21 March., 2019 . Published by Pars Mass Media , Inc

No 2 Vol.10

ردپی این ربف واین رسمای سخت

یک بخ
هم ط ن ت می
پـی
رسد اینک بهارای نهم
ت
ط
ن
ت
ـه
و ن رروز و وروز باد
و ن  ،وروز و روزباد
با آثاری از* :زنده یاد دکتر مهوش امیر مکری * ناصر اویسی * م.ع.آشنا * هما برازنده * منوچهربرومند * دکتر طلعت بصاری
* آستین بودتی*کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو * مرتضی پاریزی * دکتر محمودروح األمینی *دکتر محمدعلی صوتی
* دکتر سیمین ملک افضلی * دکتر کاظم ودیعی * استادعالمه جالل الدین ُهمائی * ک .هومان * غزاله یزدی

آزادی

رهی مااههن
اجتماعی  ،ادبی  ،هنری

AZADI

شماره  -۱۱۰سال دهم صفحه 1

آزادی
نش

شماره  ،۲سال دهم  -شماره پیاپی  -۱۱۰اول فروردین ۱۳۹۸

ازالبالی مطبوعات جهان
ازروضه تا حوزه

-

صفحه 6

دکتر کاظم ودیعی

نوروزجشنهمیشهپایدار

همابرازنده

صفحه 10

نخستین فصل درزادگاهم شیراز

کیخسرو بهروزی

صفحه 12

میرنوروزی

دکتر محمود روح األمینی

صفحه ۱۵

برای داخل آمریکاست و برای خارج وصیتی برای نیم قرن دیگر

دکتر کاظم ودیعی

صفحه 16

باضافه هزینه پُست است .برای کسب برآیند  ۲۲۸سال پادشاهی صفویان
اطالعات بیشتر با تلفن زیر ازساعت زنان شاهنامه

ک ۰هومان

صفحه ۱۸

دکتر طلعت بصاری

صفحه20

-

صفحه ۲۱

تیمور شهابی

صفحه ۲۲

-

صفحه ۲۳

-

صفحه ۲۴

دکتر سیمین ملک افضلی

صفحه ۲۶

-

صفحه ۲۷

-

صفحه ۲۸

م۰ع۰آشنا

صفحه ۳۱

غزاله یزدی

صفحه 28

م.ع.آشنا

صفحه 31

گوناگون

ناصرامینی

صفحه 32

کتابهای رسیده

غزاله یزدی

صفحه 34

نازنین

ک ۰هومان

صفحه 36

فنون بالغت وصناعت ادبی

استادعالمه جالل الدین همائی

صفحه38

سیری در احوال واشعار نسیم اردکانی

منوچهربرومند

صفحه ۳۹

-

صفحه40

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

صفحه 42

-

صفحه ۴۴

خوشنویسان ایران

-

صفحه ۴۶

جدول کلمات متقاطع

زنده یاد جهانگیر پارساخو

صفحه ۴۹

اخبارهنری

-

صفحه ۵۰

9صبح تا  12ظهر به وقت شرق آمریکا
تماس بگیرید.

روزشمارزندگی پادشاه ایران

Tel:(781)769-5190
* ازطریق ئی میل به آدرس زیر
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دراُم الُقرای اسالمی چه خبر؟

شورای نویسندگان آزادی

کوچک وخواندنی

* لطفا مقاالت خودرا به فارسی
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای آشنائی باطب سنتی
زیر ایمیل کنید:
پرسش وپاسخ علمی
azadi@parsmassmedia.org
 azadimagazine@aol.comازاینجاوازآنجاواز همه جا
* آرشیو مجله برروی سایت گشتی درمیان کتابها
زیر برای همگان قابل دسترسی
بررسی کتابهای رسیده
است:
 www.parsmassmedia.orgگشتی درمیان کتابها
* مقاالتی که بفارسی تایپ شده
وازطریق ئی میل دریافت میشود
دراولین فرصت بچاپ میرسدولی
مقاالت دیگر باید درنوبت تایپ شدن
باقی بمانند.

* زمانی که مدت اشتراک
به پایان میرسد لطف ًا نسبت به
تمدید آن اقدام فرمائید وگرنه درپرند نیلی شعروغزل
ممکن است ارسال مجله برای بچه های کوچه ما
شما قطع شود.
غم مخور
از صفحه  ۵۱تا  ۵۸مطالب انگلیسی
چاپ شده است
From page 1 to 6 you can
read Articles in English.
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اجتماعی

هرجا که یک دل برای ایران وبنام
ایران می تپد،
آنجا یک نوروز است ،
ازدشت کویر تا کویر لوت از
کوهستانهای سخت  ،تا دره های

پیام های شما

-

صفحه 4

صفحه2

هنری

پس نوروز همه جاهست ؟
ونوروز همه را هست ؟
 -نوروز آنجاست که ایرانی است ۰

یاداشت

شورای نویسندگان

ازآمریکا ،اشتراک یکسال  50دالر

صفحه

ادبی

نوروز
روز فروردین ونخستین روز بهار
است
آیا نوروز آنجاست که آنجا بهار است ؟
آیا نوروز آنجاست که سبزه وگل
بباراست ؟
آیا دشت کویر  ،دشت نوروز نیست ؟
آیا کویر لوت که بی بهره ازگل
وسبزه وبهاراست ،
فروردینش نیست ونوروزش روز
تازه نیست ؟
درساحل دشت کویر
دردرون کویرلوت
هرجا که کلبه ایست ،
هرجا که خانه ایست ،
آنجا سفره ی نوروز گسترده است۰
آنجا نخستین روز فروردین است ۰

عنوان مطالب

نویسنده

* حق اشتراک سالیانه  50دالرفقط

آزادی

نوروز چیست ؟
 لحظه ی پیوندپیوند یک روز وهزاران سال
هزاران سال که برسفره ی نوروز
نشستیم
ویک سال که درپیش است

نوروز چیست ؟
 لحظه ی پیوندپیوند روزها ی روشن،
پیوند شب های تیره
روزهایی از هزاران سال

ایران  ،این سرزمین اهورائی
ایران  ،این آستان بلند حافظ
وسعدی و۰۰۰
ایران  ،این نیایشگاه پاک و بی
اندوه خداوند گار شاهنامه ،
کشتزارش آبادان،
باغهایش پرسبزه وگل،
خانه ی کشتکارانش پرنور،
دستهای کارگرانش آفریدگار،
ایران  ،این سرزمین ایمان
ایران  ،این سرزمین زرتشت،
درامان باد ازگزند هرچه بد،
هرچه سیاهی
هرچه تباهی
تابیایند هزاران نوروز
تابتابند خورشیدهای فرهنگ
تابخوانند ُسرایندگان فارسی زبان
این سرود جاویدان را
که  :زمانه پاک گرددازبدی۰
نوروزتان پیروز
وهرروزتان یک نوروز

نشریه ماهانه
اجتماعی  -ادبی -هنری
شماره پیاپی  - ۱۱۰سال دهم
اول فروردین ماه ۱۳۹۸
ناشر :رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
* برای اشتراک مجله به ما تلفن
ویابا آدرس زیرمکاتبه کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090
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نوروز چیست ؟
 لحظه پیوندپیوند دوروز
ازسالی که گذشت وسالی که
درپیش است

خرم وشاداب
ازدریای سرد خزر تا خلیج گرم
فارس
ازابرهای سهند تا خورشید گرم
بلوچستان
همه جا نوروز است
همه جا سفره ی نوروز را گسترده
اند
زیرا :همه جا ایران است ونوروز
آنجاست
که ایران است وایرانی است۰۰۰

وشب هایی از هزاران سال

آزادی

ن
و
ر
پـیوزاتن
روز

درسرزمین های دور ،از استرالیا
تااروپا تاقاره ی آسیا،
هرجا که سرزمین خداست،
درهرقاره ودرهرکشور که ایرانی
یا مردمانی باریشه ایرانی هستند ،
آنجا ست یک نوروز
آنجاست یک فروردین
آنجاست یک سفره ی هفت سین
هرجا که یک قلب ایرانی است یک
نوروز است
یک سفره هفت سین ویک
فروردین است
آنجا که ایران است وهرجا که
ایرانی است
ازهزاران سال
وازآن روز که تاریخ بیاد ندارد
برسرسفره نوروز نشسته ایم
ودل به مهر سرزمین ایران بسته ایم

آزادی
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آنچه درشماره ۱۱۰
فروردین ماه ۱۳۹۸
میخوانید

توضیح وتذکر

آزادی

آقای پاریزی ،مدیر ارجمند ماهنامه ی
«آزادی» ،آقای ناصر امینی ،در
نوشتاری زیر عنوان«گوناگون»؛ در
شمارۀ  109پیاپی ،ازراننده ی اتوبوسی
یاد کرد ند که بوق زنان وارد مجلس
شده بود تا به زعم خود پنبه از گوش
نمایندگان مجلس بردارد وآنان را
از خواب بیدار کند ووو  ،که از نگاه
ویراستاری لزوم ًا به آگاهی ایشان
و خوانندگان آن ماهنامه میرساند
که این رویداد نه در«ادوار مجلس
اسالمی»؛ بلکه در سال  1322توسط
شخصی به نام « اسکندر مزدایی»،
به هنگام برگزاری جلسۀ نمایندگان
مجلس شورای ملی اتفاق افتاده بود.
خواهشمنداست در صورت لزوم این
مطلب را در بخش پیامهای خوانندگان
بگنجانید .ک  -هومان
باسپاس از تذکر شما باید به عرض
شما وخوانندگان عزیز آزادی برسانیم
که این اشتباه از طرف ما بوده است ۰
آقای امینی درمورد تاریخ این اتفاق
اشاره ای نکرده بودند و ما که دوست
داریم هرچیز بد را به جمهوری اسالمی
نسبت بدهیم فکر کردیم مربوط به
زمان حال است  ۰بازهم از یادآوری
شما سپاسگزاریم ۰
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شماره گذشته
چند نسخه از شماره پیش را برای
هدیه دادن به دوستانم الزم دارم

بنده زنده ام
پاریزی عزیز  :درنقاهت بسر می برم ۰
شایع شده است که من مرده ام ۰
همسرم پیام ونامه تسلیت دریافت
کرده است 0لطف ًا عکس پیوست این
نامه را دراندازه الزم درج کنید
وتوضیح دهید که بنده زنده ام ۰
خلق وخوی ما این است  ۰از الطاف تو
ممنونم ۰
کاظم ودیعی

وطنت ایران است
برسر در خانه پدری ژان ژاک روسو
متفغکر ونویسنده فیلسوف عبارت
بسیارزیبائی ازاو با حروف برجسته
به زبان فرانسه آورده اند  ،این شعر
ترجمه آن است :

وطنت را دوست بدار

بودم آنگاه که نوباوه ُ
وخرد
پدرم تنگ درآغوش فشرد
یادم آید به ُرخم بوسه زنان
گرم ولرزنده زفرط هیجان
گفت ای نوگل شاداب بهار
وطنت را  -پسرم -دوست بدار

گرچه
جناب دولتشاهی عزیز
وبویژه
ما معموال برای مطالب
اشعارطوالنی با کمبود جا روبروهستیم
اما وقتی سخن از ایران این ُدردانه ی
همه ما میهن پرستان می شود  ،می
توان از درج مطالب دیگر خودداری
کرد ۰بااین امید که همه پدران ایرانی
این اندرز پدرانه ی شمارا بگوش
جان بسپارند وبه فرزندان خود ایران
دوستی وایرانشناسی را بیاموزند ۰در
همین صفحه کارهنری شمارا نیز چاپ
می کنیم تا طعم کامل ایراندوستی را
احساس کنیم ۰
برای شما و خانواده گرامیتان درآستانه
ی سال نو بهترین ها را آرزو می کنیم ۰
همیشه شادو باجوانه وسبزباشید۰

