
وفراموش نکنیم که روسیه چیز مهمی
ندارد تا دربازار دادوستدهای اروپا
وآمریکا نگران آن باشد  .پس به تدابیری
ازسر مالحظات اقتصادی می رود.اما
روسیه همیشه قدرتی سبع درتوسعه
گرائی ارضی دارد که غرب ازآن بیمناک
است .
ماه ها طول کشید تا ترامپ دریافت ( بی
آنکه اعتراف کند) که یاران او به نفوذ
روسیه پوتین در آمریکا راه داده اند .

بیالن حکومت پوتین در امنیت درون
خالصه می شود .وامروز خونسردی پوتین
درقبال حمالت تند لفظی نخست به بهای
مرگ آزادی های مدنی وتوسعه ارضی و
تیز وتندروی در خاورمیانه وزیر انگلستان
ناشی از بالتکلیفی های غرب است که
برای دوری از جنگ ،دوفرزندخود
« حقوق بشرودموکراسی » راببهانه
پوپولیسم سربرید.
بانو ِمی دست به تحریماتی خواهد زد
مهم نیست  .مهم این است که بعداز
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ایشان
از مشکلی به مشکل دیگر میرود ورشد
اقتصادی کشوراو به  /۰۱تنزل کرده
است .ازسوی دیگر آن امیدها که در
آغاز کار ترامپ درذهن او جوانه زده
بود با قیقاج های ترامپ نشکفته خشکید
ودعوت ترامپ برای آمدن به لندن را
فشار افکار عمومی پس خواند.
بانو ِمی که هرگز به هیچ یک از سران
کشورها به تندی نرفت چنانکه این روزها
درمورد روسیه پوتین رفت  ،دراین چند
ماهه کوشید برای بهبود وضع اقتصادیات
کشورش به بسیاری از کشورها سفر کند.
وحتی درصدد بود باایران  -بقول خودش
 به دادو ستدها رود وغائله تانک چیفتنرا بخواباند .بااین همه تالش  ،هنوز به

توفیقی که ضامن کسب اعتبار تازه بشود
نرسیده است .
میشود گفت که فریاد او بر پوتین «شما
ضعیف هستید .مابرای شما کمترین احترام
قائل نیستیم » معنائی درحد«شما حقیر و
نامحترمید» درخوددارد .که باطن آن
جمله است  ..پس بااین اعتقاد ازآن عنوانی
در آوردیم  .زیرا تندی سخن ایشان از
تغییراتی در دیپلماسی آمریکای ترامپ
خبر می دادوما تصادف ًا از آن خبر شدیم
دراین حد که نارضایتی  -نه تضادترامپ
و تیلرسون -غیرقابل تحمل شده است .
درهمان حال رسانه ها وتلویزیون های
اروپا به گزارشهای افشاگرانه درباب
شخصیت موذی ومضر پوتین اقدام
کردند که خود بخود بسود مواضع فکری
بانو ِمی تمام شد .هم پس از آن بود که
کشورهای غرب دموکرات یک یک در
باره قبح نظرات نخست وزیر انگلستان به
اظهاراتی سنجیده وقانون گرا رفتند وقبل
از همه آقای ترامپ .

رفتن تیلرسون  -چرا؟
انتخاب تیلرسون از سوی ترامپ دررابطه
با وقتی بود که وی بسیار امیدداشت
برنزدیک شدن باروسیه پوتین برای آنکه

آزادی -۹۹سال نهم صفحه

پیام بانو ِمی به ُمسکو

در توضیح بعضی از سیاست های خارجی
خارق العاده ترامپ ،اغلب می گوئیم که
او «با بقیه فرق دارد» و این می تواند یک
ویژگی مثبت باشد .مطمئنا این درست
است که اودر انجام کارها ،از جلسات
امنیتی روزانه گرفته تا دریافت اطالعات
از کارمندان وزارت امور خارجه تقریبا
از روشهای معمولی پیروی نمیکند .اما از
رؤسای جمهور پیشین در سخنان خود
شدیدا ً انتقاد می کند .رؤسای جمهور
آمریکا باید مواظب گفته های خود باشند
چون باید اعتبار قدرت رهبری جهان را
حفظ کنند.
و این ترامپ است  ،که کالمش بی
وزن وبی اعتباراست  .در طول مبارزات
انتخاباتی ،ازعربستان سعودی به عنوان
کشوری که «زنان را به عنوان برده می
خواهدو همجنس گراهارا می ُکشد» ،یاد
می کرد.اما بعنوان اولین سفر ریاست
جمهوری خود به خارج از کشور به
عربستان رفت و حاکمان آن را درآغوش
کشید .وی گفت که ناتو منسوخ شده است
و سپس خالف آن را تایید کرد .چين يک
دالل ارز بود که ازآمريکا سوء استفاده می
کرد ،حاال ازاین تهمت مبرا شده است ..
اغلب بی حرمتی ها و تهدیدهای تو خالی
ترامپ بی جواب نمانده است .پس از این
که ترامپ انتخاب شد ،با شناخت تایوان،
چین راتهدید کرد .حکومت چین آن را
بلوف قلمدادکرد و روابط خود با واشنگتن
را بحالت تعلیق درآورد .ترامپ مجبور شد
با رئیس جمهور شی جینپینگ تماس بگیرد
و حرفش را پس بگیرد.
اما شرایطی وجود دارد که چنین «انعطاف
پذیری» ممکن است بکار آید .درمورد
کره شمالی ،ترامپ تهدیدکرد که باران
«آتش و خشم» را برسر آن کشور،
فروخواهد ریخت  .اما در حال حاضر از
دیدار با رهبر آن کشور استقبال کرده
است  .حامیان ترامپ می گویند که این
نوع مانور می تواند به انجام معامالتی
که رویکردهای متعارف
بیانجامد
قادربانجام آن نیستند.
همه ما باید امیدوار باشیم که این نظریه
درست باشد .اما تا کنون ،شایان ذکر
است که فضای سیرک تهدیدات و تداخل
تضادهای ترامپ ،هیچ مشکلی را حل
نکرده است :این ترامپ است  ،و نه کیم
جونگ اون ،که امتیازی کسب کرده است.
موضع آمریکا مدتها این بود که تا زمانی
که کره شمالی گامهای مشخصی برای
تعطیل برنامه های هسته ای خود برندارد،
هیچ مذاکره ای درسطح ریاست جمهوری
دوکشورصورت نخواهد گرفت  .تا همین
اواخر ،دولت ترامپ خود اصرار داشت که

هیچ جایزه ای درقالب مذاکرات به
کشوری که فعالیت اتمی دارد اهدا نمی
کند .
استدالل خوبی برای انعطاف پذیری در این
مسئله وجود دارد .اما ما باید آگاه باشیم
که کیم به نظر می رسد که یک استراتژی
هوشمندانه را به اجرا درآورده است .او
ساختن یک زرادخانه هسته ای را سرعت
می بخشد تا بتواند سالح اتمی خودرا با
موشک هایی به سراسر جهان بفرستد،
ودراین راه خطر تنش و حتی قطع روابط
خود با چین را به جان می خرد .با ساختن
زرادخانه ،او اکنون روابط خود با چین را
تقویت کرده  ،به کره جنوبی می آید و
مذاکره با واشنگتن را ارائه می دهد.
مهارت ترامپ در اینجا ممکن است او را
به ترک کامل موضع گذشته بکشاند و
موضع جدیدی را تأیید کند .ایاالت متحده
نباید چیزی کمتر از هدف اعالم شده اش
 انحالل کامل هسته ای  -را بپذیرد وشاید ترامپ قادر باشد راهی برای دست
یابی به این خواسته پیداکند.
با این حال ،نوع دیگری از گفتگوی حاد
وجوددارد که بیشتر نگران کننده است.
دولت ترامپ به شدت به موضوعی
پرداخته است  -برای مثال تجارت با کره
جنوبی ،و سپس یک معامله را اعالم و ادعا
می کند که امتیازات قابل توجهی کسب
کرده است .در حقیقت ،اینها بیشترین
امتیازات نمادین توسط متحدان بوده
است تا برای دولت آبرو کسب کند .کره
جنوبی موافقت کرد که تعداد خودروهای
آمریکایی را که هر یک از تولیدکنندگان
آمریکایی تولید می کنند بجای 25،000
دستگاه فعلی تا  50،000دستگاه در این
کشور به فروش برسانند ،این یک امتیاز
آسان است .اما هیچ شرکت خودروسازی
ایاالت متحده نتوانست بیش از 11،000
خودرو در سال گذشته درکره جنوبی
بفروشد.
ایاالت متحده یک ابرقدرت باقی مانده
است .متحدانش در جستجوی راه هایی
برای پذیرش آن هستند .دولت ترامپ می
تواند خواسته های عجیب وغریب را ادامه
دهدو برخی از امتیازات را به دست آورد،
زیرا هیچ کس نمی خواهد با ایاالت متحده
اختالفی داشته باشد .اگر ترامپ می گوید
اروپایی ها باید برخی از تغییرات در برجام
ایران را بپذیرند ،آنها سعی خواهند کرد
راهی برای انجام این کار پیدا کنند ،زیرا
آنها نمی خواهند سقوط برجام را ببینند و
بین غرب اختالف ایجادشود.
این نشانه ای از قدرت نیست بلکه سوء
استفاده ازقدرت است .زمانی که دولت
بقیه درصفحه ۴۸
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ازاو دررقابت با چین استفاده ابزاری کند
تیلرسون سالها باروسها درهمکاریهای
صمیمانه درصنعت نفت بودوچنان کار
کرد که پوتین اورا به داشتن نشان
«دوستی روسیه» مفتخر کرد .بعبارت
دیگر اورا « نشاندار» ساخت .
سم ِ
ت وزیر خارجه آمریکا
تیلرسون در َ
همیشه مجبور به تکرار حرفهای آقای
ترامپ بود .وی باور داشت که انتخاب
سمت برای بهبود مناسبات با
او به آن َ
روسیه است .اما هرگز نتوانست در سمتی
که دارد یک گروه معتبر از دیپلمات هارا
مجهز بافکار خود کند ودروزارت خارجه
تبدیل شد به « روغن روی آب» وشاید
نمی دید که ترامپ از استراتژی « روسیه
پوتین نوازی » بسبب افشاگریها در دخالت
روسیه در انتخابات آمریکا دورشده است
 .یااینکه فکر می کرد رئیس دیریازود
به همان استراتژی ها باز می گردد.
یکی دوماه پیش روزی ترامپ گفت :
«وزیرخارجه عالی ما بسیار زحمت می
کشد».وکام ً
ال معلوم مفسران شد که آن
عالیقدر کارش تمام است وبقول ما «ماهی
ُدم رسیده »شده است .
اینک ترامپ باانتخاب آقای پمپئو رئیس
سیا به وزارت خارجه می گوید « به
کابینه دلخواهم نزدیک می شوم » اگر
درنظر گیریم که رئیس جدید سیا جینا
هسپل رئیس بخش محرمانه وشکنجه
گری آن بخش لقب « حافظه سیاه»
گرفته است  ،و وزیر خارجه جدید دقیق ًا
در خط سیاسی ترامپ است ازباب معضل
کره شمالی وایران  ،می توان قبول کرد
که آمریکا درسیاست خارجی بعداز ۱۴
ماه بنحوی در بازگشت به سنت وبی
اعتمادی به روسیه وچین وکره شمالی
ِ
ایران موشک بالستیک سازهم
است که
مزید برآن است .
درباره موشک ایران  ،دولت ایران وکل
نظام همیشه برین نکته پای فشرده اند که
برجام منع بمب اتم کرده است و برنامه
موشک سازی ایران قابل مذاکره نیست .
آمریکا ومسلم ًا سیا  ،به مدد ژاپن اینک
به اسنادی دست یافته اند که کره شمالی
به ایران کمک ها داده است بافروش
اطالعات درباره فناوری های موشکی
جدید .دراینصورت آمریکا درمذاکره
های احتمالی  ،این مسئله را همراه
حدوحدود آن پیش خواهد کشید وکره
شمالی و ایران به تنگنا خواهند رفت  .البته
مذاکرات به بن بست نخواهد رفت .
مجموع اطالعات از دوواقعه درلندن
وواشنگتن بما اجازه می دهند تا بر «بسیج
تازه ی غرب» باور کنیم  .بویژه اگر بعداز
 ۲۴تغییر دردولت ترامپ باید منتظر
یکپارچگی ها بود.
همسوشدن د َول غرب مشکل است اما
شدنی است  .زیرا ترامپ ازباب نتایج
اصالحات مالیاتی به کسب رضایت
مردم دست یافته است  .واگر درسفر

به کالیفرنیا برای بازدید از دیوارسازی
مرزی مورد نفرت مخالفان قرار گرفت
واگر استونی دانیل ستاره پورنوگرافی در
جنجال هاست ظاهرا ً مشکلی درخوابانیدن
سروصداها وحتی کاهش محبوبیت
جمهوریخواهان نیست .
دربسیج فرضی وبسیار محتمل غرب علیه
روسیه پوتین وهمدستان او معلوم نیست
اروپا تا چه حد با آمریکا در همدلی ها
باشد  .ولی اگر این باشد دراروپا و بسود
فلسطین درخاورمیانه ومنتهی شود به س ِر
عقل آمدن کره شمالی وایران  ،یه زحمت
آن می ارزد.
درمورد سوریه  ،فرانسه اخیرا ً به دفاع
از ُکرده های این کشور روکرده است.
فرانسه از ُکردهای سوریه بعنوان متفق
حرف می زند .هدف به حرف آوردن
اردوغان است که معلوم نیست این عضو
ناتو باتعهدات خود چه می کند ودیدیم
که سفرش به پاریس گره گشا نبود.
فرانسه از کردها متفق ساخته است
درسخنان رئیس جمهور چگونه قابل
توجیه است که کشوری متفق قومی در
کشور دیگرباشد؟ کردهای ترکیه حتی
خود مختار هم نیستند.
درکنفرانس ورسای پایان جنگ جهانی
اول فرانسه وانگلیس کردها را به جلسه
راه ندادند .وجبران ستمها که اقوام تحت
قدرت عثمانی کشیدند نکردند .بهرحال
متفق بودن سندی الزم دارد که فع ً
ال
موجود نیست .
پوتین چهارم درراه است وترامپ در تازه
نفس کردن هاست و بانو ِمی واقع ًا مستحق
اندکی توفیق دررفتن به دورشدن یا
نزدیک شدن با اروپا.
درمورد حمایت ازبانو ِمی احتمال دارد
ترامپ به ناتو متوسل شود ودربسیج تازه
غرب خودنمائی ناتو بزعم بسیاری از
مفسران ضرور است .
دررابطه باایران باید منتظر کنگره  :مسکو
 تهران  -آنکارا درماه آینده بود.نتیجه  :موریانه پوپولیسم چهارچوب
نظامات غرب دموکرات را خورده است
 .اسلحه حقوق بشر بسیار کند شده
ودموکراسی که سابق ًا دنیا دربرابر آن
حداقل دررودربایستی ها بود قدری به
تحلیل رفته است  .دراروپای متحد  ،پنج
کشور عضو اگر متعهد اساسنامه ودیگر
ضوابط درعضویت نبودند هم امروز
درآغوش افراطیون خشن ومتعصب لمیده
بودند  .درحالیکه چهارچوب اروپای متحد
امروز مانع انحراف وافراط هاست .
چندروز پیش آقای Bannonبه پاریس
آمد برای شرکت درسخنرانی کنگره
حزب افراطی خاندانی لوپن (جبهه ملی)
آقای بنون مثل یک شومن باهمان جست
وخیز ها ولباسی نه برازنده یک سخنران
ازافراطی ترین آرمانها حرف زد .رسانه ها
تحویل نگرفتندولی موریانه کارخودرا ادامه
میدهد.

هنر معامله کردن ترامپ درسیاست خارجی
از فرید ذکریا
کاربرد ندارد
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دردورهاولمجلسشورابرایوکالشهریهای
پیش بینی نشده بود  .وقتی خواستند مبلغی
مقرری بنام ایشان تصویب کنند برخی
با آن مخالفت ورزیدند .ازجمله مرحوم
میرزاعلی آقای تبریزی وکیل مشهد (پدر
دکتر مهدی آذر) بود که صریح ًا دریافت
مزدکار وکالت عامه را موافق شریعت نمی
دانست .دردوره های دوم وسوم وچهارم
میزان شهریه ایشان به دویست تومان
رسید  .درمجلس مبلغ یکصدتومان برآن
افزودند .معدودی از وکال  ،که بااین اضافه
پرداخت مخالف بودند  ،ازدریافت سهم
خویش خودداری کردند .ازجمله مرحوم
فیروز آبادی وکیل حضرت عبدالعظیم
بود که سهم خودرا درصندوق مجلس به
حساب بنیاد مریض خانه ای سپرد که
بعداز محل جرایم دیر کرد و غیبت وکالهم
برآن  ،مبالغی افزوده شد وسرمایه اولیه
بنای مریضخانه فیروز آبادی رادرحضرت
عبدالعظیم به وجود آورد.
دیگری دکتر محمد مصدق بود که بی
نیازی به خرج داد واز دریافت صدتومان
اضافی ماهانه خودداری کرد .ازجمع آوری
ارقام این مبلغ درطی دو سال بیش از
دوهزارتومان درصندوق مجلس شورا
فراهم آمد .دکتر مصدق درصددبرآمد
ازمحل این وجوه سپرده  ،کتاب مفیدی
را چاپ کند که به روشنی فکر و افزایش
معلومات عمومی کمکی کرده باشد.
اهمیت کتاب روح القوانین اثر منتسکیو ،
دانشمند فرانسوی  ،درنظر شاگرد سابق
دانشکده ی حقوق سویس به اندازه ای بود
کهخ آن را برای ترجمه وچاپ و انتشار
برگزید .مصدق شنیده یا خوانده بود
که میرزاعلی اکبرخان دهخدا  ،نویسنده
چرندوپرند صوراسرافیل  ،روح القوانین
را از پیش ترجمه کرده ودردست دارد
لذا مرحوم حسین پرویز  ،مدیر ومؤسس
کتابخانه ی تهران را که مردی سرشناس
ودرچاپ وانتشار دیوان ناصرخسرو به
حاجی سید نصراهلل تقوی و سیدحسن تقی
زاده ناشر ومقدمه نگار کتاب کمک کرده
بود وبرای تصدی کار چاپ و نشر کتاب
منظور درنظر گرفته بود مأمور مذاکره با
دهخدا نمود.
اینک بقیه این مطلب را اززبان مرحوم
پرویز باید شنید که  :روزی ازروزهای
سال ۱۳۱۲یا  ۱۳۱۳درکتابخانه تهران
برای فاضل الملک همراز واینجانب

باحضور ثالثی که نامش ازیادم رفته است
حکایت نمود .پرویز گفت  :دکتر مصدق
روزی مراخواست ودستورداد که به
منزل دهخدابروم ونسخه ترجمه اورا از
کتاب منتسکیو بگیرم وموافقت اورا با
چاپ کتاب تحصیل کنم  .بی درنگ به
خانه ی دهخدارفتم وپیغام دکتر مصدق
رادرباره ی نیت خیر او از چاپ ونشر
این کتاب وجلب رضایت دهخدا ازاین
کار به او ابالغ کردم  .دهخدا اندکی
با خود اندیشید و سپس چنین جواب
دادوعذرخواست که ترجمه ی من ازروح
القوانین به حالت مسوده است واحتیاج
به تجدید نظر واصالح وتحریر تازه
دارد وبدین سهولت وسرعت برای چاپ
وانتشار آماده نمی شود.
پرویز گفت جواب دهخدا را به مصدق
درسرای او رسانیدم  .مصدق به این جواب
قانع نشد وباردیگر به من گفت باید پیش
آقای دهخدابروید ورضایت اورابرای این
عمل جلب کنید که یک نفر فرانسه دان
زبردست وصاحب قلم رازیردست ایشان
بگذاریم تادرتجدید نظر واصالح وتحریر
وتصحیح نمونه های مطبعه ای وچاپ
کتاب تاپایان کار انتشار دراختیار ایشان
باشد وبرطبق دستور آقای دهخدا کارهارا
انجام بدهد وآن گاه سفارش کرد که به
هرنحوی میسر باشد آقای دهخدارا بدین
کارراضی کنم  .باردیگر رهسپار خانه ی
دهخداشدم وپیغام جدید دکتر مصدق را
کلمه به کلمه باکمال دقت بایشان تبلیغ
کردم وضمن ًا گفتم کسی که آقای مصدق
برای این همکاری باشما درنظر گرفته
آقای نصراهلل فلسفی است که صالحیت او
برای چنین کاری وهمکاری مورد تصدیق
وقبول خود جناب عالی هست  .دهخدا
ازاین بابت قدری احساس ناراحتی کرد ،
ولی خودداری نمود وگفت سالم مرا به
آقای دکتر مصدق برسانید وبگویید فع ً
ال
قصد چاپ وانتشار کتاب ترجمه روح
القوانین را ندارم وبه کاردیگری مشغولم
که به این زودی ها انجام نمی پذیرد.
ازاین توجه ومالطفت جنابعالی کمال
تشکررا دارم  ،فع ً
ال همان بهتر که ازاین
قصد خیر منصرف شده کتاب دیگری را
انتخاب کنید .پرویز گفت وقتی جواب
دوم دهخدا را به دکتر مصدق رسانیدم
وبرخالف انتظار دستوردادکه بارسوم به
خدمت دهخدا برسم واز زبان ایشان بگویم

که دکتر مصدق تصمیم گرفته اند از محل
وجوه جمع آوری شده درصندوق مجلس
ترجمه ی کتاب روح القوانین منتسکیو را
به چاپ برسانند ونسخه های آن را رایگان
به مردم بدهند  .دردرجه ی اول چاپ
ترجمه ی جنابعالی را اولی می دانست ،
ولی فعال که نمی توان آن را برای چاپ
آماده ساخت اجازه می خواهند باچاپ
ترجمه ی دیگری از آن موافقت کنید .ولی
برآن قصد اولیه ی خود پایدارهستند که
هروقت ترجمه ی شما برای چاپ آماده
گردد آن راهم به صورت بسیار ممتازی
به چاپ برسانندوکلیه نسخه های آن را
دراختیار جنابعالی بگذارند تاازطرف خود
به مردم اهداکنید.
پرویز گفت از آقای دکتر مصدق تقاضاکردم
بیاییدو ازاین قصد خیر منصرف شده  ،کتاب
دیگری رابرای ترجمه به زبان فارسی
وچاپ برگزینید .دکتر مصدق گفت شما
این پیغام راهم به آقای دهخدا برسانید
 ،درصورتی که رضایت حاصل نکردند
کتاب دیگری را انتخاب خواهم کرد .پرویز
گفت بارسوم که به منزل دهخدارسیدم
به محض اینکه باایشان روبروشدم گفت
 :آقای پرویز دیگر چه کارداری ؟ گفتم
آقای مصدق ازاین که وسیله چاپ
ترجمه ی شما ازروح القوانین فراهم
نمی شود فوق العاده متأسفند  ،ولی می
خواهند رضایت وموافقت جناب عالی رابا
چاپ ترجمه ی دیگری ازاین کتاب جلب
کنند .هنوز پیغام مصدق را درست ابالغ
نکرده بودم که دهخدا عصبانی شد وبا
تشدد گفت کار غلط بی جایی می کنید که
ترجمه ی چنین کتابی را می خواهید چاپ
کنید .من اآلن بر می خیزم و به رضاشاه
تلفن می کنم ومی گویم چاپ این کتاب
برضد تاج وتخت تست وبرای همین بوده
که من ترجمه خودرا تاکنون انتشار نداده
بودم .
همین که دهخدا از جای خود بلند شد وبه
طرف تلفن متوجه گشت من (حسین پرویز)
به سرعت از جابرخاستم واجازه ی
مرخصی ازایشان خواستم وخواهش کردم
به چنین اقدامی نپردازد تا من به عجله
خودرا به دکتر مصدق برسانم واورا ازاین
خیال منصرف سازم  .باعجله از منزل آقای
دهخدا بیرون آمدم وخودرا به خانه ی دکتر
مصدق رسانیدم  .در حین ورود بعداز سالم
بقیه درصفحه ۱۵

رزم آرا ،بدین کار پرداخت وآنچه از آقای
منصوری  ،مترجم معروف  ،شنیدم بیاری او
روح القوانین را بفارسی درآورد و به چاپ
رسانید ،ترجمه ای که نتوانست حق آن
کتاب را چنان که می سزد اداکند.
این گفت وگو وبرخورد ناچیز در روابط
دکتر مصدق با دهخدا نتوانست اخاللی
تولید کند و رابطه ی میان ایشان برمبنای
احترام وحسن قبول همواره برقرار ماند.
بطوری که می دانید در  ۲۵امرداد ۱۳۳۲
که شاه ناگزیر از ترک ایران شد و اندیشه
ی تشکیل شورای سلطنتی درغیاب او بر
بساط مذاکره قرار گرفت مرحوم دهخدا
از طرف مرحوم مصدق برای ریاست
شورا به یادآوری آقای دکتر سیدعلی
شایگان ومرحوم دکتر عبداهلل معظمی در
نظر گرفته شد .دهخدا بر همین زمینه ی
جدید گفتاری در رادیو ایران ایراد کرد
که متن آن درضمن دوروز به دستور
مصدق چند بار ازرادیو تکرار شد و بدین
نحو اندیشه ی همکاری دهخدا با جبهه
ملی دراذهان قوت گرفت .با بازگشت
شاه از ُرم به تهران وسقوط حکومت
دکتر مصدق تنها برای آن مرحوم نتایج
نامطلوبی از توقیف ومحاکمه وحبس و
کسالت پی نیاورد  ،بلکه دردسر آن
نصیب مرحوم دهخدا هم شد واز مقام
تقربی که همواره در نظر عوامل حاکم
زمان داشت فرود آمده  ،اما کدورت
ونفرتی که همیشه در گفتارورفتارشاه
نسبت به دکتر مصدق تا نزدیک به خروج
دومش از ایران احساس می شد خیلی
بیش از انزجاری بود که دردل خود نسبت
به داوطلبی مرحوم دهخدا برای ریاست
شورای سلطنت احساس می کرد.

مهندس دو منظوره
دولت در نظر داشت کارخانه ذوب
آهنی در شهر کرج بسازد .دستور داده
شده بوددانشکده صنعتی ایران و آلمان
رشته مهندسی معدن و ذوب فلزات را
تاسیس کنند
و فارغ التحصیالن آن بعدا در کارخانه
ذوب آهن کار کنند« .من در آن
دانشکده در دوره اول رشته معدن و
ذوب فلزات نام نویسی کردم.

کودکی رضا نیازمند
تمام اساتید آن دانشگاه آلمانی بودند.
صبح ها درس های تئوری و عصرها
دروس عملی تدریس می شد.
آلمانی ها به دروس عملی اهمیت زیادی
می دادند .دروس عملی عبارت بودند
از کار با انواع فلزات ،آهنگری،
جوشکاری و کار با ماشین های ابزار .در
حقیقت این کار مهندس مکانیک بود».
از محاسن آن دانشکده یکی این بود که
دانشجوها سه ماه تابستان را کارآموزی

رضا نیازمند و گذری بر
زندگی او
پس از چند سال کار در این شغل برای
ادامه تحصیالتش به آمریکا رفت.
دروسی را که در این دوره از تحصیل
گرفت بسیار پراکنده بود و با برنامه
هیچ دانشکده ای جور در نمی آمد.
برنامه ریزی منطقه ای ،چگونگی تهیه
طرح اقتصادی ،حسابداری صنعتی و با
سابقه کار و تجربیاتی که داشتم یک
دانشجوی معمولی در یک رشته معین
نبودم .خصوصا دروسی را که می
خواستم بگیرم در یک رشته تحصیلی
متمرکز نبود و حتی در یک دانشگاه هم
متمرکز نبود.
بدین جهت دانشگاه من را به عنوان
دانشجوی مخصوص قبول کردو اوال
به من اجازه تحصیل مجانی داد ،دوما
این که قبول کرد هر درسی خودم
می خواهم انتخاب کنم و دروسی که
در این دانشگاه نیست در نقاط دیگر
بگیرم .دروسی که برداشته بودم ،معادل
کارشناسی مهندسی صنایع ارزیابی شد
ولی وضع من طوری بود که چند دانشگاه
گفتنداگر یک پایان نامه ای تحت نظر
یکی از استادان بنویسی می توانی درجه
دکترا را در مدیریت دریافت کنی.
متاسفانه مادر عزیزم بیمار شد و ناچار
به ایران برگشتم».
کار تهیه پایان نامه و دریافت درجه
دکترا به تاخیر افتادتا بعد از جدایی
کامل از کار و شروع دوران بازنشستگی
در انگلستان و آمریکا این کار نیمه
تمام ،تمام شود.

سازمانی که مثل فرزندم بود
پس از این که صنایع دولتی از سازمان
برنامه به وزارت صنایع و معادن منتقل
شدند،این وزارتخانه ،مرکزی به نام
«مرکز راهنمایی صنایع» تاسیس کرد.
این مرکز تقریبا مشابه همان «مشاورین
جورج فرای» بود .عده ای کارشناس
بقیه درصفحه ۴۸
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استادعلی اکبر دهخدا
و دکتر محمدمصدق

هنوز کودکی بیش نبود که پدرش را از
دست داد .خودش فکر می کرد یکی از
پایه های زندگی او همین بودکه پدری
نداشت که پشتیبانش باشد و از نظرات
و راهنمایی ها و نصایح او استفاده کند.
«من برای پر کردن جای خالی پدر،
ناچار بودم به خود متکی شوم.در مدرسه
بیشتر اوقات شاگرد متوسطی بودم.با
همین شرایط از مدرسه دارالفنون دیپلم
گرفتم .بالفاصله در خیابان ناصرخسرو
به جستجوی کار رفتم».
او خیلی زود مغازه داری را پیدا کرد
که از آلمان پمپ الکتریکی برای آب
وارد می کرد.
«مغازه دار گفت« :ما یک تکنسین
آلمانی داریم که پمپ آب تعمیر می
کند.
او به جوانی تحصیل کرده نیاز دارد که
با او کار کند و در ضمن تعمیر پمپ آب
را به او بیاموزد.
وقتی این جا همه چیز را یاد گرفتی،
برای فراگیری بیشتر به کارخانه سازنده
در آلمان اعزام می شوی و در بازگشت
به ایران در این شرکت مسئول تعمیرات
محصوالت ما خواهی شد.
با خوشحالی خبر را به مادرم دادم؛
فوری گفت« :کی به تو اجازه داده دنبال
کار بروی؟
باید اول دانشگاه بروی و پس از تمام
کردن دانشگاه دنبال کار بگردی».

داشتند.
«من سه دوره کارآموزی رفتم و در
مجموع نه ماه در معادن مختلف و ذوب
مس عمال کارآموزی کردم.
من از این مدرسه فارغ التحصیل شدم.
گرچه در ظاهر مهندس معدن و ذوب
فلزات شدم ولی در حقیقت مهندس
معدن و ذوب و مهندس مکانیک شده
بودم».
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ناصر امینی  -پاریس

عرض کردم جناب عالی ازاین قصد خیر
صرف نظر کنید وآقای دهخدا را ناراحت
نکنید .دکتر مصدق خندید وگفت آقای
پرویز باید عین آنچه دراین باره میان شما
ردوبدل شده برایم بگوییدویقین داشته
باشید اگر ناسزایی هم درآن میان گفته
شده باشد مرا نمی رنجاند .ازمن انکارواز
دکتر اصرار  ،تا آن که باحذف یکی
دوکلمه ی تلخ بقیه را عین ًا نقل کردم
 .دکتر مصدق گفت من ازاول می دانستم
دهخدا این کاررا هنوز انجام نداده  ،ولی
شهرت این که روح القوانین راترجمه
کرده است برای او دردسر وزحمت
روحی تولید می کند .او درشرایط فعلی
قدرت انجام چنین کار دقیقی را ندارد
وقصدم ازاین درخواست مکرر تنها این
بود که رضایت اورابرای نشر ترجمه ی
دیگری ازاین کتاب قبل ازاقدام فراهم
آورم وراه رنجش را براو ببندم  .ولی
باورنمی کردم آقای دهخدا تااین درجه
درچنین امر ناچیزی ناراحتی وسرسختی
به خرج دهد که از ترجمه ی کتابی بوسیله
ی دیگری آشفته شود .باوجود این  ،بدان
که ازاین بابت ابدا ً رنجیده نشدم ونظر من
درمورد آقای دهخدا تغییری پیدا نکرده
است .
بایددانست که دکتر مصدق به جای
روح القوانین کتاب «تمدن قدیم » فوستل
دوکوالنژ نویسنده ی دیگر فرانسوی را که
درزمینه ای محدودتر ولی تازه تر تألیف
شده بود برای ترجمه اختیار کرد و به آقای
نصراهلل فلسفی  ،معلم تاریخ مدرسه ی
دارالفنون  ،ارجاع کردکه انصاف ًا خوب
از عهده ی آن کار برآمدوترجمه ای
خوب و پسندیده وزیبا اززیر چاپ بیرون
آورد که تا حال حاضر یکی از نمونه های
برگزیده ی مطبوعات ایران بوده است .
بانی خیر ترجمه ونشر  ،نسخه های چاپی
کتاب تمدن قدیم را برای هرکسی که
درخواست می کرد به نام ونشان او می
فرستاد چنان که این جانب هم بوسیله ی
مرحوم «پرویز» توانستم نسخه ای از
مرحوم دکتر مصدق دریافت دارم .
عجب است کتاب روح القوانین منتسکیو
به احترام سابقه ی مرحوم دهخدا از طرف
کلیه ی فضالیی که دست در کار ترجمه
اززبان فرانسه به فارسی بودند ترجمه
نشد وسالهای سال متن فرانسه ی آن
تنها مورد استفاده فرانسه دانان قرار می
گرفت .
انجمنی از معارف خواهان که کتاب های
آلبرت ماله وبرخی متون دیگررا ازفرانسه
به فارسی درآورد وبه چاپ رسانید  ،چنان
که ازمرحوم اعتصام الملک  ،عضو انجمن
 ،شنیده شد به احترام شخص دهخدا از
قصد ترجمه ی این کتاب بلکه کتاب
معروف دیگر منتسکیو که « بزرگی و
افتادگی روم » باشد چشم پوشید  .تا
آن که درحدود  ۱۳۲۶شمسی سرهنگ
علی اکبر مهتدی  ،رئیس دفتر سرلشگر

دکتر رضا نیازمند
ژنرال صنعت ایران

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

رژیم آخوندی  -امتی ایران اسالمی سال
دیگری را پشت سر گذاشت  ،البته لنگان
لنگان و با بدختی.
نشانه های بسیاری وجود دارد که با
اوضاع اقتصادی بسیار زیبای کنونی ،تن
لش جمهوری اسالمی تقریبأ رو به قبله
است و زمزمه های رییس جمهور محبوب
و روانپریش ممالک استکبار در مورد بهم
زدن کاسه کوزه برجام هم یک جورایی
کوبیدن آخرین میخ به تابوت تاریکترین
دوران تاریخ خاک اهورایی ایران است.
همانطوریکه قبأل گفته ایم این حاج آقا
ترامپ نامتعادل و دار و دسته اش فقط
فکر منافع خودشان هستند و بس .رژیم
افتضاح آخوندی هم که با ماجراجویی در
منطقه و نقض حقوق بشر بهانه بدست
کفار داده و خود را در بن بست بزرگی
انداخته است .استکبار هم با همین بهانه
با اعراب زد و بند کرده و مشغول گرفتن
امتیاز و فروش اسلحه به آنان میباشد.
از طرفی دیگر هم رییس جمهور مادام
العمر ممالک روسیه یعنی رفیق پوتین
از موقعیت کنونی سوء استفاده کرده و از
آب گل آلود ماهی میگیرد که خود باعث
شده ممالک کفار با بی میلی و گرفتن
دماغ خود به جبهه حاج آقا ترامپ بروند و
از خیر داد و ستد با روضه خوانان بگذرند
و زیانش را تحمل کنند .در این میان
هم سر رژیم مالیان بدون کاله میماند و
آن چندر غازی که بعد از برجام درآمد
داشتند از بین خواهد رفت .البته باید
این جریانات را به فال نیک گرفت چون
نهایتأ تحت فشارهای خارجی و بی میلی
در سرمایه گذاری برای بازسازی صنعت
نفت  ،آب باریکه درآمدهای نفتی خشک
خواهد شد و دولت آشیخ روحانی نخواهد
توانستجلویخروشسیلبازنشستگان
 ،مالباختگان  ،بیکاران  ،گرسنگان و
حاشیه نشینان را بگیرد یا بتواند بحران
بی آبی و نابودی محیط زیست و فاجعه
کشاورزان را مدیریت کند .این امت
آنقدر عقب مانده است که هر چقدر هم

موضوع ناراحتکننده است که بیگانگان و
دشمنان جمهوری اسالمی از این موضوع
سوءاستفاده میکنند که زنان در ایران
آزادی ندارند .چرا باید تا این حد بهانه
به دستشان بدهیم درحالیکه میتوان
براحتی این فضا را ایجاد کرد .من واقع ًا
متوجه نمیشوم که اینهمه سختگیری
نسبت به مردم به چه دلیل است»...خب
شما متوجه نمیشوید چون مغزتان
درست کار نمیکند .کدام آزادی زنان؟
بد نبود که ایشان یک تماسی با مینو
اصالنی میگرفتند و از ایشان میپرسیدند
که حضرت فاطمه چه عقیده ای در مورد
حضور زنان در ورزشگاه ها دارند .این
آزادیها مشروط برهجویات اسالمی است
و زن آزاد نیازی به اجازه پدر و شوهر و
قیم ندارد .این امت اسالمزده روزهای
آخر عمرش رسیده و اعتراضات دیماه ٩٦
آغازی بود برای پایان کابوس وحشتناک
جمهوری اسالمی و پیوند دین و سیاست
در ایران و به امید اینکه روزی از خواب
غفلت بیدار شوند.
من بنده آن قوم که خود را دانند
هر دم دل خود را ز غلط برهانند
از ذات و صفات خویش خالی گردند
وز لوح وجود خود انالحق خوانند
جالل الدین بلخی
Teymour_Shahabi@yahoo.com
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ماجرا که ازدولتمردان زمان پهلوی
بود درکتاب خاطراتش درپایان
این مطالب می افزاید :این همان
سفارت خانه ای است که شاهان
قاجارونخست وزیرانش بدون اجازۀ
اوآب نمی خوردند !
******
دکتر مصاحب نقل می کردکه
«وقتی واالحضرت ولیعهددورۀ
طفولیّت راپشت سرگذاشت وبه سن
درس خواندن رسید،معلمانی برای
آموزش مقدمات علوم به ایشان تعیین
شد.
این دورۀ آموزشی،مکمل تحصیالت
کالسیک ولیعهددرمدرسۀ نظام
بودودر کاخ سلطنتی انجام می گرفت.
اغلب مواقعی که هواگرم وپنجره
هابازبود،ماصدای پای اعلیحضرت
رضاشاه رامی شنیدیم که درحال قدم
زدن زیرپنجره به صحبت های معلم
وشاگردگوش می داد.
روزی من راجع به سیستم متریک
وتوزین وفرق میان معیارهای رایج
درایران با معیارهای اروپا برای
واالحضرت توضیح می دادم،ناگهان
صدای پا قطع شد.
اعلیحضرت ایستاد وبانوک
عصا ضربه ای به چهارچوب پنجره
زدوگفت:ولیعهدنفهمید،دوبارهبگو!
من دریافتم که شاه خودش می
خواهددراین باره بیشتربداند،هرآنچه
را که می دانستم به تفصیل بیان کردم.
چندی نگذشت که درروزنامه
خواندم دولت الیحۀ اوزان ومقادیررا
به منظوربرقراری سیستم متریک
وجایگزین ساختن معیارهای
جدیدتوزین به جای معیارهای

عهدبوق به مجلس برده است».
(نقل از کیهان لندن  -شماره ) 1260
******
ساخت سرودملی دربدوسلطنت
رضاشاه به شاهزاده افسر وسرتیپ
حول شد(.توضیح اینکه
مین باشیان ُم ّ
تاآن زمان ایران دارای سرودملی
نبود).
پس ازساخت سرودملی که
شعرآن را شاهزاده افسر وآهنگ آن
را مین باشیان انجام داده بودند به نظر
شاه رساندند.
شاه پس ازشنیدن شعروآهنگ دو
جای آن را اصالح کرد.یکی اینکه گفته
شده بود«از اجنبی جان می ستانیم»
که رضاشاه گفت«:ازدشمنان جان می
ستانیم».دیگر کلمۀ «شهنشه مازنده
بادا»را رضاشاه به«شاهنشا ِه مازنده
بادا»تغییردادوبدین ترتیب سرود ملی
(رضانیازمند.
ساخته شد.
شماره 34فصلنامه ی ره آورد)
*****
سیدمحمدحجازی.سناتور وزمانی
وزیرومعاون نخست وزیردررژیم
پهلوی بود،دردفتر خاطراتش می
نویسد:درهفته دوبار شنبه وچهارشنبه
جلسات هیأت دولت درپیشگاه
همایونی تشکیل می شد،این جلسات
هفت بعدازظهر شروع وساعت هشت
خاتمه می یافت.یکی ازامرای ارتش
که با َس َم ِ
ت وزیر دردولت شرکت
می کرد،وقتی مورد استیضاح شاه
قرارگرفت ،برای دادن توضیح
ازجابرخاست ،پس از ادای احترام به
عرض شاه رسانید که اوامر جهان
َمطاع(با فتح میم)شاهانه به موقع
اجرا گذاشته شد وچون مطلبش
تمام شداجازۀ نشستن خواست،ولی