آزادی
نش
رهی مااههن

هن
اجتماعی ادبی ،ری

Azadi

Monthly Magazine

Subscription Request Form
مایلم نشریه آزادی را بشرح زیر مشترک شوم :

I would like to recieve AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00
Please bill me later
Last Name

My check is attached
First Name
Address:

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن میتوانید این فرم را پست کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید
Dear Supporter for subscription you can mail this form or send your Email to:
pmm@parsmassmedia.org

آزادی

درشماره گذشته مطلبی درباره جام
برتر فوتبال آمریکا یا Super Bowl
داشتیم وبنا بر غلطی مشهور آن را
سوپر بال نوشته بودیم که صحیح آن
سوپر بول ( بین بول و بال) است 0از
دوست گرامی استاد فرهنگ صادق
پور که همیشه اشتباهات مارا به ما
یادآوری می کنند بسیار سپاسگزاریم
و از دیگر خوانندگان نیز پوزش می
خواهیم ۰
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جام برتر

بفرمائید چه مبلغ باید بپردازم و از کجا
باید درخواست کنم ٪
با سپاس ع-محمدی شرق آمریکا
دوست عزیز برای درخواست شماره
های گذشته می توانید ازطریق ایمیل
یا تلفن آن را درخواست کنید اما
متأسفانه از شماره گذشته و شماره
قبل ازآن حتی یک شماره برای آرشیو
خودمان هم در اختیار نداریم ۰و برای
تجدید چاپ در تعداد بسیار کم
باید برای هر نسخه حدود ده دالر به
چاپخانه پرداخت کنیم  ۰می توانید
نشانی سایت مارا به دوستانتان بدهید
تا هرشماره از مجله را که خواستند
ازروی سایت مطالعه کنند۰

دکتر ودیعی عزیز از صمیم قلب آرزو
می کنیم که سالهای سال زنده باشید
و از خرمن آگاهی های شما بهره مند
شویم ۰به همه خوانندگان و عالقمندان
به نوشته های شما مژده می دهیم که
پس از عمل قلب  ،خداراشکر حال
دکتر ودیعی عزیز ما خوب است و
همچنان به نوشتن مقاالت آگاه کننده
مشغولندوخودرا برای استقبال از
نوروز فرخنده آماده می کنند ۰بزودی
داستان باغ درباغ نوشته دکتر ودیعی
را در ماهنامه آزادی خواهید خواند

ومن این ابیات را برای نوه خود سروده ام
که اگر درمجله وزین آزادی جایی بود
دستورفرمايید آنرادرج نمایندونمونه
ای از کارهایم را برای شماره فروردین
ارسال می کنم بازهم صالح مملکت
خویش خسروان دانند
باعرض مراتب احترامات
علی دولتشاهی  -کنتیکت
پسرم کشورتو ایران است
پایتخت وطنت تهران است
وطنت جایگه شیران است
گرچه امروز کمی ویران است
روبهان النه درآنجا کردند
غارت وشورش وبلوا کردند
بنشین باپدرو مادرخویش
باعزیزان محبت اندیش
پس سخن سازکن ازریشه ی خویش
هرچه خواهی تو بگو بی تشویش
هرچه خواهی توبپرس ازایشان
تاشناسی وطن خودایران
پسرم کشورتو ایران است
گرچه امروز کمی ویران است
آن زمانی که بشر نادان بود
جهل وظلمت همه جا برپا بود
این وطن مرکز خوبیها بود
مرکز ومهد تمدن ها بود
امپراتوری ایران به جهان
نورافشاند کران تابکران
لوح منشور بشر ازمابود
مخزن د ّر وگهرازمابود
شهریاران خردمند وصمیم
جلوه دادند به ایران قدیم
پسرم کشورتوایران است
گرچه امروز کمی ویران است
همه جا پرچم انصاف بپا
مذهب وکیش همه پابرجا
مسلم وگبر ونصاراویهود
بینشان صلح وصفا برپابود
فخرماهست به دارای کبیر
رهبر پاکدل با تدبیر
فخرماهست به ابن سینا
پدر دانش طب دنیا
فخرماهست به فردوسی طوس
آن که تاریخ وراشد پابوس
باقلم کوفت به فرق تازی
شاهنامه پی مردم سازی
پسرم کشورتو ایران است
گرچه امروز کمی ویران است

رستم ورخش وبسی افسانه
وه چه اسطوره همه جانانه
فخر ماهست به حافظ  ،سعدی
شاعران واُدبای بعدی
فخر ماهست به جامی  ،خیام
اوستادان بزرگ خوشنام
فخرماهست به رازی که به حلم
دادبرنوع بشر دانش وعلم
فخرماهست به صائب  ،عطار
افق شعر وادب را اقمار
پسرم کشورتو ایران است
گرچه امروز کمی ویران است
پسرم گوش به تاریخ بده
پل به سودای وطن آی و بنه
گرمن وتوزوطن بگریزیم
کی پی حرمت ایران حیزیم
توبیا تاکه بخوانیم سرود
بفرستیم به آن خطه ی دور
سعرایران همه ازبربکنیم
پرگهر مرزش با زر بکنیم
پسرم گوش تاریخ بده
ْ
بزرگانش بنه
سربه تعظیم
پسرم کشورتوایران است
گرچه امروز کمی ویران است
توکه یکروز پدرخواهی شد
مظهر فتح وظفر خواهی شد
بنشین دربر نوباوه ی خویش
سخنش گوی زایران وزکیش
سخنش گوی ازآن خاک ِ بهشت
وان همه مردوزن پاک سرشت
عشق ایران به دلش روشن کن
دلش از مهروطن گلشن کن

تا که او با نگهی مهرنواز
از نگاه تو بخواند صدراز
پسرم کشورتوایران است
گرچه امروز کمی ویران است
تاکه او عاشق ایران باشد
نگهش آیت ایمان باشد
هرشبش گرکه نهی دربستر
به دوچشمش زمحبت بنگر
شیروخورشید وطن رنگین کن
هم بباالی سرش تزئین کن
«دولت» این گفته زصدق دل گفت
عشق را دردل هرجمله نهفت
ماهمه عاشق ایران هستیم
ازمی خاطره اش سرمستیم
همچو کاوه َع َلمی برداریم
اهرمن را به لحد بسپاریم

از البالی
مطبوعات
جهان

انفجار بمب در کشمیر

آزادی

انفجار بمب در کاروان نمایندگان
پارلمان هند باعث ایجاد تنش جدید
بین هند و پاکستان می شود .نیکل
کومار برای  CNNمی نویسدکه
اهمیت انتخابات در هند نیز در این
زمینه کمک نمی کندخ
نارندرا مودی ،نخست وزیر هند،
وعده داده است که مسببین مجازات
خواهندشد  ۰اکونومیست می نویسد
کشمیر ،موضوعی نگران کننده بین
پاکستان وهنداست  ،دو کشورمسلح
به قدرت اتمی ،ازیکسو هند با
ارتشی مقاوم وازسوی دیگرپاکستان
با بهره گیری از نیروهای بومی

« چین جلوی هیئت مبارزه با
تروریسم سازمان ملل که درصدد
دستگیری رهبر گروه بمب گذار
بوده است را گرفته است واین
بمب گذاری می تواند روابط چین
وهندوستان را نیز تیره کند»۰

مسیر عجیب
ژنرال استنلی مک کریستال ،فرمانده
سابق آمریكا در افغانستان كه پس
از انتقاد از رهبری غیرنظامی موجب
نارضایتی پرزیدنت اوباما شده و اخراج
گردیده بوددر مصاحبه ای با فایننشال
تایمزاز رئیس سابق خود می گوید:
« من سخن تند وعتاب آمیزی ازاو
نشنیدم حکومت او رادیکال نبود .بنظر
من دراو غرور وجود داشت .افرادی که
آمریکایی های آفریقایی تبار را دوست
ندارند می توانستند از او متنفر باشند.
افرادی که حقوقدانان Ivy League
یا فارغ التحصیالن رشته حقوق از
دانشگاههای معتبررا دوست نداشتند
می توانستند از او نفرت داشته باشند» .
مصاحبه کننده Janan Ganesh
می نویسد  :مهمترازهمه تفرقه
سیاسی فعلی آمریکاست که بین
ژنرالهای جمهوری خواه و دموکرات

وضعیت اضطراری ملی
اعالم وضعیت اضطراری ملی رئیس
جمهور ترامپ برای تأمین بودجه دیوار
مرزی غیرقانونینیست  ،اماتازه ترین
اقدام نامتعارفی است که دربرنامه های
ریاست جمهور ترامپ دیده می شود۰
که از حمالت شخصی او به دشمنانش
تاتخریب اعتبار وزارت دادگستری،
رادربر می گیرد ۰مکس بوت در
واشنگتن پست می نویسد“ :قانون
گذاران سال  ”1976برمبنای نظریه ای
ساده لوحانه قانونی را تصویب کردند
که پیش بینی میکرد روسای جمهور
آینده افرادی با ُحسن نیت خواهند بود
که مایلندسازوکار الزم رابرای انجام
وظیفه خوددراختیارداشته باشند».
پروفسور جرالد دیکنسون در این
باره می گوید“ :وقتی که این ایده
خام مطرح شد ،هیچ وقت تصور نمی
رفت که کسی ازآن استفاده کند »۰و
مایکل جک ساکوالو ،اشاره می کند
که از لحاظ تاریخی قدرت اضطراری به
ریاست جمهوری توانایی های زیادی
اعطاکرده است ازجمله اینکه می تواند
بر برنامه های رادیو وتلویزیون بطور
کامل نظارت کند»۰

هشدار گورباچف
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میخائیل گورباچف ،رئیس جمهور
شوروی سابق ،می گوید که وضعیت
خطرناک است ،زیرا ناتو با پایان
دادن به پیمان هسته ای محدود
میان بُرد( ،)INFاحتمال دارد مسابقه
تسلیحاتی جدیدی را آغاز کند،۰
گورباچف که قرارداد  INFرا در سال
 1987امضا کرد ،در روزنامه «مسکو
تایمز» می نویسد« :یک خطر بزرگ ...
اکنون بیش از آنچه که ما در سالهای

محبوبیت کاذب پوتین

دموکرات ها از حقیقت دورند
این روزها دموکراتهای آمریکا سخن
از بیمه بهداشتی رایگان برای همه
آمریکایی ها و جنبشGreen New
 Dealمیزنند ۰دیگران هم قبل ازاین
چنین افکاری داشته اند و تازگی ندارد
اما هزینه ای که روی دست دولت
آمریکا می گذارد واقعیتی است که
دموکراتها به آن اشاره نمی کنند۰
برآورد شده است که اگر بخواهند
همه مردم آمریکارا تحت بیمه درمانی
رایگان قرار دهند نزدیک به ۹۳
تریلیون دالردرظرف ده سال هزینه
دربر خواهد داشت وبااین ترتیب یا باید
این هزینه را از مالیات دهندگان آمریکا

اسرائیل هم به ماه میرود
اولین مأموریت سفر به ماه با هزینه
شخصی آغاز می شود ۰پیش تراز
همه راکت اسپیس ایکس قراردارد و
شرکت اسپیس ایل اسرائیل نیز یک
روبات ماه نشین به سوی ماه پرتاب
کرده است  ۰اگر این روبات با موفقیت
برسطح ماه بنشیند اسرائیل نیز از
شرکتهای عمده ای خواهد شد که
درآینده مسافر به ماه حمل خواهد
کرد۰هم اکنون آمریکا  ،روسیه و چین
قادر به انجام این مسافرت ها هستند۰
پرتاب روبات اسرائیلی به ماه مورد
ستایش ناساهم قرار گرفته است و
یک گام تاریخی برای همه ملت ها
خوانده شده است  ۰نشریه MIT
 Technology Reviewخاطر نشان
کرده است هندوستان نیز تا ماه
آوریل به شرکتهای حمل مسافر به
ماه خواهد پرداخت و بااین ترتیب
باید انتظارداشت تا نزدیک به دوسال
دیگر مسافرتهای خصوصی به ماه
آغاز شود۰