آزادی -۹۹سال نهم صفحه

آغاز پایان

دکتر مهندس شود همان قماش متعصب
و جاهل است .ولی باید پذیرفت که این
ندانم کاریها دست خودشان نیست چون
اینجوری بار آمده اند .یعنی که همه ما
در این فرهنگ دوگانه ناهمخوان ،تا
گلو گیر افتاده ایم ،حاال برخی اینوری
میرونند و برخی آنوری .پرسش اینست
که کدام یک بهتر از دیگری است و کدام
فرهنگ است که باعث پیشرفت کشور و
شهروندی میشود .جواب آنرا میتوان در
افکار و عقایدی که چهل سال مملکت
را به سراشیبی سقوط کشانده است ،
پیدا کرد.حکومت اسالمی  -امتی که
پایه آن بر مبنای باورهای ضد بشری و
خرافی و پیروی از موهومات و مهمالت
و دشمنی با عالم و آدم است بنا شده .
البته خود ما بزرگترین خالفکار هستیم
و کفار هم توانسته اند از ناتوانی ما سوء
استفاده کرده و دمارمان را در بیآورند.
در مورد رفتار ضد بشری و وحشیانه این
جماعت متعصب فقط کافیست که نگاه
آنان به نیمه دیگر بشریت یعنی زنان را
ببینیم .بد نیست سری به این آشفته
بازار آخوندی بزنیم  .بیگمان خوانندگان
گرامی با سردار نقدی خوش تیپ که
زمانی علمدار سازمان بسیج بود آشنایند
و ایشان هم یک همتایی دارند ابله تر از
خود به نام مینو اصالنی که رئیس سازمان
بسیج جامعه زنان امتی میباشد و بدون
شک در رشته چلغوز بلغوز و ادبیات
تطبیقی با مزخرفات مذهبی درجه دکترا
دارد .طبق گزارش ایسنا در همایش
بزرگداشت روزبسیج جامعه زنان ،این
ضعیفه مسخ شده و از خود و دنیا بیخبر،
با اشاره به وجود  ۳الگو برای زنان جهان
و مهمالتی دیگر چنین گفت  ...«:الگوی
اول الگوی زن شرقی است که هیچگونه
تاریخ سازی نداشته و نمیتوان الگو
واقعی شود  .الگوی دوم زن غربی بوده
که نگاه ابزارانگارانه به زن دارند و الگوی
سوم زنان الگوی زن مسلمان ایرانی
نسخه رهایی بخش جهان امروز بوده و
احیاگر هویت زن مسلمان است »...خب
این کمال بالهت و تابلوی حماقت ایشان
است که اصال و ابدا از تاریخ بشریت

چیزی نمیداند و یا نمیخواهد قبول
کند ،شاید مغزش پاره آجر برمیدارد
چون ادامه میدهد که «حضرت فاطمه
الگوی بینظیر زنان مسلمان است وزنان
مسلمان همچون حضرت فاطمه باید در
مواضع اصولی خود محکم بوده و نباید به
اسم تساوی جنسیتی بستر نفوذ استکبار
را در جامعه ایجاد کنند  »...خب این
هجویات ایشان از چندین جهت اشکال
اساسی دارد .
 الگوی دوم را که بی خیال چون شرححال زنان بیشمار غربی در میدانهای علم
و دانش و ادبیات و هنر از حوصله این
نوشتار خارج است و همه هم میدانیم که
حضرت فاطمه غربی نبود.
 الگوی اول هم زن شرقی است کههیچگونه تاریخ سازی نداشته .باز هم
شرح حال زنان بیشمار شرقی و نقش
آنان در تاریخ از حوصله این نوشتار خارج
است .تازه از اون مهمتر ادعای این ابله
ثابت میکند که حضرت فاطمه شرقی
هم نبوده چون اگر میبود تاریخ سازی
میداشت.
 الگوی سوم هم که به عقل جوردرنمیآید چون حضرت فاطمه ایرانی
نبوده و اگر زنان ایرانی از رفتار ایشان یاد
بگیرند نسخه رهایی بخش جهان امروز
میشوند .که ترجمه آن از زبان آخوندی
میشود رهایی شدن از آزادی و رفتن به
گوشه پستو و اندرونی .ولی اشکال کار
اینست که طبق منطق ضعیفه الیشعر
مینو اصالنی حضرت فاطمه شرقی هم
نبوده اند .خب البد حضر از پشت کوه
قاف آمده اند که ایشان انقدر مجذوب
میباشند .یعنی یک نزدیکی اقلیمی به
ایشان حس میکنند .نهایتأ این زن ضد
زن اینهمه چرند بافت که بگوید تساوی
جنسیتی بستر نفوذ استکبار را در جامعه
ایجاد میکند .بعد ایشان ادامه داد که ...«:
اگر الگوی زن و جایگاه واقعی و حقیقی
تبیین نشود تالشهای انبیا وعلما به
هدرمیرود،چون زنمربیجامعه است»...
خب البته از اینکه زن مربی جامعه
است شکی درش نیست ولی بدبختی
در اینست که افراد عقب افتاده ای مثل

ایشان نسلی را تربیت میکند که جهالت
و تعصب و بیخردی و کوته بینی مرام
و رفتار آنان میشود .به عبارت دیگر
ماشین امت سازی که هویت خود را با
آن شناسایی میکنند .بعد این جماعت
قشری میشوند بسیجی و حزب اللهی
و سرکوبگر .سپس حاج خانوم با اشاره
به سند ۲۰۳۰خاطرنشان کرد ...«:این
سند با پیش بردن تساوی جنسیتی
که مغایر با فطرت الهی وانسانی است
میخواهد حجاب،عفاف و بنیان خانواده
را تحتتأثیر خود بگذارد »...سند ٢۰٣٠
قراردادی است در مورد آموزش و پرورش
که توسط یونیسف وبا مشارکت ١٨۴
کشور بسته شده است و هدف آن برابری
جنسیتی و حق آموزش و پرورش یکسان
برای همه میباشد .باید آن فطرت انسانی
و الهی را که چنین در برابر ابنای بشری
تبعیض میگذارد ،گچ گرفت .تمام فکر
و ذکرشان در اجرای قوانین و باورهای
واپسمانده مشتی بیابانگرد شترچران
عرب است .اینها هر چه میکنند هنوز
نمیتوانند از پس حجاب و چادر بربیایند
و دلیلش اینست که این طرز فکر از پایه
گندیده و مسموم است .این جماعت اگر
سرش به تنش میارزید اوضاع امروز
ایران بهتر از اینها میبود .بطور کل رژیم
آخوندی کفایت و لیاقت حکومت کردن
را ندارد .قوانین مدنی و سیاستهای
خارجی باید همخوان با قرن بیست و یکم
باشد نه با روایات و داستانهای عهد دوغ.
سرکوب ،دستگیری ،غل و زنجیر ،اعدام
و زندان جواب رژیم در برابر اعتراضات
مردم به خواسته های آنان است.
اینهم یک نمونه دیگر از ترشحات مغزی
ابلهان رژیم نعلین و آفتابه در ادامه
خیمه شب بازیهای خود چندین زن
ضد زن را در رأس کار گذاشته که فقط
بدرد الی دیوار میخورند .طبق گزارش
تارنمای اعتمادآنالین پروانه سلحشوری،
رئیس فراکسیون زنان و فراکسیون
امید؟؟؟ مجلس شورای اسالمی چنین
گفت«:متأسفانه مطالبه حضور زنان در
ورزشگاه ها به چماقی بر سر جمهوری
اسالمی تبدیلشده است یعنی این
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تیمور شهابی

یک روز رضاشاه علی ُسهیلی وزیر
امور خارجه را احضارکرد وگفت:فورا ً
سفیرانگلیس برود وسفیرایران بیاید.
این دستور یعنی قطع رابطه،احضار
سفیر ایران ازلندن واخراج
سفیرانگلیبسازتهران،رضاشاهشوخی
نمی کرد.
ُسهیلی که رسوم وزارت خارجه
راخوب بلد بود،می دانست که
دلیل قطع رابطه باید به طرف
گفته شود،باترس ولرزاز رضاشاه
دلیل را می پرسد،شاه با عصبانیّت
گفت:مگرندیدی که درشرفیابی عید
پیراهن گلدار پوشیده بود،وقتی خبر به
گوش سفیررسید به التماس افتاد که
آن روز پیراهن اتوکرده ِ سفید نداشته
است وناچار این پیراهن راکه گل
سفید روی متن سفیدداشته پوشیده
واز اعلیحضرت بخواه که زندگی
سیاسی اورا به خاطر این اشتباه ازبین
نبرد،با وساطت واستدعای سهیلی،شاه
پوزش سفیررا قبول کرد،مشروط
براینکه سفیر بالباس رسمی سفارت
حاضرشود
خارجه
دروزارت
ورسم ًا معذرت بخواهد،سفیر
هم به همین ترتیب عمل کرد.
عظام الوزاره نویسنده ی این

نکته هایی اززندگی رضاشاه بزرگ

شاه پس ازورانداز کردن سرتاپای
آن وزیرفرمودندَ :مطاع نیست
و ُمطاع است،بعالوه کی به شما گفته
است که امرمارا جهان اطاعت می
کند،چراحرف زدن یادنمی گیری؟
(از کتاب رضا شاه کبیر در آئینۀ
خاطرات)
******
عصریکی ازروزها « مستر هوارد»
رئیس ادارۀ سیاسی سفارت انگلیس
استدعای شرفیابی کرد،به قدری
عصبانی وناراحت شدند که فریاد
زدند :من روز رغبت نمی کنم ریخت
شماهارا به بینم ،حاال شب می خواهی
پیش من بیایی،درهر حال فرمودند
همان روز چهارشنبه که مخصوص
خارجی ها ودوروز دیگر بود بیاید.
(خاطرات سلیمان بهبودی)
سلیمانبهبودیدرپیوندباوقتشناسی
ووسواس ودقت رضاشاه نسبت به نظم
کارهادرکتاب خاطراتش نوشت...«:
بنابریک برنامه ی ازپیش تدوین شده
مقررشده بودکه رییس ستاددرساعت
ّ
9بامداد هرروزبرای گزارش امور
نظامی شرفیاب شودواین شرفیابی
پس ازشرفیابی رییس دفترمخصوص
انجام می گرفت.یکی ازروزهارییس
دفترمخصوص عرایضش قبل از
ساعت 9تمام ومرخص شد.رییس
ستادفکرمی کند برای صرفه جویی
دروقت زودترشرفیاب شودوهمین
کاررامی کند،وقتی وارد می شود
می بینداعلیحضرت مشغول قدم
زدن می باشندوبه محض مشاهدۀ
رییس ستادکه قبل از وقت شرفیاب
شده بود،ساعت روی میزرا نگاه
می کنندومی فرمایندمثل اینکه
ساعت شماخراب است.رییس
ستادازدفترخارج می شود ودرخارج
آنقدرتإمل می کندتاساعت9می
شود،آنگاه وارد می شود...
نامبرده سپس چنین ادامه
میدهد:اعلیحضرتعالوهبرآنکهوقت
شناس ومعتقد به نظم درکارهابودند،
ِ
سرعت عمل هم مقیّدبودند.
به
کمااینکه روزی چندنفرازکارکنان
درباروحسابداریراهمراهبوذرجمهری
کردند
احضارفرمودندوسفارش
درکارهاتسریع به عمل آورند
ومخصوصاًفرمودند:من همه وقت
آماده ی کارهستم وهروقت حتی برای
کوچکترین کاراحتیاج به کسب اجازه
شود،مستقیم ًا به خودم مراجعه کنید
ومن همیشه آماده هستم،مگرموقعی
که سفیر ویایکی ازوزرانزدمن
باشند،آن وقت هم سئوال خودرا
روی تکه کاغذقند بنویسید ونزدمن
بفرستید،بدم نمی آید وجواب شمارا
درحاشیۀ کاغذمی دهم.

مردی که نامش مترادف نابغه است

* بعقیده اینشتین تنها نجات تمدن بشر تأسیس یک دولت جهانی است

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

این نوشتار شرح زندگی  ،کشفیات
تاریخی  ،واعتقادات مذهبی آلبرت
اینشتین ( )۱۸۷۹-۱۹۵۵نابغه قرن
بیستم است  .ازآنجا که درک فرضیات
او برای بسیاری از مردم مشکل است تا
آنجا که امکان پذیر است توضیحات به
زبان ساده نگاشته شده است .اینشتین
خود فرضیه نسبیت را بطور کلی غیر قابل
درک توصیف کرده است .
 درسال  ۱۸۷۹دریک خانواده یهودیدر  ULMیکی از شهرهای کوچک جنوب
غربی آلمان بدنیا آمد.
  ، ۱۹۰۰فارغ التحصیل از آموزشگاهپلی تکنیک زوریخ.
 ، ۱۹۰۱به تابعیت سویس در آمد.  ، ۱۹۰۵انتشار فرضیه نسبیت خاص  ،۱۹۰۶دریافت درجه دکترا از دانشگاهزوریخ
  ، ۱۹۱۱پروفسور دانشگاه آلمانیدرپراگ
 ، ۱۹۱۲پروفسور دانشکده پلی تکنیکزوریخ
  ، ۱۹۱۴پروفسور دانشگاه برلین ،۱۹۱۵تکمیل نظریه نسبیت عمومی:فرضیه کام ً
ال جدیدی درباره قوه جاذبه .
  ،۱۹۱۹بااثبات نظریه نسبیت عمومیتوسط دانشمندان انگلیسی  ،یکی از
بزرگترین دانشمندان جهان شناخته شد.
از برلین متواری گردید  .دیداراز اسرائیل
وشرکت درافتتاح دانشگاه عبری اورشلیم
  ،۱۹۲۲برنده جایزه نوبل درفیزیک  ، ۱۹۳۲استخدام درمؤسسه جدیدتحقیقاتی دردانشگاه پرینستون  ،نیوجرسی
  ،۱۹۳۳نقل مکان به ایاالت متحده پساز بقدرت رسیدن هیتلر
  ،۱۹۳۵نامه به فرانکلین روزولت رئیسجمهور آمریکا وترغیب او به تحقیقات
اتمی
  ،۱۹۴۰قبول تابعیت ایاالت متحدهآمریکا
 ، ۱۹۵۵وفات به سبب بیماری قلبی درنیوجرسی.
نامه سرنوشت ساز اینشتین درسال ۱۹۳۵
به پرزیدنت روزولت موجب شد که
ایاالت متحده موفق به ساختن بمب اتمی
گردد .سبب پیشرفتهای دانشمندان آلمان
نازی دررشته انرژی  ،وامکان ساختن
سالح اتمی توسط آنها شود .اینشتین خود
درساختن بمب (برنامه مانهاتان) شرکت

نداشت  .او یک سوسیالیست  ،طرفدارصلح
بین الملل ومدافع آزادی وموکراسی بود.
عالوه بر آن ادگار هوور رئیس  FBIاورا
یک تندرو  ،ویک خطر امنیتی اعالم کرده
بود .هنگامی که اینشتین از انفجار بمب
در هیروشیما آگاه شد  ،تنها واکنش او این
بود « :ای خدای من » .وی از تشکیل یک
سازمان بین المللی برای جلوگیری از
جنگ اتمی طرفداری می کردو به یکی
از خبرنگاران گفت  «:تنهاراه نجات تمدن
بشر تأسیس یک دولت جهانی است ».

کشفیات تاریخی اینشتین
 -۱فرضیه کوانتوم :Quantum
درسال  ۱۹۰۰فیزیکدان آلمانیMax
 Planckبرای اولین بار واژه کوانتوم را
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بکار برد  .وی بنیانگذار رشته فیزیک
کوانتوم بود.
اینشتین یکی از دانشمندان برجسته این
فرضیه انقالبی بود  .وی درسال ۱۹۰۵
این فرضیه را بررسی واعالم نمود که
نور از امواج وهمچنین از ذرات مجزاازهم
انرژی الکتروماگنتیک موسوم به Light
 Quantaیافوتون تشکیل شده است .
بااین نظریه رشته فیزیک کوانتوم که
بررسی اجزاء اتم می باشد پابه عرصه
وجود گذاشت  .بنابراین فرضیه جسم
وانرژی  ،یعنی همه چیز درکائنات ازذرات
مجزا ازهم کوانتوم تشکیل شده است .
 -۲فرضیه نسبیت خاص
Special Relativity:
فرضیه نسبیت مبحثی مفصل وپیچیده
است .یکی از خبرنگاران از اینشتین
خواست آن را دریک جمله بیان کند .وی
گفت  «:درتمام عمرخود سعی کردم آن
را دریک کتاب بیان کنم  ،او می خواهد
آن را دریک جمله شرح دهم  ».درسال
 ۱۹۳۱درشب افتتاح فیلم روشنائی های
شهر  ،اینشتین میهمان چارلی چاپلین
تهیه کننده فیلم بود .وقتی آن دو بااستقبال
وابراز احساسات مردم روبرو شدند ،
چاپلین به اینشتین روکرد وگفت  « :اینها
بادیدن من شادی می کنند زیرا مرا درک
می کنند وبرای تو ابراز احساسات می کنند
زیرا کسی تورا درک نمی کند!»
بنابرفرضیه ایساک نیوتون دانشمند نامی
انگلیسی قرن  )۱۷۲۷-۱۶۴۳(۱۷زمان
وفضا مطلق می باشند .بدین معنی که

گذشت زمان درهمه کائنات یکسان
است  .بطور مثال یک دقیقه کره زمین
با یک دقیقه کره ماه یا کره زهره برابر
است  .ودرازای یک تکه چوب درهمه
کائنات بهمان اندازه است .این فرضیه
بمدت  ۲۰۰سال مورد قبول دانشمندان
وازاصول دانش فیزیک بود .تااینکه فرضیه
انقالبی نسبیت خاص اینشتین  « ،نسبی
بودن زمان وفضا» جانشین آن گردید .وی
این فرضیه را درسال  ۱۹۰۵هنگامی که
فقط  ۲۶سال داشت انتشاردادودرسال
 ۱۹۱۵آن را کامل نمود.
بنابراین فرضیه  ،برخالف فرضیه نیوتون ،
زمان وفضا مطلق نیستند .بطور مثال اگر
قوه جاذبه درنقطه  Aبیشتراز نقطه B
باشدگذشت زمان درنقطه  Aآهسته
تراز نقطه  Bخواهد بود (بستگی زمان
وفضا به قوه جاذبه)  .برای توضیح بیشتر ،
گذشت یک ثانیه درمجاورت یک ستاره
عظیم که دارای قوه جاذبه بسیارزیاد
است باگذشت روزها یا سالها درکره
زمین که دارای قوه جاذبه بسیار کمتری
است معادل است  .بنابراین گذشت زمان
کائنات به سبب وزن مافوق تصور وقوه
جاذبه بسیار پر عظمت آن  ،چند میلیون
برابر  ،کند تر از گذشت زمان درکره
زمین است .
درارتباط با فرضیه نسبیت  ،اینشتین
نتیجه گرفت که ماده وانرژی
یکی  ،ولی بدو شکل مختلف
هستند .بدین معنی که انرژی
ممکن است به ماده ،
وماده به انرژی تبدیل گردد.

وی این نظریه را درفرمول تاریخی :
 E=MC 2بیان کرد .بنابراین مقدارانرژی
 Eبرابر است با حاصلضرب ماده درمجذور
سرعت نور .بطور مثال خورشید بطوردائم
قسمتی از جرم خودرا به انرژی تبدیل می
کند و باطراف گرما بخشیده و نور افشانی
می کند که نتیجه آن زندگی است .مفهوم
فرمول این است که کوچکترین ذره
ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی را
ازخود آزاد کند .این پدیده انفجار اتمی را
توجیه می کند.
باکشف این فرمول ریاضی  ،اینشتین یکی
از بزرگترین دانشمندان فیزیک عصر
حاضر شناخته شدوعصر اتم آغاز گردید.
به باور بسیاری از دانشمندان فرمول
 E=MC 2درتأیید نظریه ثابت شده بیگ
بنگ  Big Bangمی باشد و بافرضیه
 Creationismیا خلقت که در کتاب
آفرینش تورات ثبت شده (آیه اول)
همخوانی دارد.
 Eروشنائی نخستین بیگ بنگ است که
خدا آفرید(آیه سوم کتاب آفرینش )،
وپس از آن ماده یعنی هرچه در کائنات
وجوددارد خلق گردید.

اینشتینومذهب
عقاید مذهبی اینشتین مورد بررسی بسیار
واقع شده وغالب ًا سوء تعبیر شده است
.والدین اینشتین اورا درسن  ۶سالگی
برای تحصیل به یک آموزشگاه کاتولیک
فرستادند  .وی تنها یهودی دربین ۷۰
دانش آموز کالس دوم بود .دراین

God Does not play dice with the world

وطنم آب زالل تو به شریان من است

خاک پاکت همه جا سرمه ی چشمان من است
بلبل عاشق گلزار صفای وطنم
خاک آن پاکتراز مذهب وایمان من است
خاک میخانه ایران که بود خرم وسبز
حــرم ودیر وکلیسا ودل وجان من است
بید مجنون واقاقی وشمیم گلها
سایه خانه وبام ودروایوان من است
کوهساران پرازالله وریحان وچمن
دامن سبزدماوند بـــه مژگان من است
قبله ام نیست بجز جنگل ودریای شمال
مهرش ازروز ازل دررگ وشریان من است
نغمه ی مرغ غزلخوان وصفای در ودشت
باغ فردوس من وطرف گلستان من است
همره باد صبا کی به سبا روی آرم؟
خانه های گلی ات تخت سلیمان من است
هم بهارت خوش وهم فصل خزانت زیباست
نورمهتاب شبت مرهم هجران من است
سروهای سهــــی وباغ ارم درشیراز
آن بهشتی است که درخاک صفاهان من است
حافظ و سعدی و آن مردم صاحب نظرش
بوستانی است به گیتی وگلستان من است
خاطراتت همه با آب وگلم گشته عجین
خاک آن بوم وبرت قبله ی ایمان من است
گرنباشد رخ زیبای وی وعشق وطن
خاک مینوست اگر ُ ،کنده و زندان من است
کار فردوسی و شعروادب واندیشـه
باعث فخر وسر افرازی ایران من است
سرزمینی که چنان حافظ وسعدی پرورد
ازکدامین گذرم ؟ کو ُد ِر غلتان من است
صائب ومولوی وطاهــروخیام و رهی
یاد آنها همه در کار شبستان من است
همچو یوسف که زدیدار پدرشد محروم
گربه گلشن بروم دل سوی کنعان من است
شهریار و کرج وشهـــــر پراز خاطره ام
تاروپودم بخدا دردل تهران من است
ناصرا خاک وطن گشته به خون تو عجین
همه ی پهنه ی آن دردل ودرجان من است
این نوشتاررا با گفته هائی از اینشتین به
پایان می بریم :
* من خدا ناشناس نیستم  .آنچه مرا
ازآنهائی که خدارا باورندارند دور می
کند  ،وسعت اطالعات وپژوهش های من
درباره آفرینش کائنات است .
* مباحثه در باره خدا مشکل ترین بحث
دردنیاست  .دانش محدود انسان قادر به
درک الهی نیست .
* علم بدون مذهب ناتوان  ،ومذهب بدون

علم نابیناست .
( این گفته  ،گویای همخوانی دانش با
مذهب ،و یادآور سروده ی اوحدی است :
دین به دانش بلند نام شود
دینِ بی علم کی تمام شود)
*اگر درنهاد من چیزی موسوم به مذهب
وجوددارد  ،تحسین بیش از اندازه ساختار
گیتی است که علم  ،آن را آشکار کرده
است .
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آلبرت اینشتین را بهتر بشناسیم

اینشتین این فرضیه را که بزرگترین
کشف او بود درسال  ۱۹۱۵کامل نمود.
برخالف نظریه نیوتون  ،این فرضیه قوه
جاذبه را یک « نیرو» نمی داند .نیروی
جاذبه ناشی از خمیدگی (یا انحنای
 ) Warpingفضا وزمان است  .نتیجه
انعطاف نور هنگامی که از مجاورت
جسم عظیمی با قوه جاذبه بسیارباال مانند
خورشید می گذرد  ،وکندشدن گذر
زمان دریک میدان قوی  ،نیروی جاذبه
می باشد.
فرضیه نسبیت عمومی درسال ۱۹۱۹
توسط دانشمندان انگلیسی به ثبوت
رسید .این دانشمندان با عکسبرداری از
پنج دقیقه کسوف خورشید در جزیره
کوچک پرنسیپ  Principeمتعلق به
پرتقال درساحل غربی آفریقا  ،پیش بینی
های اینشتین را تأیید کردند.
با اثبات فرضیه نسبیت عمومی  ،نظریات
نیوتون که بیش از دوقرن موردقبول
دانشمندان بود نفی گردید .اینشتین از
پیروزی مباهات می کردولی خودرا مدیون
سلف بزرگ خود نیوتون می دانست
بطوریکه بعدها چنین نوشت :
« نیوتون مراببخش».
باوجود اثبات نظریه نسبیت عمومی  ،به
سبب اشاعه احساسات ضدیهودی پس
ازشکست تحقیر آمیز آلمان در جنگ
جهانی اول  ،برخی دانشمندان آلمانی
نظریه نسبیت را مورد حمله قراردادند
وآن را یک « دانش یهودی» ویک توطئه
یهودی  Jewish Fraudقلمداد کردند .در
همایش بزرگی که در سالن فیالرمونیک
برلین برگزارشد  ،دانشمندعالی رتبه فیلیپ
لناند  Philipp Lenandفرضیه نسبیت را
تأیید کرد ولی مدعی گردید که این فرضیه
توسط یک آلمانی اصیل که در جنگ
کشته شد کشف گردیده است ! اوگفت :
« واضح است یهودی قادر به کشف
حقیقت نیست ،این دانشمند پژوهشگر
آریایی است که کارخودرا بادقت
وبادرنظر گرفتن حقیقت انجام می دهد.
احساسات ضد یهودی علیه اینشتین
بقدری دامنه داربود که حتی یکی از اهالی
برلین برای قتل او پاداش تعیین کرده بود.
درسال  ۱۹۳۳پس از بقدرت رسیدن
هیتلر در آلمان  ،اینشتین به آمریکا نقل
مکان کرد.

17

دکتر همایون آرام  -نیویورک

 -۳فرضیه نسبیت عمومی :

General Relativity

آموزشگاه بود که اینشتین برای اولین بار
طعم یهودی ستیزی را چشید ،وبااهانت
وحتی خشونت روبرو گردید .بعدها وی
گفت  «:این رفتار موجب شد که حتی
دردوران کودکی  ،احساس کنم که یک
بیگانه هستم ».
دردوران تحصیل در دبیرستان  ،اینشتین
به مذهب اعتقاد راسخ پیدا کرده وبه
خدای اسرائیل و پیامبران او ایمان آورد،
وازفرامین غذائی یهود  Kosherپیروی
نمود .درسن  ۱۳سالگی باهدایت یک
رباّی خودرا برای مراسم برمیتصوا ( مراسم
عضویت کامل درجامعه یهود درسن بلوغ)
آماده کرد .ولی این مراسم انجام نپذیرفت.
باپژوهش هایی درعلوم طبیعی ،احساسات
مذهبی اینشتین تاحدی فروکش کردو او
به ریاضیات روی آورد.
باوجود اینکه اعتقادات مذهبی او کاهش
یافته بود  ،باال گرفتن یهودی ستیزی پس
از جنگ جهانی اول  ،اورا به شناخت هویت
یهودی خود بیشتر متمایل کرد .دررابطه با
این امر وی چنین نوشت  «:بادرنظرگرفتن
موقعیت مخاطره آمیز قوم خود در میان
ملل دیگر  ،پیوند مستحکم تری با هم
کیشان خود احساس می کنم ».
اینشتین طرفدار جنبش صیونیسم یعنی
اسکان یهودیان درسرزمین اجدادی
اسرائیل بود .دراولین سفرخود به ایاالت
متحده درسال  ۱۹۲۲همراه با وایز من
اولین رئیس جمهور اسرائیل برای تأمین
بودجه تأسیس دانشگاه عبری اورشلیم
فعالیت کرد .درسال  ۱۹۵۲مقام ریاست
جمهوری اسرائیل به او پیشنهاد گردید
ولی نپذیرفت واظهار داشت که برای انجام
این وظیفه تجربه کافی ندارد.
استفن هاوکینز S.Hawkins
مانند
دانشمند تازه درگذشته انگلیسی به
خدائی که باروک اسپینوزاB.Spinosa
( )۱۶۳۲-۱۶۷۷فیلسوف یهودی هلندی
قرن  ۱۷معتقد بود  ،اعتقاد داشت  .به باور
اسپینوزا خدا الیتناهی است  ،بخودی خود
وجوددارد ،ووجود اصلی کائنات است .
هرچه درطبیعت وجوددارد درخداست.
هرچه درطبیعت واقعیت دارد یک
واحد است وآن واحد  ،خدا می باشد
 . Pantheismبگفته ی دیگر خداوند
از هرچیز که در دنیای مادی وجوددارد
مجزا نیست  .این نظریه برخالف اعتقاد به
خدای یکتاست Monotheismکه خداوند
وانسان ها را ازیکدیگر مشخص و مجزا
می داند .سرانجام علمای یهود اسپینوزارا
باتهام انحراف از دین وکفرگوئی از جامعه
یهود اخراج کردند.
اینشتین به این امر عارف بود که آفرینش
پدیده ای از خود ساخته وتصادفی نبوده
است وبه این باور بود که خداوند در
اعمال و سرنوشت انسانها دخالت ندارد.
وی این گفته را بارها تکرار کرده است
 «:خدا با دنیا تخته نرد بازی نمی کند».

خاک وطن

سروده ناصرنظریان  -نیویورک

روزشامر زندگی محمدرضاشاه پهلوی (قسمت چهارم)

دکتر طلعت بصاری (قبله)

« شـاه ایـران »

 ۱۶اوت ۱۹۵۳

۸فوریه ۱۹۵۳
روابط مجلس با شوروی التیام پذیر نیست
مجلس از تمدید قرارداد امتیاز شیالت
که طبق آن شوروی وایران مشترک ًا از
منابع دریایی شمال کشور بهره برداری
میکردند خودداری می کند .قانون ملی
کردن شیالت توسط مجلس تصویب می
شود
مصدق با بدست آوردن موافقت کاشانی
برای تمدید یکساله اختیارات درعوض
تولید  ،فروش ومصرف مشروبات الکلی را
درکشور ممنوع می کند.وروحانیون دوباره
قدرت سابق خودرا در دادگستری بدست
می آورند.وزنها دوباره چادر بسر می کنند.
قاتل رزم آرا آزاد می شود

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه
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حاجعلی رزم آرا

تیمسار فضل اهلل زاهدی

 ۱۱اوت ۱۹۵۳
چه کسی می تواند دلیل این تغییر
شخصیت ناگهانی را پیدا کند؟ مصدق
که متخصص حقوق عمومی وقانون
اساسی است وصالحیتش موردقبول همه
است وبادقت اختیارات شاه را ازروی
قانون به وی یادآوری می کند بناگاه
اعتقادات خود وقانون را بوسیده وکنار
گذاشته است  .پلیس مخالفان فعال
مصدق را تحت تعقیب قرارداده است .
دوروز بعد نتیجه رفراندوم مصدق برای
تعطیل مجلس اعالم می شودومصدق
دررفراندوم پیروز می شوداز ۲,۰۴۴,۶۰۰
رأی  ۲,۰۴۳,۳۰۰رأیبنفعویرأیدادهاند.
ازرأی گیری درشهرستانها صرف نظر
شده ومخارج این کار صرفه جوئی شده
است .
شاه در درکنار دریاست ودرروز سیزدهم
اوت سرهنگ نصیری یکی از افسران
وفادار خویش را بحضور می پذیرد و
دوفرمان به او می سپارد  .یکی برای عزل
مصدق و دیگری برای انتصاب زاهدی
 .ازدوماه قبل شایع است که سیا طرح
آزاکس را برای ساقط کردن مصدق به

ساعت  ۱۱شب گذشته نصیری فرمان
عزل مصدق را به فرمانده گارد خانه او
داده تا بدستش برساند .مصدق نیمساعتی
را صرف خواندن فرمان می کند .وسپس
کسی را پیش نصیری میفرستد وازاو
می خواهد تا خودرا به تیمسارریاحی
رئیس ستادارتش معرفی کند .نصیری
به محض انجام این کار بازداشت وخلع
درجه می شود صبح روز بعد قرار تعقیب
تیمسارزاهدی صادر می شود.
دراین روز هواپیمای ناشناس کوچکی که
مبدأ حرکتش نامعلوم است روی بانداصلی
فرودگاه بغداد می نشیند وچهارنفر ازآن
پیاده می شوندافسر پلیس که به آنها
مشکوک شده از آنها می خواهد همانجا
روی باند وزیر آفتاب منتظر بمانند ملک
فیصل وقتی از حضورپادشاه ایران دربغداد
مطلع می گردد برای مهمانانش اتومبیل می
فرستد.

۱۹تا  ۲۲اوت ۱۹۵۳
ارتش در نیمروز گذشته بدستور مصدق
وارد عمل شده وبسیاری دراین جریان
کشته شده اند.تیمسارزاهدی هم ظرف
این مدا بیکار نمانده است واز مخفیگاه
خود ترتیب انتشار فرمان عزل مصدق را
دریک روزنامه کوچک داده است  .فریاد
آخوندها درمخالفت با المذهب های توده
ای درآمده است  .مردم به نفع شاه تغییر
عقیدهمیدهند.
روز  ۲۱اوت افراد تیمسارزاهدی مصدق
را بازداشت می کنند.مصدق همراه با
خویشانش علی وعزت اهلل دفتری ووزیر

سیاوش به فرنگیس گفت خواب من تعبییر شده و مرا زندگانی سر آمده است

فرنگیس ( قسمت سوم)

شاه وثریادر ُرم
کشور دکتر صدیقی و ۱۳نفراز یاران
وفادار از منزلش فرار می کند و بکمک
نردبان و باالرفتن از درخت درخانه
همسایه پناه می گیرد .گروهی ساعت
 ۵صبح ازاین محل به خانه مادر سیف
اهلل معظمی وزیر پست وتلگراف وتلفن
پناه می برند .افراد پلیس تحت امر نخست
وزیر جدید مصدق را درهمانجا بازداشت
می کنند.
باألخره روز  ۲۲اوت شاه قبل از ثریا از رم
به تهران باز می گرددو همسرخودرا که از
فشار حوادث این چندروزه بسیار خسته
است دررم می گذارد تابامادرش که به
وی پیوسته است قدری استراحت کند.

 ۲۴نوامبر ۱۹۵۳
محاکمه مصدق آغاز می شود .او با نگاه
تند خود خطاب به دادستان می گوید «این
دادگاه صالحیت محاکمه مرا ندارد» .
دادستان درپاسخ می گوید « :شما دیگر
نخست وزیر نیستید که مجلس شمارا
محاکمه کند».مصدق ناچار سکوت می
کند .اتهامات وارده متعدد است ودادستان
تقاضای اعدام می کند  .اما نامه ای که شاه
درباره ی خدمات مصدق به میهن نگاشته
است دردادگاه قرائت می شود ودرنتیجه
مصدق به سه سال حبس محکوم می شود
پس از  ۱۴ماه روابط دیپلماتیک با
انگلستان ازسرگرفته می شود و آیزنهاور
که تازه به کاخ سفید راه یافته است یکی
از مشاوران نفتی خود بنام هربرت جی
هوور را برای مذاکره درمورد نفت به ایران
می فرستد .بستن قرارداد جدید به دلیل
جنبه های فنی آن بسیار وقت گیر است.
ادامه دارد

گرسیوز گفت مصلحت نمی بینم که در
آمدن شتاب کنی نامه ای به شاه باید
نوشت تا موضوع معلوم گردد ،من اگر
او را خالی از کینه و دشمنی یافتم فوری
سواری می فرستم تا به درگاه شاه آیی
و اگر همچنان دشمنی تیز است تو را با
خبر خواهم ساخت تا به هر کجا مایل
باشی بروی  .سیاوش رای او را پسندید
و نامه ای با درود و سپاس فراوان به
افراسیاب نوشت و یادآور شد که چون
فرنگیس بیمار است تا بهبودی او از آمدن
معذوریم.
فرنگیس نالنده بود این زمان
به لب نا چران و به تن نا چمان
مرا دل پر از رای و دیدار توست
دو کشور پر ار رنج و آزار توست
ز نالندگی چون سبکتر شود
فدای تن شاه کشور شود
بهانه مرا نیز آزار اوست
نهانم پر از درد و تیمار اوست
نامه را به گرسیوز بد نژاد داد و او شتابان
خود را به درگاه افراسیاب رساند .شاه
سبب شتابزدگی او را جویا شد  .گرسیوز
موقع را برای مشوب کردن ذهن شاه
مناسب دید و شروع کرد به بدگویی از
سیاوش و اینکه او را که فرستاده شاه
بوده خوار داشته است و با ارتباط با
شاه ایران و چین و گردآوری سپاه قصد
عصیانگری دارد و منتظر فرصت مناسبی
است .افراسیاب خشمگین شد و با سپاه
روی به «سیاوش گرد» نهاد.
چون گرسیوز از «سیاوش گرد» بازگشت
سیاوش رنگ پریده و لرزان به نزد
فرنگیس آمد و آنچه گرسیوز گفته بود
او را آگاه کرد .فرنگیس از گفتار و کردار
افراسیاب گریان شد.
همی کند موی و همی ریخت آب
ز گفتار و کردار افراسیاب
فرنگیس به سیاوش گفت چون نمی
توانی به ایران بروی پس به روم یا چین
و یا کشوری پناه ببر تا به جان تو آسیبی
نرسانند .شبی که سیاوش در کنار
فرنگیس ماهروی خفته بود ناگهان چون
پیل مست خروشی بر آورد و لرزان از
خواب برجست .فرنگیس نیز از خواب

بیدار شد  ،شمع برافروختند و فرنگیس
از سیاوش پرسید که چه شد که چنین
خروش و افغان برآوردی؟ سیاوش گفت
ای سرو سیمین بر ،در خواب دیدم رودی
بیکران در یکسوی بود و در سوی دیگر
کوهی از آتش و نیزه داران بر لب رود
ایستاده بودند و از «سیاوش گرد» آتش
زبانه می کشید و افراسیاب نیز بر پیل
مست نشسته بود .شاه چون مرا دید روی
در هم کشید و گرسیوز پیوسته بر آتش
می دمید و سرانجام در آتش سوختم.
فرنگیس گفت به دل بد مدار و آسوده
باش که گرسیوز از بخت شوم به دست
ساالر روم کشته خواهد شد.
سیاوش سپاه گرد کرد و طالیه به سوی
گنگ فرستاد .نیمه های شب خبر رسید
که افراسیاب با سپاه گران میآید در همین
هنگام پیکی از گرسیوز رسید که دم سرد
من در آتش گرم شاه اثر نکرده است و
برای جنگ آماده شده هر چه زودتر سر
خود گیر و راهی در پیش تا جانت در امان
باشد  .سیاوش گفتار گرسیوز را راست
پنداشت و به نزد فرنگیس آمد .فرنگیس
او را از رفتن از توران تشویق کرد و گفت
غم مدار که زنده بودن تو زندگانی ماست.
سیاوش به فرنگیس گفت خواب من
تعبییر شده و مرا زندگانی سر آمده است
چنین است کار سپهر بلند
گهی شاد دارد گهی مستمند
اگر ایوان من سر به کیوان کشید
همان زهر گیتی بباید چشید

اگر سال گردد هزار و دویست
به جز خاک تیره مرا جای نیست
تو پنج ماهه بارداری اگر پسر به دنیا
آوردی کیخسرو نامش کن .مرا بیگناه
افراسیاب سر خواهد برید و روزشاه تو
را تن و سر برهنه نزد شاه خواهند برد.
پیران از تو شفاعت کرده به ایوان خویش
خواهد برد .از ایران چاره گری آمده تو را
با پسر به ایران خواهد برد و او بر تخت
شاهی خواهد نشست و به خونخواهی من
لشکری از ایران به توران آمده ،سراسر
زمین پرآشوب خواهد گشت ،چون
سیاوش از گفتن خاموش ماند فرنگیس
در گردنش آویخت و به گریستن
پرداخت .سیاوش با رخی زرد و دلی پر
خون سوی آخور شتافت و شبرنگ بهزاد
اسب خود را نوازش کرد و سر در گوشش
نهاد و گفت تو باید کیخسرو را همه وقت
یاری کنی
ورا بارگی باش و گیتی بکوب
چنان چون سر مارافعی به چوب
سیاوش و پهلوانانش سوی ایران روی
نهادند چون نیم فرسنگ راه پیمودند شاه
توران دید  ،سپاهی با خود و تیغ و زره در
حرکت است .با خود گفت حق با گرسیوز
است  .سیاوش چون افراسیاب را دید
در حالی که بر جان خود بیمناک بود به
افراسیاب گفت :ای پر هنر شاه با آب جاه،
چرا با سپاه به جنگ بر خاسته ای و قصد
جان من بیگناه کرده ای؟ با کشتن من باز
میان دو کشور آتش کین بر پا خواهد شد.

شاه به سیاوش گفت اگر بیگناهی و به
استقبال من آمدی چرا با سپاه آراسته با
سالح جنگی آمده ای و برای هدیه سنان
و سپر آوردهای؟ سیاوش فهمید که
گرسیوز نیرنگ بکار برده است اما دیگر
دیر شده بود شاه ترکان فرمان جنگ داد
 ،هزار مرد جنگی از ایران که با سیاوش
بودند نیز از سیاوش خواستند که به آنان
اجازه جنگ دهد اما سیاوش نپذیرفت و
گفت :
مرا چرخ گردان اگر بی گناه
بدست بدان کرد خواهد تباه
به مردی کنون زور و آهنگ نیست
که با کردگار جهان جنگ نیست
همه ایرانیان کشته شدند و سیاوش هم
اسیر شد .پالهنگ بر گردنش نهادند با دو
دست بسته از پشت به حضور افراسیاب
آوردند .افراسیاب فرمان داد که سرش را
از تن جدا کنند .چند تن از بزرگان گفتند
که گناه او چیست؟ کسی که جز نیکی و
مهربانی از او دیده نشده است کجا سزاوار
کشتن است؟ و نیز او را از انتقام کاوس
و رستم و دیگر پهلوانان ایران بر حذر
داشتند .اما گرسیوز بدنهاد و گروهی
که ضرب شست سیاوش را در چوگان
بازی و تیراندازی چشیده بودند شاه را
به کشتن سیاوش تشویق و ترغیب می
کردند .فرنگیس میان به زنار بست و موی
کنان و شیون کنان به نزد پدر آمد و
بدو گفت کای پر هنر شهریار
چرا کرد خواهی مرا خاکسار
سر تاجداران بیگناه م ُبر که دادار هور
و ماه هرگز آنرا نمی پسندند ،سیاوش
که ایران را رها کرد و در پناه تو آمد ،
اکنون از او چه دیده ای که به کشتنش
کمر بسته ای؟ بر من ستم روا مدار و خون
بیگناهی را بر زمین مریز .آنگاه از فریدون
و منوچهر شاه یاد کرد و گفت:
کنون زنده بر گاه کاوس شاه
چو دستان و چون رستم کینه خواه
جهان از تهمتن بلرزد همی
که توران به جنش نیرزد همی
به کین سیاوش سیه پوشد آب
کند زار نفرین بر افراسیاب
مده شهر توران به خیره به باد
بباید که روز بد آیدت یاد
ادامه دارد

آزادی -۹۹سال نهم صفحه

مجلس به سختی اختیارات فوق العداه
مصدق را برای مدت یکسال تمدید می
کند .مخالفین مصدق کم کم جان گرفته
اند .حتی نمایندگان جبهه ملی نیز نسبت
به رهبر خویش دچار تردید شده اند.
مخالفان طرحی به مجلس پیشنهاد می
کنند که رئیس دولت را از انحالل مجلس
منع می کند .آیت اهلل کاشانی دوروز قبل
با تمدید اختیارات مخالفت کرد ولی
باألخره مخالفت خودرا پس گرفت  .رفتار
مصدق موجب مخالفت شدید بسیاری
از جمله مظفر بقائی که بهمراه مصدق
جبهه ملی را بنیان گذاشته  ،میشود.
مصدق باألخره برسناهم پیروز می شوداو
می خواهد مجلس و دستگاه سلطنت زیر
چکمه اش باشد.

نظارت مستقیم مصدق  ،نخست وزیر
برارتش  ،شاه را از پشتوانه اصلی اش
محروم کرده است  .بااین حال بخش
اعظم ارتش به شاه وفادار مانده است
تیمسار فضل اهلل زاهدی ازآن جمله است
.او با عده ای از افسران کمیته ی نجات
وطن را تأسیس کرده که هدفش حفظ
مملکت وپادشاه دربرابر هرج ومرج است
 .او دراین روز توسط دولت باز داشت می
شود.

(فرنگیس)
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دوم ژانویه ۱۹۵۳

 ۲۵فوریه ۱۹۵۳

جریان انداخته است .
نگرانی دربین تمام طبقات مردم باال
گرفته است  ۵ .ماه می گذرد که حقوق
کارمندان پرداخت نشده وفعالیت صنایع
غیر نفتی کاهش یافته است آیت اهلل
کاشانی ومکی وبقائی وبسیاری دیگر از
وکال به مصدق پشت کرده انداما او به کار
خود مطمئن است وفکر می کند می تواند
پادشاه را به اخالل مجلس راضی کند.
پادشاه دیگر نقشی تشریفاتی دارد ومصدق
تمامی قدرت را بدست گرفته وکشوررا
طبق موازنه منفی دلخواهش اداره می کند.
بسیاری در هراسند.

زانن شاهنـاهم

بخش نوزدهم

دکتر همایون آرام -نیویورک

گشتی ردمیان کتابها

دانستنی های پزشکی

* مقابله با بیماری قند * جلوگیری از
سکته * کاهش کلسترول * خنثی کردن
مواد سرطان زا * باز کردن عروق ودرمان
فشار خون * نرمی وطراوت پوست
موز ()Banana
* تسکین ناراحتی معده ومقابله باسوء
هاضمه * محافظت قلب * استحکام
استخوانها * کمک به درمان فشارخون
* درمان اسهال * دارای اثر آنتی بیوتیک

لوبیا

()Beans

* تنظیم میزان قند خون * پیشگیری از
یبوست * تأثیر بسیار درکاهش کلسترول
* مقابله با برخی ازانواع سرطان ها
* کمک به درمان بواسیر

براکلی

()Broccoli

* اثر ضد سرطان قوی بخصوص سرطان
های ریه  ،روده ی بزرگ و پستان
* محافظت قلب * کنترل فشارخون *
مؤثر در کاهش کلسترول ( بخاطر مقادیر
زیاد مواد لیفی) * کمک به دید
بهتر * تقویت عمومی

* مقابله با سرطان های روده بزرگ
وپستان ( به سبب مقادیر فراوان
ضداکسیدانها وترکیبات ضد سرطان)
* پیشگیری از یبوست * کمک به کم
کردن وزن بدن.
* محافظت ازقلب * مؤثر دردرمان
بواسیر
کرفس ()Celery

* درمان سو ء هاضمه * تسکین گلو درد

* جلوگیری از حمله قلبی * ضد تصلب
شریانها * کمک به پیشگیری ازسکته
* محافظت درمقابل سرطان های معده،
پانکراس و پروستات* کمک به کاهش
کلسترول خون.

*کمک به درمان فشارخون
* خنثی کننده مواد سرطان زا بخصوص
دود سیگار
* اثر ادرار آور مالیم .
هویج ()Carrot
* محافظت قلب * بهبود بینائی  ،کمک به
جلوگیری از آب مروارید واستحاله شبکیه
* مؤثر در کاهش کلسترول خون ( بخاطر
مقادیر زیاد مواد لیفی قابل حل )* مقابله
باسرطان ( بخاطر مقادیر زیاد بتاکاروتن)
* کاهش خطرسرطان ریه * جلوگیری از
یبوست * کمک به کاهش وزن .

گل کلم

()Caukiflower

* استحکام استخوانها
* محافظت در مقابل سرطانهای پروستات،
پستان  ،وروده ی بزرگ.
* مقابله با بیماریهای قلبی .

خرما ()Date
* کمک به درمان یبوست
* حاوی مقدارزیاد آسپرین طبیعی.
* کمک به پیش گیری بعضی سرطانها
بخصوص سرطان پانکراس.

بادمجان

()Eggplant

* کمک به کاهش کلسترول * اثر ضد
میکروبی * اثر ادرارآور * غیرفعال کننده
غذاهای چرب .

شنبلیله

()Fenugreek

سیر

()Garlic

* پیشگیری از سفتی شریانها * کاهش
خطر بیماری قلب * کمک به درمان فشار
خون * مقابله با سرطان ها * اثر ضد
میکروبی* اثر ضد قارچی * کمک به
کاهش کلسترول .
انگور قرمز ()Grape

* مؤثر دردرمان بیماری قند * دارای اثر
ضد سرطان * کمک به کاهش فشار خون
* ضد نفخ شکم ومؤثر دردرمان اسهال

* تقویت بینائی * مقابله با سرطان ها *
کمک به گردش خون ومحافظت قلب
* مؤثر درکاهش غلظت خون * اثر ضد
میکروبی وضد ویروسی

انجیر ()Fig

چای سبز ()Green Tea

* مؤثر در کوچکتر شدن غده های
سرطانی * مؤثر برای درمان یبوست *
دارای اثر ضد میکرب وضدانگل * کمک
به ترمیم زخم.

* محافظت قلب* مقابله با سرطانها *
کمک به پیشگیری سکته * مؤثر در
کاهش وزن بدن * اثر ضد میکروبی .
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه
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نویسنده  ،پژوهشگر  ،مترجم  ،شاعر  ،منتقد،
روزنامه نگار  ،نمایشنامه نویس  ،نظریه
پرداز  ،عم ً
ال به ده زبان می خواند  :فارسی،
انگلیسی  ،فرانسه  ،آلمانی  ،روسی  ،عربی ،
ترکی استانبولی  ،التین  ،اوستایی و پهلوی .
به عقیده مسعود بهنود احسان طبری از
نام های ماندگار نیم قرن معاصر ایران
است  .نسل پیش اورا در خاطر داشت،
وقتی که پس از سی سال دوری  ،به
وطن برگشت  .نسل حاضرهم درهمان
مناظره تلویزیونی اورا خیلی زود شناخت.
بزرگ بود ودربزرگی اش همین بس
که همه آرزو کردند کاش جانش به
سیاست آلوده نشده بود.گرچه میگویند
طبری  ،آن طبری که دوست داشتنی است،
همواره با آنکه به ظاهر بود در تضاد
زیست وسردردهای مزمن همیشکی اش،
که درمسکو ،الیپزیک و تهران رهایش
نکرد ،حاصل جدال همیشگی او با خودش
بودکه درپایان عمر  ،بعضی ابعاد آن را
گفت و نوشت ....
احسان طبری درساری بدنیا آمد .
پدرش شیخ حسین طبری ملقب به
فخرالعارفین  ،ازعلمای دین درشهر ساری
بودودردادگستری آن شهر خدمت می
کرد .پدربزرگش شیخ علی اکبر طبری
جویباری درزمان خود از علمای طرازاول
مازندران بشمار میرفت  .طبری درشش
سالگی به مکتب سید عبدالحمید رفت
وقرآن را تعلیم گرفت  .خواندن ونوشتن
آموخت  .وچون از استعداد وهوش
سرشار وحافظه ای نیرومند برخورداربود،
پیشرفتش ازهمان کودکی چشمگیر
وموجب شگفتی گردید .اودر ۷سالگی به
مدرسه احمدیه رفت .
طبری در«زندگینامه خود نوشت» خود،
درکتاب دهه نخستین  ،توصیف زیبایی
ازآن روزگاران  ،ازشنیدنی ها وخواندنی
های زندگیش بجای گذاشته است .ازآن
جمله درباره مراسم عزاداری درماه محرم
درآن سالها می نویسد « :درمیان مراسم
مذهبی فراوانی که همه برای من مهابتی
اسرار آمیزداشت  ،دسته ها ازهمه جالب
سن تغییر می
تر بود .شاید مقیاس ها با ّ
کندولی بنظرم می رسد که بعدها چنین
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آووکادو ()Avocado

کلم ()Cabbage

بابونه ()Chamomile

گریپ فروت ()Grapefruit

یادی از احسان طبری
()۱۳۶۸-۱۲۹۵

دسته های پرشکوهی را درتهران ندیدم .
قمه زنها  ،زنجیر زنها  ،کرب زنها (سنگ
زنها) آدمهای قفل به تن  ،نوحه خوانها ،
سینه زنها  ،تابوت ها باتن های بی سر و
دوتن با تن های بی سر هفتادودوتن  ،سله
های پر چراغ  ،کتل ها وعماری ها با زینت
ترمه  ،سواران با نیزه های سربریده  ،قوم
بنی اسد  ،ساربان با ساطور درجستجوی
ربودن خاتم نبوت  ،دسته ا ُسرای کربال
کاه بر سر ریزان  ...یک نمایش عجیب
پایان ناپذیر و زنده که تمام نبوغ صحنه
آرایی خلق را منعکس می کرد .می گویند
هنر یعنی نشان دادن وبه هیجان آوردن
وبدین سبب این یک جریان هنری بود
زیرا می توانست بینندگان را سخت
تحت تأثیر قراردهد و عجبی نیست که
مازندران باسنت های بسیار کهن شیعی
خود درتاریخ از مراکز معتبر عزاداری
های مذهبی باشد.و»...
طبری پس از پایان تحصیالت ابتدایی ،
بهمراه خانواده به تهران آمد ودرآنجا به
دبیرستان رفت  .درسالهای آخر دبیرستان
بود که با انور خامه ای آشناشد .انور خامه ای
می نویسد «:مادرسال  ۱۳۱۴باهم
آشناشدیم وعلت آشنایی ما در حقیقت
فعالیت سیاسی بود  .چون درآن دوره
من درجریان  ۵۳نفر فعالیت می کردم
ومادرجستجوی اشخاصی بودیم که

عالقمند به مطالعه بودند  .اتفاق ًا یکی از
دوستان من  ،فضل اهلل گرکانی شاعر  ،اورا
بعنوان کسی که درجستجوی اطالعات
واهل مطالعه وخواندن است به من معرفی
کردومن با ایشان تماس گرفتم ودرابتدا
مجله دنیا را در اختیار وی گذاشتم واو به
این موضوع عالقمند شد و ....واین شد پایه
دوستی ما  ...برای اطالع از فلسفه شرق
به مدرسه سپهساالر ومروی می رفتیم .
بطور مستمع آزاد پای درس افراد ی چون
میرزا مهدی آشتیانی می نشستیم وبدون
اینکه دخالتی داشته باشیم به مباحث آنها
گوش می دادیم  .اهالی خیابان ناصرخسرو
بخصوص آنها که در کوچه خدابنده لو
ها ساکن بودند جوان قدبلند  ،خوش
ترکیب وسفید پوستی را که همیشه چند
کتاب زیر بغل داشت به دیده احترام می
نگریستند .آرام ومتین حرف می زد .حتی
وقتی جلوی نانوایی آقا هادی ایستاده بود
که نان بگیرد آقا هادی بیکی از ساکنان
کوچه خدابنده لو گفته « این آقا احسان
مازندرانی همین چند سال پیش طلبه بود،
عبا وعمامه داشت حاال با فشار نظمیه
کالهی شده است  .اما او هیچوقت طلبه
عمامه بسر نبود .با گروه  ۵۳نفر بازداشت
شد و به سه سال ونیم زندان محکوم شد
درزندان سلول انفرادی مردی که به ترکی
استانبولی تسلط داشت برحسب تصادف

در مقابل سلول طبری قرار گرفت  .او
فارسی خیلی کم می دانست ولی به ترکی
استانبولی تسلط داشت  .طبری و او باهم
آشناشدند وقرار گذاشتند که طبری به
او فارسی بیاموزد ودرمقابل آن زندانی
به طبری ترکی استانبولی  .طبری درآن
زمان حتی یک کلمه ترکی نه ایرانی نه
استانبولی نمی دانست  .بعداز دوماه که
طبری از آن سلول بیرون آمد خواندن
ونوشتن ترکی را بخوبی فراگرفته بود.
نمونه دیگر شرکت در کالس های ارانی
و آموزش زبان آلمانی بود .طبری همراه با
 ۵۲نفر دیگر اززندان آزادشد  .درکالس
های ارانی شرکت کرد  .حافظه لعجاب
انگیزی داشت  ...پنج سالی پس از خالصی
اززندان  ،مازندرانی مرد اهل قلم دروسط
امواج است .امواج سیاسی که اورا ازاین
سو به آن سو می برد .آرمانهای نخستین
ماه های آزادی اورا درمعرض خطر قرار
می دهد  .انشعاب خلیل ملکی ،او دروسط
ماجراست  .او .وعبدالحسین نوشین
جذاب ترین چهره حزبند .تیرماه ۱۳۲۵
درکنگره نویسندگان شرکت می کند و
به سخنان علی اصغر حکمت خرده می
گیرد .....حادثه بهمن  ۱۳۲۷پیشآمد ،
حزب توده غیرقانونی شد .به طبری پیام
می رسد  .او وخانواده اش به مسکو رفتند.
بعداز بهمن  ۵۷با چه آرزویی به ایران
برگشتند .طبری می گفت « پس از نزدیک
به سی سال دوری از میهن وزندگی در
محیط بیگانه درمحیطی که هیچ نشانی
از شباهت به محیط پیشین مانداشت .
یک روز در یکی ازخیابان های الیپزیک
ناگهان یک االغ بارکش دیدم  .درتمام این
سالها خر وخرکچی ندیده بودم  .بادیدن
این خر  ،گویی تمام گذشته ام  ،تمام
فرهنگ ایرانیم  ،تمام زادورودم  ،مادرم
 ،خواهرم  ،شهرم  ،کشورم  ،خاطرات
کودکی وجوانیم  ،آن چنان زنده وپررنگ
دربرابرم جان گرفتند که بی اختیار می
خواستم آن خررا در آغوش گرفته  ،غرق
بوسه اش سازم  .اما خودداری کردم .
همانجا نشستم و ساکن و آرام گریستم .
طبری اگر جهان را می بیند و به جهان می
اندیشد ولی عجبا ایرانی باقی می ماند  .به
زبان مادریش شعر می گوید  .برای این
زبان معادل های زیبا دربرابر ترکیبات
فلسفی وعلمی پیدا می کند (.نقل از کتاب
پژوهشگران معاصر جلد ششم ) .
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یادی از احسان طبری

نقش میوه ها وسبزیجات در سالمت بدن
سیب ()Apple
* محافظت قلب * کاهش کلسترول.
*پیشگیریازیبوست*افزایشظرفیتریهها
* کمک به سالمت مفاصل * اثر ضد سرطان
*کمترکردناشتهاودرنتیجهجلوگیریازچاقی

هب انتخاب م.ع.آشنا

کوتاه و

کـوتاه

ماهی اهی خلیج افرس

هرودوت مورخ یونانی می نویسد که در
سینوس برسیکوس که به معنی خلیج
فارس است از نظر ماهی غنی ترین
دریای جهان بود ..هرودوت می افزاید
خلیج فارس آن قدر ماهی دارد که اگر
کسی بخواهد از شمال به جنوب آن
برود می تواند پای خودرا روی ماهی ها
بگذارد و از دریا عبور کند.البته این جمله
اغراق آمیز نشان دهنده وفور ماهی در
خلیج فارس است  .از نظر تنوع ماهی هم
خلیج فارس رتبه باالئی دارد.

طناب دار صدا م حسین

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

طنابی که صدام حسین رهبر سابق عراق
با آن بدار آویخته شد اکنون اهمیت
پیدا کرده است و یکی از شاهدان اعدام
او این طناب را درخانه خود نگهداری
می کند  .شاید به این امید که روزی به
شیئی پر بها تبدیل شود .نام این شاهد
و نگهدارنده طناب دار صدام « موفق
الرباعی» است او این طناب را برگردن
تندیسی از صدام آویزان کرده و دراتاق
خود از آن نگهداری می کند.
زمانی که صدام اعدام شد ریشی انبوه
داشت و وضع ظاهریش بسیار آشفته و
درهم ریخته بود .اما تندیس او که طناب
بگردنشبستهشدهبسیارظریفوقیافهاش
نیز آرام و موقر است .
عکس اینتندیسوطناباعدامشرامجله
تایم درشماره ۱۹مارچ خود چاپ کرده است

وخواندنی

کم شدن عالهق آمری کائی اه هب مراسم اس کار

معوج روبرو می شوند  .آگاهان می
گویند به تجربه ثابت شده که اگر
سلفی را درفاصله حدود  ۱/۵متری
بگیرید ( حدود  ۵فوت ) بهترین نتیجه
عاید شما خواهد شد.

انقراض نسل کرگدن اه

آخرین کرگدن نرسفید که درسودان
میزیست به دلیل بیماریهای ناشی از
کهولت سن ُمرد و به این ترتیب با
مرگ این کرگدن  ۴۵ساله  ،نسل
کرگدن های سفید را باید انقراض یافته
دانست .

اقنون اننوائی اه ردفرانسه

مراسم اسکارامسال که نودمین سال
برگزاری آن بود کمترین بیننده
تلویزیونی را درسالهای اخیر به خود
جذب کردو نسبت به سال گذشته
 ۲۰درصد کاهش داشت  .یکی از
دالیل مهم آن سیاسی شدن مراسم
اهدای جوایز هنری است که پس از
انتخاب شدن پرزیدنت ترامپ به سمت
ریاست جمهوری آمریکا در هرمراسم
هنری محور برنامه ها انتقاد از اوست .
بطوریکه حتی دشمنان آمریکاهم تا این
حد در انتقاد از ترامپ افراط نمی کنند.
این عمل باب طبع مردم آمریکا نیست و
بهمین دلیل به برنامه های اهدای جوایز
عالقه ای نشان نمی دهند .چندی پیش با
بی احترامی برخی از بازی کنان فوتبال
آمریکا به سرودملی و پرچم آمریکا نیز
بیک باره درآمد فدراسیون فوتبال
آمریکا بصورت عجیبی کاهش یافت
زیرا در هرمسابقه صندلی های زیادی
خالی می ماند.

گرفتن بهترین سلفی

اغلب کسانی که با تلفن همراه خود
عکس سلفی می گیرند با صورتی کج و

درفرانسه قانونی وجوددارد که از نانوائی
ها و سایر کسبه می خواهد در هفته یک
روز بمنظور استراحت مغازه های خودرا
ببندند .یک نانوائی که این قانون را
زیر پا گذاشته و هفت روز هفته بازبوده
است حدود  ۳۷۰۰دالر توسط دادگاه
جریمه شده است .

تساوی زن ومرد ونقطه نظر ولیعهد رعبستان

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان
سعودی درسفری که درهفته دوم مارچ
به آمریکاداشت در گفتگوئی با برنامه
 ۶۰دقیقه شبکه سی بی اس شرکت
کردو درپاسخ سئوالی که در مورد
حقوق مساوی زن ومرد از او شد پاسخ
داد « :ما همه انسانیم و هیچ تفاوتی
بین انسان زن و مرد وجود ندارد».
روحانیون تندرو درعربستان و ایران و
سایر نقاط مسلمان نشین براین باورند
که برطبق قوانین شرع زنان نمی توانند
حقوقی برابر با مردان داشته باشند  .از
جمله حق ارث  ،شهادت زن ها و حق
طالق  ،دیه و بسیاری از موارد دیگر .
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بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه

رئیس جمهور سابق فرانسه آقای

ژاپن به داشتن باغهای گیالس و شکوفه
های گیالسش که نوید آمدن بهاررا
می دهند مشهور است  .اما این روزها
گیالس های ژاپن دچار آفت سوسکها
وحشرات وارداتی شده اند ومقامات
دولتی برای نجات گیالسها از شر
سوسکهای وارداتی دست بکار شده اند

شیخ محمد خیابانی کیست؟

نیکالس سرکوزی به اتهام گرفتن ۶۰
میلیون دالر مخارج کارزار انتخاباتی
خود از معمرقذافی دیکتاتور سابق لیبی
توسط پلیس فرانسه بازداشت شد
اومتهم است این مبلغ را درسال ۲۰۰۷
از قذافی دریافت کرده است .سرکوزی
چندین بار این اتهام را تکذیب کرده
است  .شاید اکنون که این خبررا
می خوانید تکلیف پرونده سرکوزی
مشخص شده باشد

آوارگی ربارث تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی که امروز به یک
موضوع سیاسی تبدیل شده و بعنوان
سالحی مؤثر علیه ترامپ بکاربرده می
شود هرروز در رسانه های جهان و بویژه
آمریکا سروصداهایی براه می اندازد.
ازجمله گفته می شود براثر این تغییرات
تا سال  ۱۴۳ ،۲۰۵۰میلیون نفر از
آفریقا و جنوب آسیا و آمریکای التین
به دیگر کشورها کوچ خواهند کرد تا از
خشکسالی جان سالم بدربرند.

زددی اهی کالن رد رژیم مالاه

خبری
اخیرا ً یکی ازشبکه های
درآمریکا گزارش داد که سران رژیم
جمهوری اسالمی ووابستگان آنها به
ثروتهای کالنی دست یافته اند که
تنها از راه دزدی امکان پذیر است  .به
بعضی ازاین ارقام توجه فرمائید:
نازی خامنه ای  ۷ :میلیون دالر درترکیه ،
 ۵۶میلیون یورو دربانکهای آلمان و
 ۱۲۲میلیون پوند در بانکهای انگلستان.
مجتبی خامنه ای  :یک میلیارد پوند
دربریتانیا  ۲۰۰ ،میلیون یورو در آلمان
و  ۷۶۶میلیون دالر درقطر .دربانکهای
سویس هم پول کالنی ذخیره دارد که
هنوز بدلیل رازداری بانکهای آن کشور
فاش نشده است .
سردار احمد وحیدی (ایدئولوگ
سرکوب جوانها)  ۳۲میلیون دالر در
بانکهای دوبی  ۶۵ ،میلیون دالر درترکیه
و  ۱۲۲میلیون دالر در آلمان.
مجتبی مصباح یزدی  ۱۸۴ :میلیون دالر
در دوبی  ۲۲۱ ،میلیون دالر درشرکت
عربی امین خال و  ۵۵میلیون یورو
دراسپانیا
علی مصباح یزدی  ۴۵ :میلیون دالر
دردوبی  ۱۷ ،میلیون دالر درترکیه ،
 ۶۵میلیون پوند دربریتانیا و  ۷۵میلیون
دالر درآفریقای جنوبی و  ۱۱۰میلیون
یورو در آلمان.
سکینه خامنه ای  ۲۵ :میلیون دالر
درمالزی  ۱۴ ،میلیارد دالر درقطر و
 ۱۱۲میلیون دالر در دوبی.

شیخ محمد خیابانی از فعاالن دوره
مشروطه خواهی است  .زمانی به عنوان
نماینده دوره دوم مجلس شورای ملی
انتخاب شد .باشروع جنگ اول به تبریز
رفت ودرآنجا حکومت «آزادیستان» را
پایه گذاشت اما با تیراندازی چند قزاق
کشته شد .او شوهر عمه علی خامنه ای
رهبرجمهوری اسالمی است .او درسال
 ۱۲۹۹کشته شد و درصحن عبدالعظیم
مدفون است .
درمورد شیخ محمد خیابانی که از عتبات
به ایران آمده بود دیدگاه های متفاوتی
وجوددارد .بعضی اورا وطن پرست می
دانند و میگویند دربرابر قرارداد وثوق
الدوله با انگلیس قیام کرد و می
خواست تا پایتخت قیام خودرا گسترش
دهد .برخی نیز اورا جدایی خواه و یاغی
می دانند که حتی نام آذربایجان را به
«آزادیستان» تغییرداده بود.

زبرگترین آفت دنیای ما

اریان باستانی ارثی از مشیرالدوهل

زنده یاد دکتر محمدابراهیم باستانی
پاریزی درکتاب « تالش آزادی»
که درشرح حال مشیرالدوله است می
نویسد:
« از بعدازسال  ۱۳۰۴ش  ۱۹۲۵/.م.
که دیگر فرصت دخالت درامورسیاسی
را نیافت شروع به تألیف کتاب معروف
دیگری به نام ایران باستانی نمود .این
کتاب به سال  ۱۳۰۶ش ۱۹۲۸/.م.
چاپ شد».

دکتر باستانی پاریزی درادامه به نظر
مشیرالدوله درباره تاریخ می پردازدومی
نویسد «:ذکروقایع تاریخی وشمردن
نام سالطین ورجال بتنهایی برای فهم
گذشته های مملکتی وعلم به احوال
روحی مردمان آن کافی نیست -بلکه
برای شناختن ملتی  ،اوضاع مدنی
اوراباید دانست  ...بعضی از مصنفین به
اندازه ای به این موضوع اهمیت داده
اند که در کتب راجعه به تاریخ  ،ذکر
بعضی ازاین نوع اطالعات رابرذکر
وقایع و نام پادشاهان ورجال  -یعنی
قسمت تاریخ تمدنی رابرقسمت تاریخ
محض  -مقدم دانسته اند» .
دکتر پاریزی ادامه می دهد :
« پس از چاپ این کتاب  ،مرحوم
پیرنیا(مشیرالدوله) متوجه شد که
داستانهای قدیم تاریخی وحماسی
وملی ایران  -که خود دارای جنبه های
تاریخی نیز هست  -درایران باستان از
نظر افتاده است  .ازاین جهت باتنظیم
وچاپ کتاب « داستانهای ایران قدیم»

موش یکی از پستانداران کوچک از
خانواده جوندگان است که خانه اصلی او
نروژ است  .این جونده بزرگترین آفت
زندگی ماست  .پوست موش معموالً به
رنگ قهوه ای است اما موشهایی برنگ
خاکستری یا خاکستری  -۰قهوه
ای وگاهی سفید نیز دیده شده اند.
گوشهای موش معموال مو ندارد و ُدم او
نیز اکثرا ً بدون موست .
موشهای بالغ تقریب ًا  ۳۷/۵سانتیمتر
طول دارندکه شامل دم آنها نیز می
شود .وزن موش حدود  ۳۷۰گرم است
.نوعی موش که « موش خانگی» نام
دارد برنگ خاکستری است ودمش از
سایر موشهابلندتراست .
می گویند موشها بیش از کشتار تمام
جنگهای تاریخ  ،انسان را به کشتن
داده اند.

پایان یک مسابقه جالب

درسال  ۱۹۷۳درست پس از بیست
سال دو اتریشی بنام های « اتو ناگل »
و«ویلهلم بادر» مسابقه شرنجی را که
درسال  ۱۹۵۳شروع کرده بودند وبطور
متوسط هرماه یک حرکت انجام می
دادند با نتیجه مساوی پایان دادند.
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کوتاه

وخواندنی

این مهاجرتها دردسرهای بزرگی برای
دولتهای محلی و جهانی ایجاد خواهند
کرد .واقعیت این است که از هم اکنون
این مهاجرت ها برای جهان دردسر ساز
شده است ونیازی به صبر کردن تا سال
 ۲۰۵۰نیست .

هجوم حشرات هب شکوهف اهی گیالس ژاپن

اودرآخرین نطق خود گفت :
«تبریز میخواهد حاکمیت بدست ملت
باشد .تمام ایران .فع ً
ال با زبان حال خود
این تقاضا را مینماید .هرگاه تهران
از قبول این نظریه سرپیچی کند ،ما با
اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا
خواهیم نمود ،ما میگوئیم حاکمیت
دموکراسی باید در سراسر ایران جاری
باشد .اهالی ایاالت و والیات باید رأی
خود را آزادانه اظهار دارند برای مدافعه
این حق ،آخرین مرحله ُمردن است
و ُمردن در این راه را ما بر زندگی
بیشرمانه ترجیح میدهیم».

آن را جبران کرد ...درفصول آخر
کتاب،سنجش داستانها وهمچنین ترکیب
ومعانی اسامی قهرمانان افسانه ای
ایرانی آورده شده که بسیار ذی قیمت
و دقیق است ».

تأثیر رنگ درقرص

تعداد عضالت بدن

برحسب تحقیقاتی که نزدیک به چهل
سال پیش صورت گرفت این نتیجه
بدست آمد که رنگ قرص ها ی آرام بخش
و ضد درد تأثیر زیادی روی بیماران دارد:
قرص های سبز رنگ برای بیمارانی
که دچار بیماری ا۱طراب هستند مفید
هستند .قرص های زرد روی بیمارانی
که دچار نگرانی هستند بهتر اثر می
کندوقرص های قرمز رنگ روی افراد بد
گمان مؤثر است اما قرص های آبی هیچ
تأثیر روانی برجای نمی گذارند.

چهل درصد از وزن انسان را عضالت
تشکیل می دهند.وبدن انسان ۶۳۹
عضله داردکه بزرگترین آنها عضله ران
وکوچکترین آن ها عضله ای است که
استخوان کوچک گوش را بحرکت در می
آورد وطول آن حدود یک میلیمتر است .

هیجانقدرتراافزایشمیدهد؟
بسیاری از انسان ها براثر هیجلن قدرت
بدنیشان افزایش می یابد .دلیل این امر
بسیار روشن است  .براثر هیجان مقدار
زیادی ادرنالین یعنی هورمونی که توسط
غدد فوق کلیوی ترشح می شود ودارای
خاصیت باالبرنده قدرت کار عضالت
است دربدن ترشح می شود.

علمی

دچار سرماخوردگی می شوید بهترین
راه آن است که یک هفته صبر کنید و
درصورتیکه پس از یک هفته شرایط
بدنی مناسبی داشتید ورزش روزانه خود
را ازسر بگیرید.

رابطه ورزش وقلب

قرص ضدبارداری برای مردان

ورزش روزانه درزمان بیماری
بسیاری درزمان بیماری دست از ورزش
روزانه می کشند زیرا فکر می کنند
ورزش با بیماری سرسازگاری ندارد .آیا
واقع ًا درزمان بیماری باید ازورزش دست
کشید؟ تحقیقات نشان داده است که
ورزش سبک بمدت  ۳۰تا  ۴۵دقیقه
درروز مانند قدم زدن ویا دوچرخه
سواری می تواند خطر عفونتهای مجرای
تنفس را به نصف کاهش دهد.که یکی
ازدالیل آن افزایش سرعت گردش خون
بهنگام ورزش است  .اما وقتی احساس
کسالت دارید وضع فرق می کند .ورزش
برای پیشگیری ازبیماری خوب است اما
برای مداوای بیماری روش خوبی نیست .
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ولی تحقیقات به ما می گویند که ورزش
سبک برطول درمان دوره سرماخوردگی
و یا وخیم تر کردن وضع بیمار اثری
ندارد .اگر به آنفلو آنزا و یا تب ناشی
از عفونت دچارید ورزش فقط می تواند
آهنگ بهبودی را ُکند ُکنَد .دراین
وضعیت سیستم دفاعی بدن شما باید
برای جنگیدن با عفونت تالش بیشتری
بکند.وورزش می تواند این کاررا سخت
تر کند .کارشناسان می گویند وقتی

بعضی از کلمه «ورزش» گریزانند .اما
کارشناسان می گویند هر فعالیت بدنی
که انجام دهید تا حدی که نفس کشیدن
شمارا سخت کند مفید است و حتما نباید
در یک باشگاه ورزشی این فعالیت را
انجام دهید .مجله را کناربگذارید و هم
اکنون فعالیت بدنی را شروع کنید.

وقتی سن شما افزایش می یابد ماهیچه
های بدن شما نیز کارائی خودرا ازدست
می دهند .وقلب نیز مهمترین ماهیچه
ای است که در بدن ماست  .کارشناسان
می گویند ما می توانیم با ورزش و
فعالیتهای بدنی تا حد زیادی کارآئی
ماهیچه ها وازجمله قلب را حفظ کنیم.
بررسی پزشکان و کارشناسان نشان
داده است برای سالم نگهداشتن قلب
حداقل  ۱۵۰دقیقه ورزش وفعالیت بدنی
درهفته الزم است  .بعبارت دیگر  ۵روز
در هفته و روزانه نیمساعت ورزش برای
سالمت قلب ضروری است  .این مطالعات
درسال ۲۰۱۷نشان داده است کسانی که
بابیماری قلبی ازجمله کاستی هایی در
شریان های کورنری دچار بوده اند با
فعالیتهای بدنی توانسته اند احتمال مرگ
خودرا کاهش دهند.

آیا مردان می توانند ازقرص ضدبارداری
استفاده کنند تا جلوی باردارشدن
همسرانشان را بگیرند؟ آخرین کوششهایی
که برای کنترل بارداری توسط مردان
صورت گرفته است بسیار نوید بخش
است .
قرص هایی که به تازگی تولید شده است
تستوسترون و هورمون های دیگری که در
ایجاد اسپرم دخالت دارند را درمردان
کاهش می دهد و درنتیجه اسپرم آنها
قادربه بارور کردن زن نخواهد بود .گفته
می شود این قرص ها هیچ عوارض جانبی
هم ندارد .ولی بااین همه به مطالعات
بیشتری نیاز است تا مشخص شود که
تغییرات هورمونی واقعا می تواند جلوی
تولید اسپرم را بگیرد یا خیر؟

دانشگاههاودانشجویانآمریکائی
نومیدی وافسردگی ودیگر بیماریهای
روانی درسالهای اخیر دربین دانشجویان
دانشگاههای آمریکا افزایش یافته است  .از
سال۲۰۰۹دتا ۲۰۱۵برتعداد دانشجویانی
که به مراکز مشاوره روانی رجوع کرده
اند  ۳۰درصد افزوده شده است ۳۹ .
درصد بر دانشجویانی که به افسردگی

جزرومد که در فارسی به برآمدگی آب
دریا و فرورفتگی آن تعبیر می شود به چه
دلیل صورت می گیرد ؟
جزرومدبا برآیند نیروهای جاذبه کره
ماه  ،زمین و خورشید بوجود می آید.
درهراقیانوسی دوبار درشبانه روز جزرومد
صورت می گیرد.معموال درشرایط عادی
در آبهای باز ارتفاع باال آمدن آب به یک
متر میرسد .اما در آبهای بسته همانند خلیج
فاندی در نوا اسکوتیا در کانادا گاهی
ارتفاع باالآمدن آب به  ۱۵متر می رسد.

نیروی جاذبه چیست ؟

غذاخوردن سریع و چاقی

نقش رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی که امروز بیشتر به
پایگاه های اطالع رسانی اینتر نتی گفته
می شود درزندگی جوانان تأثیر زیادی
دارند که گاه این تأثیر بد و مخرب است
و گاهی بسیارخوب وسودمند .ازجمله
محاسن این رسانه ها آن است که حواس
کاربران را برروی زندگی امروز متمرکز
می کند.و به باور کارشناسان جلوی
نوستالژی را می گیرد.

نیویورک تایمز :پژوهش علمی جدیدی
استنتاج میکند ،وقتی که آدم با سرعت
غذا میخورد ،احتمال چاقی زیاد میشود.
محققان ژاپنی  ۵۹,۶۱۷نفر با مرض قند
را برای شش سال زیر نظر گرفتند .با توجه
به گزارشهای بیماران ،محققان ایشان را در
سه گروه بعنوان غذا خوران سریع ،متوسط
یا کند دسته بندی کردند.

هماهنگی دربدن ما
هماهنگی دربدن ما به معنی حرکت
ماهرانه ومتعادل است  .وقتی می خواهیم
حرکتی انجتم دهیم مغز به تمام عضالتی
که در حرکت مورد نظر دخالت دارند
بطور دقیق دستور می دهد که چه اعمالی
را انجام دهند تا حرکت مورد نظر ما بهوبی
صورت گیرد .این عمل را هماهنگی می
گویند .این هماهنگی در قسمت عقب
مغز که  Crebellumیا مخچه نام دارد
صورت می گیرد .مخچه فرمان خودرا از
موتور مغز که کورتکس نام دارد دریافت
می کندو بعد فرامین را به قسمت وسط
مغز می فرستد.وازآنجا فرامین به عضالتی
که درگیر حرکت مورد نظر هستند ارسال
می شود .درتصویرزیر موقعیت مخچه
درمغزمشخص شده است .

گرما ودرجه حرارت باهم تفاوت دارند .
گرمائی که یک کتری پراز آب جوش
دربردارد دوبرابر گرمای یک کتری نیمه
پر است اگرچه درجه حرارت هدوکتری
به صددرجه سانتیگراد رسیده باشد.
گرمائی که یک فنجان آب جوش
دربردارد بیشتر از گرمای سوزنی است که
درهزاردرجه سانتیگراد سرخ شده است .
اگر این یک فنجان آب جوش را توی
مقداری آب سرد بریزیم واین سوزن راهم
توی همان مقدار آب سرد بیندازیم آب
جوش درجه حرارت این آب را بیشتر از
سوزنی که سرخ شده است باال می برد.

بشقاب پرنده حقیقت دارد؟

نیروی جاذبه یا نیروی کششی نیروئی
است که بین همه مواد وجوددارد .وباعث
می شود که ماده برروی زمین باقی بماند و
درفضا به پرواز درنیاید .و همچنین نیروی
جاذبه بین ماه وزمین وخورشید باعث باقی
ماندن ماه در مدار زمین وباقی ماندن
زمین در مدار خورشید می شود.
نیروی جاذبه هرجسم برابر است با جرم
ماده و فاصله اش با ماده دیگر

هرچند یک بار بعضی مردم درنقاط
مختلف جهان ادعا می کنند که بشقاب
پرنده را رؤیت کرده اند  .تعداد این افراد
به میلیونها نفر می رسد .ازجمله جیمی
کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا به وجود
بشقاب پرنده ایمان دارد .بعضی گفته اند
که با بشقاب پرنده صحبت کرده اند.

امکان حیات درکرات دیگر

پس از حساب کردن عوامل دیگر ،به این
نتیجه رسیدند که در مقایسه با غذا خوران
کند ،احتمال چاقی در غذا خوران متوسط
 ۲۹درصد بیشتر و احتمال چاقی در غذا
خوران سریع  ۴۲درصد بیشتر است.
خوابیدن زودتر از دو ساعت پس از شام
و غذا خوردن آخر شب همچنین با چاقی
رابطه دارد.
اما محققان پیشنهاد کردند که یک دلیل
احتمالی برای این رابطه این است که
افرادی که سریع غذا میخورند شاید به
موقع احساس سیری نمیکنند و به این دلیل
آنها به خوردن غذا ادامه میدهند .کسانی
که آرامتر غذا میخورند به موقع احساس
سیریمیکنند.
محققان هیچ سؤالی راجع به ورزش و
مصرف انرژی نکردند و این عوامل شاید
نتایج را عوض کنند..
(ترجمه ازآستین مایکل بودتی و امید
علیدادی -بوستن کالج ازاین شماره

دانشمندان براین باورند که درحال حاضر
حیات تنها درکره زمین وجود دارد .اما
درسال  ۱۹۸۶ناسا با بررسی فسیلی که
در یک سنگ از کره مریخ پیدا کرده بود
به دلیل وجود نوعی موجود میکروسکپی
درآن نتیجه گیری کرد که احتمال وجود
حیات در مریخ زیاد است .اولین موجود
زنده برروی زمین که حدود  ۳/۸بیلیون
سال پیش زندگی می کرد نوعی باکتری
است که در آبهای گرم موجود درزیر قله
آتشفشان میزیست  .دانشمندان براین
باورند موادشیمیایی اولیه که برروی زمین
یافت می شود احتماالً از کرات آسمانی
آمده اند.

پروفسور فن براون دانشمند آلمانی که بعدا
آمریکایی شد می گفت  :اول باید دید
کهکشانها مسکون هست تا بخواهد با ما
تماس بگیرد یانه وبعد خود درپاسخ گفته
بود  «:گواینکه ما درکهکشانها آثاری از
حیات پیدا نکرده ایم ولی با عقل هم جور
درنمی آید که در کهکشان هائی به این
فراخی فقط ما وجود خارجی داشته باشیم
وخداوند بهنگام خلقت فقط ما زمینی ها
را آفریده باشد .پس چون امکان حیات
درفضا وجوددارد این امکان هم وجوددارد
که تمدن های پیشرفته فضائی خواسته
باشند با سکنه سایر کرات از جمله زمین
تماس برقرار کنند .من شخص ًا عقیده دارم
که درفضا متجاوز ازیک میلیون تمدن
پیشرفته یافت می شود وهریک ازاین
تمدن ها حدود یک صد میلیون سال
قدمت دارند همین قدمت تمدن است که
باعث شده تکنولوژی آنها پیشرفته تراز
تکنولوژی زمین باشد وبتوانند برای تماس
باما پیشقدم بشوند».
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پُرسش

وپاسخ

مبتال شده اند درطول  ۱۲ماه گذشته
افزوده شده است و درهمین مدت ۶۱
درصداز دانشجویان دانشگاههای آمریکا
اظهار کرده اند که نوعی دلواپسی دارندو
ده درصد هم گفته اند که درطول  ۱۲ماه
گذشته جدا ً بفکر خودکشی افتاده اند.

جزرومد دریا

دانشجویان کالسهای فارسی کالج بوستن
همکاری خودرا با ماهنامه آزادی آغازکرده
اند و زیر نظر استاد خود پروفسور دکتر
ساسان طباطبائی مطا لب کوتاهی را برای
درج دراین صفحه وهمچنین صفحه بعد
ترجمه می کنند .این همکاری را ارج می
نهیم و از همه آنها سپاسگزاریم ).

فرق گرما ودرجه حرارت

از
آنجا

از اینجا
چند سالی است که شهرداری تهران
با آذینبندیهای مختلف به استقبال
بهار و نوروز میرود .امسال هم مناطق
گردشگری پایتخت با همکاری شهرداری
و هنرمندان مختلف تزئین شده بود.

درعکس باال سنت هفت سین و خوان
نوروزی بردیوار ی درتهران نقش بسته
است کهتوجهبسیاریرابخودجلب کرده
است  .این نقاشی ها ازاقدامات انجمن
شهرتهران و هنرمندان ایرانی است.