مذاکره با کره شمالی
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری
روسیه در یک آمار گیری که توسط
مرکز آمارگیری مستقل ل ِوادا صورت
گرفته دریبین  ۶۴درصد از مردم
کشورش محبوبیت دارد ۰آمار گیری
دقیق درروسیه امکان پذیر نیست و
این آماررا نمی توان باور کرد اما بفرض
اینکه آن را قبول کنیم باز نسبت به
سال  ۲۰۱۵که میزان محبوبیت او ۸۹
درصد اعالم شده بود بازنده محسوب
می شود۰
فایننشال تایمز می نویسد:
« پوتین برای اینکه دوباره به محبوبیت
سابق دست پیدا کند باید بقول

مفسران به این مفهوم دل بسته اند
که وقتی زمان برای حل مشکالت
جهان با کره شمالی ،فرامیرسد توسعه
اقتصادی دررأس اقدامات است ۰
 Yoon Young-kwanوزير امور
خارجه سابق كره جنوبي ،در Project
 Syndicateمی نویسد :تغيير رژيم
كره شمالي هدفي ارزشمند است ،نه
سرنگون كردن آن ،بلكه با تغییر روش
آن با ايجاد اقتصاد باز۰
ایده این است که اجالس رئیس جمهور
ترامپ با کیم در هانوی باید برمبنای
شرایطی گسترده تر ازمسائل هسته
ای قضاوت شود .یون می نویسد،
کیم جونگ اون اقتصاد باز را بیشتر از

دموکراسی درهند زنده است
روچیر شارما در فارین افرز می نویسد:
در زمانی که اقتدارگرائی در حال
افزایش است ،هند خود را در امنیت
می بیند .نخست وزیر نارندرا مودی
از نگرش های ناسیونالیسم هندو و
سیاستمداران قدرتمند در بزرگترین
دموکراسی جهان بیمناک است،
اما جامعه ازهم گسیخته این کشور
احتماال او و حزب  BJPرا حتی اگر
او در انتخابات بهار دوباره پیروزشود
با محدودیتهایی روبرو خواهد کرد۰
«اکوسیستم پیچیده هویت هاهمچنان
به عنوان یک عامل شکست خورده
قدرتمند به سوی تمدن ملی گام بر
میدارد»،به ما این درس را می دهد که
در حالی که اقدام جمعی ممکن است
در جوامع ازهم گسسته و متمایز سخت
باشد ،این انعطاف پذیری ذاتی رابرای
آنها بوجود میآوردکه به عنوان گروه
های ناهمگن در برابر نگه داشتن بیش
از حد طوالنی یک شخص در قدرت،
متحد شوند.۰
این درس در مورد اقتصاد هم مصداق
دارد :رشد تولید ناخالص داخلی واقعی
 7.4درصدی از دیگراقتصادهای بزرگ
پیشی گرفته است ،اما انتشار این
دستاوردها کلیدی برای سیاستمداران
حاکم است .شارما می نویسد:بااین
حال ممکن است  Modiمتوجه شده
باشد که چون در حال حاضر ،بجای
ترویج بازارهای آزاد ،برای تحقق
بخشیدن به رفاه گام برمیدارد،،

عدم موفقیت در ویتنام
پرزیدنتترامپدردومینمالقاتتاریخی
خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی
درویتنام نتوانست قراردادی بااو امضا
کند و اظهارداشت شرایط کره شمالی
منجر به عقد یک قراردادخوب نمیشد
و نبستن قرارداد بهتراز بستن قرارداد بد
است  ۰دیوید سانجر در نیویورک تایمز
دوم مارس  ۲۰۱۸می نویسد« :درربع قرن
گذشته سه رئیس جمهوری آمریکا سعی
کرده اند کره شمالی را از دست یافتن به
سالح اتمی باز دارند سرانجام کار همه ی
آنها به مذاکره کشیده و مشخص شده
است که یک کشور منزوی وورشکسته
مطمئنا بدنبال امتیازات اقتصادی برای
مردم گرسنه خویش به قیمت بمب اتمی
است درنتیجه هیچیک تن به مذاکره
ندادند »۰آنگاه نیویورک تایمز برطبق
روشی که دارد وهمیشه علیه ترامپ
می نویسد نتیجه گیری می کند که
این رویداد نشان می دهد مذاکره رهبر
بارهبر خطرناک است و ازآن نتیجه
ای حاصل نمی شود ۰این روزنامه می
نویسد این شکست یک خطربزرگ درپی
داردوآن می تواند تصمیم کیم به سرعت
بخشیدن درکار ساخت سالح اتمی اش
باشد۰

آزادی

اخیرا ً دو نماینده مسلمان تازه کار
دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا
یعنی الحان عمر ( از مینه سوتا) و
رشیده طالب ( از میشیگان) اظهار
نظرهایی درباره اسرائیل کردند که
متهم به تفکر ضدیهود شدند ۰فرید
ذکریا در ستون خود در واشنگتن پست
می نویسد « :من نمیدانم در بطن این
دونماینده مسلمان چه می گذرد اما
معتقدم مسلمانها بویژه در زمان اظهار
نظر درباره یهودی ها باید سنجیده
حرف بزنند زیرا ضدیت با یهودی ها
در کالم مسلمانها مانند سرطان ریشه
دوانده است  ۰عمر و طالب  ،البته
مسئول پیدایش چنین تفکری
نیستند اما باید از ج ّو مسموم موجود
آگاه باشند»۰
پس ازاینکه مسلمانها قرنها با یهودیان
نشست وبرخاست داشتند ازقرن
نوزدهم و درادامه ی آن درقرن بیستم
با برپایی کشوری بنام اسرائیل با
تبلیغات ضد یهودی عربها در دنیای
اسالم ،افکار ضد یهود نضج گرفت ۰
فرید ذکریا می نویسد  « :شاید باید از
اسرائیل و البی آن آیپک IPAKانتقاد
کرد اما متأسفانه این دونماینده تازه
انتخاب شده حزب دمکرات به دامن
زدن چنین بحث هایی کمک کردند»۰
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ضد یهود یت

افراطی وضعیت ناراحت کننده ای را
بوجود آورده اندDebasish Roy ۰
 Chowdhuryدرروزنامه ساوت چینا
مورنینگ پست می نویسد:

بیش از بخش غیر نظامی دودستگی
ایجاد کرده است  ۰مک کریستال می
گوید«:این تفرقه می تواند به طور
جدی برای لحظه کنونی  ،آمریكا
رادر یک مسیر عجیب و غریب مانند
پاکستان قراردهد».

پس از پایان جنگ سرد به دست آورده
ایم ،باتهدید روبرو هستیم » ،گورباچف
در حالی که به آمریکا اشاره دارد
می گوید «ایاالت متحده می خواهد
دوباره به منظور استقرار اراده خود بر
جهان خودرا مسلح کند» .
تقلب روسیه،
در کنار شایعه
درانتخابات  ۲۰۱۶آمریکا نگرانی دولت
ترامپ در مورد پیمان  INFاین بود
که این پیمان  ،چین را که یک رقیب
هسته ای عمده بشمار میرود دربر نمی
گرفت ۰گورباچف ،مانند بسیاری دیگر
در ایاالت متحده ،می گوید که پایان
دادن به این معاهده ،پاسخ درستی
نبود و به جای آن کشورهارا برای «گام
بعدی» به سوی یک جهان بدون سالح
هسته ای دعوت می کند.

گرفت و یا دولت آمریکا ورشکست
خواهد شد۰فرید ذکریا دراین مورد
درواشنگتن پست می نویسد:
«دموکراتها برای مقابله با راست گراها
معموال طرحهای بلندپروازانه ای ارائه
می کنند که به دوراز واقعیات است
ودربرابر طرحهای ترامپ که واقعی
است جنبه احساساتی دارند»۰
برای مثال یکی از نمایندگان کنگره
از نیویورک که بتازگی انتخاب شده
است درگفتگویی با اندرسون کوپر
درسی ان ان گفت آمازون باید خیلی
بیشتر ازاینها به ایالت نیویورک مالیات
بپردازد ۰با مطرح شدن این پیشنهاد
آمازون بالفاصله ستاد اجرایی خودرا
که قراربود درنیویورک برپاکند و
درسال چند میلیارد دالر به اقتصاد
نیویورک کمک می کرد معوق گذاشت
و آنرابه ایالت دیگری منتقل کرد۰

معروف سرکیسه ُ
راشل کند و برای
مردم خرج کند اما یک مشکل وجود
دارد وآنهم وضع اقتصاد روسیه است
که چنین اجازه ای را باو نمی دهد»۰

پدرش می فهمد وبه آن توجه می
کند .۰وی اظهار می کند که اگر تحریم
ها کاهش یابد ،این امر به همکاری
بیشتر کره شمالی و جنوبی می انجامد
و کارشناسان بین المللی به کره شمالی
برای انجام اصالحات کمک خواهند
کرد.
البته ،با توجه به اینکه درمذاکرات
اخیر نتیجه مثبتی بدست نیامد
وتحریم ها همچنان پابرجا خواهند
بودپیشرفت در جبهه اصالحات می
تواند بادشواری هایی همراه باشد.

خود نشانه ای است که او باید در
خواست های خود تجدید نظر کند
وآنهارا افزایش دهد۰

آزادی

لحاف چهل تکه گروههای سیاسی
درون وبرون ما ایرانیان وجوددارد
اما هیچ تکه ازآن چهل تکه به تکه
دیگر دوخته نیست ۰-پس این لحاف
نه متکی است نه متکا۰
فکر بهم دوختنشان درسرها هست ۰
اما گوئی نه نخ داریم ونه سوزن۰
تنها رهبر خامنه ای نیست که چهل
سال است مرغش جزیک پا ندارد ،
بسیارند چون او ۰چرا؟ مردم درون
صریح ًا ازسر خستگی یا جز آن رضا
داده اند به اینکه روحانی برود تا آخر
دوره اش مبادا بد تبدیل شود به
بدتر ۰وانگهی پیدا کردن یک جانشین
«شرخر سیاسی به نرخ امروز» هم کار
آسانی نیست  ۰ومی توان دید وحدس
زد فع ً
ال رهبران گروههای خودشانی
وخودمانی کمترین میلی به سپردن
جا به دیگری ندارند مبادا همان
امتیازات ظاهری ازدستشان دررود،
که « ُدم گاوی» دردست بهتر از هیچ
دردستی است ۰
***
درالجزیره عبدالعزیز بوتفلیقه خودرا
برای دور پنجم نامزد ریاست جمهوری
کرده است  ۰علیرغم بیماری وضعف
های چندساله اخیر  ،مردم که ۲۰
سال است جوراورا کشیده اند به
این نتیجه رسیده اند که « همین که
هست خوب است» کسی دیگر چر ا؟
واین « همین که هست» مرگ مقاومت
وتوقف در اصالحات ،نزد مسلمین
است ۰
درایران می شنویم از مأیوسان انقالب
وجنگ هشت ساله وبرجام که :
بجنبیم که چی بشه ؟ ماکه ترامپ
نیستیم  ۰بعالوه اوهم که بعدازنطقش
درکنگره موافق ومخالف آنقدربرایش
دست زدند که باورش شده است بربی
همتایی خودش ۰
درروسیه پوتین حرف از عمران
درسرزمینهای وسیع سیبریه است ۰
یعنی رفتن به غرب وجنوب  ۰چرا؟ که
بسیار هزینه داشت وهنوز هم ازسود