آیاعروس ترامپ هدف تروریسم بود؟
نیوریورک تایمز :خانم و مادر دونالد
ترامپ جونير بخاطر باز كردن نامه ای
که داخلش پودر سفید رنگی بود در
بیمارستان بستری شدند .مقام های
پلیس گزارش دادند که مواد سفید
سمی نبوده بلكه نشاسته ذرت بوده
است .این نامه به اسم دونالد ترامپ
جونير به آدرس آپارتمان منهتن مادر
همسر ايشان ،بانی هایدون فرستاده
شده بود.
خانم هایدون این نامه را حدود ساعت
 ١٠صبح به دختر خود ونسا ترامپ
میدهد .در طی باز كردن نامه حداقل
يكی از ايشان به سرفه کردن و
سرگيجه دچار می شود .آنها به ٩١١
زنگ زده و بالفاصله سازمان پلیس
و آتش نشانی به آپارتمان او مراجعه

میكنند.
کارگران پزشکی اداره آتش نشانی
به عنوان احتیاط خانم هایدون ،خانم
ترامپ و شخص سومی را به بیمارستان
نیویورک-پرسبیترین آوردند .هویت
شخص سوم مشخص نشد.
جی پیتر دونالد ،دستیار کمیسر در
دفتر اطالعات عمومی اداره پلیس،
گفت که در گذشته این اداره کشف
کرده است که نامه هایی مثل این
میتوانند تهدیدهای جدی یشمارروند.
مقامات فکر میکنند که نامه یک
اقدام تروریستی بوده است اعضا دفتر
اطالعاتی اداره پلیس نیویورک و تیمهای
متخصص در مورد مواد خطرناک و
سرویس مخفی هم در مراحل اولیه
تحقیقات شرکت کردند.

ازهمــــــــــــــــه جا

اعدام زنان بخاطر رابطه با داعش
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به دلیل رابطه با داعش زنان ترکی در
عراق محکوم به اعدام شده اند
بی بی سی گزارش داد یک دادگاه
عراقی حداقل  ۱۵زن ترکی را به جرم
پیوستن به گروه دولت اسالمی (داعش)
محکوم به اعدام کرد .به گفته برخی
از گزارشها  ۱۶زن به اعدام و یکی
به حبس ابد محکوم شدند .به گفته
قاضی این زنان اعتراف کردند که با
سربازان داعش ازدواج کرده و یا به
آنها کمکهای محاسبه ای برای انجام
کارهای تروریستی داده اند.
در عراق و سوریه هزاران نفر از
خارجیان برای داعش جنگیده و کشته
شده اند .در ماه دسامبر دولت عراق
اعالم کرد که جنگش علیه این گروه
به پایان رسیده است .اما هنوز داعش
به حمالت تروریستی خود ادامه میدهد.
این زنان سیاه پوش که بین  ۲۰تا ۵۰
سال دارند در دادگاه مرکزی بغداد
دیده شدند .چهار نفر از ایشان فرزندان

جوان داشتند.
یکی از زنان به قاضی گفت که او همراه
سربازان داعش بر علیه سربازان عراقی
جنگیده است .خبر گزاری AFP
گزارش داد که حداقل  ۵۶۰زن و ۶۰۰
کودک در عراق بازداشت شده اند .هم
اکنون صدها نفر در حال محاکمه اند.
در ژانویه یک زن آلمانی در طی نبرد
برای موصل در سال  ۲۰۱۷دستگیر
شد و برای پیوستن به داعش به مرگ
محکوم شد .پیش از این ماه یک زن
ترکی نیز محکوم به مرگ شد و  ۱۰نفر
دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند .به
گفته یکی از وکالی زنانی که به حبس
ابد محکوم شده اند خیلی از ایشان
بیگناه هستند و آنها فریب خورده و به
زور به منطقه داعش برده شده بودند.
تحت قانون ضد تروریسم عراق هرکسی
که متهم به پیوستن به داعش شود با
مجازات مرگ محکوم خواهد شد .این
قانون شامل مردم غیر سرباز هم هست.

جلوگیری ازبرگزاری نوروز درمناطق کردنشین

رسانه های فارسی زبان :کاربران
شبکههای اجتماعی از حضور ماموران
امنیتی برای جلوگیری از برگزاری جشن
نوروز در برخی مناطق کردنشین خبر
دادند .پیش از این سایت «هرانا» از ضبط
آالت موسیقی شهروندان توسط ماموران
سپاه در برخی مناطق کردنشین خبر
داده بود.
جشن نوروز در مناطق کردنشین به دلیل
پیشینه تاریخی و اهمیت نمادین سیاسی
آن و همینطور نقش آفرینی احزاب

منطقه با دیده شک و بدگمانی از سوی
نهادهای امنیتی نگریسته می شود.
مواردی مانند جلوگیری از برگزاری مراسم
نوروزی در مناطق دیگر کشور به ندرت به
چشم می خورد اما در مناطق کردنشین
عملکرد نیروهای امنیتی با سخت گیری
زیادی روبهروست بهطوریکه هر ساله
تعدادی از شهروندان در حاشیه های این
مراسمات در مناطق کردنشین بازداشت و
از بابت جرایم امنیتی یا سیاسی محکوم
می شوند.

ازتجمع در پاسارگاد جلوگیری شد
تنها درزمان خلفای اموی وعباسی نبود
که برگزاری نوروز درایران ممنوع ویا در
برهه ای اززمان محدود بود .امروز هم
متأسفانه دربعضی از نقاط ایران برگزاری
نوروز ممنوع است  .اگرچه خلیفه پس
از سال تحویل به سنت گذشته برای
مردم پیام می فرستد و نورورزرا شادباش
می گوید .امسال هم در بعضی نقاط
کردستان و همینطور در پاسارگاد
برگزاری نوروز با ممانعت نیروهای امنیتی

مواجه شد .ایرانیانی که برای جشن
نوروزی پیرامون آرامگاه کوروش بزرگ
در پاسارگاد گرد آمده بودند با حضور
مأموران امنیتی و انتظامی نتوانستند
جشن نو شدن سال خورشیدی را برگزار
کنند .ماموران انتظامی در نزدیکی
محوطه پاسارگاد حتی برخی جوانان را
مورد ضرب و شتم قرار می دادند.
رویکرد جوانان به اسطوره های تاریخی
درسالهای اخیردرخور توجه است .

داریوش شایگان نویسنده ،مترجم و
فیلسوف معاصر پس از چند ماه بستری در
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان فیروزگر،
صبح روز دوم فروردین  ۹۷دار فانی را
وداع گفت.
شایگان ،قبل از بستری شدن ،شخص ًا
بر مساله تحول فکری اش مهر تأیید
زد« :مسایل دیگری برایم مطرح شده و
متحول شدهام .خب ،آدم متحول میشود
دیگر! به قول فرانسویها فقط ابلهان
متحول نمیشوند!» .مهم تر آن که او به
جای توجیه سابقه روشنفکری خویش
با صدای بلند فریاد می زند که «ما گند
زدیم!» .هر روشنفکری جرأت بیرون
آمدن از الک خود و نقد بی رحمانه
خویش را ندارد« :ایران در سالهای
دهههای چهل و پنجاه داشت جهش
میکرد .ما از آسیای جنوب شرقی آن

موقع جلوتر بودیم .علت عدم موفقیت ما
این است که ما شتاب تغییرات را تحمل
نکردیم .ما روشنفکران جایگاه خود را
ندانستیم و جامعه را خراب کردیم .یکی
دیگر از آسیبهای جامعهی ما در آن
هنگام چپزدگی شدید بود که با اتفاقات
بیستوهشتم مرداد هم تشدید شد ،و
قهرمانگرایی بیش از پیش در جامعه
فراگیر شد .باید اعتراف کنم شرمندهام که
نسل ما گند زد!».

جان بولتون واحتمال تغییر رژیم درایران
جان بولتون که زمانی سفیر ایاالت
متحده در سازمان ملل متحد بود یکی
از سیاستمداران باسابقه آمریکاست که
از محبوبیت نسبی برخورداراست  .با روی
کار آمدن ترامپ انتظار میرفت که او
زودترازاین پست ومقامی بیابد اما درظرف
 ۱۵ماه گذشته هیچ شغلی باو پیشنهاد نشد.
اکنون پرزیدنت ترامپ اورا بعنوان مشاور
امنیت ملی برگزیده است  .از ویژگی های
جان بولتون آن است که با برجام مخالف
است و قوب ًا خواستار تغییر رژیم درایران
است  .بولتون ضمن این که با طرفداران
پادشاهی درایران میانه خوبی دارد درعین
حال با مجاهدین خلق هم دررابطه است .
کدام یک از این دو تفکر سیاسی بیشتر
مورد نظر آقای بولتن است بستگی به
فعالیت آنهادارد که کدامیک بیشتر خودرا
بعنوان فعال سیاسی نشان دهد.

بااین حال طبق نظرسنجی هایی که بعمل
آمده است ودرگفتگو با مردم ایران نیز
متوجه می شویم  ،سازمان مجاهدین
خلق به دلیل همراهی هایش با حکومت
اسالمی و شخص خمینی و نظرات افراط
گرایانه آنها که برای نخستین بار حجاب
را به ایران برگرداندند وهمچنین عدم
شفافیت این سازمان با اعضای خود جای
مناسبی در میان ایرانیان نداردو مردم به
رژیم پادشاهی بیشتر عالقه دارند.
طرفداران پادشاهی باید از شخص
شاهزاده رضا پهلوی بدلیل اعتبار سیاسی
و خانوادگی اش بصورتی گسترده حمایت
کنند تا رژیم پادشاهی بعنوان آلترناتیو
معرفی شود .بطور خالصه آقای بولتون
کاره ای نیست .عامل اصلی مردم ایران
هستند که باید راه خودرا برگزینندودرروز
موعود به رژیم دلخواه خود رأی دهند.
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دیوارهای تهران برای نوروز آذین شد

اعتراف باشتباه داریوش شایگان پیش ازمرگ

مایه اصلی سخن حافظ فرهنگ ایرانی دوران گذشته وایران دوران خوداوست وکالم سحرانگیزش سبب شده
ایران بعدازخودش اثربگذارد
است که بیش از هرشاعر ونویسنده ی دیگر  ،درفرهنگ
ِ

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

در میان هزاران شاعرفارسی زبان که
ادبیات فارسی رارونق بخشیده وبه آن
ارزش جهانی داده اند  ،حافظ درخشان
ترین ومحبوب ترین است  .از آن روکه
دیوان او بیشتنراز دیگر شعرای بزرگ
ایرانی رونویسی شده ودراغلب کتابخانه
های بزرگ دنیا چند نسخه خطی ازدیوان
او وجوددارد .وپس از آنکه صنعت چاپ
درایران رواج یافت ،هرسال دیوان او با
چاپی تازه تر وزیباتر انتشاریافته وبیش
از هر کتاب غیر مذهبی دیگر بفروش
رفته است .
واما ،اگر بپذیریم که حافظ مشهورترین
ومحبوب ترین شاعرایرانی است ودیوان
او بیش از هرشاعر دیگری خواننده دارد
 ،این سئوال پیش می آید که دلیل این
شهرت ومحبوبیت چیست ؟
اگر کالم دلنشین وآهنگین وبدایع شعری
وصنعتگری های شاعرانه اورادلیل این
محبوبیت واشتهار بدانیم ،این هنرها را نزد
الاقل شش شاعر بزرگ دیگر ایران نیز
می توانیم بیابیم  .پس چرا او بیشتر مورد
پسند طبع ایرانیان است ؟ بقول خودش :
بس نکته غیر ُحسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
این نکته ها  ،که غیراز ُحسن  ،درکالم این
سخنور جاودانی وجوددارد  ،کدام است
؟ شاید پیوندهای نهفته ای است که میان
شعراو وهموطنانش می یابیم وشاید آنچه
چهره اورادرادب فارسی این همه محبوب
ساخته است  ،جهان بینی و آزاداندیشی
وروشن بینی اوست  ،که به دردهای نهفته
ی زمانه ی خودش ،که دردهای انسان
درهمه دوران هاست  ،پی برده وآنهارا
بازبانیکه مورد پسند طبع ایرانی است
درغزل های آسمانی خود بیان کرده است
 .آنچنان که هرکسی درهر جا وهروقت
شعراورا می خواند ،تصویر زمانه ی خود
را می بیند وبیان دردهای خویش را از آن
می شنود  .افزون برآن  ،حافظ اندیشه
های واال ی انسانی را بازبانی که بافهم
هموطنانش پیونددارد  ،دراشعار خود
سروده است .جان سخن  ،هنر انسان بودن
است  ،هنر ایرانی بودن است  .بزرگ
منشی ووارستگی وبی نیازی طبع او که
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از هر تعلقی آزاد است  ،وقتی بهتر شناخته
می شود که اورا با شعرای بزرگ دیگر
ایرانی مقایسه کنیم وبا همه ی عظمت
روحی وسعه صدر  ،آثار تعصب وتفرقه
مذاهب را در اشعار آنها مالحظه کنیم ،
وآنوقت  ،کالم حافظ را بیادبیاوریم که
بلند نظرانه می گوید :
جنگ هفتادودوملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت  ،ره افسانه زدند!
حافظ بعداز فردوسی  ،شاید تنها شاعری
باشد که فرهنگ ایرانی دارد .واین جنبه
ی اصیل شعر او سبب شده است که طی
قرن ها  ،ایرانیان ازکالم او سخن آشنا
بشنوند.
مایه اصلی سخن حافظ فرهنگ ایرانی
دوران گذشته وایران دوران خوداوست
وکالم سحرانگیزش سبب شده است
که بیش از هرشاعر ونویسنده ی دیگر ،
ِ
ایران بعدازخودش اثربگذارد.
درفرهنگ
دیوان حافظ  ،فقط یک مجموعه ادبی
صرف نیست  .فراتر از ادبیات است  .او،
با مطالعه ی تاریخ ومتون ادبی ایران ،
وارث فرهنگی گسترده شده وانعکاس
این فرهنگ را در اشعار خود بازتاب
داده است  .حافظ رند تر ازآن است که
عارف یا ادیب و یا شاعر باشد  ،وبشود او
را تحت مطالعه و تحقیق ساده درآورد.
بقول خودش :
زین قصه هفت گنبد افالک پرصداست
کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت
شراب  ،درشعر او گاهی شراب انگوری
است وگاهی تفکرات مستی بخشی
است که اورا درلحظه های مکاشفه به
عالم بیخودی وسرمدی هدایت می کند.
همچنانکه « میخانه» هم همیشه  ،به معنی
مکانی همگانی که در آن شراب می
نوشند  ،نیست  .واغلب  ،گوشه تنهایی او
درلحظات تأمالت و تفکرات اوست ،که
آن را به میخانه ومیکده تعبیر می کند .ونیز
کلمه «دوش» لزوم ًا همیشه به معنای
شب وسحرگاه نیست  .وبیشتر منظور
همان ساعاتی است که درآن غرق در
تفکرات خویش است .
اما  ،این که گمان کنیم این رمزها و
استعارات  ،در تمام شعرهای حافظ ودر

همه ی دوران های زندگی او  ،همیشه
معنای ثابتی دارد  ،درست نیست  .حافظ
شاید  ،درهرلحظه ی عمرش  ،یک تجربه
ی سرشار و درخشان شاعرانه داشته  ،و
نمی توانسته است همیشه به یک تصور،
یک نگرش  ،یک جهان بینی خاص ،
محدود مانده باشد.
حافظ هنر خود را بیشتر مصروف غزل
کرده است  .اما این محدودیت غالب
شعری را  ،باایجاد تنوع درموضوعات
ومضامین متنوع  ،ازعشق و عرفان واخالق
وسیاست دریک غزل  ،جبران کرده است .
گستره ی وسیع اطالعات که حاصل
مطالعات مداوم او درمتون مختلف بود ،
همراه با وسعت نظر وتجربه های شخصی ،
این تنوع را درکالم حافظ قوت بخشیده
است  .غزل  ،قبل از او مسیر معینی را طی
می کرد وبه نقطه ی پیش بینی شده ای
می رسید.
اما غزل حافظ دریایی خروشان ومواج
است که از هرسویش موجی بر می خیزد
ومروارید های شاهوار در سینه و دامن
دارد .غزل  ،پیش ازاو  ،یک بیت الغزل
داشت  ،و غزل حافظ همه ابیاتش بیت
الغزل است .وازاینجاست که هربیت
از غزل های او موضوع کاملی را بیان
می کند .ضمن اینکه باسایر ابیات غزل
هم ،هماهنگی دارد .کوشش در این که
بدانیم حافظ در فالن بیت  ،عشق زمینی
رادرنظردارد  ،یا عشق به معشوق ازلی
 ،همیشه به نتیجه نمی رسد .زیرا دانسته
 ،و به عمد آنهارا باهم در آمیخته است
 .وقتی او از لطف وعتاب ،یا وفا وبی
وفائی معشوق سخن می گوید ،معشوق
ِ
درآن واحد  ،هم آن
،در خیال او گاهی
پریروی سیه چشم شیرازی است  ،هم آن
یار زیرک است  ،هم وزیر فاضل وشاعر
نواز است  ،وهم معشوق ازلی  .شعراو عال َمی
اثیری دارد.
درحال خواندن شعر حافظ  ،چنان است
که گوئی گاهی با دوستی موافق گفتگو
داریم  .گاهی پیری روشندل مارا نصیحت
می کند وگاهی کسی است که همراه با ما
مورد هجوم ظلم وستم واقع شده است .
وگاهی هم خود حافظ است که شعر

آسمانی خودرا برما می خواند ومارا غرق
در بیم وامید  ،غم وشادی  ،ودردولذت
می کند.
او که استاد صنعت ایهام است  ،با بکار
بردن واژه ای که دو یا چند معنی دارد ،
بایک تیر دو نشان می زند وعالوه بر
وسعت بخشیدن به دایره ی معنی وفضای
فکری خود  ،فکر خواننده راهم با خود
گسترش می دهد و به پرواز در می آورد ،
وهمین است که خواندن اشعار حافظ
عالوه بر هر چیز  ،تعالی روح می بخشد
وغمهای حیات را نا چیز جلوه می دهد.
او کوشیده است آنچه ازادب وهنر
وفرهنگ پیش از او درایران زمین وجود
داشته  ،به نقطه کمال برساند وهمه ی
خصوصیات مشترک مردم ایران را که
درنهاد نسل های گوناگون  ،به ما انتقال
یافته ،در شعر خود منعکس سازد .حافظ
مظهر وتجلی گاه همه ی ابعاد فکر
واندیشه وهنر ایرانی  ،وسخنگوی همه ی
جریان های فلسفی مهم تاریخ ایران
است .
او همه ی لحظه های تاریخ ایران را زیسته
وازآن ها سخن می گوید .بی آنکه از آن
رنج ها مشخص ًا نام ببرد .او همه ی راه هایی
را که دیگران رفته اند  ،از نو طی کرده
است  .هیچ راهی درجهان فکر واحساس
ایرانی نیست که او نپیموده باشد .
فضیلت او دراین است که جهان خیامی را
آزموده  ،وخود ،خیامی شورش گر شده
است  .اما حافظ وار ! خیامی که آن نگاه
تلخ را ندارد  ،اما همچنان از فراز به فرود
جهان می نگرد .جان او همانقدر بی قرار
است که جان موالنا در غزلیات  .اما بی
قراری او طوفان وحشی نیست  .بی قراری
یک فیلسوف است که هنرمندانه بیان
می شود .حافظ  ،تغزل و تشبیب دشوار
عاشقانه ی سعدی را به تمامی درخود
تجربه کرده است ، .اما شورحافظ هم
حافظانه است  ،بدیع وابتکاری است و
رنگ دیگر دارد .وحافظ  ،همه ی این
حاالت را به زبانی سحر آمیز  ،به زبانی
که تجزیه وتحلیل آن به اجزای اولیه اش
امکان ناپذیر می نماید ،بیان می کند.
عرفان حافظ حکمت محض است  .این

رمزشراب
خودبینی وخودکامی  ،نزد حافظ  ،پایه ی
همه ی اندوه ها ونگرانی هاست  .ازاین رو

دوران خشن
با تسلط امیر مبارزالدین برشیراز ،
دوران خشونت وتعصب عهد عباسی ،
دوباره تجدید گشته بود  .سایه وحشت ،
برافکار مردم حکومت می کرد وتحمیل
عقاید  ،راه رابر آزادفکری آزاداندیشان
می بست ،وحافظ در چنان فضای خفقان
وخون وآتش  ،وزیر فشار اعمال تعصب
آلود و جاهالنه ی عمال مبارزالدین ،
می کوشید چراغ دانش وبینش رادردل
هموطنانش روشن نگاه دارد.
تصویری که حافظ ازدوران خود در
اشعارش بدست می دهد ،همان تصویری
است که امروز ازایران وایرانیان دراذهان
متصور می شود  .یعنی  :فساد  ،بی ثباتی،
قتل وکشتار وریاوفریب ونادرستی ،
وحافظ ،درچنین عصری  ،یک تنه  ،با زبان
شعر  ،به جنگ حاکم ستمکار برخاسته
است وازطریق طنزوکنایه  ،دستگاه مهیب
مبارزالدین را مورد حمله قرارداده است،
وبرخالف حاکم جاهل  ،که میکوشیده
راه فکر واندیشه را برمردم ببندد وخرافات
را رایج سازد  ،حافظ  ،باافکار بلند واندیشه
های پرواز گرانه ای که در اشعار خود می
سروده وآن هارا برسر زبان ها می انداخته،
مانع خمودگی فکری وخرافات پرستی
هموطنانش می شده است .
او با آگاهی از تاریخ و بیان دردها  ،ونشان
دادن درمان ها  ،پرچمدار ملت خود شده
است  .شعراو بیان حال وروز مردم است
وضمن روایت ناکامی ها ونامرادی ها ،
ازتاریخ  ،تسلط و نیرو گرفته است تا بتواند
حامل پیامی نیرو بخش و تسکین دهنده
باشد .این شعر نیروافزا وتعالی بخش
ولبریز از توصیف زیبائی ها وبدایع حیات،
همراه با موسیقی واژه های برگزیده و هم،
هشیاری بخش است .
مخاطبان حافظ نه فقط مردم شعر شناس،
که همه ی مردم از هرمرام وملتی  ،ودر
هرزمان وتاریخی هستند .زیرا که گسترش
فضای فکری او  ،همه ی انسان هارا درهمه
ی قرن های آینده نیز دربر می گیرد.وبااین
همه  ،بازندگی فردی واجتماعی روزگار
او  ،چنان پیوندی نیرومند دارد که بدون
توجه به این پیوند  ،نمی توان به حقیقت

که چوخوش بنگری ای سرو روان اینهمه نیست

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار
ورنه باسعی وعمل باغ جنان اینهمه نیست
زاهد! ایمن مشو ازبازی غیرت زنهار
که ره صومعه تادیر مغان اینهمه نیست
حافظ ازپناهگاه امن رمزوکنایه  ،دستگاه
هول انگیز مبارزالدین را به شلیک طنزو
طعنه بست واورا فرو کوبید .ازاین پس ،
اشعار او مبارزه با سالوس وریا شد ،واز
تمام کالم او این بانگ اعتراض بگوش
می رسد .او به هر مناسبت  ،وبه هربهانه ای
که پیدا می کرد با طنزوکنایه ازاوضاع
شکایت می نمود وسالوس محتسب را
بباد انتقاد می گرفت  .او حتی از بانگ
چنگ وعود  ،شکایت از اوضاع ناروا را
می شنود واززبان آن ها پیغام دردناکشان
را با طنزی تلخ بیان می کند:
دانی که چنگ وعود چه تقریر می کنند
پنهان خورید باده که تعزیر می کنند
مردم عصراو که از وحشت محتسب
برخود می لرزیدند  ،می فهمیدند که
بااین حرف ها ،شاعر با چه رندی ،
محتسب را هجو وتحقیر می کند  .وقتی
می گوید :
بقیه درصفحه ۳۱

آزادی -۹۹سال نهم صفحه
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حافظ

عرفان  ،حاصل مطالعه وتحقیق در کتاب
ها وزائیده ی تأمل در راز هستی  ،وتفکر
دراوضاع اجتماعی  ،ومشاهده ی دردهای
دردمندان است .جهان بینی حافظ برعشق
مبتنی است  ،که برپایه ی « ازخودرهائی»
بنا شده است  .او عشق را شاهراه رسیدن
به خوشبختی ورستگاری می داند .به نظر
او ازطریق عشق که ازراه تزکیه ی نفس
وصفای باطن بدست می آید  ،می توان از
حقیقت وجود واسرار حیات آگاه شد .این
عشق پرستی که از سنائی شروع می شود
واز طریق عطار ومولوی  ،به دیوان حافظ
راه یافته است  ،درکالم او شکلش زیباتر
و بیانش فصیح تر می گردد.
مثال سنائی گفته است :
آنراکهزندگیشبهعشقاست،مرگنیست
هرگز گمان مبر که مراورا فنا بود
وحافظ همین مضمون را باین شکل سروده
است :
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است درجریده ی عالم دوام ما
به عقیده ی حافظ  ،فقط عشق می تواند
انسان را از خودش برهاند .اما عشقی
عمیق که از سر تعمق دراسرار هستی  ،و
برای پی بردن به حقیقت وجود  ،درجان
انسان ریشه گرفته باشد .به همین دلیل
می گوید:
خامان ره نرفته چه دانند سر عشق ؟!
دریا دلی بجوی دلیری  ،سرآمدی
وراه رسیدن به رستگاری جاوید نیز به
عقیده ی او از مسیر عشق می گذرد:
عشقت رسد بفریاد ،ورخود بسان حافظ
قرآن ز بر بخوانی  ،با چارده روایت
آنچه پیش حافظ بسیار اهمیت دارد ،
مراقبت دائم از قلب است که آنرا به
جام جهان نما تعبیر می کند و تأکید می
کند که هرکس خدمت این جام جهان
نما بکند همه ی رازهای هستی براو عیان
خواهد شد .می گوید:
زملک تا ملکوتش حجاب بردارند
هرآن که خدمت جام جهان نما بکند
حافظ قرآن را چنان که خودش می گوید
به چهارده روایت از حفظ داشت  .اما آنچه
از قرآن آموخت اسرار فصاحت وبالغت
بودکه آنهارا در اشعارش بکار بست .
شاید کمتر شاعری دردنیا باشد که این
همه عمق ومعنی را بااین درجه ظرافت
وبالغت سروده باشد.
واما اوضاع پرازظلم وستم زمانه  ،حافظ
قرآن خوان را سوی عوالم رندی سوق
دادکه عالم بی ریايی وپاکبازی است .او
از همان اوائل جوانی  ،به زشتی تفرقه
ی مذاهب پی برد ودنیای زاهدان ریاکار
را ترک کرد تابه جهان عشق ومحبت
وارد شود.

 ،شراب را برای دفع خودی تجویز می کند
وصحبت پیر می فروش را که باشرابش
انسان را ازقید خودگرائی رهائی می
بخشد  ،ازصحبت شیخ وزاهد  ،که اورا
اسیر پندارهای غلط می کند  ،مفید تر می
داند  .می گوید:
به می پرستی ازآن نقش خود زدم برآب
که تا خراب کنم نقش خودپرستیدن
ونیز:
سرزحسرت به در میکده ها برکردم
چون شناسای «تو» درصومعه یک پیر نبود
حافظ  ،درواقع پیرومرشدی ندارد .او
خودش پیرومرشد خود وسرسلسله ی
خویش است  .او به هیچ مسلک ومذهبی
پای بند نیست وازقید هر تعلقی آزاد است
و می گوید:
که چومرغ زیرک افتد  ،نفتد به هیچ دامی
حافظ ارزش های نا معقول جامعه را
دوباره ارزش یابی می کند.وخودش ارزش
جدیدی برای آنها قائل می شود وآن وقت
،با کالم شکوهمندش  ،ارزش خودرا
تحمیل می کند .او رند را که شخصیتی
الابالی بود  ،در مقابل شخصیت ریا کارانه
ی زاهد می گذاردواورا به عنوان آزاده
ای وارسته وپاکباز باز آفرینی می کند .نه
فقط رندرا از زیر دست وپای صاحبان
جاه ومقام بیرون می کشد  ،که اورا مظهر
انسان کامل نشان می دهد وحتی مقام
اورا تا حد مقام اولیا باال می برد .می گوید :
رندان تشنه لب را  ،آبی نمی دهد کس
گوئی ولی شناسان رفتند ازاین والیت
شرح مقام رند درالبالی اشعار حافظ ،
یکی از نکته های اصلی پیام اوست  .رند
حافظ  ،که البته کسی جز خودش نیست ،
سجاده را به امر مرشد ش با شراب آلوده
می کند و آتش درخرقه می زند  .بادل
خونین ،لب خندان دارد و با کمک عشق
از تنگنای خودخواهی به فراخنای عزت
نفس و آزادگی راه می یابد.
حافظ  ،زاهدرا که ازعالم رندی بی خبر
است  ،ازرازهای هستی هم بی خبر می
داند:
رازدرون پرده  ،زرندان مست پرس
کاین حال نیست زاهد عالیمقام را!
بازی غیرت دروجوداو  ،یک زاهدرا
ازصومعه به دیر مغان آورد ،وازاین حافظ
شهر که قرآن را به چهارده روایت از حفظ
داشت  ،یک رند خراباتی ساخت  .او مقیم
کوچه رندان شد وازآن پس  ،زاهدان وریا
کاران ودنیا جویان را به چشم تحقیروسوء
ظن نگریست .
حافظ سر به دنیا و آخرت فرو نمی آوردوبه
مال وجاه ونام وننگ تسلیم نمی شدوزیر
این چرخ کبود  ،زهرچه رنگ تعلق پذیرد
آزاد بود  ،وبه رد یاقبول نظر غیر  ،نظر
نداشت .
دردنیائی که همه چیز باپول سنجیده می
شد  ،ونام آوران زمان  ،برای صید زروسیم
 ،نه پروای نام ونه اندیشه ی جان داشتند ،
او به فراغتی وکتابی وگوشه ی امنی بسنده

می کرد  ،وآن همه غوغای خودپرستی را
درجهان  ،جز یک فریاد پوچ نمی دانست.
درعصراو  ،که زاهدان وواعظان مسجد
شناس  ،می کوشیدند خدارا بسجودی و
پیامبررا به درودی فریب دهند  ،مسجد
ومنبررا ندیده گرفتن  ،وبه نظرو قضاوت
مردم توجه نداشتن  ،کار هرکسی نبود.
درگیروداری که ترس ونفرت  ،نَفَس ها
رادرسینه ها حبس می کرد  ،یاباید مثل
ریا کاران  ،درآستین مرقع پیاله پنهان
می کرد ویا وسیله ای می جست که با
آن بشود باتبه کاران دین به دنیافروش
وفریبکار  ،به مقابله برخیزد.

معنای شعراو پی برد.
حافظ نه فقط باکج اندیشان بی مایه
ی زمان خود مبارزه می کرده ،که می
کوشیده باروشنگری هایش بشررا همه
جا ودرهمه ی زمانها  ،از پیروی دین
فروشان ریا کار باز داردوبرای همیشه
دست این فریبکاران را ازاریکه قدرت
کوتاه سازد .او درباره ی روحانی نمایانی
که بجای تهذیب اخالق وهدایت معنوی
مردم  ،شریعت وطریقت را وسیله کسب
رزق خود ساخته اند  ،باطنزو طعنه می
سراید:
ربا  ،حالل شمارند وجام باده ،حرام
زهی طریقت وملت ،زهی شریعت ودین
آزادفکری ای که هیچ با محیط محدود
عصراو  ،سازش نداشته است در سراسر
دیوانش بچشم می خورد:
بیا که رونق این کارخانه کم نشود
به زهد همچو توئی  ،یا به فسق همچو منی
در عصر پر خفقان و بدون راه برون شدنی
که حافظ میزیسته ،مبارزه با زاهدان ریائی
که همه ی دستگاه قدرت واقتصاد را
درچنگال خود داشتند ومردم را باوعده
های بهشت به اجرای دستورات خود وا
می داشتند  ،دل شیر بایست که کسی در
اشعار خود که آن همه بین مردم رواج
و مقبولیت داشته است بهشت  ،ودرختان
سدره وطوبایش رابی اهمیت بشمرد
واصوالً بهشت را  ،اگرقرارباشد درمقابل
طاعت وعبادت یک عمر  ،به کسی
ببخشند  ،بی ارزش نشان دهد وبه زاهد
نهیب بزند که دست ازفزیب مردم بردارد
که بین صومعه ودیرمغان فرقی نیست :
منت سدره و طوبا زپی سایه مکش

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

این قولی بود که به خودم دادم .خیلی
غریب و بدبخت بودم اون روزا .کسی
همدردم نبود .میفهمی اینا رو؟ وقتی کسی
هم صحبت و همدردت نیست ،احساس
بدبختی میکنی  .نه خواهر بزرگتری ،نه
حتی خود تو ،در اون روزها کنارم نبودی.
کسی کنارم نبود  .نمیدونم تا چه حد
میفهمی  .چون تو هیچوقت چیزایی که من
کشیدم رو نکشیدی  .شاید برای همینه که
من احساس میکنم تو قدر یه سری چیزا
رو به نظر میرسه نمیدونی  .شاید چون با
گوشت و پوستت لمس نکردی من چیا
به سرم اومده  .هیچکدومشو نکشیدی .
تو برای خواسته های معنویت جنگیدی؟
نیازی نبوده بجنگی  .تو اص ً
ال نیاز به
جنگیدن نداشتی  .چرا؟ چون من قبلش
جنگیدم و راه نه تنها برای تو ،بلکه حتی
برای مامان هم باز شد
خالصه وقتی مامان و بابا با خواسته من که
رفتن به خارج بود مخالفت کردند و من رو
تحقیر کردند ،همین مامان و بابا میومدند
از دخترای فالنی و فالنی جلوی من تعریف
میکردند و اونا رو توی سر من میکوبیدند.
دقیق ًا مثل بچگیا که مامان همیشه دختر
خاله ها و دختر داییها رو توی سرم میکوبید
که  :دختر خاله ات رو ببین چه جوری از
مهمونا پذیرایی میکنه ،ازش یاد بگیر .تو
خودتم بکشی مثل دختر خاله ات نمیشی .
همین جور بدبخت میمونی  .دختر داییتو
ببین چه جوری لباسای قشنگ میپوشه ،تو
عرضه نداری ازش یاد بگیری  ...خالصه
دیدم االنم شروع کردند از دیگران جلوی
من تعریف و تمجید کردن  .مث ً
ال مامان
بارها میگفت :دختر یکی از همکارام خیلی
خوشگله و باهوشه و با سواد و تحصیلکرده
و فالن جوره و خالصه دختره باالخره رفت
استرالیا ،یا بابا میگفت :دختر فالنی که
خیلی هم محجبه و باتقواست و چادریه و
زبان انگلیسیش خوبه  ،رفته فالن کشور .
فالنی رفته فالن کشور ،دوست من آقای
مهندس فالن ساکن فالن جاست و  ...و
خالصه دخترای مردم و دوستای اینا اگر
برن خارج ،بد نیست ولی دختر خودشون
اگر همچین حرفی بزنه ،سرکوبش می
کردند
  بابا و مامان دیگه رسم ًا طوری شدند که
نمی تونستند من رو توی خونه تحمل کنند .
چاره چی بود؟ با خودشون فکر کردند اگر
من رو به کسی که خودشون برام در نظر
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میگیرن شوهر بدند ،از شرم خالص میشن
چیکار کردند؟ دست به کار شدند .برای
من خواستگار گیر آوردند .حتی بابایی که
در این موارد خیلی آدم ماخوذ به حیایی
بود و نمی شد جلوش هرگز از ازدواج و
خواستگار حرف زد ،رفت به یکی سپرد و
یکی از دوستای بابا پسری رو معرفی کرد.
مامان هم به یکی از دوستاش سپرد و اون
هم پسر خودش رو معرفی کرد  .خالصه
ک ً
ال دو نفر اومدن خواستگاری من .یکی از
اون یکی بدتر .عین خواستگارایی که مامان
برای تو گیر میاره و ما در موردش چند
هفته پیش صحبت کردیم  .خشک مقدس
و مذهبی شدید .مامان و بابا اصرار داشتند
که اینا خوبن ،اینا خوبن.
فقط میخواستن از شرم راحت شن .همین
و بس.
خالصه حاضر شدم این دو نفر بیان
خواستگاری که فقط در دهن مامان و بابا
رو ببندم .بعد از اینکه این دو نفر اومدند به
خواستگاری من و بعدش هم رفتند ،مامان
و بابا گفتند  :جوابت چیه ؟ من خیلی رک
به مامان و بابا گفتم :از هیچکدوم این دو
نفر خوشم نیومده  .اما دیدم مامان و بابا هی
گیر میدن ازدواج کن ،ازدواج کن و من هی
میگم :نه  .ولی مامان و بابا ول نمی کنند،
منم  با مامان دعوام شد .مامان میخواست
منو به زور قانع کنه  .برای اولین بار بود
که زدم به سیم آخر .همه اون جاشمعی
های قرمزی که روی اپن آشپزخونه بود
رو شکوندم ،قاب عکساشو شکوندم ،در
کابینت رو باز کردم بشقابا رو بیرون آوردم
زدم خونه رو پر خورده شیشه کردم .تو و
بابا اون روز خونه نبودین .من تا تونستم
ظرف و ظروف شیکوندم .مامان هی گریه
میکرد و میگفت  :بکن .آره  .بزن بشکون .
اینهمه زحمت کشیدم بزرگت کردم ،حاال
بزن بشکون .شیرمو حاللت نمی کنم .
اما من رحم نمیکردم ،هی میشکوندم.
انگار یه چیزی که سالها درونم بود خالی
میشد .یاد همه ی کارهای مامان میفتادم
که همیشه تو بچگی همه چیزو میشکوند،
کتابامو پاره می کرد ،لباسهای بابا رو با
قیچی پاره می کرد ،تو صورت بابا تف
مینداخت  ...میخواستم بهش بفهمونم که
فقط تو نیستی که بلدی آدم رو زجر بدی ،
ببین ؟ حاال منم میشکونم همه چیو تا یه
ذره بفهمی چی به سرمون میاوردی
هی داد میزدم میگفتم :تو و بابا اص ً
ال بیخود

میکنین میخواین برای من شوهر پیدا کنین.
شماها مگه خودتون ازدواجتون خیلی
خوب بود؟ اص ً
ال بیجا کردین رفتین برای
من شوهر گیر آوردین .به زور میخواین منو
شوهر بدین؟
دستشون رو رو کردم و گفتم :نمیذارم به
زور شوهرم بدین .من همین آدمم با همین
طرز فکر و همین شعور  .با کسی که شما
برام انتخاب کنید هم ازدواج نمیکنم
بابا که شب اومد خونه ،مامان داستانو
براش تعریف کرد .بابا هم هیچی نگفت.
خالصه جفتشون خودشون و کنار کشیدند.
منم طبق معمول با بابا قهر بودم .مستقیم
حرفی نمیزدم . .ولی دیگه به طور علنی
تکلیف معلوم شده بود  .دیگه میدونستم
چون من تو روی اینا وایسادم و تسلیم
ازدواج زوری اینها نشدم ،محاله اینا بذارن
به خواسته هام برسم .بدتر هی سنگ هم
خواهند انداخت جلوی پام
خالصه روزها میگذشت  .رابطه من با
مامان و بابا هیچوقت بهتر نمی شد  .من
از سر کار میومدم خونه  .یکراست میرفتم
تو اتاق  .در رو می بستم دو سه ساعت
بعدش میخوابیدم  .گاهی نصف شبها پا
میشدم یاد بچگیا میفتادم گریه میکردم
دوباره میخوابیدم  .صبح پا میشدم میرفتم
سر کار .زندگی من همین بود  .همینجوری
کار میکردم تا اینکه یه روز برام توی یه
شرکت دیگه ،یه کار دیگه ای پیدا شد .از
شرکتی که توش کار می کردم ،یک ماه
مرخصی گرفتم و رفتم تا ببینم این شرکت
جدید ،بهتره یا نه
ولی بجای یک ماه ک ً
ال ده روز بیشتر اونجا
نموندم چون دیدم رییس این شرکت بهم
پیشنهاد رابطه داد .ازم خواست که بیام
باهاش رابطه داشته باشم تا حقوق بیشتر
بهم بده .زهی خیال باطل  .آقا فکر کرده بود
که من میام بخاطر چندر غاز پول ،باهاش
وارد رابطه میشم و خودمو میفروشم .
خبر نداشت با چه آدم طغیانگری در
افتاده و به کی هم پیشنهاد داده .من
اونقدر آرمانگرا بودم و برای خودم دنیای
درونی قوی داشتم که خیلی ریلکس
همچین آدمی رو راهی زباله دان کنم .
بنابراین خیلی راحت بعد از اینکه رییس
اون شرکت رو سر جاش نشوندم بخاطر
همچین پیشنهادی ،از اون شرکت اومدم
بیرون .برگشتم سر کار قبلیم .
سحر؟ اما توی همون ده روزی که در اون

شرکت کار کردم ،یکی از خانمهایی که
توی اون شرکت بود ،بهرام رو بهم معرفی
کرد .من و بهرام با هم آشنا شدیم  .بهرام
برای من فرشته بود  .من میتونستم با بهرام
از دردهام حرف بزنم  .بهرام کسی بود که
خیلی به من کمک کرد  .کسی بود که مثل
من فکر می کرد  .مثل خودم آرمانگرا بود
و حساس .
اولین بار بود که از بچگیهام و زخمهام با
کسی حرف می زدم  .بهرام بهم یک کتاب
معرفی کرد که بخونم  :نامه به پدر ،نوشته
فرانتس کافکا.
با خوندن این کتاب ،خیلی التیام پیدا
کردم .انگار یه آدم دیگه غیر از من
حرفهای دل من رو توی یک کتاب جمع
کرده بود و نوشته بود .دیدم کافکا چقدر با
من همدرد و هم رنجه .دیدم چیا کشیده تو
خونه پدریش  .باور نکردنیه اون همه رنج.
هر چقدر این کتاب رو می خوندم ،سبک
تر می شدم.
من هیچوقت نمیخواستم با کسی که
خانواده برام در نظر میگیره ازدواج کنم.
بابا دوست داشت با کسی که خودش
تشخیص میده ازدواج کنم تا قدرت از
مردی به مردی دیگه منتقل شه و من
دوباره درگیر مسائل حجاب و این حرفها
بشم و این وسط دوباره بی دفاع و تنها
بمونم  .میفهمی اینا رو ؟ ایکاش یه ذره شو
میشد بفهمی  .ایکاش بفهمی خواهرم
همون احساساتی که تو در مورد
خواستگارات کردی درست بوده عزیزم .
یادته گفتی حس کردی که همین آزادی
های حداقل رو از دست خواهی داد ؟
آفرین  .احساساتت درست بود  .بابا و
مامان هم همینو میخوان  .میخوان همین یه
ذره آزادی خیلی ابتدایی رو اگر خودشون
نمیتونن جلوتو بگیرن  ،از طریق ازدواج
با یکی دیگه که خودشون برات انتخاب
میکنن ،بگیرن  .چرا مامان و بابا هیچوقت
به خودشون نمیان ؟
بد دهنی و فحاشی کردن های مامان هنوزم
تمومی نداره  .اما دیگه نه به من  .بلکه به
بابا  .البته مامان که سالهاست کارشه .
وقتی بچه بودیم هی به من و بابا فحش
میداد ،حاال که من توی اون خونه جهنمی
نیستم ،فقط به بابا که دم دستشه فحش
میده .
هنوزم که هنوزه توی این سن و سال  ،هر
وقت مامان و بابا دعواشون میشه ،مامان

چیز معنویه  .اگر در خونه راحتی  ،دلیلش
اینه که خواهرت برات جنگیده  .من هنوزم
برات میجنگم  .هنوزم باهاتم  .حاضرم از
من بدت بیاد  ،از من متنفر بشی  ،ولی برات
کاری کنم که به نفع خودت باشه .
سحر؟ من همیشه تو زندگی حرف زدم.
حتی اگر بخاطر حرف زدنم تو دهنی
خوردم  ،حتی اگر بخاطر حرف زدنم کتکم
زدن .دلم خیلی زیاد شکسته تو زندگی
اما غمی ندارم  .من راه خودمو میرم .
من بهت کمک میکنم  .شاید برای همین
کمک کردنهامه که یه وقتایی شایدم ازم
دلخورشی  .چون خودمو زیادی میندازم
جلو که محافظت کنم ازت که مبادا آسیبی
بهت برسه  .کاری داشتی بهم بگو  .تا ابد
با همیم .

تسلی بخش می یابند واورا محرم راز
خود می بینند .وحتی اگر عمق کالم اورا
درک نکنند  ،با تفسیرهای خود سخن
اورا تعبیر می کنند واین احساس رادارند
که جانشان با جان کالم آسمانی او پیوند
دارد .وباز ازهمین روست که هرفرقه ای
حافظ را به خودش نسبت می دهد .
صوفیه وعرفا تمام سخنان اورا تجربه
های عرفانی میدانند .بعضی اورا شکاک
اپیکوری می بینند ،وبعضی هم اورا طرفدار
مکتب خیام وابوالعالء می نامند.
شاید پیام اصلی حافظ  ،که در سرتاسر
دیوانش بجز غزل های صرف ًا عاشقانه یا
عارفانه او مطرح است  ،فریادهای بغض
آلود وازسردرداوست ازدست ریاکاری
ها وفریبکاری زاهدان وواعظان که دین
ودرس وکتاب ونماز وروزه وعبادت را
وسیله ی دکانداری خود کرده اند  ،ومردم
را به امید بهشت وترس از دوزخ فریفته اند
کوشش اصلی واساسی حافظ ،
شناساندن چهره ی واقعی زاهد نمایان
وریا وسالوس آنهاست  .ازاین رو ،
خواندن ودرک کالم حافظ  ،یک وظیفه
ملی می تواند باشد .او یک تنه  ،درعصر
خونریز و جبار مبارزالدین  ،به مبارزه
برخاست تا چشم وگوش هموطنانش را
باز کند وهم میهنانش را نه فقط در عصر
خودش که بعدها هم  ،از گزند حقه و
فریب این دین فروشان درامان نگهدارد.
بقول زنده یاد سعیدی سیر جانی  :اگر ما
حافظ را درست خوانده بودیم وبه معنای
واقعی کلمات او پی برده بودیم  ،شاید
همین وضعی را نداشتیم که امروز داریم .
این دیوان  ،زندگی نامه ی ما و آئینه
حیات ملی ماست ! دیوان حافظ بازتاب
همه ی رنج ها و شادی ها  ،همه ی
تفکرات عمیق یک ملت چند هزارساله
است وزبان او با بالغتی که دارد  ،معیار
زیبائی زبان فارسی شده است  .او امید
همه ی نسل های بعد ازاین است .

آزادی -۹۹سال نهم صفحه

از :ساران

به زیر دلق مرقع پیاله پنهان کن
که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است
حافظ نه ازآن شاعرانی بود که بخود
بیندیشد وازاحوال زمانه ومردم زمان
خود بی خبر بماند  .برعکس  ،کنایه
های طعنه آمیزاو دستگاه محتسب را
می لرزاند .او شراب را به رغم محتسب،
موضوع اصلی غزل های خود میساخت
واندیشه را  ،درآنسوی قلمرو محدودی
که سانسور محتسب برایش مقدورساخته
بود  ،به قلمرو فلسفه  ،یعنی قلمرو چون
وچرا می کشاند.واگر محتسب کتاب های
اندیشه آموزرا می سوزاند  ،او گاهی یک
کتاب را دربیت یا غزلی می گنجاند وآن
را برسرزبانها می انداخت  .خُ م وسبوئی را
که محتسب می شکست  ،او بازسازی می
کرد ودرآن شرابی می ریخت که دیگر
ریختنی وشکستنی نبود .یعنی در شعروغزل
او با کالم شیوا واندیشه های خرافات
سوزش  ،شاه شجاع  ،پسرمبارزالدین
راهم تحت تأثیر قرارداد ودیگر پیدا بود
که روزهای قدرت مبارزالدین به آخر
رسیده است .
اما  ،باهمه ی حرمت ومقامی که حافظ
نزد ما ایرانیان دارد وبا آن که بیش از
از هر شاعری بااو مأنوس هستیم واورا می
خوانیم  ،به پیام اصلی او کمتر توجه کرده
ایم  .یکی بعلت زیبائی بیان او  ،که باعجاز
شباهت دارد وموسیقی مست کننده اش
آنقدر مارا مسحور می سازد که اصل
کالم اورا ندیده می گیریم ودیگر  ،بخاطر
رمز و استعارات ،که از ویژگی بیان اوست
وبا هرکسی بزبان خودش حرف می
زندوبهمین علت هرکس خودرا مجاز می
داند که دریافت خودش را بعنوان مفهوم
واقعی کالم حافظ قلمداد کند.
ازاین روست که مسلمان وغیر مسلمان،
شعر اورا از خود می دانند  .کالم اورا
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شروع میکنه به فحش دادن به خانواده بابا
و حرفهای رکیکی که قب ً
ال به من میزد رو
به خانواده بابا میگه ... :یرت توی ...وس
زنداداشت  ،زنداداشتو از ...وس و ...ون
می...یی  .خواهرت ﺟﻧ  ...است برو ...وس
خواهرتم ب ،...خواهرت میره ...وسشو
میده به همه  ،سگ ...رینه به قبر مادرت
و هزاران حرف رکیک دیگه
تابستون پارسال  ،بابا یه بار بهم گفت:
وقتی مادرت حرفهای رکیک میزنه ،هر
کس دیگه ای جای من باشه میخواد دهن
همچین زنی رو خورد کنه.
حاال هر کی ندونه فکر میکنه ،بابا چه آدم
مظلومیه .بابا هم تو روزایی که قدرت
داشت ،جواب مامان رو با کتک زدن می
داد .این دو تا آدم روانی رو واقع ًا به ما چه
کار؟
سحر؟ تو دنیای بچگی  ،خیلی وحشتناک
بود که مامان پرده دری میکرد و جلوی
چشمهای بابا به من فحشهای رکیک
جنسی میداد .یا به بابا جلوی چشمای من
فحشهای رکیک میداد .خیلی وقتا از خدا
می خواستم  :خدایا ایکاش کر بودم این
حرفها رو هیچوقت نمی شنیدم  .به خیلی
از آدمهای ناشنوا حسودیم میشد تو بچگی .
مامان میدونست که من هیچوقت روم
نمیشه در مورد فحشهایی که بهم میده با
کسی صحبت کنم  .قبحش انقدر زیاد بود
که روم نمیشد به کسی بگم  .برای همینم
از فحشهای رکیک دادن بهم کوتاهی نمی
کرد و این جوری بر من پیروز می شد .
چون میدونست من روم نمیشه برم به
کسی بگم و قدرت جواب دادن حرفهای
رکیکش رو ندارم و همکالم اون نمیتونستم
بشم تو سن و سال بچگی  ،برای همینم
کلمات رکیک و جنسی ای که به من
میگفت  ،همیشه از جانب من بی پاسخ
می موند  .مامان این رو میدونست و از این
نقطه ضعف من سو استفاده می کرد .
خواهرم ؟ تا حاال زیر ستم کسی بودی
تو خونه ی خودت ؟ پدر مادرت آزارت
دادند ؟ برای چیزهای معنویت هرگز
در خونه جنگیدی ؟ کسی حق و حقوقتو
پایمال کرده توی خونه ی خودت ؟
من فقط یه سری چیزا رو گفتم برات  .همه
شو نگفتم  .بدتر از اینا بوده توی اون خونه
برای من  .سحر؟ دلم خونه از دستشون.
این روزها فقط به تو فکر میکنم .دلم برات
تنگ شده .
بابا بزرگ (بابای بابا) تازه دو سه هفته است
که فوت شده  .باورم نمیشه مامان نشسته
آبغوره گرفته  .گریه کرده  .یادمه تا همین
یک ماه پیش که بابابزرگ زنده بود ،مامان
به بابا میگفت :ایشاال پدر پیر کفتارت عین
سگ بمیره .ایشاال سگ ...رینه به قبر مادر
ﺟﻧ...ات
بابا سرشو میندازه پایین و سکوت میکنه .
بابا از خجالت و شرم و حیا آب میشه .
بابا بهم میگفت  :هر وقت مادرت به من و
خانواده ام فحش میده ،من برای پدر مادرم

گریه میکنم  .چقدر باید فحش بخورم و
هیچی نگم ؟
بابا بجاش جور دیگه تالفی میکنه فحشهای
مامان رو .همینکه قدرت داره توی خونه ،
براش کافیه  .همینکه اول و آخرش حرف
حرف باباست کافیه .حاال مامان خودشو
خسته کنه هی فحشای رکیک بده .در
عمل  ،قدرتمند خونه  ،باباست
هیچوقت مامان و بابا رو نفهمیدم  .نتونستم
بفهمم توی دعواهاشون کدومشون مقصرن .
آخرش به یک نتیجه رسیدم که توی
دعواهایی که با هم دارند مامان توی یک
سری چیزا مقصره  ،و بابا هم توی یک
سری چیزای دیگه
مامان و بابا هر دو شون اشتباه کردند که
موندند و با هم زندگی کردند و ما رو در
یک جهنم بزرگ کردند .ایکاش طالق می
گرفتند  .ایکاش جدا می شدند  .اینجوری
تکلیف ما هم معلوم بود  .به چه قیمتی
حاضر بودند با هم زندگی کنند ؟ فقط
بخاطر اینکه طالق رو بد میدونستند حاضر
شدند با هم بمونند و بجاش هر چی بال بود
به سر من آوردند .
من فکر میکنم هر کی که لزوم ًا اسمش
مادره ،یا هر کی که لزوم ًا اسمش پدره،
الیق دوست داشتن نیست .
من هیچوقت نخواستم منکر زحماتشون
بشم  .خودتم میدونی  .ولی همیشه از این
حساس بودن من  ،سو استفاده کردند.
از رقیق القلب بودنم سو استفاده کردند.
همیشه هر چی بال بود سرم میاوردند و
میدونستند که آخرش من احمق اونا رو
می بخشم.
اما امروز به جایی رسیدم که سخت شده
برام ببخشمشون  .تازگیا هر وقت مامان
زنگ میزنه حالمو بپرسه ،تا صداشو میشنوم
یهو یاد حرفهای رکیکی که بهم میزد میفتم .
صداش آزارم میده  .وقتی از اون ور تلفن
ازم حالمو میپرسه ،با خودم میگم :متنفرم
از این صدا  .این همون صداییه که بهم
حرفای رکیک می زد.
سحر؟ حس و حال بدیه  .هم خانواده
رو دوست داشته باشی  ،هم ازشون متنفر
باشی .
مامان و بابا  ،کاری باهام کردند که دچار
احساسات متناقضی بشم که نفهمم واقع ًا
دوستشون دارم یا ندارم.
سحر؟ همیشه فکر کردم تو هم جزئی از
خودمی .هرگز از بچگی تا به این لحظه
محاله فقط به فکر خودم بوده باشم یا
بخوام کوچکترین خودخواهی ای کرده
باشم .شاید خیلی وقتا خودمو جلو انداختم
تا تو راحت باشی  .تا تو خیلی دردهای
روحی ای رو که من کشیدم نکشی .چون
میدونستم چقدر وحشتناکه  .من از ته قلبم
دوستت دارم  .احساسی که من بهت دارم ،
یه حالت مادرانه داره  .تو نمیدونی خودت .
ولی من خوشبخت شدن تو  ،برام مهمه .
یک روز خواهی فهمید .
سحر؟ آزادی یک چیز مادی نیست  .یک

بقیه  :حافظ

ضیا موحد

حکیم ابوالقاسم فردوسی

بهار آمد

مهدی حمیدی

زمزهم ی بهار

بهارآمدوشدجهان چون بهشت به خاک سیه بر  ،فلک الله کشت
همـــه بوم ها پُرزنخجیــرگشت به جوی آبها چون می وشیرگشت
گرازیدن گور وآهو بـه شخ کشیدند برسبزه هــرجای نخ
بسان گل نارون می بـــه خُ ـم
همه جویباران پُراز ُمشک ُدم
فریدون توللی

ربهنه ی سرمست
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پنجره بگشا که زیر نم نم باران
لطف هوا درمشام جان سحرخیز
پرده بیکسو زن ای برهنه ی سرمست
رشک ونوسی بدوش وگردن دلخواه
برچمن آسای وبوسه بازی من بین
چون بتو پیچم بــه حلقه حلقه بازو
دشمنت ازمن به دشمنی نرباید
تاچه نگارند ازاو به دفتر هستی
عشق فریدون زبوسه های تو بشکفت

به دلم ازجنبش فروردین  ،هـوس آن طــرفه نگـار آمــد
بزن ای مطرب ! بزن ای مطرب ! که زمستان رفت و بهارآمد
همه جا زیبا  ،همه جا رنگین  ،همه جا گلبُن  ،همه جا نسرین
همه جا از جنبش فروردین  ،چمن پژمرده به بارآمد
سروصورت شسته گل ازباران  ،چوعروسان خفته به گلزاران
به چمن زاران  ،به سمن زاران  ،به سحر آوای هزارآمد
همه جا زیور  ،همه جا دلبر ،همه جا شیرین  ،همه جا شکر
همه جا مینا  ،همه جا اخگر  ،که چمن آمد  ،که نگار آمد
وس َمنان زیبــا ،گل یاس و نسترنان زیبــــــا
چمن ودشت َ
بُتکان زیبا  ،سخنان زیبا  ،گل نوبشکفته عذارآمد
زگالن روئی  ،زهــوابوئی  ،زبتان موئی  ،زچمن جـــوئي
همه جا آوای پرستوئی  ،زیمین آمد زیسارآمد
من وشیدائی  ،من و رسوائی  ،من وزیبائی  ،من وخودرایی
تو واین اندیشه ی سودائی  ،که بهار این گونه هزار آمد
زگلستان گلبن ونسرینی  ،زلب او بوسه مشکینی
ز«حمیدی » گفته ی شیرینی  ،که زبحرش نغمه ی تار آمد
یغمایجندقی

فص
		
ازرهفصلی لبهارمخوشتر

		
ازرهبانگیبانگزهارمخوشتر

بهار

ازرهصوتینوای اترمخوشتر

ازرهطلعت،جمالیارمخوشتر

خاک

عاشق

چه آفتابی
خاک
چه صبح شادابی
آبستن
		
همیشه این
آفتاب
این یاس بنفش آنجابود؟
منجمد
همیشه این دیوار آجری را یاس بنفش می پوشاند؟ 		
باد
چگونه بود که این پرده ی حصیری
بی طرف
		
این پنجره
ابر
وپشت پنجره آن پرده های توری را
سترون
		
هرگز ندیده بودم؟
گردشی باید
عجب !
فصلی نو
		
همیشه این ایوان
نگاه نو
ایوان روبرو
با هفت کفش وعصای فوالدین
همیشه آنجا بود؟
بهار
چه باغهائی دریک نسیم می رویند
سوی دیوارهای شهر
		
راه می گشاید

رشید یاسمی

تقدیم به دوست واستادم دکتر مهدی حمیدی شیرازی

دشت ودمن خفته باشکوه بهاران
مستی افیون بود بکام خماران
تاکه بهوش آردت خروش هزاران
گوشه چشم ارکنی به آینه داران
اینتننغزتبهشتبوسهگساران
گنج مرادی  ،ولی بــه چنبر ماران
درتونگیرد اگر ستایش یاران
آنکه نگاری نباشدش زنگاران
چون گل افسرده ازنوازش باران

ـن گاه

بهار

خوشا نوبهاران بگاه غروب
نسیم آنچنان بگذرد درچمن
زاستادی بادهـای شمال
گهی ابررابادگوید :بپاش
بهارا دریغا که پایانه ای
دریغا که چون روزگار شباب
دال خرمی کن  ،دراین خرمی
غنیمت شمر عمر در نوبهــار
گمانت که جاویدی اما دریغ

نوبهار

که هامون بدیعست و کهسار خوب
که مهر پریچهــرگان درقلوب
ز تر د ستی ا بر هـا ی جنو ب
گهــی بادرا ابرگوید  :بروب!
دریغا که پیوسته با ما نه ای
یک امروزهستی و فردا نه ای!
کم ازخاک و ازسنگ خارا نه ای
که تو نیز همواره بر جـــــا نه ای
بــرآ نی که پایا یی اما نه ای

زرین تاج خضرائی ( زرین»

بهار

		
شد بهـــاروبلبل شوریده باز
		
بــرچمن رونق فزاید نسترن
جلوه ی گل دل زبلبل می برد
		
اززمردفــــــرشگستردهچمن
		
روز نو  ،نوروز جـان پرور بود
		
زین مغنی زخمه ای برتارجان
		
زان بیاید بردلم آوای دوست
الفتی دل راست با آهنگ وی
هرچهمارامیکشاندسویدوست
هست«زرین»برامیدوصلخویش

نغمه ها از عشق ومستی کرده ساز
جلوه بخشـــد برگلستان سرو ناز
ناز از معشو ق و ازعاشق نیاز
وزچراغ الله جان دراهتزاز
دل هوای دشت وصحــرا کرده باز
وز نوای شــــــور یا بانگ حجاز
می گشاید گوئیا صـــدگونه راز
گرچه باشد گه نشیب و گه فراز
آن بود مطبوع و نغـــزودلنواز
گرچه باشد قصه ی هجران دراز

بهار خسرو  -فراهانی (ح -بنی جمالی)

همچون بهار زیبا

تو اعتبـــار عشقی  ،تو یار یار یاری
روی چوماه داری  ،زیبای روزگاری
خورشید عالم آرا دراین ظُالم تاری
سر و سرود مهری ،چون رودهای جاری
ّ
یارب عنایتی کن زین گل نگاهداری
پیغام شادی آمد  ،با غم چکارداری ؟
روی چو ماه داری زیبا چنان بهاری
حکیم عمر خیام نیشابوری

رباعی

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دلافروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
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ن
شع
ل
ی
ردرپند ی روزغل

روشنک بیگناه

کتک زدن ،کتک خوردن  ،کتک کاری در
فرهنگ ما نشسته بود.
چه ها که بر ما رفت از آن و دم برنیاوردیم
از سر رودرباسی ها .
شرحی و داستانی به واقع پیش روی
شماست.
گرمای نمور آن سال از شهر ما تنوری
ساخته بود .گاهی نه تحمل آفتاب را
داشتیم و نه میلی به سایه.
مردم به سرشان زده بود .بیهوده به جان
هم میافتادند .در این حال یک کاسه «آب
برف» جانفزا بود.
در چنین ج ّوی کسی در زد .پدرم مرا
فرستاد ببینم کیست .حاج حسین
همسایه محترم ما بود .سالم کردم .جواب
نداد .با بیحوصلگی سراغ پدرم را گرفت
که صدا میزد :بفرمایید تو حاج آقا ...
گفت :آمده ام بگویم سر و صدا و کتک
کاری بچه ها تو این هوا نمیذاره ما چرتی
بزنیم .یک تشری به آنها بزنید.
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پدرم گفت :بچه ها رفتن باغ؛ دو سه روزه.
این یکی هنوز امتحان داره و پیش منه.
کس دیگه ای نیست که سر و صدا کنه!
مطمئن هستید حالتون خوبه؟
حاج آقا جا زد .گفت :شاید .راستش
توی گوشم وز و وزی هست .صدای
کتک کاری بچه ها را میشنوم.
زینب آب برف آورد همراه نعناع و
سکنجبین .حاج آقا نوشید .حالش جا
آمد .گفت :شما چکار میکنید با این گرما؟
و جواب شنیدَ :
«ش َمد ن َم »و« برفآب» و
التماس به زینب...
***
از معلمم پرسیدم :کتک چیه؟
گفت :کتک همونه که باید بخوری تا آدم
بشی.
اینرا به پدرم گزارش نکردم .او اعتقادی
سطحی به معلمین جوان داشت.
یک روز دیدم زینب دخترک پنج شش
ساله اش را میزند .پرسیدم :چرا؟ گفت:
تا آدم بشه .چند لحظه بعد همو دخترش
را تو بغل گرفته بود و میبوسیدش و هی
میگفت :آخه چرا کاری میکنی که کتک
بزنم .دختر نباید کتک بخوره.
ازش پرسیدم :پس آدم نمیشه؟ با التماس
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گفت :ننه سر به سرم نذار .حرفی بود
زدم ...نه ،نه ،کتک چیز خوبی نیست؛
ممکنه بچه معیوب بشه.
یک آن دلم خواست معلم من حرفهای
زینب را بشنود ...اما او تنها نبود .رفته
رفته دیدم کتک ،چه بزنی و چه بخوری،
عادی ماست.
از محترم خانم ،همسایه دور دست و
پرنفوذمان ،شنیدم که گفت :اگر اون
فروشنده دوره گرد رو که به من کیسه و
سفیداب فروخته یکبار دیگه ببینم یک
کتک سیری به او میزنم.
و وقتی ازش پرسیدند :چرا؟ جواب داد:
ذلیل شده گچ به من فروخته نه سفیداب.
کیسه اش هم بعد دو سه بار همهش
تریش میشه .لیور لیور.
من یک روز آن فروشنده را دیدم .به او
گفتم :راهتو کج کن محترم خانم قصد
کتک داره.
گفت :همش حرفه .او را باور نکن؛ دائم
از شوهرش کتک میخوره و خیلی
دلش میخواد کتک بزنه .بعالوه ،کیسه
و سفیداب من اصله .چرا همه این محل
میخرن و شکوه ندارن؟
از او پرسیدم :کتک سیریعنی چی؟ گفت:
از معلمت بپرس نه .نه ،به نظرم یعنی
انقدر بزنه که خودش خسته بشه.
یک ساعت بعد ،در برگشتن از نانوایی
شلوغ ،فروشنده را دیدم در خوش و بش
با محترم خانم.
از همکالسم شنیدم که یکی از رفقا
دیگری را یک «حرفتی» کتک زده
است .اما معلم عربیمان به من آموخت
که «حرفت» کج و کوله و تصرف شده
«حرافه» است به معنی تندی و شدت .و
این بار پدرم گفت :اینو میگن معلم..
مشهدی عباس ،میوه فروش محله ما،
روزی به کسی میگفت :من مشتری دارم،
امروز سرم شلوغه ،تو اگه دیدیش یک
کتک حسابی از طرف من به او بزن .من
در سن و سالی که داشتم حق چون و چرا
نداشتم .پرسیدم :آخه ...مشتی عباس
میوه فروش خندید و گفت :نه بچه جون،
نه او میزنه و نه میخوره .حرفیه میزنیم
دلمون واشه.
کتک ضربه ای است که یکی با دست
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از :هوشنگ دان

غیرمسلح به کت و کول دیگری بزند
و «کت و کول» شانه و حوالی آن است.
کتک در اصل بازی است؛ بازی دو کودک.
کتک بازی منحصر به آدمها نیست و
نزد حیوانات هم به تمام وجود دارد .و
نزدیکترین به ما میمونهایند.
بازی دو هم سن ابتدا از میل یک تن آغاز
یا پیشنهاد میشود .و اگر طرف بپذیرد
بازی ادامه مییابد تا وقتی که میل به بازی
نزد یکی از آن دو به سردی رود .در این
حال اگر دیگری اصرار کند بر ادامه بازی
به احتمال زیاد کار به اختالف میکشد و
اختالف به کتک کاری میرود.
کتک از شیوه رفتار کودکان منشاء گرفته
و بزرگترها که فرهنگش را در خود دارند
از آن ابزاری برای انتباه کودکان ساخته
اند .بجز بازی ،گاهی رقابت و حسد و میل
داشتن یا میل به تسلط باعث کتک کاری
میشود.
کتک یک ضربه کوتاه است .یک شوک
است .وقتی شدت یابد بین دو یا چند تن
حتما به کتک کاری میرود.
و این بزرگترها سرایت داده اند پدیده
کتک را به کل جامعه و مداومش ساخته
اند در طول زمان و پیش از آن که جامعه
آگاه شود بر زیان آن.
اگر علوم جدید ،خاصه آنها که به
رفتارشناسی میپردازند ،زیان کتک را
برنمینمودند ،کتک ادامه مییافت و حتی
معایب آن چشم پوشی میشد.
***
مرتضی خان از در که وارد شد همسرش
از کتک کاری بچه ها به او شکوه کرد و
من دیدم که جواب شنید :کتک کاری
بچه ها بازیه .و نگفت یا ندانست که بچه
ها از بازی به کتک کاری رفته اند.
بزرگترها کتک را حق خود میدانستند .و
اگر بچه ای جرات میکرد بر تالفی ،به او
حالی میکردند که :بچه دست روی بزرگتر
بلند نمیکنه .و همین بچه صبر میکرد تا
بزرگ بشود و تالفیاش را سر بچه ها در
آورد.
یک بار در مدرسه ابتدایی شاهد بودم که
بچه ها در کتک کاری اند .ناظم مدرسه
آنها را از هم دور کرد اما جدا جدا آنها را
کتک زد؛ با دست و با چوبدستی .انگار
میخواست به آنها بفهماند که کتک زدن
حق مدرسه است اما اسمش را دولت و
مقررات گذاشته است «تنبیه بدنی» در
مقابل «تربیت بدنی».
من تا سال  ۱۳۲۰شمسی شاهد این
پدیده بودم .کتک که میآمد به ّجو مدرسه
اسمش میشد تنبیه .و تنبیه حق معلم و
ناظم و مدیر و فراش مدرسه بود.
تهدید و تاکید بر شدت کتک (ضربه
محکم) عادی بود .میگفتند :چنان کتکی
بزنمت که بلند نشی.
وقتی کسی کاری میکرد خالف میل عامه،
میگفتند :تنش میخاره .یعنی دلش کتک
میخواهد .یعنی مستحق کتک است.

اگر کسی کتک میخورد و جا نمیزد
میگفتند :کتک خورش دایره یا ملسه.
یعنی از کتک نمیترسه؛ یا قوی است یا
بیرگ.
ضربه کتک گاه نشانی بر لباس و ظاهر
بچه ها میگذاشت و نمیشد پنهان کرد .در
این حال به محض رویت میگفتند :کتک
کاری کردی؟ حقته .یک روزی خونین و
مالینتمیکنند.
ابتدا بی پرس و سئوال بچه محکوم بود.
پس مالمت بار کتک میشد .بعد میرفتند
به پرس و جو که :بگو ببینم چی شده؟
و اگر توضیحات قانع میکرد آنها را ،فرد
کتک خورده ناگهان میشد یک معصوم و
یک مظلوم.
پس غیرتی میشدند و بچه را میکشاندند
تا در خانه ضارب؛ یعنی کتک زن .و این
بار بزرگترها به جان همدیگر میافتادند بی
نتیجه .پس میرفتند به نفرین .و دستور
صادر میکردند که :دیگه حق نداری با اونا
معاشرت کنی.
اکبر را دیدم به مادرش میگفت :آخه
مصطفی دوست جنگ منه .میریم آشتی
میکنیم .من هم او را زدم .دماغش خونی
شد .و قضیه تموم میشد تا کتک کاری
بعدی.
در مورد معلمها تنبیه بچه خاطی گاهی
کف دستی بود .در مدرسه ما بچه خاطی
را با ترکه انار میزدند .کف دستی خطرزا
بود.
من معلمی را دیدم که شاگرد را نمیزد اما
برای هر خطا یک صفر میگذاشت جلو
اسمش .یک بار بیجهت قربانی داوری
معلمم شدم در کالس سوم ابتدایی و او
تا آخر هفته نیامده جلو اسمم صفرها
را ردیف کرد .یک روز و نیم آخر هفته
همه ساعتهای نیامده من مزین به نمره
صفر شد؛ در حالی که دو روز پیش من
در مسابقه فارسی ،امالء ،انشاء ،و لغت
معنی توی شهرم بین همکالسیها در
همه مدارس نمره اول شده بودم .و یک
دوجین مداد رنگی هم جایزه گرفته بودم.
پدرم در برخوردی با او ،بسیار نرم
مالمتش کرد .پوزشها خواست ...چه
فایده .من هنوز در چرای آن بیدادم.
پدرم شکایت نکرد .مدیر مدرسه دفتر
کالس را نو کرد و سر و صداها بلند شد .و
ما در سکوت.
***
کتک به ضم کاف و فتح تا همان
چوبدستی قلندران و گازران است؛ به
عقیده فرهنگ نویسان .اما سابقه اش
در طبیعت و سائقه حیوانات است .کتک
را کوتک هم نوشته اند .یک نوع کتک
خاص هم هست که هپونی نام دارد .و
توسری و لگد (در کونی یا تو کونی) هم
داشتیم.
در  ۱۳۲۹در اهواز به معلمها دستور
محرمانه و در گوشی میدادند که از عقب
به شاگرد خاطی لگد نزنید زیرا در هوای

گرم آنجا بیضه ها آویزان ترند و خطر قر
شدن و مرگ را دارد.
نمی گفتند نزنید؛ حق ندارید ،قدغن
شده .میگفتند برای زدن احتیاط کنید.
به موازات کتک در خانه و مدرسه واژه
های سیلی ،چک ،کشیده ،تپانچه به عهد
ما ورد زبانها بود .خورنده معموال صدایش
در نمیآمد .طوری بود که حق همیشه با او
بود که میزد« .چنان زدم تو گوشش که
رب و روبّشو یاد کرد”.
ّ
هر زدنی همراه با فحش و ناسزاها بود.
فحش چاشنی هر نوع کتک بود .حرکت
دست زننده با الفاظ در رابطه بود.
ناسزاگویی موزیک حرکات دست و پا
(لگد ـ درکونی) میشد.
سالی در آمریکا کتک کاری دو مرد را
دیدم .کتک میزدند اما فحش نمیدادند.
در اروپا همین را دیدم و همان را .نزد ما
فحش برای تحقیر است اما فحش و ناسزا
بدون بکار بردن دست و پا رجز است.
در اصفهان دو جوان دشمن هم را دیدم.
و دیدم یکی به دیگری گفت :برو اونور
بسون .پی َرن
خیابون فحش بده فحش ّ
(پیرهن) گرونه.
در مدارس کتک میزدند؛ آن هم با ترکه
انار ،با خط کش ،با چوبدستی ،ولی
میگفتند :تنبیه بدنی قدغن شده است.
معلمان قدیمی که از عهده بچه های نسل
جوان برنمیآمدند میگفتند :خدا لعنت
کنه اونو که تنبیه بدنی رو قدغن کرد.
در مدارس از جمله ابزار تنبیه بدنی چوب
و فلک بود .مجرم به پشت میخوابید
روی زمین .دو پایش را الی چوبی که
به دو سرش طنابی وصل بود مینهادند.
چوب را میچرخاندند .پا به بند میرفت و
با چوب میزدند کف پا .به نظرم این رسم
از داروغه ها به مدارس آمد .من در کالس
سوم دیدم ناظم مدرسه به فراش گفت:
برو چوب و فلک رو بیار.
در کالس دوم ابتدایی معلم خوش سیما
و خوشنویس و متجدد ما هر بار خواست
همکالس تپل مرا فلک کند از شلوار پاره
احمد پله دولش در میآمد و معلم حرف
بدی میگفت و منصرف میشد .اما معلم
متجدد ما رفته رفته متوجه شد که احمد
پله عمدا آن شلوار را میپوشد که تنبیه
نشود.
معلم متجدد ما یک روز سوزن نخ آورد
اول شلوار احمد پله را دوخت اما تا
خواست فلکش کند ما بچه ها که از این
صحنه بسیار خندیده بودیم التماس
کردیم ببخشندش و معلم متجدد ما
خندید و بخشید.
من بعدها احمد پله را در بازار لحاف
دوزیهای شیراز دیدم که خوشحال بود
در کارش .به من گفت :یادته؟ ...چقدر
خندوندم بچه ها رو .مدرسه به درد من
نمیخورد .و افزود :یک لحاف دوختم چند
سال پیش هدیه آقا معلم کردم نپذیرفت.
منو بوسید پولشو بیشتر هم داد.

شاید باور نکنید ،سال  ۱۳۲۶در
دانشسرای عالی (باغ نگارستان) تهران
رییسمان استاد تاریخ بود .آن سال زیر
آن درختهای کهن باغچه را چمنکاری
کرد .تابلویی زد که «در باغچه و چمن
نروید».
بچه ها عمدا میخواندند «ن َرویَد ».یکی
دل به دریا زد رفت توی باغچه و چمن.
رییس دیدش .دوید دنبالش و کتکش زد.
دانشجو کتک کمی خورد و شکایت کرد.
در جلسه محاکمه گفته بود من خواندم
«ن َرویَد» رییس باید ا ِعراب را میگذاشت.
اعضاء هیات زدند زیر خنده و حق دادند
به دانشجو و رییس هم آمد و شنید و
خندید و دانشجو را بوسید .و دیگران و
ما گفتیم رییس یادش رفته تنبیه بدنی
قدغن است ،باید داوری بشه .ولی کسی
به ما گوش نداد .البته رییس ما بسیار
وطن پرست بود .بعدها هم سناتور شد.
***
با واژه های فوق ور میرفتم .فکر کردم
به کتک کاری لغوی ام ...که ضجه زنی
به گوشم رسید .پریدم توی کوچه .دیدم
مرد جوانی گیسوی زنی را میکشد و زن
هم در فریاد و مقاومت است و هم با او
میرود .شناختمش .رفتم جلو .مصطفی
بود .فریاد زد :برو کنار وگرنه دوستیمون
بهم میخوره.
پشت کردم به هر دو .زن فریاد زد:
آقا محض خدا نرید ،این منو میکشه.
برگشتم .دعوتشان کردم به یک ظرف
آب یخ .مادرم آمد به کمک .مصطفی به
مادرم سالم کرد و گفت :اون کاسه آب
یخ رو میخوام ،دارم دیوونه میشم .مادرم
هم مهمان را برد داخل حیاط نشاند روی
قالیچه ،کنار باغچه و لب حوض .صغرا یک
قدح سکنجبین نثار لب و لوچه خشک
ما کرد.
صغرا را هرگز ما دست کم نمیگرفتیم .این
بار هم روی دست همه بلند شد و سکوت

را شکست .گفت :دعوا نداشتید ،تشنتون
بود ...نه؟ همه زدند زیر خنده...
مصطفی رو کرد به همسر کتک خورده
اش و گفت :اینا همشون محرم من اند؛ از
بچگی تا حاال .هرچی داری بگو .حرف من
اینه که تو چرا تنها رفتی سینما تا یوسف
و زلیخا را ببینی و من نمیدونم کجایی.
زهرا گفت :من تنها نرفتم ،با دوستم
مهرانگیز رفتم .بارها بتو گفتم بریم این
فیلمو ببینیم .نیومدی .پریروز به تو گفتم
اگه نیای تنها میرم .تنها رفتم .تو راه
مهرانگیز را دیدم .گفت من هم میام .تو
سر کارت بودی .ما رفتیم سینما .عیبش
کجاس؟
و زد به گریه و گفت :سرم داره تیر
میکشه .بعالوه ،به چه حق مثل یک
جالد گیسوی بافته مرا کشیدی؟ مصطفی
سرش را انداخت زیر و آرام گفت :شاید
میبردمت سینما .ولی وقتی گفتی یوسف
را دوست داری برزخ شدم .صغرا گفت:
بگو حسودی و فارغ ...اما مرد حسابی،
آدم به یوسف روی پرده که حسود
نمیشه.
مادرم آرامش کرد و گفت :زهرا جون،
نمیشد یک دو روز دیگه صبر کنی و با
شوهرت بری؟ زهرا گفت :روز آخرش بود.
بریدببینید.
مصطفی گفت :چرا به من نگفتی روز
آخرشه؟ و زهرا جواب داد :تو همیشه
بُغ میکنی .با شیشه سرکه که نمیشه
حرف زد .حاال بهت بگم .دست رو من
بلند کردی .این را از کی یاد گرفتی؟ تو
که اینطوری نبودی ،حتما گرما به سرت
زده .مصطفی گفت :مرد حق نداره دست
رو زنش بلند کنه؟ صغرا پرید تو حرفش
و گفت :مرد غلط میکنه دست رو زنش
بلند کنه.
مادرم باز آرامش کرد.
مصطفی از من سیگار خواست .نداشتم.
صغرا سیگاری آورد گذاشت جلوش و

گفت :سکنجبین بنوشید .سیگار آن هم
توی این هوای گرم؟ حاال هر جور میلتونه.
مادرم دست زهرا را گرفت همراه صغرا
رفتند تو اتاق و شنیدم از فیلم و و قصه و
یوسف و زلیخا پرسید.
من ماندم و مصطفی و دود سیگار و
سکنجبین .ناگهان پرسید :بگو ببینم
یوسف چطور آدمی بوده .میخوام بدونم
من از اون بدترم؟ گفتم :نه .یوسف مردی
بود که در برابر تمایالت زلیخا مقاومت
کرد .و همینو ،همین.
مصطفی حیرت کرد و پرسید :مگر همچو
چیزی میشه؟ گفتم :میبینی که شده.
البته قصه اینطوریه .ولی در عالم واقع هم
شدنیه .کافی است تو دلت نخواد .به دلیل
اعتقاداتت ،به دلیل حرمت به سروری
مثل زلیخا ،به دلیل ترس از عاقبت کار و
یا حجب و حیا،
و باالخره مسئولیت یوسف مقرب قدرت
سیاسی مصر که باید نمونه درستی باشد.
مصطفی گفت :من فقط اون «دلت نخواد»
را میفهمم باقی رو نه.
زدم به پشتش و گفتم :همه مون مثل
همیم .زنها سر رسیدند .مادرم گفت:
اگه یوسف اونه که من از زهرا شنیدم
هر وقتفیلم را بیارن میرم سینما ،دو دفعه
هم میرم .مصطفی گفت :مهمون من .صغرا
گفت :انگاری سکنجبین کارشو کرد.
مصطفی گفت :دستت درد نکنه .و بلند شد
و زهرا را بوسید که «بریم خونه عزیزم»...
زهرا گفت :سرم درد میکنه .من اینجا
میمونم یا میرم خونه مادرم ولی دلم
نمیخواد مادرم بفهمه چه به سرم اومده.
طاقت نمیاره .میاد سراغت .بدتر میشه
وضع ما.
مادرم گفت :قدم سر چشم .هر چند وقت
خواستی بمون .اینجا خونه خودته .زهرا به
اتاق برس.
مصطفی قبول کرد و من مسافتی همراهش
رفتم.
همچو که خواست جدا بشه پرسید :چرا
موهاشو کشیدم؟ من که عاشق موهاش
بودم! بهش گفتم :اگه امشب تنها اذیت
شدی بیا پیش خودم .یا من میام پیش تو
ولی سعی کن بخوابی.
***
مصطفی دوست دبستانی من بود .تا کالس
هشتم با هم بودیم .غالبا با هم میرفتیم
مدرسه و با هم برمیگشتیم .خانه او دویست
متری باال دست خانه ما بود.
یک روز بهاری توی زنگ تفریح به من
گفت :از فردا دیگه نمیام ،میرم پیش پدر و
عموم به کار و کاسبی .دوست دارم.
رفت و سال بعد از پدر و عمو جدا شد و
شد نفر دوم در یک مغازه بزرگ چینی
آالت .مستعد کار و کسب بود .مردم
دوستش داشتند .صمیم و خوش چهره
بود؛ دست پاک و خوش زبان .صاحب کار
او را ده سال بعد به دامادی گرفت و کارش
ادامه دارد
سکه شد.

گوش کن پندا ی پسر وزبهر دنیا غم مخور

غم مخور

گفتمت چون دور حدیثی گرتوانی داشت هوش

محمد رضا نستار

طنزنویسی که نام مستعار ندارد!!!
نام فامیل من « نستار» است نه «نسناس»
خواب خوش
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رفتم به سوپر مارکت نزدیک اداره
اجناس به هر گوشه اش انباشته دیدم
پربود زپودرو شکر وگوشت وحبوبات
بالچندکوپن چندقلم جنس خریدم
زین واقعه خوش بودم ودلشاد  ،که ناگاه
باهمهمه ی بچه ام ازخواب پریدم
س :باسالم واحوالپرسی خدمت آقای
نس...
ج  :نستار ،قبل ازهرچیز باید عرض کنم که
نام خانوادگی من نستار است ونه
نسناس واص ً
ال خوشم نمی آید که بعضی
ها به شوخی من را نسناس صدا می
کنند .لطف ًا به ماشین نویس ومصحح
و ...نمیدانم صفحه بند وهرکس مسئول
چاپ گفت وگوی ما خواهد بود تأکید
بفرمایید به اشتباه نسناس ننویسند.
س  :بله  ،به چشم  .حتم ًا دقت خواهیم کرد
حاال  ،حال شما چطوراست ؟
ج  :شکرخدا بد نیستم.
س  :بفرمایید شمادرچه سالی  ،کجا و
چگونه متولد شدید؟
ج :بنده ی گویا سراپا تقصیر  ،پس از
نه ماه ونه روز ونه ساعت ونه دقیقه
زندگی آرام وراحت وبی خبراز
همه چیزوهمه کس  ،به اجبار و زور
وگریه زاری درسال  ۱۳۱۰خورشیدی
درمنزل قراضه ای واقع در بندرانزلی
ازشکم مادر گرامیم به این دنیا تبعید
شدم .
س :ازکودکیتان بگویید.
ج :واال یک کمی که راه افتادم  ،تا آمدم
به خودم بیایم وبادروهمسایه
وشهرودیارم آشنابشوم  ،شش  -هفت
ساله بودم که تبعید دوم پیش آمد
وبنده ی گویا سراپا تقصیر رابه تهران
تبعید کردند.