*تاریخ شاهد است درهمه کشورها که سرشت سیاسیون وحکام برآمده
از ادیان  ،ذوب شدنی نیست ۰ومعموالً کسی می آید وحرفی دلچسب
میزند ومیرود ولی کسی دیگر هم میآید ومردم فرض می کنند این یکی
متفاوت است وآمده تا جهان را پراز عدل کند ۰واین دورباطل ادامه می یابد
خبری نیست ۰
دراین میان اردوغان خیزی بسمت
دفاع از ایغورها کرده ازسر عِرقی
تُرکانه ۰اردوغان دررؤیای احیای
وحدت ترکان است  ۰نه اینکه به
واقع برآن برود ۰نه ۰هدف او وحدت
کلمه درون است  ۰یعنی که مصرف
داخلی دارد ۰اردوغان تجلیل وتجدید
دیکتاتوری هارا محال نمی بیند ،هیچ ،
آن را درمان غرایز رام نشدنی ما
حیوانات انسان گرا میداند ۰مگر
پوپولیزم ساری وجاری دربعضی
کشورها چیزی غیر از آن است که
اردوغان می گوید وبه آن عمل هم
می کند؟

مردم مستعمرات قدیمی همه جا
درحال لگدزدن به اربابان بیرحم
ومروت خویشند۰همین مهاجرتها
نوعی لگدزدن است طعم لگدزدن به
لگدزن های دیروز درذائقه لگد زنان
امروزی شیرین است آنها مهاجرت
می کنند تاشریک غارت کننده ها
شوند ۰این شیوه آسان آنهاست  ۰چرا
بمانند دروطنی که هنوز مال دیگران
است  ،به بهانه عمران۰
مهاجران سندیکارا به بازی می گیرند
درحالیکه بومیان به آن می نازند۰
دوجنگ جهانی
سالهای بین
شعارهاداشتازجنس ایرانی فرانسوی
وغیره ۰ایرانی جنس ایرانی بخر۰

فرانسوی  ،فرانسوی مصرف کن  ۰بامید
دفع بیکاری  ۰نتیجه آن شد که به
تجارت جهانی وجهانی شدن ها رفتند
که امروز سودش ازآن چین وغرغرش
ازآن آمریکای ترامپ است ۰
چه شد آن شعار :کار ،خانواده  ،وطن ؟!
درچنین جو جهانی مردم ایران بی
تفاوت نیستند۰اما زور مقابله با
د َولی که خودشان به خودشان لقب
بزرگ ومعظم داده اند از دوقرن پیش
ندارند ۰ازهرطرف که بروند به یکی از
دوسه قدرت معظم وضمن ًا در معضل
و« منافع ملی» تنه باید بزنند  ،پس
سخت تنه می خورند۰
***
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گروههای موسوم به اوپوزیسیون
سیاسی درون یا برون ماهمگی دست
هم را خوانده اند پس چون بهم رسند
همدگررا دفع می کنند ۰حرفهاشان
با« من میگم» فروتنانه ای شروع می
شود وبایک خداحافظی سرد به پایان
می رسد ۰۰دربرون مرز مردم آزادی
کشورهای میزبان را باآزادی بدست
آورده خود عوضی می گیرند ۰بانوی
فرهیخته وبسیار محترم ما که دارنده
نوبل است اخیرا ً نوشته اند که راه حل
ایران برگزاری رفراندوم است  ۰پیام
رسید ولی رفراندوم هرجا که ضرور
افتد شرایطی دارد واول ازهمه امنیت
اجتماعی وباور به حرمت آراء است
 ۰ایران هیچیک را ندارد ۰ودرمورد
مر یدان وشخص ایشان نخست الزم
است درایران باشند وبعد رفراندوم
کنند ۰سران هرگروه اپوزیسیون را
که بشنوید نتیجه می گیرید که باید
اول مردم راه باز کنند تا ایشان از در
بزرگ وارد شود ۰مشخصه این رهبران
خوداندیش به هیچ گرفتن نظام است
وویژگی های دینی ومذهبی آن و مایل
نیستند قدری این هیچ چهل ساله
جهان گزا را در حساب گیرند ۰ما به
پلنگی می مانیم که به قله می رود
تا چنگ به سیمای ماه شب چهارده
بزند وابد ًا باور نداریم که ممکن است
دراین واجهیدن ها مثل همان پلنگ
باسر به قعر فرو افتیم ۰
سرشت نظام فعلی ایران یک انحصار
قدرت است  ۰به هر یک ازحلقه های
تودرتوی آنها بزنید همان صدارا
می شنوید که آقای خمینی بگوش
همگان رساندکه دراین خیل همگان
« گندزنان» هم بودند بقول شادروان
داریوش شایگان ۰
تاریخ شاهد است درهمه کشورها که
سرشت سیاسیون وحکام برآمده از
ادیان  ،ذوب شدنی نیست ۰ومعموالً
کسی می آید وحرفی دلچسب میزند
ومیرود ولی کسی دیگر هم میآید
ومردم فرض می کنند این یکی
متفاوت است وآمده تا جهان را پراز
عدل کند ۰واین دورباطل ادامه می
یابد  ۰درنظام فعلی ر وحانیون درکل
دردوگروه جاسازی کرده اند۰
یکی آن که می گوید « :ما نیامده ایم
که برویم » ودیگر آن گروه که عمیق ًا

تحسر سیاسی است ومی گوید:
در
ّ
«مانیامدیم که به اینجا رسیم که مارا
رساندند»۰
گروه اول هنوز سر کار است ودرعقاید
وخط مشی سیاسی خود راسخ است۰
گروه دوم زخمی اند ومقاوم ۰
وبنظر من این گروه دوم در ُقم اند
ودرکمین قدرت تا روزی آبروی
اسالم شوند۰تا سیمای نظام آلوده به
قهر وآشتی ناپذیر را تروتازه کنند۰
هدف آنها حراست بیضه اسالم است
و بود خود ۰وتبلیغات آنها بقول مرید
هایشان بوی « گل محمدی» می
دهد۰
رهبر خامنه ای هرگز با این گروه از
امنا وعلمای معتبر قم درسازگاری
نبوده ونیست ۰
بهمیندلیلدرسالجدید«تقویمایرانی»
دولت را به کاهش بودجه کمکی حوزه
ها واداشت  ۰البته روحانی چوبش را
خورد ولی حوزه ها به اصطالح معمول
خودشان خوب می دانند  « :همزه کجا
بند است»۰
استدالل رهبر این است که هرگونه
ضربه به هیکل پراقتدار حکومت
اسالمی « ذنب ال یغفر» یا گناه
ومعصیتی است نابخشودنی ۰
اما برای توجیه طرز فکر خود روزی
درقم گفت  :حوزه نباید به کمک مالی
دولتی متکی باشد  ۰باید متکی به
اعانه مردم باشد تا پیوند دین ومردم
مستدام شود ۰یعنی دعا ازشما باقی
ازما ۰ازاین سخن سالها می گذرد ۰
حوزه هم به آن جواب داد دراین معنا
که حرف کسی که رساله مر جعیتی
ننوشته است برای ما سند نیست
ودرعهد آقای احمدی نژاد که بقولی

آب نخورد مگر بدستور رهبر خامنه
ای حوزه ها ومراجع زخمی قم به دل
چرکینی ها رفتند تا به امروز۰
وامروز همان ها در منسجم ترین
موضع سیاسی اند ودرصدد جدا کردن
حساب خود از نظام رهبر خامنه ای
اند  ۰اساس حرف آنها استقالل عقیده
ورای وامور مالی آنهاست  ۰حتی سپاه
پاسداران از آنها دربیم است  ۰ومیدانیم
که سپاه مخازن وانبارهای مهم نظامی
درحوالی قم دارد ۰آمریکای فعلی
قادربه نفوذ درحوزه ها وجلب اعتماد
مخالفان نظام نیست  ۰حوزه هرگز جز
به حکومتی مذهبی برای جلب اعتماد
مردم رنجیده ازفساد رخنه ساخته
درارکان نظام وآنهم نظام مدعی دین
ومذهبی که نقش ها درتاریخ داشته
است باور دارند۰
هربار که اعتراضات ملی سراسری
منتهی به تظاهرات واعتصابات شده
است سپاه وبسیجی ها بااحتیاط
بسیار رفتار کرده اند زیرا خوب
می دانند که حوزه طرفدار ناپیدای
تظاهرکنندگان است ۰
اگر درایران وبیرون ازآن محققی
سیاست شناس دربررسی یک
اوپوزیسیون واقعی وقت صرف کند
درپایان به حوزه ها درقم می رسد۰
دراینصورت متجددان الئیک که
کاسه صبرشان لبریز شده است
خواهند گفت  :بازهم همانها؟ این
داوری ازسر عقالنیت ها نیست ۰
وگرنه باید می دیدیم ویا ببینیم و
باز ببینیم که تحول درایران امروز
به احتمال زیاد ازپوست انداختن نظم
فعلی آغاز می شود ۰
حوزه هادرحقانیت حکومت اسالمی

ممتاز داشته است  ۰آنها بعید نیست
درحرکت تحول ناگزیر نقش مهمی
اجرا کنند ۰زیرادرقم مورد اعتماد
اقشارند۰
***
رهبر خامنه ای دربرافروختن آتش
رقابت ها بین حوزه های قم ومدیران
دینی مشهد وحتی اصفهان همیشه
کوشا بوده وهست  ۰وبتاریخ که بنگرید
ازنادرشاه تا هم امروز جمله مدیران
سیاسی ایران با مدیران دینی مشهد
درمعامله وخوش وبش بوده وهستند
ودرنزاع فکری باقم  ۰وتصدیق برتری
قم با همه کسر بودجه ها بردیگر
شهرها مشکل نیست ۰
دراین نوشته فرصت بررسی همه
جانبه اپوزیسیون ها نیست  ۰تکیه
ماهم برضرورت حکام دینی بدلیل
اعتقادی که داریم برحکومت قانون
نمی باشد ۰فقط مختصر کوششی
است ازباب روشنگری ۰
جیمز ماتیس که دردولت ترامپ وروی
کارآمدنش ازسر خدمت به سرور
خود معروف شماست روزی درجواب
به سؤالی که  «:سه دشمن عمده که
آمریکارا تهدید می کنند کدامند؟» گفت
 « :ایران  ،ایران  ،ایران» چرا ؟ زیرا این
مرد ایران را نمی شناسد ۰ویادش رفته
است که ایران دشمن آمریکا بدون لشکر
کشی وتهدید امضای رئیس جمهور وقت
 ،آمریکارا گرفت ونهاد پای برجام ۰
نظام فعلی همیشه دراعتراض است
علیه آمریکای اشغالگر ومداخله جو
وآرزومند یک برابری در مراودات است
 ۰این نظام نمی تواند به جنگ آمریکا
برود ولی می تواند سالها دربرابر هر
مداخله گر مقاومت کند۰

آزادی

ازروـضه ات حوزه

* اگر درایران وبیرون ازآن محققی سیاست شناس دربررسی یک
اپوزیسیون واقعی وقت صرف کند درپایان به حوزه ها درقم می
رسد وبعید نیست درحرکت تحول ناگزیر نقش مهمی اجرا کنند
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دکترکاظم ودیعی  -پاریس

وضرورت آن  ،آنهم درشرایطی که
اوپوزیسیونی واقعی در میدان نیست
تردید ندارند ۰ازقضا درمیان سران
حوزه ها هستند کسانی که کور
حکومت مذهبی نیستند ومعتقدند
برنظارت براعمال دولتی  ۰حرمت دین
ومذهب ودوری گرفتن ازخرافات
ونفی شیادان این گروه را همیشه