س  :ودرتهران به مدرسه رفتید.
ج :بله  ،متأسفانه  ،واز همان هفت سالگی
تا هفتادسالگی وحتی همین امروز صبح
باخداوندرازونیاز کردم که :

رازونیاز
سرسجاده  ،صبح  ،وقت نماز
دست برداشتم به رازونیاز
کای خدای غفورو جل عال
التفاتی نما به مردم ما
ظلم  ،هرکس کند بدون دلیل
بسپارش بدست عزرائیل

حافظ
آن که بیخود زند به خلق تشر
چرخ اوکن به لطف خود پنچر
حق ما آنکه می کند تضییع
کیفرش رابده به وضع فجیع
خلق را طاقت ازگرانی طاق
از «یومورتا» گرفته تا «ات» و «یاق»
تاجرو کاسب وفروشنده
همه درکارخویش ورزنده
الغرض بندگان درگاهیم
لطف وهمراهی ترا خواهیم
س :تاچه پایه ای درس خواندید
ج :تحصیالتم راتابدست آوردن کرسی
استادی دانشگاه درتهران بپایان
رسانده ام.
س :ازچه سالی نوشتن طنزرا شروع
کردید؟
ج :بنده برخالف بعضی از شاعران و
نویسندگان که از توی قنداق شروع به
نوشتن وشعرگفتن کرده اند  ،از شانزده
سالگی برای ذوق آزمائی مطالبی
درقالب طنز به نظم برای نشریات آن
روز تهران مانند امید  ،ترقی  ،صبا و

توفیق می فرستادم که همه اش به
مقصد می رسید یانمی رسید وبعضی
هایش چاپ می شد.
س :اززندگی درتهران راضی هستید؟
ج :اجازه بدهید جوابتان را بااین شعر
بدهم:

راه بندان
کالفه گشتم وبی حال وداغان
زدست راه بندان های تهران
بسی سنگین بود ما ِر ترافیک
بسامان کی رسد کارترافیک
زمیدان ونک تا سبلزه میدان
سه ساعت مانده ام درراه بندان
به پشت ُرل بسی دراضطرابم
گهی درحال چرت وگاه خوابم
زبس وررفته ام باگازودنده
که گشته رگ به رگ پاهای بنده
رئیسا ! گرسه ساعت دیرکردم
بدان درراه لبندان گیر کردم
زفرداصبح بی فیس وافاده
س ِر کارم روم پای پیاده
س :بسیارعالی  ،جوابم را گرفتم  .گویا
شما مطالب طنزی هم به نثر می نوشتید
ومی نویسید؟
ج :اولین داستان طنز کوتاهم که با نام
« مشهدی حسین پدرایرج وسلم
وتور» برای هفته نامه توفیق فرستادم
درچندین نشریه دیگر ازجمله
خواندنیها به نقل از توفیق چاپ
شدوکلی امیدوارم کرد وازآن پس
داستان ها ومقاالتی به شوخی وطنز
نوشتم.
س :اشعارتان نشان می دهد که دل پُر
خونی اززندگی درتهران دارید وبا
مشکالت فراوانی روبرو هستید.
مهمترین مشکل شهرتهران چیست ؟
ج :تهران مشکالت زیادی دارد که
اگر بخواهم عرض کنم مثنوی هفتادمن
کاغذ شود .که البته خودشماهم بااین
مشکالت روبرو هستید ولی یکی از
مشکالت کالفه کننده :

تلفن مشکلی است درتهران
که تورا جان به لب رسد از آن
روز  ،صفرش نمی شودآزاد
نتوانی گرفت شهرستان
وربگیری به فرض قزوین را
پاسخت را دهند اززنجان
گربگیری شماره ای را صبح
وصل گردد غروب  ،وقت اذان
وسط حرف های تو  ،دوسه َکس
پابرهنه دوند درمیدان
درشروع مکالمه گردد
قطع وگیرد مخاطبت خفقان
می کشد سوت ومی کند خش خش
پرده ی گوش را کند داغان
آنچنان سخت کرده برماکار
که زخیرش گذشته ایم آسان
س :آقای محمدرضا نستار شما خوش
نویس هم هستید وقطعه های زیبائی
با خط خوش نوشته اید که بسیارزیبا
واستادانه است .
ج :لطف ًا قرار نشد که بنده را دست
بیندازید .یکی را پیدا کنید که هردو ،
دستش بیندازیم.
س  :نه شوخی نمی کنم  .خطاطی و
خوشنویسی را چگونه فراگرفتید؟
ج :شما بمن محبت دارید .واال  ...استادم
درزمینه ی خوشنویسی ( که دراین
رشته هم چیزی نشدم ) مرحوم
استاد حسین میرخانی بود وچندسالی
درخدمت ایشان شاگردی کردم
وحاالهم ازروی عشق وعالقه ای که به
این هنر دارم گه گاه دستی به قلم می
برم وتابلوهائی درست می کنم .
س :درطنزنویسی هم استاد ،راهنما و
مشوقی داشته اید؟
ج :درعرصه ی شعر  ،طنز ومطایبه (که
دراین زمینه هم بضاعتی ندارم ) استاد
بزرگوار ابوتراب َجلّی مشوق وراهنمای
من بوده اند که حق استادی به گردن
من دارند.
س  :شما شعر طنز دارید باعنوان بچه ی
زیادی  ،این شعر را به مناسبت گفته اید؟
ج :عرض می کنم خدمت باسعادت
جنابعالی که  ،زمانی وزارت بهداشت
ودرمان وآموزش پزشکی اعالم کرد
«فرزند کمتر زندگی بهتر» و « دوبچه
کافی است » من هم به این مناسبت
این شعررا گفتم :

بچه زیادی
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زمانه ضامن هربچه ی زیادی نیست
بقای نسل ازاین راه غیرعادی نیست
گناه بچه ی ناخواسته گردن توست
مگو که خواست حق بوده وارادی نیست
«عالج واقعه قبل ازوقوع باید کرد»
کهچارهاتچودراینچالهاوفتادینیست

امسال نیز همانند سالهای گذشته
ایرانیان خارج ازکشور برای یکدیگر
ازطریق پست  ،ایمیل و تلفن وبندرت
حضوری فرارسیدن نوروزرا شادباش
گفتند .به دو نمونه از این شادباشهای
نوروزی که بصورت کارت تبریک

است اشاره می کنیم  :درزیر کارت
تبریک پروفسور حسین صادقی مقیم
سویس را می بینید که سروده خودرا
دروصف بهار ونوروز در کنار سفره
هفت سین آورده است .و تأکید دارد
که به نوروز فرخ به شادی گرائید.

جنسقسطی
قشر محروم وضعیف ودردمند
هست مستضعف ترینش «کارمند»
صبح باشد دراداره فکر شام
هادارد زناداری مدام
شکوه
تا نگردد پیش اهل خانه خیط
می خرد اجناس قسطی پیط پیط
بسکه قسط فرش داده یالباس
آخرهرماه باشد آس و پاس
می رسد دراین میان هردم ندا:
کارمندا هرچه می خواهی بیا
آب  ،قسطی  ،بادقسطی  ،خاک قسط
کفش قسطی  ،شانه ومسواک قسط
بند تنبان قسط ومرغ و غاز قسط
منقل وغربال وخاک انداز قسط
هرچه می خواهی زمبل وتختخواب
می دهم قسطی که گردی کامیاب
بوق و ُکرنا بیدریغ
الغرض با
کارمندان رازنند هرروز تیغ
میان
دراین
بینوا
کارمند
می خرد پیوسته اجناس گران
سوی قرض وقوله واندوه ورنج
می رود با سرعت هشتادوپنج

ودرزیر کارت تبریک یکی از
ایرانیان موفق مقیم سویس آقای
شهریار غریبی رامی بینید که در
مونترو سویس یک گالری فوق
العاده جالب از هنرهای ایران را
گردآورده است  .طرح این کارت

را درروی جلد شماره نوروزی آزادی
چاپ کردیم که دیدید .این طرح با
نام پرچم ایران از خوشنویس معروف
ایران امیر احمد فلسفی است که
درایران زندگی می کند.
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کیخسروبهروزی

تلفن های تهران

«حمید» و «مهری» اگر آمدند  ،دیگر جا
برای«مهوش»ونوشآفرین»و«شادی»نیست
برای«اقدس»و«احمد»اگرخریدیکفش
دگر توان خریدت برای «هادی» نیست
غ ََرض به جان همین هشت بچه ام سوگند
بالی بدتری ازبچه ی زیادی نیست
س :خودشما واقع ًا چندتا بچه دارید؟
ج :سه فرزند وسه نوه دارم .
س :اآلن کارمی کنید ،شاغلید؟
ج :نخیر بازنشسته ازیکی ازبانک ها
هستم  .ولی خوب چون حقوق
بازنشستگی دخل وخرج نمی کند
دربخش خصوصی به کار مشغولم
ویک حقوق بخورونمیری هم از آنجا
می گیرم که پول بنزین رفت و آمدم
هم نمی شود .ولی بهتراز خانه نشستن
وبا خانم یکی به دو کردن است .
س  :بااین هزینه سرسام آور واین گرانی
حق با شماست .
ج  :از خرج زندگی نگویید که بغضم
می ترکدواشکم جاری می شود.
می دانید که زندگی ما کارمندان
بازنشسته وحتا آنان که درسه جا
درروز کار می کنند قسطی است  .ما
قسطی زندگی می کنیم  .قسطی نفس
می کشیم  ،قسطی می خوریم وقسطی
می خوابیم  .شعری دراین مورددارم
که برایتان می خوانم وشمارا به خدای
بزرگ می سپارم شماهم بروید به
زندگیتان برسید که این کارها برای
شماهم نان نمی شود:

تبریک نوروزی ایرانیان خارج از کشور

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه

شکی نیست که در جهان  ،رنج وبدبختی
زیادی هست  .عده ای تحمل ددردورنج را
برای تهذیب اخالق انسانها توجیه کرده
اند  ،بااین حال شمار انسانها در جهان ،
درمقایسه با همه ی موجودات با احساس
 ،اندک است .وآنها نیز اغلب بدون نیاز به
تهذیب اخالق رنج فراوان می برند.
موجودی آنچنان قدرتمند بادانش بی
پایان مانند خدا که توانست کائنات را
بیافریند ودرفکر محدود ما قادر متعال
ودانای کل است ولی از همدردی باما
رویگردان است  ،مگر فرض براین نیست
که احسان وبخشندگی او نامحدود باشد.
تحمل رنج میلیونها جانور تا آخرالزمان
برایش چه سودی دارد؟
این بحث بسیار قدیمی از وجود  ،تحمل
دردورنج دربرابر وجود «علت العلل»
هوشمند به نظر من کهنه شده است .
درحالی که  -همانطور که اشاره کردم -
تحمل رنج با نظری که همه ی
موجودات آلی ( ارگانیک) از طریق
انتخاب طبیعی رشد وتکامل یافته اند ،
مطابقت دارد.
این روزها بحث وجدل عادی برای وجود
خدای هوشمند براساس ایمان باطنی و
احساسات عمیق اکثر مردمان ناشی می
شود .هندوها ومسلمانان و دیگران به
همین شیوه بشدت از وجود خدای واحد
یا خدایان یا مانند بودائیان از عدم وجود
خدا  ،دفاع می کنند .قبایل بدوی فراوانی
هستند که مطلق ًا نمی توانند به آنچه ما خدا
می نامیم معتقد شوند؛ درحقیقت آنان به
ارواح و اشباح ایمان دارند :همچنانکه
تایلور( )۱وهربرت اسپنسر ( )۲نشان
داده اند چگونه این اعتقادات دربین آنها
بوجود آمده است .
درگذشته درنتیجه ی چنین احساساتی
که به آنها اشاره کردم ( اگرچه ایمان
به دین درمن چندان قوی نبود) بوجود
خداوجاودانگی روح ایمان راسخ داشتم .
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Edward Barnett Tylor()۱
()۱۰۱۷-۱۸۳۲مردم شناس انگلیسی و
پایه گذار مردم شناسی فرهنگی
()۱۹۰۳-۱۸۲۰( Herbert Spencer-)۲
فیلسوف وجامعه شناس انگلیسی  .او تحت
تأثیر داروینیسم بود.

درخاطرات روزانه ام  ،زمانی که در میان
جنگل با شکوه برزیل ایستاده بودم ،
نوشتم  « :غیر ممکن است ایده ی شایسته
ای از احساسات واالی شگفتی  ،تحسین
ومحبت که ذهن را تعالی می بخشد ،
ابرازکرد ».براستی قانع شده بودم که
چیزی بیش از دم وبازدم محض در بدن
انسان وجوددارد  .من این را بخوبی بخاطر
دارم  .اما اکنون با شکوه ترین صحنه
ها باعث چنین ایمان واحساساتی درمن
نمی شود.اما شاید واقع ًا من کوررنگ
شده ام واز دیدن سرخی که همگان می
بینند  ،عاجزم  .این بحث زمانی ارزش
دارد که همه ی مردم از تمامی نژادها
بوجود خدای واحد باطن ًا ایمان داشته
باشند ومی دانیم این امر بسیار از حقیقت
بدور است  .از این رو نمی توانم تصور
کنم ایمان باطنی و احساسات واقع ًا
دلیلی بر وجود چیزی خارج از ما باشد.
حالت روانی که قب ً
ال صحنه ای درمن ایجاد
هیجان کرد وعمیقا با اعتقاد به خدا پیوند
خورد  ،اساس ًا متفاوت از آنچه اغلب حس
اعجاب خوانده می شود  ،نیست .؛ به
هرحال دشوار است بعدا ً این احساس
را توضیح دهد وبسختی می توان آن را
دلیلی بروجود خدا ارائه کرد .
دررابطه با فنا ناپذیری  ،به نظر من
این اعتقادی قوی و تقریب ًا عریزی است
 .با توجه به نظریه کنونی که بیشتر
فیزیکدانها از آن دفاع می کنند این است
که خورشید با همه سیاره ها زمانی سرد
خواهد شد مگر اینکه جرم عظیمی به
خورشید برخورد کند و به آن حیات تازه
ای ببخشد .من براین باورم که انسان در
آینده ی دور موجودی کاملتر از حاال
خواهد بود .اما فکر اینکه انسان وهمه
موجودات بااحساس  ،بعداز این همه
پیشرفت دراز مدت و آهسته  ،محکوم
به نابودی کاملند ،غیر قابل تحمل است .
اما برای کسانیکه به بقای روح انسان
ایمان دارند  ،ویرانی جهان به نظرشان
وحشتناک نیست .
منشأ دیگر ایمان به خدا مرتبط با دلیل ،
نه بااحساس  ،برایم بیشتر قابل قبول
است .
کام ً
ال دشوار یا ترجیح ًا غیر ممکن است که
تصور کنیم این کائنات عظیم وشگفت آور

قسمت نهم
به اضافه ی انسان با ظرفیت نگاه به گذشته
و آینده دور  ،نتیجه تصادف یا جبر بوده
است  .بااین طرز تفکر ناچار احساس می
کنم که به «علت العلل» روی بیاورم که
دارای ذهنی هوشمند ودرپاره ای از جهات
شبیه انسان است  ،بنابراین شزاوار این
هستم خودرا خداپرست ( )Theistبنامم.
تا آنجا که بخاطر دارم این نتیجه گیری
هنگامی که « منشأ انواع» را می نوشتم ،
درمن قوی بود .از آن زمان این امر رفته
رفته بادگرگونی زیاد ضعیفتر شد  ،سپس
شک وتردید سربرآورد  :آیا ذهن انسان -
همانطور که من کام ً
ال باور دارم  -از ذهنی
به همان پستی که پست ترین حیوانات
دارا هستند  ،رشد یافته است  ،می تواند
وقتی به این نتیجه عالی می رسد  ،قابل
اعتماد باشد؟ این محتم ً
ال نتیجه ی ارتباط
بین علت ومعلول نیست بلکه صرف ًا مربوط
به تجربه ی موروثی است  .ضمن ًا نباید از
نظر دور داشتاز احتمال تلقین دائمی باور
به خدا درذهن کودکان که عمیق ًا نقش
می بندد و شاید نتیجه ی موروثی برمغز
آنان باشد که هنوز رشد نکرده اند ،
بنابراین برآنان محتم ً
ال دشوار خواهد
بود اعتقاد به خدارا دور بریزند؛ همچون
میمون که نمی تواند غریزهی ترس وتنفر
از ماررا از خود دور کند.
من ادعا نمی کنم که می توانم کمترین
پرتوی براین مسئله غامض بیندازم  .راز
آغاز همه چیز برما حل ناشده است  .اما
من یکی از اینکه الادری  /ندانم کیش
( )Agnosticباقی بمانم  ،راضی وخشنودم .
انسانی فاقد اعتماد به نفس که همواره
به خدای دارای ماهیت انسانی یا به وجود
آینده ای همراه با مکافات وپاداش باور
دارد وامیال وغرایزش را که به نظرش
بهترین اند  ،دنبال می کند ...از سوی دیگر
انسان به آینده وگذشته اش می نگرد
واحساسات متفاوت  ،آرزوها وخاطرات
خود را بازبینی می کند.آنگاه خودرا مطابق
با رأی ونظر هوشمندترین آدمیان می
انگارد که مساعد با خواسته های اجتماع
است واین باعث رضایت خاطر اوست
 .اگر به صالح دیگران عمل کند ،
تحسین همگان را کسب می نماید واز
دوستی کسانی که بااو می زیند برخوردار
می شود وبرپهنه ی خاک  ،بی شک

خوشبخت خواهد بود.
بااینهمه بتدریج برایش غیرقابل تحمل
خواهد شد که از دلبستگی های شادی
آور وامیال خویش که زمانی عادت ًا برایش
غریزی بود  ،پیروی کند .خردوشعورش
گاهی به او می گوید خالف عقاید دیگران
عمل کندکه دیگر تحسین دیگران
رابرنمی انگیزد.اما او بی هیچ کاستی
خشنود است که آگاهانه ازراهنمای
باطنی یا وجدان خویش پیروی کرده است
 .به عنوان مثال خودمن براین باورم که
بحق با ازخودگذشتگی بی وقفه زندگی ام
راوقف دانش کرده ام وازاین که مرتکب
گناهی شده باشم احساس ندامت نمی
کنم  .اما پشیمانم که بیش از این برای
همنوعانم کار نکرده ام .
تنها بهانه ی من که بهانه ای ناکافی است
بیشتر بخاطر ناخوشی و توانائی ذهنی ام
است که برایم دشواراست ازیک موضوع
یا مشغولیت به کار دیگری بپردازم  .من با
رضایت خاطر کامل می توانم تصور کنم
کاش تمام وقتم  -نه بخشی از آن  -را
به صرف نوعدوستی ()Philanthropyمی
کردم  .دراین صورت می توانست خط
مشی بهتری باشد.
هیچ چیز قابل مالحظه تر از بسط شک
گرائی ( )Scepticismوخرد گرایی
( )Rationalismدردوره ی دوم زندگیم
نیست .
پیش از اینکه برای ازدواج آماده شوم ،
پدرم به من توصیه کرد شک را بادقت
پنهان کنم ؛ زیرا زن وشوهر هایی را می
شناخت که به این سبب دچار سیه روزی
ومصیبت شدند  .همه چیز تااندازه ای
بخوبی پیش میرود تااینکه زن یا شوهر
بیمار شود  ،آنگاه بعضی اززنها بطور رقت
آوری باشک از نجات ( )۳شوهرشان به
( -)۳رساله ی پولس رسول به رومیان ،
باب اول  -۱۶ :زیرا که ازانجیل مسیح
عارندارم چونکه قوت خداست برای
نجات هرکس که ایمان آورد اول یهود
و سپس یونانی

از ازدواجم در ۲۹ژانویه ۱۸۳۹
وسکونت درخیابان «اپرگوور»
تا ترک لندن واقامت در «داون»
در ۱۴سپتامبر ۱۸۴۲
همگی شما فرزندان من می دانید مادرتان
چه مادر مهربانی برای شماست  .او بی
نظیرترین موهبت برای من بوده است .
ومی توانم اعالم کنم در تمام طول عمرم
هروقت حرفی از او شنیدم ترجیح می
دادم هرگز گفته نمی شد.
او هرگز از همدردی بامن کوتاهی نکرده
وباحداکثربردباری ِشکوه و شکایتهای
مکرر مراازناخوشی وناآرامی تحمل کرده
است  .فکر نمی کنم او هیچگاه فرصت
انجام کار خیری را برای نزدیکانش
ازدست داده باشد.
من از بخت وشانس خودم متحیرم  .او که
از لحاظ کیفیت اخالقی بی نهایت ازمن
برتری دارد  ،چطوررضایت داد به همسری
من درآید .او مشاور هوشمند وتسلی بخش
شادی آفرین درسرتاسر زندگانیم بوده
است  .بعلت بیماری  ،بدون او شخصی
بدبخت ودرمانده بودم  .اومحبت وتحسین
همه ی اطرافیانش را کسب کرده است .
( یادداشت  :نامه های دلنشین او به من ،
بعدازازدواجمان  ،محفوظ است ).
من جدا ً شادترین فرد درخانواده ام
بوده ام  .فرزندان من  ،باید بشما بگویم
هیچیک از شما  ،حتی یک دقیقه مایه ی
نگرانی من نبوده ایدمگر زمان وضعیت
سالمتی تان.تردید دارم کمتر پدرپنج پسر
بتواند این حقیقت را کام ً
ال بگوید  :شما
هنگامی که خیلی جوان بودید  ،مایه ی
شادمانی ونشاطم بود که با همه شمابازی
کنم .باافسوس فکر می کنم آن روزها
دیگر برنمی گردد.

ادامه دارد
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زندگی نامه خودنوشت
چارلز داروین

هراس می افتند.
پدرم می گفت درتمام عمر طوالنی اش
سه زن را می شناخت که شکاک بودند.
باید به خاطر داشت او کسان بیشماری را
می شناخت وقدرت فوق العاده ای در
جلب اعتماد دیگران داشت  .وقتی ازاو
پرسیدم آن سه زن که بودند ،او بااحترام
از خواهرزنش « کیتی وج وود» باآنکه
دلیل معتبری نداشت مگر اشاراتی مبهم ،
نام برد .وعقیده داشت زن روشن بین
نمی تواند مؤمن باشد  .درحال حاضر با
آشنایان کمی که دارم ( وداشته ام) چند
خانم شوهر کرده را می شناسم که بیشتر
به شوهرهایشان اعتقاددارند.
پدرم همیشه بگو مگوئی را نقل قول می
کرد که پیرزنی به نام خانم بارلو که
مشکوک شده بود پدرم ناباوراست
وامیدواربود اورا به راه راست هدایت کند
 ،می گفت  :دکتر همچنانکه من می دانم
قنددردهانم شیرین است مطمئنم « منجی»
زنده است .

ازهمان نخستین روزها تاکنون که رشد
کردید  ،شما همه ی پسران ودختران
همیشه خوشایند ترین  ،مهربانترین ،
همدل ترین و دلسوزترین به ما وبه
یکدیگر بوده اید .وقتی همه یا بیشت ِر شما
درخانه اید ( شکرخدا  ،تاحدودی ُمکرر
اتفاق می افتد)نه رغبتی به مهمانی ونه
میلی به محضر دیگران دارم .
من فقط ازاندوه توانفرسای مرگ آنی
 Annieدر ملورن  Melvernدر ۲۴آوریل
 ۱۸۵۶رنج کشیدم که بیشتراز ده سال
نداشت  .او کودکی شیرین وبا محبت بود
وآرزو داشتم به زنی بانشاط رشد کند.
اینجا نیازی نمی بینم چیزی درباره ی
خحلق وخوی او بگویم  .زیرا کمی بعداز
ُ
مرگش خالصه ای دراین باره نوشتم .
هنوز هنگامی که بیاد رفتار شیرین او می
افتم اشک از چشمانم جاری می شود.
درطول سه سال و هشت ماهی که درلندن
بودیم  ،کمتر به کارهای علمی پرداختم.
بااینکه تاسرحد ممکن بیشتراز هرزمان
دیگری درزندگیم با جدیت کارکردم.
این علت عود مکرر ناخوشی و یکبار
بیماری وخیم دراز مدت بود .بیشتر وقتم،
زمانی که می توانستم کار کنم  ،صرف
تحقیق درباره « صخره های مرجانی»
 Coral Reefsشد که پیش از ازدواج
شروع کرده بودم وآخرین نمونه چاپی
آن را در  ۶مه  ۱۸۴۲غلط گیری کردم
 .این کتاب با همه کوچکی بیست ماه
وقتم راباکارسخت گرفت  ،برای اینکه می
بایستی هراثری درباره ی جزایر اقیانوس
آرام را بخوانم وبه بسیاری نمودارها
مراجعه کنم  .این اثر بسیار مورد توجه
دانشمندان قرار گرفت وفکر می کنم
نظریه ی ارائه شده درحال حاضر بخوبی
تثبیت شده است .

هیچیک از آثارم با چنین شوروشوقی
شروع نشد .زیرا پیش از اینکه درساحل
غربی آمریکای جنوبی صخره ی مرجانی
واقعی را ببینم  ،کل فرضیه را ازنظر
گذرانده بودم  .بنابراین فقط می بایستی
ضمن تحقیق  ،نظریه ی خودرا بوسیله ی
آزمایش مرجانهای زنده گسترش دهم .
اما باید توجه داشت که درطول دوسال
پیش از آن پیوسته به تأثیرات روی
سواحل آمریکای جنوبی وباال آمدن و
پائین رفتن زمین وعقب نشستن رسوبات
دقت می کردم  .بناچار این امر باعث شد
که بیشتر روی تأثیر نشست زمین تأمل
کنم تا عقب نشینی مداوم رسوبات ورشد
مرجانها و یا تکمیل تئوری تشکیل دیواره
های مرجانی و آب سنگ های حلقوی
. .Atoll
درطول اقامت درلندن همزمان با کار
روی صخره های مرجانی چند مقاله در
« انجمن زمین شناسی» درباره سنگهای
آب سوده نامنظم آمریکای جنوبی  ،زلزله
و چینه بندی خاک بوسیله ی کرم خاکی
خواندم  .ضمن ًا برانتشار کتاب « زمین
شناسی سفردریایی بیگل» نظارت کردم
 .هیچ چیز مانع جمع آوری اطالعات
مربوط به منشأ انواع نشد واین کار را
گاهی به سبب بیماری که کاردیگری نمی
توانستم انجام دهم  ،می کردم .
درتابستان  ۱۸۴۲از هرزمان دیگری بنیه ام
قوی تر بود و به تنهایی برای مشاهده
ی تأثیر یخچالهای طبیعی که پیشتر دره
بزرگ را پُرکرده بود به ویلز شمالی سفر
کردم  .سپس گزارش کوتاهی در « مجله
فلسفی» به چاپ رساندم  .این گشت و
گذار بسیار برایم خوشایند بود و این
آخرین باری بود که باندازه کافی توان
باالرفتن از کوه یا پیاده روی طوالنی را

داشتم که برای زمین شناسی الزم است .
دراوائل اقامتمان درلندن برای شرکت
در انجمنها ی همگانی باندازه کافی از
تندرستی برخورداربودم وبا دانشمندان
وافراد کما بیش سرشناس زیادی دیدار
کردم  .من برداشت خودم را با احترام
برای تعدادی از آنان ابراز می دارم .
گرچه حرف ارزشمندی برای گفتن ندارم.
«الیل» را بیش از هرکس دیگری چه
پیش و چه بعد از ازدواج می دیدم .
اندیشه ی او به نظر من با روشن بینی ،
احتیاط  ،قدرت تشخیص منطقی وتاحد
زیادی نوآوری  ،توصیف می شود .هرگاه
اظهار نظری درباره زمین شناسی نزد او
می کردم  ،آرام نمی گرفت تا سرتاسر
قضیه ر ا بوضوح بررسی کند واغلب
باعث می شد موضوع را روشن تراز پیش
ببینم  .او همه ی ایرادهای ممکن رادربرابر
عقیده ی من پیش می کشید وحتی بعداز
اینکه حق مطلب راادا می کرد بازهم
مدتها مردد می ماند .خصلت دیگر او
همکاری با اهل علم بود.
ازسفر بیگل که برگشتم نظرم رادرباره ی
صخره های مرجانی برایش شرح دادم .
با آنکه با نظراو متفاوت بود از ابراز عالقه
پرشور او شگفت زده شدم  .وقوت قلب
یافتم  .در چنین موقعیت هایی خودش را
به وضع عجیب وغریبی در می آورد ،
اغلب همچنانکه ایستاده بود  ،سرش راروی
نشیمن صندلی می گذاشت (؟)  .شیفتگی
او به علم صادقانه بود وبه پیشرفتآینده
ی نوع بشر عالقه ی شدیدی احساس
می کرد .بسیار خوش قلب وکام ً
ال خالی از
تعصب دراعتقادات مذهبی وترجیح ًا بی
اعتقادبود اما خداپرست پروپاقرصی بود.

کوتاه نویسی وساده گوئی
موتاه نویسی وساده گوسس یکی از شیوه
های پیراستن زبان پارسی است .بزرگان
وپیشینیان ما آرایش سخن رادرکوتاهی
وپیرایش آن را دربرگزیدن آشناترین
واژگان برای رساسس آن می دانستند
ودراین راه روان ترین شیوه ها را بکار
می بستند .ازاینجا پیداست که درایران
باستان ودرپسین زمان ساسانیان ونیز
درآغاز پیدایش اسالم درایران  ،روان
نویسی وساده گویی همانگونه بوده است
که فردوسی وسعدی ودیگر اندیشمندان
بدان می گفته ومی نوشته اند .درآغاز این
نوشته ازسخنان فردوسی در « داستانی
ازشاهنامه» یاد کرده واندکی نیز آن را
زندیده ایم (.تفسیر کرده ایم)اکنون نمونه
دیگری از ساده نویسی زبان پارسی را
دراینجا باز می گوییم تادوشیوه پارسی
نویسی وتازی گرایی آشکار گردد.

بنیادکارشاهنامه
ازسرآغازشاهنامه
ابو منصوری
« ...آغاز کارنامه شاهنامه از گردآورنده
ابو منصور معمری دستور ابو منصور
عبدالرزاق سپهساالر خراسان ( )۱اول
ایدون ( )۲گوید دراین نامه که تا جهان
بود مردم گرد دانش گشته اند وسخن را
بزرگ داشته و نیکوترین یادگاری سخن
دانسته اند  :چه اندرین جهان مردم بدانش
بزرگوارتر ومایه دارتر  ،وچون مردم
بدانست کز وی چیزی نماند پایدار  ،بدان
کوشد تا نام او بماند ونشان او گسسته
نشود  ،چون آبادانی کردن وجایها استوار
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( -)۱بفرمان ابو منصور عبدالرزاق
سپهساالرخراسان  -ابو منصور معمری
سرآغازشاهنامه ابو منصوری را درسال
۳۶۴تازی یعنی سیصدوشصت وچهارسال
پس از فیروزی تازیان نوشت واین
درزمانی است که واژگان تازی فراوان
بزبان پارسی درآمده و با آن درآمیخته
است .
( -)۲ایدون  :اینچنین  ،این زمان

کردن ودلیری وشوخی ( )۳وجان سپردن
و دانایی بیرون آوردن ومردمان را
بساختن کارهای نو آیین چون شاه هندوان
که کلیله ودمنه وشاناق ( )۴ورام ورامین
بیرون آورد؛ ومأمون پسر هارون الرشید
منش پادشاهان وهمت مهتران داشت
یک روز با مهتران نشسته بود  ،گفت
مردم باید که تا اندرین جهان باشند
وتوانایی دارند بکوشندتا ازاو یادگار بوذ تا
پس از مرگ او نامش زنده بوذ(بود) عبپاهلل
پسر مقفع که دبیر او بود گفتش که از
کسری انوشیروان چیزی مانده است که
از هیچ پادشا ه نمانده است  .مأمون گفت
چه ماند؟ گفت نامه ای از هندوستان
بیاورد آنکه برزویه طبیب از هندوی به
پهلوی گردانیده بود تا نام او زنده شد
میان جهانیان وپانصد خروار گندم هزینه
کرد .مأمون آن نامه بخواست و نامه
بدیدو فرمود دبیر خویش را تااززبان
پهلوی بزبان تازی گردانید .نصربن احمد
این سخن بشنید  ،خوش آمدش دستور
خویش را خواجه بلعمی برآن داشت
تااززبان تازی بزبان پارسی گردانید تااین
نامه بدست مردمان اندرافتاد وهرکسی
دست بدو  ،اندر زدند .ورودگی را فرمود
تا بنظم آورد وکلیله ودمنه اندرزبان
خُ رد وبزرگ افتاد و نام او بدین زنده
گشت واین نامه ازاو یادگاری بماند .پس
چینیان تصاویر اندر افزودند تا هرکسی
را خوش آید دیدن وخواندن آن  .پس
امیر ابو منصور عبدالرزاق مردی بود بافر
وخویشکام (مستبد) بود باهنرو بزرگ منش
بود اندر کامروایی  ،وبادستگاهی تمام
ازپادشاهی و ساز مهتران ( )۵واندیشه
بلند داشت  ،ونژادی بزرگ داشت بگوهر
 ،وازتخم اسپهبدان ایران بود وکار کلیله
و دمنه ونشان شاه خراسان ( )۶بشنید ،
خوش آمدش  ،ازروزگارآرزو کرد تااورا
نیز یادگاری بوذ اندر ین جهان.
پس دستور خویش ابومنصور معمری را
بفرمود تاخداوندان کتب را  ،ازدهقانان
وفرزانگان وجهان دیدگان از شهرها
بیاورد و چاکر او ابو منصور معمری
( -)۳شوخی  :گستاخی  ،دلیری  ،بذله گویی
( -)۴شاناق  :نوشته پزشکی بنام نویسنده
آن شاناق هندی است
( -)۵سازمهتران  :دستگاه بزرگان
( -)۶شاه خراسان  :یکی از برنام
پادشاهان سامانی بوده است .

بفرمان او نامه کرد وکس فرستاد بشهرهای
خراسان وهشیاراناز آنجا بیاوردازهرجای
چون ماخ پیر خراسان ازهری(ازهرات)
وچون یزدان داد پسر شاپور ازسیستان
 ،وچون ماهوی خورشید پسر بهرام از
نشابور و چون شاذان پسر بُرزین از توس
و از هر شارستان (شهرستان) گرد کرده
وبنشاند بفرازآوردن (فراهم آوردن)
این نامه های شاهان وکارنامه هایشان ،
وزندگانی هریکی از دادو بیداد و آشوب
و جنگ وآیین  ،از کی نخستین (کیومرث)
که اندر جهان او بود که آیین مردی آورد
ومردمان را از جانوران پدید آورد  ،تا
یزدگرد شهریار که آخ ِر ملوک عجم
بود ...واین نام را شاه نامه نهادند»...
هم سروده های فردوسی  ،وهم آغازی
که ابو منصور کعمری درسال ۳۴۶
تازی برشاهنامه خود نوشته واز کهن
ترین نوشته های پارسی بشمار می آید
 ازنوشته های زمان پیشرفت و رخنهشتاب آمیز واژگان تازی درزبان پارسی
وهنگامی است که تازی گرایی وبکاربردن
واژگان تازی چون بیماری گزرا(مسری)
از تنی به به تن و از کوی وبرزنی بکوی
وبرزنی دیگر واز شهر ی بشهری وکوتاه
سخن درهمه جای ایران روان بوده ولی
هردو ازشیوه نویسندگی ساده وروان وتهی
از واژگان تازی برخوردار ودنباله نوشته ها
وشیوه نویسندگی زمان ساسانیان وپیش
از آن بوده اند..
اکنون نمونه ای نیز از نوشته
های ناصرخسرو قبادیانی که
از شیوه ساده نویسی وکوتاه
گویی ویژه ای برخورداراست
آورده می شود تاارج ساده
نویسی وگزینش آشناترین
و روان ترین واژگان روشن
وآشکار گردد:

سخنانی چند از
ناصرخسرو قبادیانی
« ...برخردمندان واجب است
که حال خویش بازجویند که
تا از کجا همی آیند وبکجا
همی شوند واندیشه کنند تا
ببینند بچشم بصیرت مر
خویشتن را درسفری رونده
که مر آن رفتن را هیچ درنگی

واستادنی نیست ازبهر آنکه تا مردم
اندراین عالم است ازدوحرکت افزایش
وکاهش خالی نیست .وحرکت نباشد مگر
اندرزمان وزمان چیز متحرک بدوقسمت
یکی ازاو گذشته ودیگری مانده ومیان این
هردوقسمت زمان  ،که مر چیز متحرک
راست برزخ است که درآن قسمت
پذیر نیست برمثال خطی که درمیان
آفتاب وسایه باشد  ،نه از آفتاب باشد د
ونه از سایه  .ومرآن برزخ را که میان این
دوقسمت زمانی است بتازی اآلن گویند
و بپارسی اکنون گویندش  .ومراورا هیچ
بُعدی وکشیدگی نیست وآن نه اززمان
گذشته است ونه اززمان آینده  ...وچون
مردم مرخویشتن را به همه عمر خویش
بربرزخ اکنون همی یابد وزمان گذشته
براو همی افزاید بدانچه عدد حرکاتش
همی بیفزاید هرساعتی  ... ،وزمان آینده
اش نقصان همی پذیرد همی داند اگر
خردمند است  ...پس براین مسافرل
خردمند واجب است که بازجوید تا از
کجا آمده است معلوم اوشسود آنجا که
همی شود(ومراورا به چه چیز حاجت
خواهد بودن ) زاد مسافرین برگیرد که
مسافر بی زاد از هالک برخطر باشد»...

کارواژگان (افعال) همی شوند ،
همی یابد  ،همی افزاید... ،

زمان گذشته (ماضی)
می دانیم که زمان در زبان پارسی مانند
زبانهای دیگر سه گونه است :
 -۱گذشته  :که تازیان آنرا ماضی گویند
 -۲اکنون  :که بزبان تازی آنرا «حال» یا
« مضارع» نامند
 -۳آینده  :که آنرا تازیان « مستقبل»
گویند.
سخن ما در باره زمان گذشته است
که آن را گونه های بسیار است ودرچند
دستور زبان پارسی که در دسترسم بود
آنهارا چنین یافتم :
 -۱گذشته ساده
که تازیان آن را « ماضی مطلق» نامند
ودر کارواژه « خواندن» چنین می شود:
خواندم  -خواندی  -خواند
خواندیم  -خواندید  -خواندند
 -۲گذشته همیشگی :
که تازیان آن را « ماضی استمراری»
گویند .باافزودن « می» یا واژه « همی»

گزیده ای از سخنان سعدی
سعدی از سخنوران نامی ایران است که

سخنانی از اسرارالتوحید
شیخ ابو سعید ابی الخیر میهنی  ،از بزرگ
« صوفیان» وازبرجستگان آنان است که
سخنانی کوتاه وشیوا وساده وروان دارد.
یکی از فرزند زادگانش گفته ها و اندی از
چگونگی زندگی نیای خویش را درنوشته
ای پیش آورده ونامش را « اسرارالتوحید
فی مقامات الشیخ ابی سعید» نهاده است
 .نو شته ارج دار زبان پارسی است که
درسال  ۵۷۰تازی ( ۱۱۷۴میالدی) نوشته
شده ودرآن ساده ترین واژگان بکاررفته
است وبراستی می توان گفت که نوشته
ای باین روانی در میان نوشته های
پارسی بسیار اندک است برای آشنایی با
نوشته های اسرارالتوحید نمونه هایی چند
دراینجا می آوریم :
 شیخ را گفتند یکی توبه کرده بود .بشکست  .شیخ ما گفت اگر توبه اورا
نشکسته بودی او هرگز توبه نشکستی ...
 شیخ گفت هزار دوست اندک بود وبود...
یک دشمن بسیار َ
 شیخ گفت  :ما آنچ یافتیم ببیداری شبو بی داوری سینه وبیدریغی مال یافتیم ...
 وشیخ را پرسیدند صوفی چیست ؟ گفت :آنچ درسرداری بنهی وآنچ در کف داری
بدهی و آنچ برتو آید بجهی ...
 و شیخ ما گفت  :تصوف دردوچیز است :بیکسو نگریستن ویکسان زیستن.
 شیخ گفت هرچه نه خدای را  ،نه چیز وهرک نه خدای را  ،نه کس ...
ادامه دارد
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نوشته ای از جاویدنام دکتر خانک عشقی صنعتی

دراین بخش از سخنان ناصر خسرو ،
واژگان ساده  ،پرورده شده وبرگزیده که
سرشت زیبا شناختی وارزشهای هنری
ویژه خوددارند چنان در کنارهم چیده
شده وسامان یافته اند تو گویی که گونه
ای سازگاری وهم آهنگی آنهارا بهم
پیوسته وبسوی هستی ها رهنمون شده
است .
واژگان ساده وسخنان کوتاه واز پیچیدگی
ها ودرازگویی ها بیکباره بدور است .
اندیشه ها درسخنان پیام آسای خود بگونه
واژگانی در می آیند که هرباورمند وستیزه
جویی رابآرامش واندیشه وامی دارد....
ناصر خسرو دراین سخنان کوتاه  ،افزون
بر جستار ژرف فرزانی خود که چم
های(معانی) بسیاری درآنها نهفته است ،
کارواژگان  :همی آیند  ،همی شوند  ،همی
یابد  ،همی افزاید  ،همی پذیرد  ،همی داند
در بازنمود اندیشه های خود درچند جا
بکاربرده است .
چنانکه می دانیم  ،این کارواژگان درزمان
ساسانیان وپس از آن تازمان تاخت وتاز
مغوالن درزبان پارسی روان می بوده
وبکار می رفته وجای ویژه خود می داشته
است ولی پس از آن اندک اندک چون
بسیاری ازواژگان دیگر از میان رفته
بگونه ای که دراین زمان تنها نامی از آنها
بازمانده ولی بکار برده نمی شودودربیشتر
جاها نیز آنها رادرآمیخته ودرمعنای
نادرستی بکار می برند واین خود یکی
از نابسامانی های زبان پارسی ودرماندگی
آن می باشد.برای آشنایی بیشتر با نوشته
های ناصر خسرو بویژه کارواژکانی که او
دراین نوشته ونوشته های دیگرش بکار
برده  ،بایسته است نگاهی کوتاه بگونه
های کارواژگان زمان گذشته وبرابری
آنها بازبانهای دیگر داشته باشیم .