آزادی

نوروز هنگام اعتدال ربیعی است ،در
زمانی که در جنوب ایران ،در کناره،
خلیج فارس  ،ج ُوی رسیده را درو
می کنند .ام ّا جشن مهرگان نزدیک
اعتدال خریفی ،موسم خجستۀ انگور
چینی است.
نشانۀ نخستین زمرد ،و دومی یاقوت
سرخ بود.
در این باره نویسندۀ تازی زبان ،
«الجاحظ» که در میانۀ سدۀ نهم
میالدی می زیسته -و دبیر خلفای
ع ّباسی بوده ،در کتاب خود ( آئین های
نیک وبد) ( کتاب المحاسن واالضداد)،
بیروت ،ص(٢١١و ،)٢١٢-و( استاد علی
مظاهری آنرا به فرانسه برگردانده )
میگوید:
« نو روز » به جم باز می کردد.
ومهرگان به فریدون.
نوروزجم که جشن نخستین دو هزارو
پنجاه سال پیش از دومی«مهرگان»
بنیاد نهاده شده است !
آئین نیک چنین بوده که در هر کدام
از این دو جشن ،به شاهنشاه،پیشکش
دهند ،و از او بخشش گیرند.
و این جم بود که دوازده ماه خورشیدی
ایرانیان را نام گذاری کرده است.
بر آن شدند که پنج روز نخستین ماه
نخست (فروردین) از مغان باشدوپنج
روز د ّوم ار آن شاهنشاه و اسپهبدانش:
و آن هنگامی است که پیشکش های
آنها را می پذیرفت و بخششها به آنها
میکرد؛ وسپس پنج روز( بخش س ّوم)
برای خدمت کاران(دبیران) شاه بود؛ و
پنج روز دیگربه نزدیکان شهر یار و نیز
پنج روز به پیاده نظامیان ،و سر انجام
پنج روز واپسین این ماه فروردین
ویژۀ بار دادن به (برگزیدگان) برزگران
و شبانان و پیشه وران بودوبدین سان
روی هم سی روز ماه می شد.
ا ّما  ،مهرگان بدستور
فریدون بنیاد گردید ،گویا بیاد پیروزی
نامی اش بر (ب َ َورآسپ ):روز شانزدهم
(روزمهر) هفتمین ماه (مهر).
آئین هر دو ی این جشن چنین بود:
بهنگام ندای بار دادن شاه ،جوانی
خوش رو و نیک سخن ،در خواست می
کرد نزد شهریار بار یابد.
شاهنشاه از او می پرسید :شما کی
هستید؟ ،و از کجا آمده اید و بکجا
میروید؟ کی همراه شماست و این
چیست که با خود آورده اید؟.
آن جوان پاسخ می داد« :ای شهریار
از پیش دو امشاسپندانی آمده ام که
دست راست او (اوهرمزد) می باشد و

همه روزگار تو نوروز باد

حکیم ابوالقاسم فردوسی
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بسوی آن دو (امشاسپندان )میروم که
شادکامی آورند؛ ای شهیار،همۀفراوانی
ها را با خود میآورم،نامم هم (فال نیک)
خجسته است؛ وسال نو که همراه من
است ،بهترین نوباره را با بهترین
آرزوها به شما پیشکش می کند.
«شاهنشاه پاسخ میداد »:آنانرا راه
دهید» پرده دار میگفت  « :نیک
آمدی»سپس دوری سیمین پیش آنها
می گذاشتند ،که دو ِر آن نان پارۀ های
کوچک از گندم و ج ُو و ارزن وگاورس
ونخود و عدس و برنج و باقال و دانه
لوبیا (.و )..چیده بودند؛ و کنار هر نان
،هفت دانه تخم از هر گونه گیاه (که
نان شدنی است) می چینند؛ و در میان
دوری هفت شاخه از درختی که با آن
فال می گیرند می نهادند؛ درخت بید
و زیتون وامرود و انار .تکه ای از هر
شاخه ،به درازی چند بیست وچهارم
ارج(شاهی) بریده بودند،به آنهانام
شهری از سرزمین پادشاهی ایران
داده ،روی دوری این واژه های پارسی
را می نوشتند:
اپزونی-
اپزاید
ایزود
افزونی
افزاید
افزود
(دست راست و مادینه)
فرور
فرخی
فراخی
شادکامی فراوانی
دارائی
(دست چپ و نرینه )
«پنج سینی کوچک و سفید نهاده
بودند با درهم های تازه مسکوک
شده،یک سکه زر و اسفند .رسم این
بود که از نوباره های زیر بخورند و
برای پیوستگی پادشاهی وتندرستی و
کامیابی شاهنشاه آرزوها کنندو دست
از هر کار دیگر بردارند.
نخست پیش شهریار سینی
(«سینیه») ز ّرین یا سیمین پُراز قند
سرخ و قاشهای نارگیل میآوردندو او
شیر تازه(وسپس می)مینوشید و خرما
و نارگیل میخورد ،به هم سفره های
خود می داد ،و از تکه های حلوا هم
می چشید(از شیرینی های ایرانی که
با انگبین وحشی درست می کردند)..

در هر کدام (از این دو جشن)؛ درفش
می
سفیدی ( در باالی دژ)
افراشتند،
(از بادی که میوزید)فال می گرفتند؛
راه دیگر پیش بینی (سال خوب برای
کشاورزی)آزمایش شیر تازه یا پنیر
تازه بود.پادشاهان ایران در آغازسال
نو خوبی یا بدی را بدینسان گمان
می کردند ،و هر روز آب پاکیزه از
کوزه ای آهنین و دیگری سیمین می
ریختند و ندا می دادند :این دو چیز
نیک وخجسته همه ساله فراوان و
روان باد» .یک گردنبند یاقوت کبود
بر گردن کوزه آهنی و دیگری از زمزد
سبز با زنجیر زرین بر گردن کوزه دوم
آویخته و هرکدام بدست دوشیزه های
جوان پر شده بود  ،یکی از آب روان
در سراشیبی آسیابی و دیگری از که به
قنات زیر زمینی سرازیر می شد.
(این دو آفریده ،امشاسپندان مادینه
می باشند،یکی خو َردات ،نکهدار آب
شیرین ،و دیگری آ ُمردات ،پناه دهندۀ
تخم های غلۀها وهمان امشاسپندانی
که مانویان  ،دشمنان همیشگی
برزگران ،دشنام کرده اند و نیز القران
با نامهای پر از کینۀ هاروت و ماروت،
مالئکۀ رانده شده بدستور خالق بیابان
اعظم از آن یاد کرده است).
شگفت اینجاست که هر گاه نوروز به
شنبه ،روز سبت ،می خورد ،شاهنشاه
ایران چهار هزار درهم نقره به رأس
الجالوت ،سروریهودیان در جالی وطن
«(که از سال  ٧٢میالدی به آنها پناه
داده بود) می بخشید.
چرا چنین بخششی مینمود؟ کس
نداند! ( براستی پادشاه ایران بخودی
خود هم پیمان یهودیان بود و این
رانده شدگان را از زمان کوروش یاری
میداد،چون ایرانیان بسیار مهمان نواز
بودند).
بیست و پنج روز مانده به نو روز در
میدان کاخ ،در برابر تخت شاه ،دوازده
ستون کوچک آجری می ساختند که
باالی هر کدام باغچه ای در تشت

چیده بودند ودر هر کدام یک گونه
تخم می کاشتند:گندم،جو،عدس،
باقال،ارزن ،گاورس ،لوبیا،نخود؛کنجد،
ماش ..
روز ششم اعتدال ربیعی ،آنهارا با ساز
و آواز خجسته در میان کشتزار ها
می چیدند(چون سالروز بدنیا آمدن
زرتشت بود) و بی درنگ به پای
تخت شاهنشاه میریختندو تنها روز
شانزدهم نو روز مه روز مهر است بر
میداشتند.از رشد خوب نوباره ها می
توانستند خوبی یا بدی سال را پیش
بینی کنند .شهریار بیش از همه به
جو می اندیشید(چون خوراکی مردم
واسبان از آن بوده است).
آنگاه سردار کمانداران ،کمانی وپنج
تیربه شهریا رپیشکش می داد و یک
ترنج از زر نرم؟ بخشش می گرفت.
دسته سرود خوانان برای بهار گات
هامی خواندند و آنهاآزادمردان
جوانی بودند که به گاه های آفرین
وخسرو انیک می خواندند (به ساخت)
بستانی(؟) وبربط که در زمان خسرو
دوم پرویز میزیست و بهشترو نغمه
هائی که ایرانیان هنوز( میانۀ سدۀ نهم
میالدی).می خوانند از کار اوست ،این
ترانه ها ،به شیوه غزل یا رزم ،همۀ
آهنگها را در بر میگیرد(»...گوئی این
از آئین نامک یا آداب ایرانیان گرفته
شده است).
در بررسی دیگر  :ابراهیم شکور ز اده
(«عقاید و رسوم عامۀ مردم خراسان
« ،به فارسی  ١٣٤٦ ،ص  ) ٨٠بما
می آموزد که در شرق ایران ،هنگام
نوروز ،برزگران ،تخم های گیاهان ریز
را می نمایانند :نخود،عدس ،ماش،
لوبیاسفید؛و قرمز ،باقال و ملوک(دانۀ ای
از ماش درشت تر).به گفتۀ او هفت
سینی مسی که با قلع سفید شده ،
روی سفرۀ کوچکی یا آن غ ّله ها
میچینند :گندم ،جو ،برنج ،عدس،
باقال ،ارزن ،ذ ّرت(بجای گاورس) وماش.
در خانه های برزگران خیلی ساده خود
کیسه ها را میگذارند.

در بلخ-مزار شریف (افغانستان) که
نشانه های باستانی سرزمین رستم
وزرتشت (که آئین ایرانیان در آنجا
کشته شده است) به جای مانده،
زیارتگاه نامی کهنی است که بسیاری
به دیدن آن میروند؛ تازه در آغاز
سدۀ دوازدهم میالدی ،شهریاران
شنسبان غور چین وانمود می کردند
که آنجا آرامگاه» علی» است و این
شاید زیارتگاهی زردشتی بوده است
که ناگهان اسالمی شده ،از این رو
،هر سال در بهار ،هنوز هم در زمان
ما هزاران برزگر در بلخ گرد آمده ،از
آئین های خراسان ایران به درستی
پیروی می کنند .فراموش نکنیم که
زند اوستای زردشتیان ،پیش از هر
چیز،کتاب دینی برزگران است.
سر انجام ،در آنچه « الجاحظ
« بما می آموزد ،از»شمع های
سخن
جاودانی»امشاسپندان،
رفته است  ،سه نرینه :بهمن ،
ارتوهشت و شهریور که نشان آنها
دانه های گرم است و آنها برابرند
با آرزوهای ایرانیان برای سال نو
که با واژۀ فر...آغاز میشود(مانند
فانوس ) واین امشاسپندان را در
کنار راست اوهرمزد جای میدادند ،و
امشاسپندان مادینه :سپنتا -آرمذ ،
خ ُو ردات و ا ُمردات که نشانه آنها دانه
های سرد  ،مانند ج ُو و برنج وباقال
است و برابرند با آرزوهای نوروزی
ایرانیان ،که با واژۀ آب...آغاز میگردد.
و ا ّما دوازده دانه (که نام دوازدهمی
در فهرست «الجاحظ» از قلم افتاده
است)،نشانهای دوازده امشاسپندانی
که نامشان را بر دوازده ماه خورشیدی
ایرانیان میگذارند :جو به فروردین ،
گندم بهاری به ارتوهشت،و...در پایان
اینجا دو باره میگویم که ماه های
خورشیدی ایرانیان بر می کردد به
زمان ایالمیان ،که دوره برنز است ،
ونام وچم هر کدام آنها را بخوبی می
دانیم  .و بلکه به شش هزارسال پیش
هم میرسد.
هنگامی که اعتدال ربیعی همزمان
بود با روبرو شدن خورشید و ث ّریا
همان «گاو إودت»،جانور افسانه ای که
بدست جهان آفرین کشته شد برای
اینکه از تکه هایش جهان را بیافریند؛
از این رو زرتشتیان همانندمسیحیان،
بیاد آن «گاو إودات»،روزهای آدینه ،
از خوردن گوشت قرمز (گاو و گوساله
و گوسفند) پرهیز می کنند و این روی

هم چهار روز در ماه میشود ،روزهای
بهمن ،ماه  ،گ ُوش و رام  ،امشاسپندانی
که نامشان جانوران شاخ دار را به یاد
می آورد( .همایون کار)

نوروز جشن همیشه اپیدار

نوروز یادگاری است از روزگا ران کهن
و اساطیری سرزمین ایران و منطقه
ای که ایران در آن واقع شده است.
نوروز نماد به فراموشی سپردن کهنگی
ها و پذیرش تغیرات و دگر گونی های
زمانه ونشانه روز و روزگاری نو وتازه
است.
«مهر داد بهار» ،که از متخصصین
اساطیر و آئین های ایران باستان
بود ،نوشته است که زمان در دید گاه
انسان اعصار کهن به دو کونه مقدس و
نا مقدس بخش می شد.
زمان مقدس زمانی بود که صرف امور
ایمانی می شد و زمان نا مقدس آن
زمانی بود که در گذراندن امور عادی
زندگی به کار میرفت .نو روز از زمان
های مقدس بود.
زرتشتیان عقیده بر این داشتندکه
خداوند ،حیات و کاینات را در شش
مرحله به تر تیب زیر آفریده است:
آسمان ،آب ،زمین ،جانوران ،و در
پایان انسان.
خلقت انسان مصادف با نو روز بود.این
موضوع با افسانه های دیگر که خلقت
حضرت آدم را در نوروز می دانند
مطابقت دارد.
آنان بر اساس نوشته های اوستا باور
دارند که ده روز مانده به آغاز فروردین ،
فرورهای(ارواح پاک) در گذشتگان
به زمین باز می آیند و ده شبانه روز
مهمان فرزندان و نوادگان می شوند و
در سپیده دم اول فروردین به سرای
مینوئی خویش باز می گردند.و به همین
عقیده است که آخرین روز های پایانی
سال از آرامگاه آنان دیداری می کنند
و گل بر سر مزار آن در گذشتگان می
گذارند و آن محل را نیزبا آب و گالب
شستشو می کنند وشیرینی و حلواو
خرما بر مبنای رسوم خود خیرات می
کنند و این توجه زیبا به گذشتگان را
اکثرآ به روز جمعۀ آخر سال اختصاص
دا ه اند و این آیین را نیز در اکثر
کشورهای اروپائی میتوان دید.
وچون « َفر َوهر» یا ارواح پاک نیاکان

در این ایام به زمین فرود می آمدند
خانواده ها در بعضی شهر ها و ایاالت
به همین جهت « عود « آتش می زدند
و غذا های متنوع درست می کردند و
روی پشت بام می گذاشتند تا ف َر َوهر
ها بدانند که فامیل در ناز و نعمت
زندگی می کنند ودر مقابل ارواح
نیاکان برای فامیل «ف ّرهی» آرزو می
کردند.

نوروز ،یک جشن کیهانی

گروهی بر این عقیده اندکه نوروز جزو
جشن های کیهانی،یعنی مربوط به دگر
گونی ها و دگر گشت های طبیعت
است.
چون جشن های مربوط به کاشت  ،و
بر داشت محصوالت که نزد همه اقوام
معمول است وبه این اعتبار ،نوروز
جشن بیداری طبیعت است پس از
خواب زمستانی.
به نظر می رسداین نظریه چندان
درست نباشد زیرا دکتر « ذبیح اهلل
صفا» استاد معروف دانشگاه تهران و
نویسنده در کتاب»گاه شماری و جشن
های ملی ایرانیان « می نویسد «در
اواخر عهد ساسانی نوروز در تابستان
بود و به تدریج تغیر مکان داده و در
زمان خالفت المعتضدباهلل در  ٢٦حمل
ودر ٤٦٧هجری یعنی در عهدسلطنت
ملکشاه در نیمه برج حوت و به قولی
در  ١٣حوت و در زمان تآلیف کتاب
اآلثارالباقیه (ابو ریحان بیرونی) در
اوایل برج حمل بوده است و به همین
ترتیب در گردش و تغییر بود تا آنکه
در سال  ٤٦٧یا  ٤٧١یعنی زمان
سلطنت ملکشاه سلجوقی و به امر او
تقویم پارسی اصالح شد و نوروز به اول
حمل باز گشت».
نوروز در هر جا که ریشه اش باشد ،
علت بقا یش از ریشه هایش مهمتر
است.
ایرانیان این آیین را در طول قرون و
اعصار حفظ کرده اند و چنان بزرگ
داشته اند که به بزرگترین جشن های
ملی آنها تبدیل شده است  .در حالی
که جشن های دیگراین سرزمین پر
جشن وسرور یکی پس از دیگری از
میان رفته و بدست فراموشی سپرده
شده .جا دارد که در با ز نگو داشتن
آنها اقدام نماییم.
با این تاریخ پر فراز و نشیب و با آنهمه

آزادی

همابرازنده کار -تکزاس

بخ
ت
همه ساهل ت و ریپوز باد
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که
نوروز نماد هب رفاموشی سپردن نگی اه و پذریش تغیرات و درگ گونی اهی زماهن ونشاهن روز و روزگاری نو
واتزه است .ده روز مانده هب آغاز رفوردین  ،رفوراهی(ارواح اپک) رد گذشت گان هب زمین باز می آیند و ده شباهن
روز مهمان رفزندان و نوادگان می شوند و رد سپیده دم اول رفوردین هب رسای مینوئی خویش باز می رگدند

سیل های بنیان کن که از زمان حمله
تازیان ایران را فرا گرفت چگونه این
جشن بر خالف جشن های دیکر چون
مهرگان و سده،ماندگار شد و دوره
خلفای اموی و عباسی را پشت سر
گذاشت؟
علت این پدیده ها را هرگز به دقت
نمی توان دانست .تنها می توان گفت
که برخی علل را بقای نو روز بر شمرده
اند.از جمله می گویند که زمان طبیعی
نوروز که در آن زمستان به پایان می
رسدو طبیعت زندگی را از سر می گیرد
یکی از علل پایداری آن است.
یک علت دیگراین است که جشن نو
روز از روزگاران دور به همه ایرانیان
و به همه جای ایران تعلق داشته ،در
واقع نو روز جشنی است که از مرزهای
ایران بسی فرا تر می رود .در شرق
سراسر افغانستان و تاجیکستان را
در بر می نوردد وتا پامیر می رود و در
غرب نیز بین کردها وترک وقفقازیان
بسی گرامی می باشد.
علت دیگری که آن را از راز های
مانگاری نوروز پس از اسالم شمرده
انداین است که گفته اند انتخاب
امیرالمومنین علی ابن ابیطالب به
والیت یعنی در واقع روز غدیر خم با
نوروز مطابق افتاده است.
ذبیح اهلل صفامی نویسد»این امر
واخبارمتواتری که در باب اهمیت و
احترام مذهبی نوروز از ائمه نقل و
روایت شده است باعث شده که نوروز
در نزد طرفداران آل علی که ایرانیان
دسته بزرگی از آنان را تشکیل می
دهند ،دارای مقام واهمیتی فراوان
گردد و نیز دیدگاهی با بهترین وضع
بماند.به همین جهت بخش بزرگی از
مراسم نوروز در قرن اخیر تاریخ ایران
و مخصوصآ در ایام استیالی صفویان
آمیخته به عقاید مذهبی شده و تا
کنون اغلب از آنها بر جای مانده است.
فردوسی در باره نوروز سروده است
سر سال نو هرمز فرودین
بر آسود از رنج روی زمین
به نوروز شاه گیتی فروز
برآن تخت بنشست فیروز روز
بزرگان به شادی بیاراستند
می وجام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از ان روزگار
بماند از آن خسروان یادگار

آزادی

هرسالچونوبهارآید
یادآورمازبهارشیراز
آن مهد پریرخان سرکش
آن عید وگل وبهارشیراز
اینک که بهار می رسد باز
یادآورم از بهارشیراز
« افسر نیک روی»
عشق به خاک وزادگاه درانسان ابدی
است ۰سرزمینی که انسان راازکودکی
به جوانی وازجوانی به پیری می رساند
عزیزو دامنگیر است ۰
بهار که می رسد  ،صحراهای پرگل
وگیاه وکوههای پرشقایق وکشتزارهای
سبزوخرم وجویبارهای زالل وروانش
رابیاد می آورم که با پونه و بابونه وبنفشه
آراسته بودند ۰هزاران افسوس که
هیچکدام بحال خود نمانده وبه خانه
وخیابان تبدیل شده اند ۰شهری بود چون
گوهری تابناک می درخشید ۰سرزمین
وفا وصفا بود ۰زادگاه بزرگان شعروادب
 ،مهد جوانمردان وبلند همتان  ،شهر
عشق ،
هوس  ،بوسه که عشاق با گویش
شیرینشان از دلدادگی می گفتند۰
دیاری که به مهمان نوازی  ،خوش مشربی
و خوش باش نامور بود وبه مسافران جان
وتوان تازه می بخشید وخاک دامنگیرش
مقیمشان می کرد ۰گوئی که گِل این شهر
راباعشق  ،نشاط وذوق وهنر آمیخته اند
که اینسان خاکش دامنگیر است ۰
هوای شیراز درفروردین واردیبهشت
صفا ولطافت خاصی دارد ۰دربهار طبیعت
فریباودلربا،هوامستیبخشوطربانگیز
و باد نشاط آور و ُمشک بیز است ۰
سعدی از همین شهر بقدم رفت و به
سربازآمد وآنگاه که دوری دیارویار اورا
رنج می داد  ،آرزومند بود سپیده دمی
بردر دروازه اهلل اکبر شیراز برسد:
چه خوش سپیده دمی باشد آنکه بینم باز
رسیده بردر اهلل اکبر شیراز
وچون به زادگاه خودرسید گفت :
سعدی اینک بقدم رفت و بسر بازآمد
مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد

خاک شیراز همیشه ُگل خوشبوی دهد
الجرم بلبل خوشگوی دگربازآمد
او که خاور وباختر زمان خود را گردیده
بود می گوید:
چوپاکان شیراز خاکی نهاد
ندیدم که رحمت براین خاک باد
ونیک بخت کسی را می داند که اهل
شیراز باشد:
چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند
که زیر بال همای بلند پروازند
زیرا شهراو طرب انگیز وشادی بخش
است  ،بویژه دربهار که دل مسافر از
وطنش بَر می َکند:
خوشا تفرج نوروز خاصه درشیراز
که بر َکنَد دل شخص مسافرازوطنش
دیار حافظ بانسیم جان پرور رکن آباد و
آب زالل وگوارایش  ،روزگاری خال رخ
هفت کشور بوده است :
شیرازو آب رکنی وآن باد خوش نسیم
عیبش مکن که خال رخ هفت کشوراست
پایدار ماندن وضع بیمانند این شهر
آرزوی حافظ بوده است :