برگذشته ساده ازکارواژه « خواندن»
چنین می شود:
می خواندم  -می خواندی  -می خواند.
می خواندیم  -می خواندید -می خواندند
یا:
همی خواندم  -همی خواندی  -همی خواند
همی خواندیم  -همی خواندید -همی
خواندند
 -۳گذشته جابجایی:
که درزبان تازی آنرا « ماضی نقلی»
گویند وخود دوگونه است:
( -)۱اینکه زمان آن یکسره (بکلی)
گذشته باشد .چون :
خوانده ام  -خوانده ای  -خوانده است
خوانده ایم  -خوانده اید  -خوانده اند
( -)۲گونه دیگر اینکه زمان انجام آن
یک سره نگذشته باشد  .چون:
ایستاده ام  -ایستاده ای  -ایستاده است
ایستاده ایم  -ایستاده اید  -ایستاده اند
 -۴گذشته دور :
که تازیان آن را « ماضی بعید» گویند
چون :
خوانده بودم  -خوانده بودی  -خوانده بود
خواندهبودیم-خواندهبودید-خواندهبودند
 -۵گذشته بایستگی :
که درزبان تازی آن را « ماضی التزامی»
گویند .چون :
خوانده باشم  -خوانده باشی  -خوانده باشد
خواندهباشیم-خواندهباشید-خواندهباشند
 -۶گذشته ساده ناشناخته:
که تازیان به آن « ماضی مطلق مجهول»
می گویند:
خوانده شدم  -خوانده شدی  -خوانده شد
خواندهشدیم-خواندهشدید-خواندهشدند
 -۷گذشته نزدیک ناشناخته
خوانده شده ام  -خوانده شده ای  -خوانده
شده است.
خوانده شده ایم  -خوانده شده اید-
خوانده شده اند
 -۸گذشته دور ناشناخته  :یا ماضی ربعید
مجهول چون :
خوانده شده بودم  -خوانده شده بودی -
خوانده شده بود.
خوانده شده بودیم  -خوانده شده بودید -
خوانده شده بودند
پنج گونه نخستین از کارواژگان زمان
گذشته بنیادی (اصلی) زبان پارسی کنونی
ماست  .که بسیاری از کارواژگان زمانهای
گذشته دیگر بویژه آنچه در نوشته های
نویسندگان پیش از مغول آمده است
دربر نمی گیرد وسه گونه پسین نیز تنها
در گذشته هایی که کننده آن شناخته
نیست بکار برده می شوند...
ودراینجا به نمونه هایی از نوشته های
بزرگان ادب پارسی اشاره می کنیم :

براستی اورا می توان پایان
دیگرگونی های زبان پارسی
و پاسداراین دیگرگونی ها
دانست که اگر واژگان تازی
اش را کنار بگذاریم  ،راستی
را درساده نویسی وکوتاه
گویی ازپارسی زبانان وسخن
وران هماورد خود گامی چند
فراتر نهاده وبرآنان برتری و
پیشی داشته است .
این سخنان کوتاه وشیوا از
گلستان سعدی است که می
گوید:
 دامن از صحبت فراهم چینمودفتر از گفته های پریشان
بشویم ...
 رنجیده درمن نگه کرد... بامدادان که خاطر بازآمدنبررأی نشستن غالب آمد...
 گفتم گل بستان را چنانکهدانی بقایی وعهدگلستان را
وفایی نباشد وگفته اند هرچه
نپاید دلبستگی را نشاید...
 دامن گل بریخت ودردامنمآویخت...
 اندیشه کردن که چه گویم  ،به ازپشیمانی خوردن که چرا گفتم ...
 نخلبندی دانم ولی نه در بستان  ،شاهدیفروشم ولی نه در کنعان...
 لقمان را گفتند حکمت از که آموختیگفت از نابینایان که تا جای نبینند  ،پای
ننهند...
 هرکه دست از جان بشوید هرچه دردلدارد بگوید...
 گفت هنوز نگرانست که ملکش بادیگران است ...
گفت ای پدر کوتاه خردمند به از بلند  .نه
هرچه بقامت مهتر بقیمت بهتر...
 ای مردان بکوشید تا جامه زنان نپوشید... گفت محالست که هنرمندان بمیرندوبی هنران جای ایشان بگیرند...
 آتش نشاندن واخگر گذاشتن  ،افعیکشتن وبچه نگاهداشتن کار خردمندان
نیست ...
 یک خلعت زیبا به از هزار خلعت دیبا... گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم...
 توانگری به هنر است نه بمال و بزرگیبه عقل است نه به سال ...
 گریه وزاری درنهاد ولرزه دراندامشافتاد...
 قدر عافیت کسی داند که به مصیبتیگرفتارآید....
 گفت دامن از کجا آرم که جامه ندارم...
 گفتم عمل پادشه ای برادر دو طرفدارد .امید نان وبیم جان  .وخالف رأی
خردمندان است بدان امید دراین بیم
افتادن...
 -اگر رفتی بردی و اگر خُ فتی ُمردی ...

بچه اهی کوهچ ما
قسمت سوم

 توکیستی ؟واو بالکنت زبان گفت :
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 ا ُمیمه ...ادهم نام اورا بخاطر آورد  .او کنیزی از
نزدیکان مادرش بود .شبیه مادرش پیش
از آنکه با پدرش ازدواج کند.
دلش می خواست بااو بیشتر صحبت کند،
پس پرسید:
 چه چیز باعث شد به باغ بیایی؟دختر درحالی که چشم به زیر انداخته
بود جواب داد:
 فکر نمی کردم کسی اینجا باشد.... اما تو اجازه نداری اینجا باشی ...دختر باصدایی تقریب ًا غیر قابل شنیدن
گفت :
 آقا  ،خطای من بود...وبه راه افتاد تااینکه از نظر ناپدید شد.
اوهم صدای پای اورا می شنید که دور
می شد .آنگاه با اشتیاق زمزمه کرد «:چه
دلربائی تو !» او هرگز به هیچ مخلوقی
درباغ چنین احساسی نداشت  .به نظرش
آمد گلهای سرخ  ،یاسمین  ،قرنفل و
گنجشکان وکبوتران همگی همین نغمه را
می سرایند « :امیمه ملیح است  ،حتی لبهای
کلفتش هم ملیح است  .همه ی برادرانم
ِ
ادریس متکبر ازدواج کرده اند ،
غیر از
آیا رنگ پوست من به او شبیه نیست ؟
چه فریبنده بود سایه ی او که با سایه ی
من درهم آمیخت  .انگاری پاره ای ازتن
مشتاق من بود .پدرم انتخاب مرا مسخره
نخواهد کرد  ،مگر نه اینکه خودش با
مادرمن ازدواج کرد.
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اوهم باقلبی ماالمال اززیبایی سحر آمیز به
ظرافت رایحه ی عظر  ،به اداره امالک
برگشت  .وحسابهای روزانه را با دقت
بازبینی کرد .اما تنها چیزی که درذهنش
نقش بسته بود  ،تصویر دختر سیاه بود.
این عجیب نبودکه ا ُ میمه راامروز برای

نخستین بار می دید ،زیرا زنان دراین
خانه مانند امعاواحشای درونی بدن اند
که صاحبش آنهارا به نحوی می شناسدوبه
برکت آنها زنده است ولی آنهارا نمی بیند.
ادهم غرق درخیالپردازیهای امید بخش
خویش بود که بناگاه صدائی رعد آسا
از نزدیک  -انگار از جائی دردفتر کار
خودش  ،نعره می زد ،اورا به خود آورد:
« ای جبالوی  ،من دراینجا درصحرایم ،
لعنت برهمه شما  ،لعنت برهمه شما اززن
ومرد .من هرکس حرفهایم را دوست
ندارد به مبارزه می طلبم  ،می شنوی ای
جبالوی ؟ » ادهم از ساختمان بباغ رفت
ودادزد «:ادریس !» وبرادرش رضوان را
دید که به ظاهر مضطرب می آمد وگفت :
 ادریس مست است  .اورا ازپنجره دیدمکه از شدت مستی تلو تلو می خورد .با
این رسوائی معلوم نیست چه اتفاقی برای
خانواده ی ما خواهد افتاد؟
ادهم درحالی که ازشدت اندوه بغضش
گرفته بود گفت :
 از غصه قلب من درهم می شکند ،برادر...
 چاره چیست ؟ این فاجعه ای است کهمارا تهدید می کند!

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

 برادر  ،آیا بهتر نیست با پدرمان دراینباره صحبت کنیم ؟
 رضوان اخم کرد وگفت : پدر هرگز تصمیمش را عوض نمی کند ،واین فقط حشم پدررا نسبت به ادریس
دوبرابر می کند....
ادهم با اندوه زمزمه کرد:
 آیا کاری از دست ما بر می آید که ازاین دردسر خالص شویم ؟
 بله  ،زنان درحرمسرا گریه می کنند ،عباس وجلیل پای خودرا کنار کشیده اند ،
پدر در حجره اش است وهیچکس جرأت
نمی کند باو نزدیک شود.
ادهم درافکار نگران کننده اش سرگردان
بود واحساس کرد این گفتگو اورا دچار
مخمصه خواهد کرد.
 فکر می کنی آیا ماباید کاری بکنیم ؟ البته همه ی ما می خواهیم درامانباشیم ،هرچه بیشتر دنبال کسب امنیت
باشی بیشتر احساس ناامنی می کنی .
تا آنجا که به من مربوط می شود اگر
آسمان هم به زمین بیاید من کاری نمی
کنم  .اما فع ً
ال کرامت خانواده ی ما بوسیله
ادریس آلوده شده است  .پس چرا او
پیش من آمد؟ ناگهان باصدای غار غار

کالغ ( ، )۱ادهم دچار بدگمانی شد وآن
را بد شگون پنداشت وبا افسوس آهی
کشیدوگفت :
 با اینکه همه ی اینها به من مربوط نیست،ولی اگر کاری نکنم آرام نمی گیرم ...
 به دالیلی تو مجبور هستی کاری بکنی !...ادهم تنها ماند وعبارت « به دالیلی تو»...
درگوشش زنگ می زد .آری  .فع ً
ال انگشت
اتهام به سوی اوست گرچه گناهی ازاو
سر نزده است  .مانند اینکه ضربه ای به
سرش خورده باشد .هروقت کسی به حال
ادریس تأسف می خورد  ،ادهم را لعنت
می کرد .ادهم به سوی دروازه رفت  .به
آرامی آن را بازکرد وبیرون رفت  .ادریس
چندان از آنجا دور نبود .داشت تلو تلو می
خورد ودور خودش می گشت وچشمانش
درحدقه می چرخید .موهایش ژولیده ،
گریبانش چاک وموهای سینه اش نمایان
بود .همینکه چشمش به ادهم افتاد باو
نزدیک شد ومانند حمله ی گربه به
موش به طرف او جست زد .اما ازشدت
مستی به زمین خورد .مشتش را از خاک
پُر کرد وبه طرف ادهم پرتاب نمودکه به
سینه ی او خورد وروی لباسش پخش
شد.
ادهم با مهربانی گفت :
 برادر....ادریس خشمگین بود و سکندری می
خورد.
 خفه شو شک  ،پدرسگ  .نه تو برادرمهستی ونه پدرت پدر من  .من این خانه
را روی سرتان خراب می کنم .
اما ادهم التماس می کرد:
 تو مایه ی افتخار این خانه وشریف ارینآن هستی ...
ادریس ازته دل خندید و فریادزد:
 کنیز زاده  ،چرا اینجا آمدی ؟برگرد پیش مادرت واورا به همان جای
خدمتکاران برگردان ...
ادهم بدون تغییر لحن مودت آمیزش
گفت :
 مگذار خشم بر تو چیره شود .درها را( - )۱غُراب بین کالغ  ،زاغ سرخ پا
یا سرخ منقار  ...غرب مشاهده ی این
پرنده را شوم وموجب جدائی یاران
وخویشاوندان می دانسه (فرهنگ معین)

( -)۲تریت  ،تلیت  ،ترید  :ریزکردن
نان در دوغ  ،شیر  ،آبگوشت ومانند آنها
(فرهنگ معین)

پشت به محرابی که روی دیواربود
ایستاد .ادهم سرخم کرد وگفت :
 سالم علیکم ...جبالوی با نگاهی عمیق کنجکاوانه به او
چشم دوخت  .آنگاه با صدائی که تا اعماق
قلب تدهم رسوخ می کرد گفت :
 بگو  ،آمدی اینجا چه بگوئی؟ پدر ،برادرم ادریس ...پدر باصدائی مثل برخورد آهن به سنگ
حرفش رابرید:
 دیگر نام اورا پیش من مبر...سپس در حالیکه باتاقش بر می گشت
 ،گفت :
 -برگرد سر کارت !
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خورشید براین دشت برهوت خالی ازسکنه
طلوع وغروب می کرد.ورفتار ادریس
هرچه بیشتر آطارنده می شدوهرروز به
کارهای احمقانه ی تازه ای دست می
زد.دراطراف خانه پرسه می زدوفریادش
با وقیح ترین دشنامها بلند بود .گاهی
نزدیک دروازه می نشست ولخت مادرزاد
زیر آفتاب دراز می کشیدورکیک ترین
آوازهارا می خواند .درمحله های همان دور
وبر در خیل زورگویان وباجگیران گشت
می زد .رهگذران رابا نگاه های تهاجمی
تهدید می کردوبا هرکس سرراهش دعوا
راه می انداخت  .مردم ازاو دوری می
جستند وبااو صحبت نمی کردند .آهسته
بیکدیگر می گفتند «:او پسر جبالوی است
!» او نگران خورد وخوراک نبود .به هر
بساط غذایی که سرراهش بود  ،دست
درازی می کرد ؛ چه در دکانهای خوراک
پزی وچه روی گاری ها .اینقدر می خورد
تا سیر می شد  .بدون یک کلمه تشکر

یا پرداخت به صاحب گاری  ،راهش را
می کشید ومی رفت .وقتی دلش هوای
خوشگذرانی می کرد به اولین میخانه ای
که می رسید وارد می شد و آنقدر آبجو
می خورد تا مست می شد .سپس زبانش
مانند فواره به افشای اسرار وناشنیده های
خانواده اش باز می شد وسنتها ورسوم
مضحک و بزدلی نفرت انگیزشان را بر
مال می کرد .طغیان او بیشتر علیه پدرش
 جبارترین فرد این منطقه  -بود .سپسشروع به شعر خوانیمی کردذ .باقهقهه می
خندیدو آواز می خواندومی رقصید .عیش
او زمانی کامل می شد که ماجرا به دعوا
وکتک کاری شبانه ختم شود .آنگاه به
همه ادای احترام می کردومی رفت  .او
همه جا بااین نوع رفتار مشهور بود .مردم
تا می توانستند ازاو کناره می گرفتند.
ولی اورا مانند مصیبتی از مصائب دهر
پذیرفته بودند .خانواده اش نیز گرفتار غم
واندوه بودند  .مادرش ازشدت حزن فلج
شد وبه حال احتضار افتاد .وقتی جبالوی
برای وداع نزد او آمد  ،زن مالمت آمیز با
دست به او اشاره کرد و باغصه وخشم از
دنیارفت  .اندوه مانند تار عنکبوت خانواده
را درخود پیچیده بود .گفتگوی شبانه ی
برادران روی پشت بام متوقف شده بود .
نوای نی ادهم درباغ دیگر شنیده نمی شد.
یک روز دوباره جبالوی به خشم آمد .این
بارقربانی  ،زنی از زنان بود .او نعره می زد
ونرگس خدمتکار را با لعنت از خانه بیرون
انداخت  .او آن روز ازبارداری زن آگاه
شده بود .وی پس از پرسش اقرار کرده
بود که ادریس پیش از اینکه از خانه
طرد شود  ،به او تجاوز کرده است  .نرگس
شیون کنان درحالی که دست بر صورت
می کوبید خانه را ترک کرد .سرتاسرروز
سرگردان بود  .تااینکه اپریس اورایافت .
بی خوش آمدگوئی اما بدون بدرفتاری
اورا باخود همراه کرد؛ شاید با گذشت
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نجیب محفوظ

به روی کسی که خیروصالح ترا می
خواهد مبند...
ادریس مشت گره کرد و فریادزد:
 این خانه ی لعنت شده ای است که فقطبز دلها وترسوها درآن زندگی می کنند.
کسانی که لقمه شان را در نوکر صفتی
وبندگی تریت ()۲می کنندو با عبادت
به ذاللت می افتند.من به آن خانه ای
که تو کارفرمایش باشی برنمی گردم  .به
پدرت بگو من دراین زمین بایری که
او آفریده زندگی می کنم ومثل او به
راهزنی می پردازم ومشکل آفرینی شرور
همچون او خواهم شد .همه جا فساد می
پراکنم ومردم مرا پسر جبالوی» اب می
کنند .بدین ترتیب شمارا به خاک سیاه
می نشانم  .همه ی کسانی که خودرا
نجیب زاده و سرور می پندارند  ،دزدند.
ادهم بااصرار گفت :
 برادر  ،به خودآ .چیزی مگو که پشیمانشوی  .راه بازگشت بسته نیست  .مگر
اینکه به دست خودت آن را ببندی  .به
تو قول می دهم که همه چیز مانند قبل
خواهد شد .ادریس انگاری برخالف باد
قدم بر می دارد  ،با تردید گامی به سوی
او برداشت :
 کنیز زاده  ،با چه قدرتی قول می دهی ؟ادهم محتاطانه به او چشم دوخت :
 باقوه ی برادری . برادری ؟ من ترا دراولین مستراحی کهبر بخورم فرو خواهم کرد.
ادهم با تألم گفت :
 من پیش ازاین جز حرفهای دلنشین ازتو چیزی نشنیده ام .
 ظلم وحق کشی پدرت باعث حقگوئیمن شد.
 دوست ندارم مردم ترا به این حالوروز ببینند.
ادریس غش غش خندید ونعره زد:
 آنان هرروز مرا بدتر ازاین خواهند دید ،شمارا درننگ ورسوائی وگناه فرو خواهم
کرد .پدرت با بی شرمی مرا طرد کرد
وعواقبش به خودش بر می گردد.
وبطرف ادهم پرید و ادنهم خودش را
کنار کشید .ادریس تقریب ًا زمین خورد
و بکمک دیوار قد راست کرد .ازخشم
به نفس نفس افتاده بود .روی زمین
بدنبال سنگمی گشت  .ادهم به آرامی
به طرف دررفت وداخل شد .ازشدت
اندوه چشمانش پراز اشک بود ادریس
همچنان نعره می کشید .ادهم به ایوان
برگشت وهمچنان که از سرسرا می
گذشت پدرش را درآستانه در دید.
انگاری اورا نمی بیند  .به سوی او رفت .
اندوه او برترسش غلبه داشت  .جبالوی به
او نگاه کرد .چشمانش حکایت از چیزی
نداشت  .او با قد بلند وشانه های پهنش

زمان به او نیاز باشد.
به هرحال هر مصیبتی  ،هرچقدر بزرگ ،
بناچار روزی به روال معمول بر می گردد.
به این ترتیب زندگی دراین خانه ی
بزرگ به روال عادی برگشت  .درست
مانند مردم پس از زلزله که مجبور به
فرار شده باشند  ،به دیار خود بر می
گردند .رضوان وعباس وجلیل به پشت
بام برگشتند .همچنان که ادهم شبانگاه
درباغ با نی اش  ،رازونیاز می کرد.
اودریافته بود که ا ُمیمه برخاطرش سایه
افکنده وبراحساساتش چیره شده است
وچهره اش آشکارا درذهنش نقش
بسته است  .پس به سوی اتاق مادرش
که سرگرم گلدوزی شالی بود  ،رفت
وآنچه در دل داشت نزد مادرش فاش
کردوگفت :
 مادر  ،او ا ُمیمه است  .خویشاوندت .مادرش لبخندی سرد به نشانه ی رضایت
خاطر زد .درحالی که نمی توانست درد
بیماری اش را پنهان کند ،گفت :
 آری ادهم  .او دختر پاکی است  .همانقدرکه تو شایسته ی او هستی اوهم شایسته ی
توست  .به مشیّت موال او ترا خوشبخت
می کند...
وقتی گونه های برافروخته پسرش را دید
 ،گفت :
 پسرم  .هیچ توجهی به او نشان مده .وگرنه زندگیت تباه می شود .من با پدرت
صحبت می کنم  .شاید پیش از اینکه
مرگ مرا فرابخواند  ،از دیدن فرزندانت
برخوردارشوم .
وقتی جبالوی اورا نزد خود فراخواند  ،ادهم
که لبخند مهربانانه ی اورا دید به خودش
گفت  «:فقط محبت پدر با سختگیریش
برابری می کند».
 ادهم  ،شنیده ام توخواستار همسریهستی  .چقدرزمان به سرعت می گذرد!
این خانه با سکنه ی بی نوایش مایه
ی تحقیر است  .اما تو با انتخاب ا ُمیمه
باعث تکریم مادرت می شوی  .توصاحب
فرزندانی صالح خواهی شد .ادریس ضایع
شد .عباس وجلیل عقیم اند .تا امروز هیچ
فرزندی برای رضوان نمانده هیچ چیز از
من به آنان جز تکبر به ارث نرسیده  .پس
این خانه را بافرزندانت پر کن وگرنه عمر
من برفناست .
هیچ کس پیش ازآن نظیر چنین مراسم
عروسی را ندیده بود .حتی امروز
یادآوری آن درکوچه ی ما ضرب المثل
شده است .
آن شب چراغ ازشاخه ی درختان وروی
دیوارهاآویزان بود .آن چنان که خانه
دراین بیابان تاریک دریاچه ای از نور
بود .چادری بزرگ برای خوانندگان زن
ومرد روی پشت بام برپاشده بود .خوانهای
خوراک ونوشیدنی درسرسرا  ،باغ ودشت
بیرون دروازه ی خانه ی بزرگ گسترده
شده بود.
ادامه دارد

دروغ چــــرا ؟ تا قبر آ...آ...آ....
فنی زاده  :هنرمند نباید مردم را گول بزند .باید نقشی که بازی می کنم آگاهی مردم را باال ببرد.
قس ِم پرویز تآتر بود .می گفت به تآتر َق َسم  .. .گاهی می شد که ما شدیدا ً به
همسر فنی زاده َ :
پول احتیاج داشتیم اما او از پذیرفتن کاری طفره می رفت  .می گفت  :کار ضعیف است  ،چیزی
به مردم نمی دهد.
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شمار هنرمندانی کهسختیهاوتنگناهای
مادی رادرسخت ترین شرایط اجتماعی
تحمل کرده وتن به هنرفروشی نداده
اند بسیار اندک است  .هنرمندانی که
زیر بار عرضه ی آثار کم ارزش وبی محتوا
نرفته اند واز جاه طلبی ها  ،خودخواهی
ها وتبلیغات دروغین به دور مانده اند
.ازجمله ی این هنرمندان کم نظیر پرویز
فنی زاده است .
برای نکو داشت این هنرمند گرامی
به منابع وکتاب های مختلف تآتری
وسینمائی رجوع کردم واززبان وقلم
یاران او بخش هائشی دست چین کردم
که در پی می آید .دراین میان  ،بهترین
آنها گفت وگوئی است که زنده یاد
شهین حنانه (شاعروترانه سرا) درپایان
زندگی کوتاه خود با همسران هنرمندان
کرده است ودردو جلد کتاب زیر عنوان
پشت دریچه ها منتشر کرده است .
پرویز فنی زاده در  ۷بهمن ماه ۱۳۱۶
درتهران زاده شد .فارغ التحصیل
دانشکده هنرهای دراماتیک بود .درسال
 ۱۳۴۵ازدواج کرد که حاصل آن دودختر
بنام های « دنیا» و « هستی» است .
[متأسفانه دنیا هم سال گذشته از دنیا
رفت]  .فنی زاده بازیگر پرقدرت تآتر بود
وپس ازورود به سینما وتلویزیون بابازی
درآثاری چون «بوف کور»  « ،تنگسیر» ،
« رگبار»  « ،دائی جان ناپلئو.ن » ،
«سلطان صاحبقران» و « اعدامی» نام
خودرا درسینمای ایران جاودان ساخت .
(فیلم تپه  ۳۰۳ساخته ی زنده یاد امان
منطقی از شاهکارهای فنی زاده بود که
درآخرین روزهای رژیم گذشته ساخته
شد اما رژیم اسالمی آن را توقیف کرد).
شهین حنانه درمقدمه گفت وگوی
خود با خانم هایده غیوری (همسرفنی
زاده) نوشته است  « :روی تلویزیون
جایزه سپاس و جام زرین قراردارد.
جایزه سپاس رادرسال  ۱۳۵۱برای بازی
درفیلم رگبار گرفت  .خانم فنی زاده
زنی بی آالیش باچهره ای معصوم ،
عکس عروسی شان را نشانم می دهد.

دختروپسری جوان باامید به آینده ای
زیبا پای سفره عقد نشسته اند .چقدر
چهره ی هردو ی آن ها معصوم است .
به حرفهای همسرش که بی پناه مانده
است گوش می کنم  :چندی قبل که
سریال مهمان ازتلویزیون پخش می
شد ،بچه بادیدن آقای جمشید مشایخی
که دوست وهمبازی پدرشان درسریال
تلویزیونی سلطان صاحبقران بود شروع
کردند به گریه کردن واز من خواستند
به عمومشایخی تلفن کنم وبگویم بچه
ها می خواهند شمارا ببینند .من این
کاررا کردم  .آقا مشایخی هم خوشحال
شد وقول داد .اما نمی دانتم چرا نیامد.
چه دردناک است پس از درگذشت پدر
چشم براه دوستان پدر بودن ...

الاقل کاش سالی یکبار می آمدند.
ازخانم فنی زاده می پرسم  :بچه ها در
حال حاضر چه می کنند؟
می گوید  :دنیا برای تلویزیون کارهای
عروسکی می کند.یکی از کارگردانان
خوب به او پیشنهاد بازی درفیلم داد
قبول نکرد .استعدادش رادارد  ،اما می
ترسد نتواند از عهده برآید .هستی هم
درس می خواند.
به دنیا می گویم  :کاش قبول می کردی،
به این ترتیب یاد وخاطرات پدرت را
بیشتر دراذهان زنده نگاه خواهی داشت .
با چشمان سیاه غمگینش نگاهم می کند
ومی گوید :پدرم دردانشکده هنرهای
دراماتیک درس خوانده وآنقدر بازی
های درخشانی ارائه داده است که من
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جرأت نمی کنم درراه او گام بگذارم .
کارهای عروسکی را هم چون دررابطه با
بچه هاست بعهده گرفته ام .
می پرسم  :جای خالی پدرت را تا چه
اندازه احساس می کنی ؟
دنیا می گوید :من یازده سال داشتم که
پدرم از دنیا رفت  .اما آنقدر دوستش
دارم وآنقدر خودم را به او نزدیک حس
می کنم که گاهی اوقات می پندارم
همین اآلن درباز می شود ومی آید ومی
گوید :بچه ببینید چی برایتان آورده ام .
ما خیالش را هم دوست داریم .
از خانم فنی زاده می پرسم  :چه سالی
وچگونه با آقای فنی زاده ازدواج کردید؟
می گوید  :ما باهم فامیل بودیم  .پرویز
پسر دائی نامادری من بود .خودش هم
با نا مادری زندگی می کرد .ماسه سال
همدیگررا دورادور دوست داشتیم ودر
میهمانی های خانوادگی همدیگررا می
دیدیم  .یکبار که از من خواستگاری
کرد  ،پدرم جواب رد داد .می گفت :
کسی که شغل ودرآمدی ندارد به درد
زندگی نمی خورد .حتی مدتی پدرم مرا
به زادگاهم آبادان فرستاد تا شاید این
دوری آن کشش را دروجود من ُ
بکشد.
اما اینطور نشد وسرانجام وقتی پرویز
که فقط درتاترهای تلویزیونی بازی می
کرد رسم ًا کارمند د وزارت فرهنگ وهنر
شد باازدواج ما موافقت کرد.ما درست
روز دهم آذرماه  ۱۳۴۵پای سفره عقد
نشستیم  ،چه روز باشکوه وفراموش
نشدنی بود .من وپرویز چقدر خوشحال
بودیم  .اگر تمام جهان راباثروت هایش
می گذاشتند یک طرف وپرویزرا
درطرف دیگر بازهم پرویز را انتخاب می
کردم  .عشق معجزه می کند .البته جنبه
های معنوی این عشق بسیار قوی بود
وحاال هم که او دیگر نیست به نظرم می
رسد جهان خالی از مرد شده است .
می پرسم  :چه جاذبه ای داشت که این
قدر دوستش داشتید؟
می گوید :روحی بسیاربزرگ داشت .
او ازدیدن رنج های دیگران اندوهگین

فنی زاده :کاراحمد سخاورز
اورابه بیمارستان ایران مهر رساندم  .کزاز
گرفته بود .اما دکترها بموقع تشخیص
ندادند ۲۴ .ساعت بستری بود  .خیلی
درد می کشید .آخرین باری که داشتم
ازاتاق بیرون می آمدم تا به دوستانش
تلفنم کنم باصدای ضعیفی گفت  :هایده
 ،هایده  .برگشتم ودستهایش را دردست
گرفتم  .دیدم تمام کرده واین آخرین
باربود که مرا به نام صدا می کرد .این صدا
هنوز توی گوشم است  .حاال مامانده ایم
بی تکیه گاه و تنها .با موجی از مشکالت .
***
نصرت کریمی  « :مرحوم فنی زاده  ،آدم
شوخی بود  ،ماوقتی کار نداشتیم درباغی
که سیزده هزارمتر مربع بود  ،یک گوشه
می ایستادیم  ،جوک می گفتیم  ،می
خندیدیم  ،شوخی می کردیم واینها...
«مش قاسم» هم با همان لباس « مش
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کیخسرو بهروزی

یادی از پرویز فنی زاده بازیگر نامدار تآتر  ،سینما وتلویزیون

می شد .هرچه داشت بادیگران قسمت
می کرد ،برای مادیات کمترین اهمیتی
قائل نبود .ازهمه مهمتر این که عاشق
مردم بود .توی کوچه  ،توی خیابان
وتوی پارک مردم دوره اش می کردند
 ،تحسینش می کردند .با آن ها ساعت
ها به گفت وگو می نشست  .آنقدر مردم
رادوست داشت که گاهی من حسودیم
می شد  .می گفت  :همین مردم هستند
که به من نیرو می دهند .دائم می گفت :
هنرمند نباید مردم را گول بزند وهر
نقشی را قبول نمی کرد .عقیده داشت
باید نقش هائی که بازی می کند آگاهی
مردم را باال ببرد  .گاهی می شد که ما
شدیدا ً به پول احتیاج داشتیم اما او از
پذیرفتن کاری طفره می رفت ومی گفت
 :کار ضعیف است چیزی به مردم نمی
دهد  .درمورد کارش بسیار سختگیر بود
و با وسواس عمل می کرد.
می پرسم  :خانواده شما کجا هستند؟
می گوید  :مادرم دوسال بعداز فوت
پرویز زندگی را بدرود گفت  .پرویزرا
خیلی دوست داشت  .سایر افراد خانواده
ام درخارج از ایران زندگی می کنند  .من
مانده ام و دخترهایم ومشکالت زندگی .
می پرسم  :خانه مال خودتان است ؟
می گوید  :نه  ،ماهمیشه اجاره نشین
بوده ایم  .حاال هم صاحب خانه تا
خردادماه مهلت داده که اینجارا تخلیه
کنیم  .رفتارش با ما خوب نیست  .تهدید
می کند اگر تخلیه نکنیم اثاثیه مان
رابیرون خواهد ریخت  .چه دنیای بی
رحمی است .
می پرسم  :درزمان حیات فنی زاده
خودتان کمار نمی کردید؟ حقوق آقای
فنی زاده را به شما می دهند؟
می گوید :حقوق پرویز حتی پول رفت
وآمد بچه ها هم نمی شود .من فقط خانه
داربودم  .پرویز دوست نداشت من کا ِر
بیرون داشته باشم  .می گفت تربیت بچه
ها مهم تر است  .بعداز این که مارا تنها
گذاشت ورفت من برای ادامه زندگی
مجبورشدم کار کنم  .چندی دریک
کفاشی کار کردم  .مدتی هم دریک
تولیدی سری دوزی می کردم  .حتی
پرستار دوتابچه خارجی شدم .فع ً
ال بیکار
هستم  .غم بی خانمانی ازهمه دردناک
تراست .فکر کنید یکی دوماه دیگر مارا
می ریزند توی خیابان  .از کسی گله ای
ندارم جز از روز گار.
این ها همه بازی های روزگار است  .من
درزندگی آدم قانعی بودم  .نه جواهر می
خواستم  .نه طال ونه لباس گرانبها  ،تنها
دلخوشی ام پرویز بود .وقتی یاد اون
روزها می افتم دلم می گیرد .روزهائی که
وقتی دستش بازبود بادست پُر به خانه
می آمد.وبچه هارا درآغوش می گرفت
ومی گفت هایده یک چای بده بخورم
خستگی ام دربرود.
(خانم فنی زاده اشکش جاری می شود ،

دنیا بهت زده به او وعکس
پدرش نگاه می کند
وازاتاق بیرون میرود).
می پرسم  :چطورشد
آقای فنی زاده ازتاتر به
سینما رفت ؟
می گوید بافیلم رگبار
وارد سینماشد .چون تاتر
وضع نابسامانی پیدا کرده
بود  .تنگسیر وبوف کور
راهم بازی کرد  .درسریال
تلویزیونی دائی جان
ناپلئون هم نقش مش
قاسم راداشت  .حتم ًا
بیاددارید آن کاراکتر
ساده را ودرسلطان
صاحبقران هم نقش
ملیجک رابازی کرد.
می پرسم  :غیرازسینما
وتاتر به کدام هنر
عالقه داشت می گوید
موسیقی،شیفتهموسیقی
بود  .کتاب هم زیاد می
خواند .عاشق مطالعه بود.
هرنقشی را که قبول می کرد درباره اش
مطالعه می کرد .گاهی اوقات تا صبح می
نشست ودیالوگ هارا می خواندوتمرین
می کرد .درکارش تحقیق ومطالعه
داشت .یک جست وجو گر بود وبااین که
به سینماروی آورده بود تاتررا همیشه
دوست داشت  .بزرگترین قسمش این
بود :به تاتر قسم  .اتفاق ًا قبل از مرگش
با آقای سمندریان داشت تمرین می کرد
برای بازی روی صحنه  .فیلم اعدامی هم
آخرین فیلمی بود که بازی کرد .البته نیمه
کاره ماند و بعدها آقای کرم رضائی آن را
به پایان رساند .اهل جنجال وتظاهر نبود
وزندگی ساده را دوست می داشت .
می گویم  :از آخرین روزهای زندگی اش
بگویید.
می گوید :مشغول تمرین برای بازی
درتآتربود که یک روز آمد خانه وگفت :
تمام استخوانهایم درد می کند .فورا ً

قاسمی» جوک می گفت وادای رقاص
های روحوضی را در می آورد ما هم می
خندیدیم ُ .رل را خوب حس می کرد .
یک دفعه همینطور داشت می رقصید «
ناصر» [ تقوائی] ازآن سوی باغ فریادزد
 :مش قاسم ! من ایستاده بودم  ،پشتم
به آسیستان بود ،این همینطور که می
چرخیدومی رقصید من صورتش را می
دیدم که یکهو ریخت پائین  ،چشمهایش
بی حال شد  ،قوز در آورد  ،ستون
فقراتش خم شد  ،لخ لخ راه افتاد  ،رفت
طرف صحنه  ،از همین جا « مش قاسم
» شد.
من آنجا فهمیدم که « فنی زاده» چقدر
حس درونی درستی دارد  ،همه چیز
راباور کرد تمام سلول های بدنش « مش
قاسم» شد».
ص  ۱۹۴کتاب « نقد وبررسی فیلم دائی
جان ناپلئون »
ناصر تقوائی  « :با شناختی که آدمی مثل
من می تواند از آدم های جامعه اش
داشته باشد  ،کوشیده ام تا هنرپیشه ها
به این زندگی خاص نزدیک باشند .حتی
درشکل ظاهر به شخصیت های داستان
شبیه باشند .برای نمونه « مش قاسم»
پیرمردی است دهاتی که در میان این
خانواده زندگی می کندوعادت های
خاص خودش رادارد .هنگام تصویر کردن
او بایستی توجه داشت که این عادت
ها واخالق های طبیعی او  ،با شخصیت
بازیگر شباهت هایی داشته باشد.
ما وقتی فنی زاده رادراین نقش می بینیم ،
شاید در نگاه اول نچسب به نظر آید
 ،ولی پس از مدت کوتاهی متوجه می
شویم که تا چه حد ظرفیت پذیرش این
عادت و خصوصیت هارا دارد.
مااین تجربه رادرطول فیلمبرداری
بدست آوردیم وحاال خیالم ازاین بابت
راحت است ».
ص  ۲۰۱کتاب « نقدوبررسی فیلم دائی
جان ناپلئون »
ایرج پزشکزاد « :یادم نمی رود که وقتی
درجواب مصاحبه کننده  -ژاله کاظمی -
که نظرزم را درباره ی پرسناژهای رمان
پرسید  ،گفتم  :مش قاسم غیاث آبادی
راازهمه بیشتر دوست داشتم وحاال که
سایه ی فنی زاده هم روی صورت او
افتاده عاشقش شده ام ».
دنیا فنی زاده  « :وقتی برای اولین بار
دائی جان ناپلئون از تلویزیون پخش شد
ما هیچکدام نمی دانستیم که مش قاسم
می گوید «:دروغ چرا ؟ تا قبر آ...آ...آ»...
مادرم گفت  :پرویز تو چقدر خودداری
! دراین چندوقت که تمرین می کردی
این تکیه کالم راداشتی  ،چطوراز دهانت
بیرون نپرید؟ چه طاقتی داشتی  .وحاال
برسنگ مزاراو این جمله حک شده
است»
ص  ۱۷۲کتاب « نقدوبررسی فیلم دائی
جان ناپلئون»
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میرعلی رهوی کتابی بنام « مدا دالخطوط» دارد هک ردآداب خوشنویسی است  .او نین ردعلم رعوض سرآمد بود ورداین فن کسی ازاو یشیپ نگرفته است
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میرعلی هروی یکی ازبزرگترین خطاطان
نستعلیق قرن د هم هجری است  .وی
ازسادات حسینی هرات بود وبواسطه
ی اقامت طویل المدت درمشهد بعضی
اورا مشهدی نیز خوانده اند .درهمین زمان
خطاط وخوشنویس دیگری بنام سلطان
علی مشهدی میزیست که زیبائی خطش
شهره شهرهای اطراف بود که نباید وی
را با میرعلی هروی اشتباه گرفت  .میرعلی
درهرات به تحصیل دانش وکسب هنر
پرداخت وبقول نویسنده کتاب « ریحان
نستعلیق » درجوانی درداراألنشاء حکام
هرات به کتابت مشغول بود .سپس بدربار
سلطان حسین میرزا بایقرا آخرین سلطان
سلسله تیموریان راه یافت وازمقربان
درباروی شدوبهمین خاطر ملقب به لقب
« سلطان» و کاتب السلطان » نیز گردید.
میرعلی تاسال  ۹۱۱هجری یعنی سال
مرگ سلطان حسین بایقرا درهرات
میزیست وپس از آن گاهی در مشهد
وزمانی درهرات زندگی می کرد تااینکه
درسال  ۹۱۹هجری وقتی شاه اسماعیل
اول هرات رافتح کرد میرعلی تحت
حمایت « کریم الدین جبیب اهلل ساوجی
» میزیست و پس ازقتل حبیب اهلل ساوجی
مدت سه سال درهرات اقامت گزید
.دراین زمان سام میرزا صفوی فرمانروای
خراسان گردید  .درسال  ۹۳۵هجری
«عبیداهلل خان ازبک» به خراسان هجوم
آورد وسام میرزا مجبور به ترک هرات
گردید وشهر بتصرف عبیدخان درآمد
وپس از شکست سام میرزا عده زیادی
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ازهنرمندان آن زمان به بخارا کوچ کردند .
ازجمله آنان میرعلی بود که بمحض
ورود به بخارا به معلمی « عبدالعزیزخان»
فرزند « عبیدخان ازبک » گمارده شد.
میرعلی هروی شخصی بود بسیار وطن
پرست بنابراین دوری ازوطن واقامت
اجباری دربخارا به روحیه ی حساس او

سازگار نبود ومرتب از اقامت اجباری
خود لب به شکایت میگشودوبااینکه ازاو
به بهترین وجهی مراقبت می شد واحترام
شایسته ای باو میگذاشتند بااین وجود
دوری از خانواده اورا عذاب می داد وچون
طبع شعر داشت شکایت روحی خودرا
بصورت شعرزیر به استحضار عبید خان

ا ُزبک رساند:.
عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ
تاکه خط من درویش بدین قانون شد
طالب من همه شاهان جهانند و مرا
چون گدایان جگر از بهر معیشت خون شد
سوخت ازغصه درونم چکنم  ،چون سازم
که مرا نیست ازاین شهر « ره بیرون شد»
گشتم از ُحسن خط امروز مقید اینجا
وه که خط  ،سلسله ی پای من مجنون شد
ودرپای شعر تاریخ آنرا  ۹۳۴هجری ومحل
ُسرائیدن آنرا شهر بخارا ذکر کرده است.
در کتابخانه ی سلطنتی ایران مرقعی بخط
میرعلی هروی وحاوی اضعارزیر بود که
حاکی ازنارضائی او از اقامت درشهربخارا
است  .شعر این مرقع طوالنی است ولی
قسمتی ازآن را که شامل شعرگالیه آمیز
میرعلی است دراینجا می آوریم :
گرچه محروم از طواف کعبه ی کوی توأم
هرکجاهستم بجان ودل دعاگوی توأم
چرخ سرگردان مرامحروم کردازوصل تو
باززنجیر محبت می کشد سوی توأم
گربهرسو رو نهم سوی تو باشد روی من
باوجوداین همه شرمنده روی توأم
سربه سلطانی وشاهی کی فرودآید مرا
گربود جا چون گدایان برسر کوی توأم
وضمن تقدیم این شعر به سلطان عبید
ازبک ازوی استدعا می کند که اورا
مرخص نماید تا یک عمر دعاگوی او
باشد .باتمام اوصاف التماس واستدعای
او به خان ازبک بی تأثیر بود چنانکه اورا
مرخص نساخت وسالها میرعلی هروی در
بخارا خط می نوشت وجرأا اظهار دلتنگی از
وطن نداشت وبا گفتن شعر  ،خودرا تسلی
میداد  .حتی اشعاری درمدح همان امرای
ازبک میسرود که از آنجمله قطعه ای است
درجلوس عبید خان که درآن می گوید:

قطعه ای از میرعلی درنزد خوددارد که
حاوی یک رباعی است که بخط زر نوشته
شده است :
بی زلف ورخت زاروپریشان حالم
شب تا سحراز محنت هجران نالم
دردا که غم عشق تو ای تازه جوان
رسوای جهان کرد به پیران سالم
امضاء الفقیر میرعلی
درمکتب میرعلی هروی شاگردان زیادی
تلمذ کردند که تعدادی از آنها به استادی
کامل رسیدند  .اسامی بعضی از آنها
ازاینقراراست  :میر محمد باقر  -خواجه
محمود شهابی سیاوشانی  -سید احمد
مشهدی  -مالک دیلمی  -میرمحمد
سمرقندی  -صمداهلل خلخالی ...
میرعلی هروی درنثر نویسی نیز ید طوالئی
داشتهاستوآثارمنثوربسیارشیوامینگاشت

یکی از آثار منثوروی بنام « مدادالخطوط»
است که درآداب خوشنویسی نگاشته
شده است  .در کتاب «تذکره صنعتگران
وخوشنویسان» که در هرات بچاپ رسیده
است وی را درعلم عروض سرآمددانسته
ومیگوید از میرعلی کسی دراین فن پیشی
نگرفته است  .غالب تذکره نویسان وخط
شناسان متقدم  ،خط میرعلی را باسلطان
علی مشهدی مقایسه کرده اند بجز تعداد
معدودیکهخطسلطانعلیرابهتردانستهاند
اغلب آنها اظهارداشته اند که خط میرعلی
هروی سرآمد خطاطین زمان است .
درتأیید وارزیابی زیبائی خط میرعلی
هروی دکتر بیانی می نویسد «:نه فقط
خط میرعلی ازجهت کلی برخط سلطانعلی
مشهدی مزیت دارد بلکه اززمان پیدایش
بقیه درصفحه ۴۸
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مجید زندهی

شکر هلل که بتوفیق خدای
گشت امروز جهان رشک جنان
سال تاریخ زدل ُجستم گفت
والی ملک عبیـــداهلل خان
بدین ترتیب مدت  ۱۶سال دربخارا
روزگار گذراند وهمانجا درگذشت
ودرجوار مزار شیخ سیف الدین باخزری
درفتح آباد بخارا بخاک سپرده شد .یکی
از سیاحان که ازقبراو بازدید نموده بود
درنامه ای ضمن تعریف از زندگی میرعلی
اضافه مینماید که « مرقد او با کاشیهای
زیبا وگرانقیمت تزئین گردیده است ولی
بعضی ازبی انصافان تعدادی از آنهارا
کنده ومیفروشند ».دکتر مهدی بیانی
درشرح زندگی میرعلی هروی اضافه
می کند که یکی ازدست نوشته های وی
را درگنجینه ومجموعه خود ضبط کرده
است ودرشرحی که درآن ورقه آمده
است معلوم می شود که وی نیز مدتی
درشهرسمرقند میزیسته است  .شاید علت
اقامت او درشهرسمرقند موقعی بوده است
که وی از هرات به بخارا میرفته ومدتی
درسمرقند ا ُطراق کرده است  .تاریخ این
ورقه  ۹۳۵هجری یعنی همانسالی است
که وی از هرات به بخارا مهاجرت کرده
است  .سال وفات میرعلی درتواریخ
مختلف متفاوت نوشته شده است  .ولی
آنچه مسلم است وی تا سال  ۹۵۱درقید
حیات بوده است دلیل آنهم بقول دکتر
مهدی بیانی اوراقی است که سال کتابت
آنها  ۹۵۰هجری است ونزدوی بوجود
میباشد  .دیگر ازدالیلی که میرعلی هروی
تاسال  ۹۵۱هجری میزیسته واحتماالً
درهمان سال فوت شده است شعری
است از « میرزا بیگ » که همدوره وهم
عصر میرعلی بوده است  .شعری که وی
درمدح میرعلی هروی سروده حاوی سال
وفات میرعلی است و آن شعر این است :
آن بحرفضائل سر ارباب هنررا
درواقعه دیدیم باطوار ستوده
گفتیم که تاریخ وفات تو چه گوئیم
گفتا که بگو « میرعلی فوت نموده»
که بااحتساب حروف ابجد « میرعلی
فوت نموده» میشود  - ۹۵۱دیگر از
مدارکی که دال برفوت وی بسال ۹۵۱
هجری است یک قطعه مرقع است که در
کتابخانه سلطنتی موجود بوده است ودرآن
سال  ۹۵۱سال وفات وی ذکر گردیده
است .درباره استاد میرعلی هروی درخط
نستعلیق بین تذکره نویسان اختالف است
و آنچه مسلم است اینکه میرعلی درزمان
جوانی درهرات  -شاگرد زین الدین
محمود -شاگردبی واسطه سلطان علی
مشهدی بوده است .
بعضی گویند که میرعلی مستقیم ًا از
سلطان علی مشهدی مشق خط می گرفته
است  .درکتاب عالم آرای عباسی آمده
است  «:شهرت خوشنویسی میرعلی هروی
بدان حد گردید که روزی سلطان علی
مشهدی مدعی شد که ازاو بهتر درعالم

کسی دست بنوشتن خط نستعلیق بزیبائی
که او می نویسد نزده است  .دراین موقع
میرعلی نزدوی می آید ونسخه ای از خط
وی را می گیرد ودرسه صفحه ازآن خط
تقلید می کند وبعدا ً هرسه نوشته را که
درروی سه ورقه مندرج بود به حضور
سلطان علی مشهدی می آورد  .سلطانعلی
متحیر میماند که کدام خط از خودش
است  .از میان آن سه دست نویس یکی
را بر میدارد ومی گوید این خط من است
که بهترین است  .بعدا ً متوجه می شود که
آن دست نوشته کار میرعلی هروی بوده
است  ».میرعماد سیفی بزرگترین خطاط
قرون که خود مدتی مقلد میرعلی هروی
بود در مقدمه ی مرقعی صراحت ًا نوشته
است  « :میرعلی شاگرد موالنا زین الدین
محمود » بوده است  .گویند میرعلی
هروی دارای روحیه شوخ ومطبوع بوده
است وعبدالرحمن جامی بوی عشق می
ورزیده است  .چنانکه گذشت میرعلی
دارای طبع شعر بود ودرمورد طبع
شاعری وی امیر علیشیر نوائی گوید«:
طبعش درنظم ترکی وفارسی خوبست
اما بیشتر ازآنکه شعرخودرابخواند  ،تعریف
می کند» درکتاب تذکره الشعرا آمده
است که میرعلی هروی معما گو نیز بوده
است وبعضی از معماهایش را بصورت
شعر آورده است ازآنجمله :
پنج چیز است که تا جمع نگردد درخط
هست خطاط شدن نزد خردمند محال
دقت طبع و وقوفی زخط وخوبی دست
طاقت محنت واسباب کتابت به کمال
ورازاین پنج یکی راست قصوری حاصل
ندهد فایده گر سعی نمائی صد سال
یکی از کسانیکه مجموعه کوچکی از
نوشته های میرعلی هروی رادرکتابخانه
آقای دکتر اصغر مهدوی
خوددارد
دوست دکتربیانی است  .وی می گوید

* ضد تهوع  ،استفراغ واسهال *
پیشگیری ودرمان سردردهای
میگرن * مؤثر درتسکین درد
مفاصل * مؤثر دردرمان افسردگی
* دارای اثر ضدسرطانی
* دارای اثر ضد میکروبی و ضد
التهابی .