خوشا شیراز ووضع بی مثالش
خداوندا نگهدار اززوالش
نسیم روضه ی شیراز دردیده ی نیک
بین خواجوی کرمانی پیوند روح پرور
وهر نسیمی که از سوی شیراز نمی وزیده
باده بیهوده ای بوده است :
هرنسیمی که زشیراز نخیزد باد است
خنک آن باد که از جانب شیرازآید
همامتبریزیباسخنانشیرینودلنشین،
بازرشک می برد که چرا شیرازی نیست :
همام را سخن دلفریب وشیرین است
ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی
سلمان ساوجی همیشه هوس دیدار
شیراز داشته است :
سحرگه بلبلی آواز می کرد
همی نالید و باگل راز می کرد
نیاازخویش با معشوق میگفت
نیازش می شنید و ناز می کرد
بهر آهی که میزد درغم یار
مراباخویشتن دمساز می کرد
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خیال آب رکناباد می پخت
هوای خطه ی شیراز می کرد
عارف ربانی وشیدای وادی حقیقت ،
باباطاه
ر عریان هنگامی که ازبی وفایی یاران
اسپهانی گله آغاز می نماید  ،یاد یاران
زود آشنای شیراز می نماید:
سپاهونم  ،سپاهونم چه جائی
که هریاری گرفتم بی وفابی
شوم واشم روم تاسوی شیراز
که درهرمنزلی صد آشنایی
عبید زاکانی سخن سرای سده هشتم
که نسیم خاک مصلی وآب رکن آباد ،
زادگاهش راازیاد اوبرده بود :
نسیم خاک مصالو آب رکن آباد
غریب را وطن خویش می برد ازیاد
وچون بحکم قضا وقدر ناچار به ترک
شیراز گردید باقلبی خونبارواندیشه ای
اندوهناک شیراز رابدرود گفت :
رفتم از خطه ی شیراز و بجان درخطرم
وه کزین رفتن ناچار چه خونین جگرم
میروم دست زنان برسرو  ،پااندرگل
زین سفر تاچه شود حال وچه آید بسرم
من از این شهر اگر برشکنم درشکنم
من ازاین کوی اگر برگذرم درگذرم
بی خودوبی دل وبی یار زشیرازبرون
میروم وزسر حسرت به قفا می نگرم
قوت دست ندارم جوعنان می گیرم
« خبرازپای ندارم که زمین می سپرم»
ایعبیداینسفرینیستکهمنمیخواهم
« می کشد دهر بزنجیر قضا وقدرم»
شوق دیدار شیراز جنت طراز  ،سرور
وارستگان  ،شاه نعمت اهلل ولی راازکرمان ،
سرمست بگلستان این شهر می رساند:
خاطرم می کشد سوی شیراز
مرغ جان می کند درآن پرواز
درگلستانعشقسرمستان
بلبالنند جمله خوش آواز
سرساقی وحال میخانه
بشنوازمن زدل بسوزوبساز
هنگامی که
عبدالرحمن جامی
ازنازناخوش منشان خراسان وقحط می
وشاهد بستوه وشکوه در می آید رخت به
محروسه ی شیراز می کشد:
ازدرصومعه آن به که قدم بازکشیم

خرقه اندر نظر شاهد طناز کشیم
چند ناخوش منشان برسر ما ناز کنند
نازنینی بکف آریم وازاو ناز کشیم
هست قحط می وشاهد بخراسان  ،جامی !
خیز تارخت به محروسه ی شیرازکشیم
واکنون که بیش از نیم قرن از زادگاهم
دورم برآن خاک پاک درود می فرستم ۰
درود برشهری که مایه ی فخر من است ۰
درود برتو ای یادبودهای دوران عشق
وجوانی  ،ای سرزمین مقدس ۰درود
این فرزند حق شناس خودرا بپذیر۰
به این امید که دگربار آغوش بگشایی
ومرادرآغوش پر مهر خود بگیری-
آنگاه است که صدای تپش های قلب
مرا خواهی شنید که همچنان برای تو ،
برای میهن عزیز درسینه می زند ۰به
امید آن روز

زردی من ازتو۰۰۰

جشنی که درعصر سه شنبه  ،شب
آخرین چهارشنبه سال دروطن ما برپا
میشود و به چهارشنبه سوری معروف
است  ،بقول کتاب تاریخ بخارا (که بیش
از هزارسال پیش نوشته شده است )
درزمان ساسانیان بنام سوری معروف
بوده است ونام چهارشنبه رابعدا ازتسلط
اعراب به آن اضافه کرده اند ۰چون
درایران باستان هفته وجود نداشته است
هرماهی رابه سی روز تقسیم می کردند
وهرروز هم برای خود اسمی داشته است
که دوازده تای آنها همین نام ماههای
سال است  ۰بنابراین اعراب نه فقط
باخود راه ورسم هفته را آوردند  ،بلکه
اعتقاداتی را هم که اقوام سامی نسبت
بروزهای هفته داشتند به ایران آوردند ۰
از جمله  ،اعتقاد به اینکه چهارشنبه
نحس است  ۰وبهمین دلیل است که
منوچهری دامغانی حدود هزارسال پیش
گفته است :
چهارشنبه که روزبالست باده نخور
بساتکینی خور تا بعافیت گذرد
بله باده بخور  ،آن هم به ساتکین  ،باقدح ،
پیاله وجام بزرگ۰
اما  ،آنهایی که باینگونه خرافات اعتقاد
داشتند وچهارشنبه رانحس میدانستند
درشب وروز چهارشنبه دست ازپا خطا
نمی کردند  ،حمام نمی رفتند ،حنا
نمی بستند ،سفر نمی کردند وحتی
ازهماغوشی پرهیز می کردند تا نطفه
ای که مردم آزار خواهد شد بسته نشود۰

پس ازاین که دربسیاری از نقاط ایران ،
بخصوص درروستاها  ،چهارشنبه بازار
برپا کردند ونام بعضی از روستاهارا
چهارشنبه گذاشتند این عقیده ی
خرافی نحسی چهارشنبه بکلی ازبین
رفت وحتی شاردن ( سیاح فرانسوی که
در زمان حکومت صفویه دوبار به ایران
سفر کرده است) نوشته است :
« مردم ایران چهارشنبه را روزفرخنده
وخوش یمنی می دانند» که این نشان
دهنده آن است که اکثریت با آنهایی بوده
است که چهارشنبه را نحس نمی دانسته
اند ۰هرچند که در مراسم چهارشنبه
سوری که ایرانیان آتشی برپا می کنند
وازروی آن می پرند و می گویند :سرخی
وگرمی تو ازمن زردی وسردی من ازتو
اثری از هردوباور  ،یعنی هم نحوست
وهم فرخندگی درآن دیده می شود۰
ازجمله  ،کوزه ای که درآن مقداری پول
خورد می ریخته اند وآن را ازباالی بام
به کوچه پرتاب می کردند و می گفتند:
دردوبال بره توکوزه بره تو کوچه ویا
آبی که درسایه روشن غروب سه شنبه
جلوی در خانه می پاشیدند وبدون این
که پشت سرشان را نگاه کنند بداخل
خانه می رفتند  ،تابال پابپای آنها بخانه
بر نگردد ۰وهمینطور فالگوش ایستادن
و نیت کردن واز حرفهای عابرین فال
گرفتن وسروصورت راپوشاندن وبدون
حرف زدن به د ِر خانه همسایگان رفتن
و باقاشق زنی  ،نخود  ،لوبیا ،برنج وازاین
قبیل از همسایگان گرفتن وبعد آشی با
آنها پختن وآن را به بیماردادن بامید این
که درمان هردردومرضی خواهد بود ۰۰۰
که همه اینها مشتی است نمونه خروار از
بعضی اعتقاداتی که وجود داشته است ۰
این ضرب المثل معروف که در چهارشنبه
بعضی ها پول گم می کنند وبعضی پول
پیدا می کنند تمثیلی است که هردو
طرف را شامل میشود ۰اما متأسفانه
ویا خوشبختانه دراین چهل سال اخیر
چهارشنبه سوری شکل دیگری هم بخود
گرفته است  ۰رژیم تازی اسالمی ایران
ازبیم این که مراسم چهارشنبه سوری
تبدیل به تظاهرات ضدرژیم شود ،
ازیک هفته پیش از آن همه ی نیروهای
قداره بند وچماقداران ونیروهای
امنیتی خودرا بسیج می کند تا درشب
چهارشنبه سوری به سرکوب جوانان
میهن ما بپردازند ۰ومعموالً هم با همه

بگیروببندها  ،ازیکی دوروز پیش از
چهارشنبه سوری از هر خانه  ،کوچه و
محله ای صدای انفجار ترقه ها وفشفشه
های دست ساز جوانان شنیده می
شود۰ودرشب چهارشنبه سوری که
مردم به کوچه وخیابان می ریزند
ومأموران حکومتی کوشش می کنند
با خشونت جوانان را پراکنده کنند ،
از عهده بر نمی آیند وگاه زدوخوردهای

خونینی بوجود می آید که منجر
بتظاهراتگستردهمیشود۰

بهارونوروز

نوروز وبهار توأمان می آیند
عیدوگل وسبزه همزمان می آیند
فصل نو وآئین کهن هرساله
تادورترین باغ جهان می آیند
«جهانگیر صداقت فر»
با بهترین درودها  ،نوروز ایرانی وآغاز سال
 ۱۳۹۸خورشیدی را شادباش می گویم
وبرایتان تندرستی  ،شادی  ،پیروزی ودل
خوش آرزو می کنم  ۰بااین امید که سال
نوبرای ایران وایرانی سربلندی  ،رفاه ،
صلح وآزادی به ارمغان بیاورد ۰کاروان
بهار باقافله ساالری نوروز آمد وولوله
ای ازشورونشاط وتحول براه انداخت ۰
دامن این پیر هزاران ساله را رها نکنیم
ونگذاریم چونان نسیمی ورایحه ای زود
گذر گرده ای شادمانی بپاشود و برود تا
سالی دیگر۰
نوروز امسال  ،نوروزی استثنایی است ۰
چهلمین سال گرفتاری ملت ماست از

نشد  ،مغول نشد  ،تاتار نشد  ،ترک نشد
وامروز برغم آرزوی مالیان هویت ملی
وقومی خودرا بهیچوجه رها نمی کند۰
ایرانی از تمدن ها و فرهنگ های دیگر
بسیار گرفته است  :ازبابلی ها  ،سومری
ها  ،کلدانی ها  ،آشوری ها  ،ایالمی ها ،
مقدونی ها  ،فنیقی ها  ،مصری ها و۰۰۰۰
اما ایران آنچه را گرفته است همواره به
سطحی عالی تراز اصل آن رسانده است ۰
ایران  ،اسالم را که یک دین بودگرفت و
آن را تبدیل به یک تمدن کرد ۰کسانی
که امروز ازسرتزویر وریا زیرپرچم
اسالم گردآمده اند میکوشند تااین
روند تاریخی را بازپس بخوانند واسالم
راباردیگر به حد یک آیین قبیله ای
برای پرستش فقیه  ،بریدن دست وپا ،
سنگسار واعدام تنزل دهند ۰آنان
همچنین امیدوارند که ایران ر ا از منزلت
یک ملت یکپارچه بیرون برانند و
بصورت تفرقه ای از قبیله ها درآورند۰
این بدوی ها ی فرهنگی  ،بی تردید
شکستی سخت و پرازرسوایی درپیش
لطف ًا ورق بزنید

آزادی

خ
ن
فـص
س
شی
ت
ل رد زادگاـهم  ،راز
ین
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کیخس

رو بهروزی

نوروز که درآن برادران قومی ما افغان ها  ،کردهای ترکیه  ،عراق وسوریه
ومردم جمهوری آذربایجان وفارسی زبانان تاجیک نیز سهیم هستند قدیم
ترین جشن جهان بشمار میرود۰

آغاز تاریخ ایران تا کنون  ،گاه باشکوه
وعظمت وافتخار نوروز را برپا کرده ایم
وگاهی ضعیف بودیم وازترس محتسب
مجبورشدیم  ،جزیه دادیم ونوروزرا
پنهان برپا داشتیم  ۰درچهل سال
گذشته مالیان آنچه را درتوان داشتند
برای ازبین بردن نوروز بکاربرده اند ،
اما شکست خورده اند ۰نوروز که درآن
برادران قومی ما افغان ها  ،کردهای
ترکیه  ،عراق وسوریه ومردم جمهوری
آذربایجان وفارسی زبانان تاجیک نیز
سهیم هستند قدیم ترین جشن جهان
بشمار میرود۰
نوروز را می توان زادروز انسان ایرانی
دانست  ۰انسانی که درتوفان حوادث
قرنها همواره گوهرذاتی خویش را از
هردستبردی مصون داشته است ۰تاریخ
ما ایرانیان  ،تاریخ هجوم ها ومقاومت
هاست  ۰اما ایرانی  ،مقدونی نشد ،عرب