* مقابله با سرطان * محافظت قلب
* کمک به حافظه * کاهش
فشارروحی
* اثرضدویروس .

ادامه دارد
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بقیه  :هنرترامپ
جورج دبلیو بوش چندین کشور را مجبور
به حمایت از جنگ عراق کرد ،این امر
نیروی آمریکایی را نشان نمی داد  -در
واقع این قدرت را از بین می بُرد .این
یک سبک است که فرای مقام ریاست
جمهوری است .در سال های اخیر ،ایاالت
متحده به انواع راه حل های ویژه عادت
کرده است .به عنوان مثال ،دولت نیویورک
از قدرت دالر استفاده کرده است تا بانک
های خارجی را مجبور به پرداخت جریمه
و حل و فصل کند .این کار ساز است،
اما باعث خشم بسیار زیادی می شود و
کشورهایی مانند چین را به دنبال راهی
برای کار در خارج از سیستم می کند
زیرا فکر می کنند که روش موجود مجوز
بیشتری برای ایاالت متحده فراهم می کند.
آمریکا در طول قرن گذشته اعتبار و
سرمایه سیاسی خود را بدست آورده است.
دولت ترامپ این سرمایه را برای مزایای
سیاسی کوتاه مدت مورد هجوم قرارداده و
میرود که برای همیشه آن را تخریب کند.

لیمو

ولیمو ترش (Lemon and

)Lime

* مقابله با سرطان ها * محافظت
قلب * کمک به کاهش فشار خون
* درمان بیماری که براثر فقدان
ویتامین  Cعارض می شود.

قارچ

()Mushroom

* کنترل فشارخون * کاهش
کلسترول
* پیشگیری ودرمان سرطان *
استحکام استخوان ها.

روغن زیتون

()Olive Oil

* محافظت قلب و شریانها * کمک
به کم کردن وزن بدن * کاهش
کلسترول بد ( * )LDLکمک به
تنظیم قند خون * نرم نگهداشتن و
طراوت پوست .
پیاز ()Onion
* کاهش خطر حمله قلبی * مقابله
با سرطان ها بخصوص سرطان معده
* اثر ضد میکروبی * کاهش
کلسترول خون وافزایش کلسترول
خوب * اثر ضدقارچی * کمک به
درمان بیماری قند * کمک به درمان
بیماری آسم وبرونشیت مزمن .
پرتقال ()Orange
* تقویت دستگاه ایمنی * مقابله
با سرطان ها بخصوص سرطان
پانکراس * محافظت قلب * بهبود
تنفس ومقابله با حمالت بیماری آسم
.
آناناس ()Pineapple
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* اثر ضدالتهابی * استحکام
استخوانها * کمک به گوارش غذا

سیب زمینی شیرین
)Potato

(Sweet

* بهبود بینائی * نقابله با سرطان ها
* مقابله با نرمی استخوان * کمک
به بهبود حالت روحی .
گوجه فرنگی ()Tomato
* کاهش کلسترول خون * مقابله
با سرطان ها بخصوص سرطان
پانکراس و سرطان گردن َر ِحم *
محافظت از غده پروستات * کمک
بسالمت قلب
علف گربه ()Valeaian
* اثر آرام بخش وتسکین حاالت
عصبی
* کمک به درمان بی خوابی
گردو ()Walnut
* کاهش کلسترول بدخون
* مقابله با سرطان ها * بهبود حافظه
* محافظت از قلب وعروق.
هندوانه ()Watermelon
* محافظت پروستات * کمک به
کم کردن وزن * کاهش کلسترول
خون * جلوگیری ازسکته * کمک
به درمان فشارخون * جلوگیری از
کمبود آب بدن
عسل ()Honey
عسل از شهد گلها ساخته می شود
بهمین دلیل می توان آن را از
فراورده های گیاهی به حساب آورد.
* پیشگیری وترمیم زخم ها * کمک
به گوارش غذا * افزایش انرژی بدن
* ضد آلرژی * آنتی بیوتیک قوی
* کمک به آرامش اعصاب
همیشه سالم وتندرست باشید

افقی  -۱:نوعی ناو نیروی دریایی شاهنشاهی بنامهای بایندر ،کهنمویی ،
میالنیان و نقدی  -نوعی گاز -۲کودکی که در آب متولد شد -کشوری در
آمریکای مر کزی  -۳اسبی ذکه از نژاد اصیل نیست  -بخودش میگوید رویت
سیاه  -نامی برای آقاپسرهای خارجی  -کنار درصورت  -۴ -ضرردربردارد-
اکثراراضی این کشور پوشیده از درخت است  -گریبان  -۵هزیک از جمله های
قرآن  -عالمت مفعول صریح  -پی بردن  -عالم بین دنیا و آخرت  -۶ -چوب
عود -روزگاری بغلط می گفتند کور است  -تصدیق روسی  -عددی دورقمی
 -۷پایتخت باستانی که خرابه هایش نزدیک همدان است  -خانه محقر -۸
مردم  -اسب ترکی  -حرف ربط  -به پول هم می گویند  -۹انگور سیاه خشک
شده  -چهره نامدار فرانسه ونوعی بازی  -۱۰مایه حیات  -دختر کوچک
 پ نام فامیل دانشمند معروف انگلیسی دراواخر قرن نوزدهم واوایل قرنبیستم  -این هم بیرون می شود -۱۱یقین داشتن  -قومی آریایی ودلیر که در
نواحی غربی رایران  ،عراق ،ارکیه وسوریه زندگی می کنند -حرف ادامه  -زنها
بااو رابطه چندان خوشی ندارند -۱۲چین وشکن  -هیتلر معتقد بود که از
صدای پایشان می توان نشانی از دیسیپلین  ،سلحشوری واطاعت کورکورانه
بازیافت  -میز تحریر انگلیسی  -۱۳تپه وپُل  -نام دیگر درخت چنار  -قوت
الیموت  -عالمت اختصاری «سازمان پیمان اتالنتیک شمالی »  -۱۴آواز خوانی
که تنها بخواند -هرچه بکشید کوتاهتر می شود  -۱۵معروف ترین وزنه بردار
دنیا دروزن فوق سنگین  -نام قهرمان پ معروفترین اثر ادموند روستان.
عمودی  -۱ :اگردرآب صورت گیرد بمقدارزیادی ازدرد میکاهد -نوعی پروانه
که جز درآفتاب نمی تواند پرواز کند -۲دانشمند در مورد حساب وجبرومقابله
وهندسه -فاقد رشک وحسد -۳پرنده وحشی وحالل گوشت  -شیرین آنرابرای
شما آرزومندیم  -کودک تازه بزبان درآمده تکرار می کندومیخواهد -عالمت
جمع  -۴نوبت بازی درقمار -دست مالیدن  -درآمد  -۵عالمت جمع  -وزیر
کشور ورئیس پلیس مخفی استالین  -گل زمستانی  -رفتاروروش  -۶موادی که
موجب هضم غذا می شود -نوعی پارچه  -۷مشتق از نفت  -نخستین ماشین
بخاررا ساخت  -فرار کردن  -سازقلمها  -۸قدیمی ترین قلعه دنیا دریمن -
دشمن دانا رابه این ترجیح داده اند -۹راه کوتاه  -جزیره ای در شمال شرقی
بحرین  -رخصت واجازه  -جسمی معدنی وبلوری برنگهای مختلف که در طب
وصنعت بکار میرود -۱۰به ریحان هم می گویند -فرمانده کشتی  -۱۱منسوب
ران خون -زبان عربی  -عددی اصلی است  -۱۲باالوبلندی -
به پدر -مبدأ َد َو ِ
نوعی میمون آفریقائی  -فعل امر ازمصدر نگریستن  -۱۳مخالف ماده  -دربازی
میزنند -بدگوئی کردن  -هدیه بسیار -۱۴نامی برای دختر خارجی  -شبه قاره
ای در جنوب آسیا -۱۵واحدقدرت  -درختی درژاپن بنام توت ژاپنی که
( طرح از زنده یاد جهانگیر پارساخو)
هیچگاه از جوانه زدن باز نمی ماند.

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

خط نستعلیق تازمان میرعلی
واززمان میرعلی تاظهور میرعماد
هیچیک از خوشنویسان نستعلیق
شایسته برابری وهمسری با میرعلی
هروی نیستند.مخصوص ًا درکتابت .
وفقط تاظهور میرعماد میتوان از
چند خوشنویس نام برد که تا حدی
همپای میرعلی هروی بوده اند که
عبارتنداز :شاه محمد نیشابوری ،
سیداحمد مشهدی  ،میر معزالدین
کاشانی وباباشاه اصفهانی .
ازآثاربجامانده از میرعلی هروی که
درکتابخانه های معتبر دنیاوجوددارد
میتوان از قطعات ومرقعات ونوشته
های زیرنام برد -۱ :هفت اورنگ
جامی محفوظ درکتابخانه سلطنتی
ایران  -۲جام جم اوحدی در همان
کتابخانه -۳مناجات خواجه عبداهلل
انصاریمحفوظدرکتابخانهخصوصی
تهران  -۴ترجیع بندی ازجامی و
گلستان سعدی محفوظ درمدرسه
سپهساالر تهران  -۵بوستان سعدی
کتابخانه رامپورهندوستان -۶
مناجات حضرت امیر درمجموعه
دولتی درکابل  -۷لوایح جامی درموزه
آثاراسالمی وترک دراستانبول -۸
بوستان سعدی درکتابخانه پاریس
 -۹یوسف وزلیخای جامی در
مجموعه گورکیان  -نیویورک -۱۰
گلستان سعدی مجموعه گلبنگیان
درپرتقال .

خارجی و همکاران ایرانی در آنجا کار
می کردندو وظیفه آنها کمک های
مدیریتی به صنایع بود« .این موسسه
یکی دو سال کار کرده بودکه وزارت
صنایع و معادن اداره آن را به من
محول کرد .تصمیم گرفتم آن موسسه
را به سازمانی تبدیل کنم که در
مقابل دریافت حق الزحمه راهکارهای
مدیریت را به صنایع بخش خصوصی
تعلیم دهد».
این خشت اول بود برای تشکیل مرکز
آموزش مدیریت که بعدها بسیار توسعه
پیدا کرد و با همکاری با موسسه مشهور
«آرتور دی .لیتل» و «دانشگاه هاروارد»،
مدیران الیق بسیاری برای کشور تعلیم
داد« .وقتی از اطمینان به همکاری بخش
خصوصی مطمئن شدم،با تصویب نامه
هیئت وزیران سازمان مدیریت صنعتی
را در سال  ۱۳۴۱رسما تاسیس کردم».
به تدریج در مدت کوتاهی سازمان
مدیریت صنعتی ،خدمات مدیریتی خود
را توسعه دادو در رشته های مختلف به
صنایع خصوصی کمک کرد .پس از یک
یا دو سال،سازمان مدیریت توانست
هزینه های خود را از فروش خدمات
تامین کندو دیگر از کمک دولت
استفاده نکند و در حقیقت از دولت جدا
شودو به استقالل کاری برسد« .البته
ما برای مدتی کارشناس خارجی هم
داشتیم.خودم آنها را از سازمان ملل
کار و یونیدوم که از واحدهای تابعه
سازمان ملل متحد بودند،به رایگان می
گرفتم .سازمان مدیریت صنعتی بسیار
خوب کار کرد و شهرت یافت.گرچه
پس از مدتی مشاغل سنگین دیگری
به من محول شد،ولی چون سازمان
مدیریت صنعتی مانند فرزندی دلبند
برایم بود هر چا می رفتم،مدیریت عامل
سازمان مدیریت را هم همراه داشتم
و یدک می کشیدم .فکر می کنم ۱۲
سال مدیرعامل این سازمان بودم و دلم
نمی آمد آن را به دیگری واگذار کنم تا
روزی به جوانی پرشور،پر از افکار جدید
کارآمد و الیق به نام جمشید قراچه
داغی برخورد کردم.بدون دلواپسی
فرزند دلبندم یعنی سازمان مدیریت
صنعتی را به او و نسل جوان سپردم و
تنها ریاست هیئت مدیره آن سازمان را
تا روز بازنشستگی حفظ کردم».
دولت چهار وزارتخانه صنایع و معادن،
بازرگانی اقتصاد و گمرکات کشور را
ادغام کرد و یک وزارتخانه بزرگ به
نام وزارت اقتصاد تشکیل دادکه به
وسیله چند معاون اداره می شد .من
معاون این وزارتخانه و سرپرست صنایع
و معادن کشور شدم.
نقل از روزنامه های ایران باختصار

زنجبیل ()Ginger

توت فرنگی ()Strawberry

جدول کلمات متقاطع

پاسخ سئوال از شماره شیپ

کلبه کتاب

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

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

درحقیقت پدری به پسرخود  ۱۵۰ریال می دهد و آن پسر که خود صاحب پسری کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای کمیاب

است  ۱۰۰ریال از پولی که ازپدرش گرفته است را به پسرخود می دهد .به این ترتیب
وقتی پول پدروپسر را جمع کنیم  ۱۵۰ریال می شود .بعبارتی دیگر ما دراینجا با
چهارنفر سروکارنداریم بلکه فقط با یک پدربزرگ  ،یک پسر و یک نوه روبروهستیم .

پاسخ جدول کلمات متقاطع شماره شیپ

افقی  :باالرونده -واگرا-۲سرخ وسیاه -راول -خ -۳متل  -لو -تورج  -خل  -۴م
 ی  -سه  -دودم -سرا -۵حب  -دام دانه -عراق  -۶ماهور  -ین  -نازیبا-۷دالک  -ماست -رم  -خل  -۸ر -ل  -اسب تازی  -ک  -ا -۹ -اا  -لت  -تندی
 مارش  -۱۰ -دالرام  -ی ی  -دینار  -۱۱وارد  -چاه بهار -یا  -۱۲یلو  -سارا نر -ک  -ف  -۱۳اه  -دیلم  -کر -کار  -۱۴ن  -لیره  -دریای چین  -۱۵یاقوت -برج کج پیزا

شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان تهیه
ودراختیارتان می گذاریم

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

بقیه  :دکتر رضا نیازمند

بقیه  :نقش میوه ها

* اثر ضد اسهال * مقابله با میکربها
وویروسها.

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

سریال پایتخت  ۵-بهترین سریال شناخته شد

امین اهلل رشیدی باردیگر به صحنه می آید

گروه موسیقی سنتی «عشاق»،
اردیبهشتماه  ۹۷در تاالر اندیشه حوزه
هنری برنامه اجرا میکند.
به گزارش سایت خبری و تحلیلی
«موسیقی ایرانیان» ،جمشید آقایی
سرپرستی این گروه را عهدهدار است
و عالوه بر آن به نوازندگی سنتور نیز
میپردازد .در کنار موسیقی حمیدرضا
پنجه پور و پیام خانی بهعنوان خوانندگان
گروه حضور دارند .در این اجرا امیناهلل
رشیدی ،خواننده مهمانی است که آنان را
همراهی میکند .در کنار نوازندگان ویولن،
ویولن آلتو ،ویولنسل ،فلوت ،کمانچه ،تار،
تنبک ،دف و دایره و گروه سنتور نوازان،
گروه همخوانان نیز روی صحنه حاضر
میشود .ناهید امیری ،نفیسه سررشتهداری،
نگار مصطفوی در قطعات با کالم گروه

همخوانان اجرا را تشکیل میدهند.این
کنسرت در روز پنجشنبه  ۲۰اردیبهشت
ساعت۲۱درحوزههنریبرگزارخواهدشد.
امین اهلل رشیدی از پیشکسوتان موسیقی
ایرانی است که درسالهای  ۴۰و ۵۰در
رادیو فعالیت داشت  .اودرضمن خوانندگی
اکثر آهنگهای ترانه هایش را خودش بانام
مستعار « آشنا» می ساخت و باصدای
گرم ومنحصربفردش اجرا می کرد .پس
از تغییر رژیم درایران رشیدی آلبومی از
کارهای گذشته خودرا منتشر کرد و در
چند کنسرت خصوصی نیز شرکت کرد .
اجرای اردیبهشت ماه از نخستین کارهای
او برروی صحنه است که مسلما برای
دوستداران صدایش تجدید خاطره وبرای
نسل جدیدکه زمان فعالیت او هنوز متولد
نشده بودند نیز تجربه ای تازه خواهد بود.

دربین سریالهایی که در نوروز امسال
در تلویزیون به نمایش درآمد سریال
پایتخت (فصل پنجم) بعنوان بهترین
سریال نوروزی توسط مردم شناخته شد.
دراین سریال از فرار جوانان ازایران  ،و
از ایرادهائی که جمهوری اسالمی نسبت
به پوشاک و سبک زندگی مردم می
گیرد بوضوح انتقاد می کند .نیم نگاهی
هم به وضع ورزشکاران ایران دارد و
درصحنه ای وضع یک کشتی گیر ایرانی
را که برای امرار معاش باید در یک
فروشگاه بزرگ شبها به نگهبانی بپردازد
با یک کشتی گیر ترک که میلیونها دالر

سرمایه بهم زده است را مقایسه می کند.
درصحنه ای ازاین سریال خانواده معمولی
که محور داستان هستند به دست داعش
گرفتار می شوند .سعی شده است همه
مسائلی که امروز پیرامون ما می گذرد در
این سریال مطرح شود.
کارگردان این سریال سیروس مقدم بود .
امسال تلویزیونهای ماهواره ای هم چنگی
بدل نمی زدند .سوای «من وتو» که
کارزیبایی با حضور پرویز صیاد داشت و
خاطرات نوروزهای پیش از سال  ۵۷را در
اذهان میان ساالن وافراد ُمسن مقیم خارج
زنده کرد.

ناصرمسعودی ومجید درخشانی در کانادا

«مجید درخشانی»  ،آهنگساز و
نوازندهی برجستهی تار -به همراه
«ناصر مسعودی»  ،خوانندهی پیشکسوت
موسیقی ایران -یازدهم فروردین ماه در
کانادا به اجرای برنامه پرداخت .در این
کنسرتها که یازدهم فروردینِ سال
 ۳۱ ، ۹۷مارچ -برگزار شد؛ قطعاتی
از آلبوم «حاال چرا» اجرا گردید و در
بخشهایی از آن «سپیده رییسسادات»
نیز گروه را یاری داد« .شاهو عندلیبی»
نیز به عنوان نوازندهی نی در این برنامه
حضور داشت« .حاال چرا» با شعری از

شهریار« ،مرغ دل» با شعر ام هانی،
«آواز اصفهان» «عاشق شدهام» با
شعر الهوتی و «دریا(گیلکی)» با شعر
جهانگیر سرتیپپور از جمله قطعاتی بود
که در این کنسرت اجرا شد.
این نخستین برنامهای بود که «ناصر
مسعودی» پس از سالها برگزارکرد .او
این آلبوم را پس از  ۲۰سال سکوت به
بازار عرضه کرده بود؛ خودش در این
باره میگوید« :تصنیفهای این مجموعه
را سالهاست که در خلوت خود ،یا در
همنشینی با دلخواستگان زمزمه کردهام

ی
جش
ن
س
ن
های وروزی رد و س

هرسال ایام نوروز اردشیرزاهدی دیپلمات باارزش کشورمان در مونترو
سویس با دعوت از ایرانیان این شهر و همچنین دیپلماتهای مأمور در سویس
جشنهای نوروزی را با شکوه خاصی برگزار می کند .دراین جشن ها سفرای
خارجی  ،مقامات شهر مونترو  ،و برخی از صاحبان مشاغل مهم در شهر ،
گرد هم می آیند و ضمن آشنا شدن با سنت های خوب نوروزی ما ،با جناب
زاهدی نیز تجدید دیداری می کنند.
امسال نیز جشن چهارشنبه سوری  ،مراسم تحویل سال  ،مراسم سیزده بدر با
نظم وترتیب خاصی در مونترو برگزار شد و در همه مراسم میهمانان بصورتی
شاهانه با میزبانی آقای زاهدی پذیرائی شدند .سالن پذیرائی با پرچمهای
شیروخورشید نشان تزئین شده بود.و درمراسم سیزده بدر میهمانان ضمن
آشناشدن با این مراسم با دروغهای سیزده که درمیان غربی ها جای خاصی From Right to left: Mrs. Myriam Wherli, H.E. Ardeshir Zahedi, Mrs. Naseem
Merali, Mr. Edo Roddaro, Mr. Olivier Grivat.
دارد و بنام دروغ آوریل معروف است دروغهایی مطرح شد که فوق العاده
باعث انبساط خاطر میهمانان شد.
جناب زاهدی که اخیرا ً کتابی بنام یمن را منتشرکرده و از آنچه دریمن می
گذرد نگران و ناراحت است وهمچنان به جوانان ایران وهموطنان خود می
اندیشد بااین حال  ،این مراسم را بخاطر بزرگداشت سنت های ایرانی
همانند هرسال برگزار کرد.
اردشیرزاهدی این روزها سرگرم آخرین ویراستاری برروی جلد سوم
خاطرات خود است که بزودی منتشر خواهد شد.
عالوه بر مراسم نوروزی که آقای زاهدی در مونترو برگزارکرد این روزها
تمام وقت او به پاسخ دادن به کارتهای نوروزی گذشت که از سوی مقامات
سویس  ،دیپلماتهای دیگر کشورها  ،و هموطنان ایرانی برایش فرستاده بودند.
ازجمله دوستان آقای زاهدی که دراین ایام باهم مالقات داشتند دبیر کل
سابق سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان بود که روز هشتم آوریل مصادف
با تولد او بود که آقای زاهدی در جشن تولد او نیز شرکت داشت .
درصفحات دیگر تا آنجا که صفحات مجله اجازه می دهد عکس ها ی مربوط
به این مراسم نوروزی و متن انگلیسی مربوط به این مراسم را مشاهده می
کنید.
درضمن همانگونه که خوانندگان عزیز توجه دارند این شماره نیز با
چهارصفحه اضافی منتشر می شود تا خوانندگان مطالب همیشگی مجله را
ازدست ندهند.

Hon.Syndic of Veytaux Mrs.Christine Chevaley,

باردیگر نوروز و فرارسیدن بهار بر همه شما خجسته باد.

آزادی  ۹۹سال نهم -صفحه
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H.E. Ardeshir Zahedi, Mrs. Myriam Wherli, Mrs. Yasi Moghadam
Tehrani, Mrs.Khaneghahi, Mr. Babak Moghadam Tehrani

Left to right Front to Back: Max Smithuis, Mis. Nira, Mr.
Mrs. Gregory & Laura and Children Udry Jergensen.
Mrs. Tannaz Taghavi, Mrs. Anne Zucher, Mrs. AnneRose Smithuis, Ms.
Laetitia Roch H.E. Ardeshir Zahedi. Mrs. Therese Gharibi, Mrs. Barbara
Mittermaier.

آزادی -۹۹سال نهم صفحه

همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی در ادامه همکاریهای خود با برادران
پورناظری اردیبهشت و خرداد سال جاری در چند شهر کانادا مجموعه کنسرتهایی
را برگزار میکند.
همایون شجریان خواننده مطرح موسیقی ایرانی که طی سال های اخیر فعالیت های
زیادی را با همراهی سهراب پورناظری و تهمورس پورناظری انجام داده ،اردیبهشت
و خرداد ماه سال جاری با همراهی این دو برادر و تعدادی از نوازندگان موسیقی
کشورمان مجموعه کنسرت هایی را در چند شهر کانادا برگزار میکند.
طبق برنامه ریزیهایی که در پوستر این اجراهای زنده منتشر شده ،کنسرت ها روز
 ۱۹می برابر با  ۲۹اردیبهشت ماه در شهر مونترال آغاز می شود و پس از آن در
روز  ۲۰می مصادف با  ۳۰اردیبهشت ماه در تورنتور میزبان عالقه مندان موسیقی
کالسیک ایرانی خواهند بود.
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کنسرتهای همایون شجریان در کانادا

From right to left: Miss. Malek Bourehla, H.E. ardeshir Zahedi,
H.E. Amb. Mourad Bourehla, Mrs. Ambassadrice Maha Bourehla

From Right to Left; Mr. Tarzi(Son), Mrs. Hessima Tarzi,
Dr. Mathieu Jaton, H.E. Ardeshir Zahedi, H.E. Amb. Nanguyalai Tarzi

H.E. Ardeshir Zahedi , Mr. Shariar Gharibi,
Prof. Bijan Ghavami

53 سال نهم صفحه-۹۹ آزادی

From Right to Left:
Mrs.& Miss. Martina &
Caroline Bayani, Mrs.
Mehregan Perrier, mrs. Maria
Elvira De Le Grand, Dr. Michel
Perrier, Mr. Alain De Le Grand,
Mr. Mirko, Mr. Thierry
Amsallem

 صفحه- سال نهم۹۹ آزادی

Seated from right to left: Max Smithuis, Udry Jergensen, Mrs, Anna Gharibi and
Childrens Lea & Tara Mrs Toto Vakili, Mrs. Soraya Nashat
Back right to left:
Mr. Shariar Gharibi, Mr. Jean-Yves Zwissig, Mrs. Barbara Mittermaier Mrs. Tannaz
Taghavi, Miss. Nora, Mr. Vadoud Gharibi, Mr. Nouri, Mr. Mitter-maier

From right to left: H.E. ardeshir Zahedi,. Ambassadrice Maha
Bourehla

Left to right- Front Row:Mrs. Mahin Tashakori, Ms. Laetitia Roch,H.E. Zahedi,Mrs. D.de Vreng her son Tom and Daugter of Mr.Vadoud
Gharibi,Mrs. Claudia Robine, Happy(Dog) Pantea Moghadam
2nd Row from left: Mrs .Yasi Moghadam Tehrani, Mrs. Mittermaier,Mrs. Mitchel,Miss.Wettengel,Mrs. Anna Gharibi with her daughter, Mrs.
F.Hoshania,Mrs.S.Nashat, Mr.and MrsAli Vahabzadeh and daughter,.
3rd Row-from left:Mr.Sh.Gharibi,Mrs.Wettengel,Mrs.Therese Gharibi,
4th Row-from left:Mr.Victor Rodrigues( Maitre D’Hotel),Mr. B.Moghadam Tehrani,Mr.Zavosh Hoshania,Dr. Adiaborz Dehnad, Mr.Edo Roddaro
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From Right to Left:Mrs. Pourchani, H.E. Ardeshir Zahedi, Mr. Reza
Pourchani, Mrs. Yasi
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Left to right: Miss Laetitia Roch,Mrs.Naseem Merali,
MissWettengel, Mrs.Pouran VakiliDr.Adiabroz Dehnad,Mr.
Chiellini (Pianist) Mrs.Claudia Robine, H.E. Ardeshir Zahedi

Seated Row from right:
Miss Malek Bourehla,
H.E.Amb.Mourad Bourehla,
AmbassadriceMrs.Maha
Bourehla,Hon. Syndic of Veytaux
Mrs. Christine Chevaley, H.E.
Ardeshir Zahedi, Mrs. Myriam
Wherli, always hands in the hands
with Ardeshir Zahedi, Hon. Syndic
of Montreux Mr. Laurent Wherli,
Mrs. Hessima Tarzi, H.E. Amb.
Nanguyalai Tarzi Mrs. Linda
Gabrelian
Second Row Right to left: Mr&Mrs.
Mittermaier Director general of
Hotel Victoria, Mrs. Merygan

Perrier, Mrs. MahinTashakori, Mrs.
Maria Elvira Le Grand, Mr. Reza
Pourchani,Mrs. Pourchani, Mrs.
Marym Gamurzieva, Mr. Shariar
Gharibi, Mr. jean-Claude & Mrs.
Therese Roch, Mrs. Naseem Merali,
Mrs. Isabel Poyan, Mrs. Patricia
Dozio, Mrs. Soraya Nashat, Mrs.
&Miss. Martina & Carolina Bayani.
3rd Row Right to left: Mr. Babio
Davallou, Mrs. Nilofar Tashakori,
Mr. Esfandiar & Bahman Baktiar,
Mr. Tarzi, Mr.Alain Le Grand,
Dr. Prof. Michel Perrier, Mr. Edo
Roddaro, Mr. Gamurzieva, Mr.
Mirko, Mr. Thiery Amsalem, Mrs.
Yasi Moghadam Tehrani, Dr. &
myth of rebirth and promise Mrs.Nicolas Coman, mr. Olivier
Grivat (Famous Jornaliste), Dr.
of the fruition of the spring Prof. Bijan Ghavami, Mr.&Mrs.
blossoms. It is in harmony Claude Grand.

with this spirit that young
girls tie grass in knot to wish
for a good loving husband the
following year.
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represents medicine and the
the lights were put off. The
healing power of nature.
moment came and in the
Somaq,
sumac
berries,
darkness of the night he tried
represent the colour of
to amuse his guests by the
sunrise; with the appearance
magic of the pen and the light
of the sun the coming of
it should throw on the flag.
light, the end of night, winter
His pen did not work or was
and darkness and therefore
poorly manipulated. He first
triumph of life over death and
put the blame on the arthritis
light over darkness. Good
pain of his right hand and
conquers Evil.
then suggested that all pens
Serkeh or vinegar, represents
should be returned to the
age and patience. The
manufacturer in England.
ultimate fruition.
Much to everyone delight, the
We traditionally add a few
wife of an ambassador who
coins (Sekeh) placed on the
knew the trick made it work
sofreh (special table cover)
and then the whole reception
representing prosperity and
hall was decorated with
wealth; a basket of painted
beams of light on the Persian
eggs for fertility; more
flag.
recently we have added a
goldfish in a bowl standing
for life and activity. There is
normally a mirror to reflect
the image of creation that
is associated with rebirth
and spring. On either side of
the mirror are candlesticks
holding a flickering candle
for each child in the family.
The
candles
represent
enlightenment and happiness
and continuity.
				
*************
Amongst the special guests
of Ambassador Zahedi on
the New Year Eve, were His
Excellency Mourad Bourehla,
Ambassador of Tunisia,
H.E.
Nanguyalai
Tarzi
Ambassador of Afghanistan,
Dr. Mathieu Jaton President
The crowning experience
of Montreux Jazz Festival, Mr
in the festivities is the
Thierry Amsallem President
traditional Sizdeh Bedar,
of Claude Nobs Foundation,
often corresponding with the
Mr and Mrs Laurent Wehrli,
April Fools’ day or April the
Member of the Grand Council
First.
of the region, Counsellor of
The occasion, the 13th. Day of
the National Parliament and
the New Year is traditionally
the Mayor of Montreux.
devoted to outdoor festivities
At
dinner
time
the
to crown the celebrations. It
ambassador welcomed the
is a day of renewal of our ties
distinguished guests, spoke
with nature, a happy epilogue
in some detail about the New
to the two-week-long joyful
Year traditions and the joys
rituals and also an energising
of the season that have been
prelude to a new year of
shared for thousands of years
activities. It is a celebration
by people of different colour,
of reunion with nature and
faith and nationality.
revitalized beauties of the
He had offered every guest
earth, a day to appreciate the
a led pen, night writer,
new gifts of life.
beautifully wrapped in a
Sizdeh Bedar, is a celebration
paper flag of Iran and asked
of marriage with nature, the
them only to try it when
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From Chahar Shanbeh Souri
to the New Year Eve and
Sizedeh Bedar
Traditional rituals of eternity
and rejuvenation
To celebrate the
three occasions marking the
Iranian New Year festivities,
every
year Ambassador
Ardeshir Zahedi arranges
ceremonies
that
are
remembered
throughout
the year. CHARSHANBEH
SOURI, THE NEW YEAR
EVE and SIZEDEH BEDAR
are celebrated in presence
of distinguished Swiss and
Iranian friends. This gives
him an opportunity to insist
on the common values of
humanity, man’s worship of
nature and the philosophy
of rejuvenation; the eternal
promise of nature that after
winter there is a spring
and a new life. The green
elements in Haft Seen or on
Sizdeh Bedar remind us of
the vegetation myth, a belief
that there is life after death,
that winter is the beginning
and not the end. This is what
has given hope and is as old as
humanity.
It is true that part of the rituals
of spring can be traced back
to thousands of years ago in
the ancient Greek festivities,
the rural dances and songs
that celebrate the new year of
the fertility of land, the hope
for light, warmth, food and
fruits, joy and marriage. The
whole procedure was known
by the name of Como-edia or
Comedy. The ritual helped to
get rid of cold and pollution
and all the evil spirits of
winter, the very ingredients of
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An Ancient Tradition
that
Ambassador
Zahedi Solemnizes
Year after Year
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New Year and
Nowruz Celebrated
in Montreux

garments and wearing of the
new; it rings in the new and
rings out the old and we all
get ready for the New Year
to creep in. The guests leap
over the flames while singing
(Sorkhi-e to az man) Give
me your beautiful red colour
(Zardi-e man az to) And take
back my sickly pallor!
The brightness of the light
and the heat of the fire will
lead us through the dark of
the night and lighten our
ways to the hopes of the new
dawning days. The evil spirits
will leave, the cold of the
Mr. Mrs. Laurent & Myriam Wherli, H.E. Ardeshir Zahedi
winter shall melt. The kids
to these traditions that are running with spoons and pans
the Greek tragedy.
in the streets (Ghasogh Zani)
The Zoroastrians, followed integral parts of our national
will beat out the last traces of
by ancient royal Iranian identity and deeply rooted
the dying year and blow the
dynasties,
dramatically in our cultural heritage. He
trumpet of renewal. Ladies
enriched the tradition and believes that Nowruz is not
start the cleaning up of the
only
the
first
day
of
the
year
established the ritual of the
houses, wearing colourful
vernal equinox. So, most of but also the first day of spring,
dresses. Friends, neighbours
the ceremonies associated the new life, the new hope for
and relatives get together to
with our Nowruz and spring growth and fruition, a symbol
share the blessings of fresh
of
recycling
and
therefore
at
festivities are of pure Iranian
the very origin of our faith in food and new gifts of nature.
invention.
In the Zoroastrian tradition
Nowruz is certainly the most eternity.
the festival ended with
Iranian of all celebrations. Whether in childhood, youth
thanksgiving
prayers.
or
early
career,
as
Minister
of
A symbol of identity and
It
is
regrettable
that
the
cultural
heritage.
The Foreign Affairs, Ambassador
spiritual
dimensions
of
beginning of spring always to the United States and
Chahar
Shanbeh
Souri
have
mattered much in Babylonian the court of Saint James, or
gradually faded away.
and Mesopotamian life. Their throughout the 38 years that
On
this
occasion
the
lives, as ours, depended on he lives in exile in Switzerland
Ambassador
explains
the
agriculture and the beginning following the change of regime
philosophy of the bonfire and
of spring was the promise of in his native land, Zahedi has
the Haft Seen to the Swiss
always
made
sure
that
no
fruition and bounty. Cyrus
guests and adds:
the Great, when he invaded one around him would fail
“The seven essential parts of
Babylon and on the occasion to remember the 3000-yearHaft
Seen starting with “S”
of appointment of his son, old traditions of his beloved
in Farsi have all symbolic
country.
With
true
devotion
Cambyses as the ruler of
origins. For example: Sabzeh
Babylon recognised the ritual and loyalty, year after
or sprouts, usually wheat or
and decided to establish it year, he organises special
lentil representing rebirth.
throughout the empire. The ceremonies in and around his
Samanu is a pudding in
residence
“Villa
Les
Roses”
Iranians then incorporated
which common wheat sprouts
many of their own traditions in Montreux, Switzerland, to
are transformed and given
to give it a truly new colour. welcome the New Year and
new life as a sweet, creamy
Chahar Sahnbeh Souri, Haft share with friends the joyful
pudding and represents the
pride
of
an
Iranian
in
its
rich
Seen and Sizdeh Bedar have
ultimate sophistication of
their roots in genuine Iranian and fascinating culture.
				Persian cooking, a symbol of
traditions.
nourishing power of nature.
*************
Today Nowruz is still
Seeb means apple and
On
the
eve
of
last
Wednesday
celebrated
in
several
represents health and beauty.
countries like Afghanistan, of the dying year, Chahar
Senjed the sweet, dry fruit of
parts of India, Africa, the Shanbeh Souri, bonfires are
the Lotus tree, stands for love.
Middle East and wherever lit in his garden and the guests
It has been said that when
dance
around
and
jump
over
there are still traces of the
the fire to purge and purify lotus tree is in full bloom, its
great Persian Empire.
their souls. It is a promise fragrance and its fruit make
				
of enlightenment and hope people fall in love and become
*************
oblivious to all else.
Throughout his life, Mr throughout the coming year,
the burning of the winter Seer which is garlic in Persian,
Zahedi has remained loyal
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Nowrouz : Haft Seen Table in Montreux -Switzerland
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