آزادی

ششم فروردین سالگرد زادروز اشو
زرتشت است
انسان ،شاعر و پیشوای بزرگ ایرانی که
نوروز وفروردین ازنام وزادروز او واالیی
گرفته است  ۰به گاه زایش اوست که آب ،
گیاهان وگل وسبزه می بالند ۰زرتشتی
که اندیشه ها وراهبردهای او جنبه دینی
ومذهبی ندارد ۰او بیش از هرچیز یک
دانشمند  ،فیلسوف  ،حکیم وشاعر به
معنی اخص کلمه است  ۰خردمندی آگاه
واندیشمندی که دراشعار وسخنان او
گات ها خرافات جایی ندارد۰
وقتی که اززرتشت می گویم به هیچوجه
منظور تبلیغ ازآیین زرتشت نیست ۰
نه تنها امروز  ،حتی زمانی که دولتهای
ایرانی نیمی از جهان را زیر قدرت ونفوذ
خودداشتند وبراحتی می توانستند آیین
زرتشت رارواج دهند  ،هرگز چنین
نکردند ۰آیین زرتشتی وپیروانش نه
تنها راه وسلوک خودر ا تبلیغ نمی کنند
 ،بلکه هرکس رابه راحتی به این آیین

بهروزی آرزو میکنم ۰

سیزده نوروز

نمی پذیرند ۰واردشدن به این آیین
راحت وآسان نیست ؛ تبلیغ دراین
آیین وجود ندارد ۰تحمیل وتبلیغ عقیده
یک اندیشه غیر ایرانی است  ۰گزینش
وانتخاب ازروی خرد ،آگاهی  ،تعقل و
تفکر است  ،نه زوروتحمیل ۰
راه زرتشت  ،آیین زیبایی  ،شادی
وسازندگی است ۰زرتشت بزرگ
درسروده هایش گاتها تأکید و تکیه
برکار  ،کوشش  ،پیشرفت و شدنی ها
دارد ۰نه کناره گیری از دنیا و دنیارا فدای
آخرت کردن  ۰نه گوشه نشینی وعبادت
و بفکر آخرت بودن ودنیارا هیچ وپوچ
تصور کردن ۰
زرتشت کار ،کوشش و سازندگی را الزمه
درستکاری ورستگاری می داندوبرخالف
ادیانی که مادیات راباعث نکبت و
بدبختی میدانند  ،زرتشت در گاتها از
حفظ طبیعت ومحیط زیست می گوید

ومادیات وماده را موهبت ودوست
داشتنی می داند ۰وبرخالف ادیانی که
دستورها وامرونهی ها ی فراوانی دارند
که بسیاری ازاین واجبات دربعضی
نقاط بدالیل طبیعی و جغرافیائی قابل
اجرا نیست  ،درگات ها هیچ دستور و
رهنمودی که غیرقابل اجراباشد وجود
ندارد ۰دستورکلی بکاربردن خرد و
دوری از کارهائی است که بسالمتی تن
وروان صدمه میزند ۰زرتشت راه زندگی
شادمانه را نشان می دهد ۰بین انسان ها
فرق نمی گذارد ۰زن  ،مرد ،ازهرجنس ،
رنگ  ،مذهب ونژاد همه همکاران
اهورامزدا هستند ۰نه بنده ی او ۰درآئین
زرتشت دروغ  ،تقیه  ،ودروغ مصلحت
آمیز وجود ندارد ۰فقط سه اصل ساده
وآسان دارد :گفتار نیک  ،کردار نیک
و پندارنیک  ۰دربهار  ،نوروز و زادروز
زرتشت برایتان شادی  ،تندرستی و
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ازدیرباز  ،تا بیادداریم رسم براین
بوده است که ایرانیان باید روز سیزده
فروردین را درباغ وصحرا وکنار جویباری
به شادی وخوشی بگذرانند۰
درخارج ازایران  ،گروهی ازایرانیان
تعطیالت آخر هفته پیش از سیزده نوروز
و بعضی آخر هفته بعدازآن سیزده را
بدر می کنند ۰چون اگر سیزده در میان
هفته باشد بچه ها باید به مدرسه بروند
وزرگترهاهم سرکار حاضر باشند ۰بهر
حال منظور اجرای این مراسم است
ووزی رادرطبیعت گذراندن وسبزه گره
زدن است  ۰یکی دوروز زودتر یا دیرتر
چندان تفاوتی نرد ۰آنهایی که پایبند به
اصول ومراسم هستند معتقدند که حتم ًا
باید روز سیزده فروردین نحسی سیزده
را به در کرد۰
دربعضی ازروستاها وشهرستان های
ایران اصوالً روز چهارده رابه باغ وبستان
میروند واقع چهارده بدر میروند ۰ازجمله
گویا مردم بُصری ( نزدیک بروجرد) روز
چهارده را درصحراودشت می گذرانند
وآداب ورسوم متفاوتی هم دارند:
چهارده تخم مرغ پخته رنگ کرده و
چهارده گردوی رنگ کرده آماده می
کنند و با میوه وآجیل وخوراکی های
دیگر به باغ وصحرا می روند واگر سال
گذشته در جائی چهرده را بدر کرده
اند که آن سال برایشان سال خوبی
نبوده است  ،امسال جای را عوض می
کنند وتخم مرغها وگردوهای رنگ کرده
وخوراکی هاهم اگر زیادآمد دیگر به خانه
بر نمی گردانند چون معتقدند شگون
ندارد واگر فقیری  ،بی نوائی آن اطراف
بود آنهارا می بخشند ۰درغیر اینصورت
آنهارا با سبزه های سفره ی هفت سین
به آب رودخانه یا جویبار می ریزند و
دخترها سبزه گره میزنند و میخوانند:
چهار ده بدر  ،سال دگر ،خونه شوهر ،
بچه به بر ۰وقتی هم سبزه های سفره
هفت سین رابه آب می ریزند می گویند:
دردوبال هامون توی آب انداختیم ۰

میر نوروزی
سخ
ن ردرپده می گویم  :چو گل ازغنچه بیرون آی
مقيم بوده اند ،در جواب استفسار من
از ايشان در اين موضوع ،مکتوب ذيل
را به اينجانب مرقوم داشته اند که
عين ًا درج مي شود  “ :در بهار 1302
هجري شمسي براي معـالجه بيماري
به بجنورد رفته بودم .از اول فروردين
تا چهاردهم فروردين در آنجا بودم ،در
دهم فروردين ديدم جماعت کثيري،
سواره و پـياده مي گذرند ،که يکي
از آنها با لباس فاخر ،بر اسب رشيدي
نشسته ،چتري بر سر افراشته بود.
جماعتي هم سواره در جلو و عقب
او روان بودند .يکدسته هم پـياده به
عنوان شاطر و فراش که بعضي چوبي
در دست داشتند ،در رکاب او يعـني
پيشاپـيش و در جنبـين و در عقب
او روان بودند ،چند نفر هم چوب هاي
بلند در دست داشتـند که بر سر هر
چوبي سر حيواني از قبـيل گاو يا
گوسفند بود ،يعـني استخوان جمجمه

هک بیش از جنپ روزی نیست حکم میر نوروزی

حيواني ،و اين رمز از آن بود که امير
از جنگي فاتحانه برگشته و سرهاي
دشمنان را با خود مي آورد .دنبال اين
جماعت ،انبوه کثيري از مردم متفرقه،
بزرگ و خرد ،روان بودند و هياهوي
بسيار داشتـند .تحقيق کردم ،گفتند
که در نوروز يک نفر امير مي شود ،که
تا سيزده عيد ،امير و حکمفرماي شهر
است ،به اعيان و اعزه شهر حوالهً نقد
و جنس مي دهد ،که همه کم يا زياد
تقديم مي کنند .به اين طريق که مثال
حکمي مي نويسد براي فالن متعـين
 - :که شما بايد صد هزار تومان تسليم
صندوق خانه کنيد ،البته مفهوم اين
است که صد تومان بايد بدهيد .البته
اين صد تومان را کم و زياد مي کردند،
ولي در هر حال چيزي گفته مي شد،
غالب اعيان به رغبت و رضا چيزي مي
دادند .زيرا ،جزو عادات عيد نوروز به
فال نيک مي گرفتـند .از جمله به

«حافظ»

ايلخاني هم مبلغي حواله مي دادند که
مي پرداخت .بعد از تمام شدن سيزده
عيد دور ًه امارت او به سر مي آيد ،و
گويا در يک خاندان اين شغـل ارثي
بود “    .
بي گمان امروز ،کساني را که در
روزهاي نخست فروردين ،با لباس هاي
قرمزرنگ و صورت سياه شده در کوچه
و گذر و
خيابان مي بيـنيم که با دايره زدن و
خواندن و رقصيدن مردم را سرگرم
مي کنند و پولي مي گيرند ،بازماندهً
شوخي ها و سرگرمي هاي انتخاب “
مير نوروزي “ و “ حاکم پنج روزه“ است
که تـنها در روزهاي جشن نوروزي
ديده مي شوند ،نه در وقت و جشني
ديگر؛ و آنان خود در شعرهايي که مي
خوانند ،مي گويند  :حاجي فيروزه،
عيد نوروزه ،سالي چند روزه .

مراسم میرنوروزی هنوزهم در میان کردهای ایرانی باجزئیات کامل به اجرا درمی آید ۰دوصحنه ازاین مراسم
درزیردیده می شود

آزادی

شادباشیدیگر

دربعضی ازروستاها وشهرستان های ایران اصوالً روز چهارده رابه باغ وبستان
میروند ودر واقع چهارده بدر میروند۰
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دارند ۰نوروز هرسال راز ورمز شگرف
جاودانگی ایران را بیش از هرزمان
دیگر دربرابر دیدگان ما قرار می دهد۰
نوروز ستایش زندگی  ،عشق  ،باروری ،
داد،زیبایی،روشنی،آزادگی،نیکخواهی،
گشاده دستی ودرستی است ۰
این ها ارزش های ازلی وابدی قوم ایرانی
هستند ۰نه پرسش بت فقیه  ،تحلیل
حجاب ِ شرم  ،روضه خوانی  ،جن گیری ،
سرکتاب بازکنی  ،حدیث تراشی ،
قمه زنی ودیگر تظاهرات ابلهانه ای
که دین را بصورت نمایشی روحوضی
وفرهنگ رابصورت شامورتی بازی درمی
آورد ۰تاریخ ایران دیروز آغاز نشد
وفرداهم خاتمه نخواهدیافت  ۰اخالف
مهاجمان بادیه نشین نخواهد توانست
مسیرزندگی قوم ایرانی را تغییر دهند ۰
اینک باز روزگاری نو وبهاری تازه آغاز
می کنیم  ۰بهاری که گرمی آفتاب ،
لطافت هوا وعطر گلها وشکوفه هایش
شکوهمند ودلپذیر خواهد بود ودلهای
ماراسرشار ازطراوت و نشاطی دوباره
خواهد ساخت  ۰دراین بهار  ،خزان غم
آلوده چهل سال گذشته وسردی مالل
انگیز آن را ازخاطر میزداییم وبه فردا
وفرداهای دیگر که سرشار ازطراوت بهار
وگرمی حیات بخش تابستان خواهد
بود دیده می افکنیم وراه وروش تازه ای
رادرراه سرفرازبودن وبهتر زیستن برمی
گزینیم ۰
نوروز راباشکوه هرچه تمامتر جشن
بگیرید وبا سرافرازی وافتخار از مجموعه
فرهنگ وتمدن واالی ایرانی تجلیل
کنید۰
شعارهمه ما درآستانه این نوروز که نوروز
پیروزیملتایرانخواهدبودایناستکه:
همهاولایرانیهستیم وبعدهرچیزدیگر۰

مير نوروزي از جمله آيـيـن هاي اين
جشن پنج روزه ،که در شمار روزهاي
سال و ماه و کار نبود ،براي شوخي و
سرگرمي ،حاکم و اميري انتخاب مي
کردند که رفتار و دستورهايش خنده
آور بود ،و در پايان جشن از ترس
آزار مردمان فرار مي کرد .ابوريحان از
مردي کوسه ياد مي کند که با جامه و
آرايشي شگفت انگيز و خنده آور ،در
نخستين روز بهار مردم را سرگرم مي
کرد و چيزي مي گرفت .و هم اوست
که حافظ به عنوان “مير نوروزي”
دوران حکومتش را “ بيش از پنج روز
“ نمي داند  .
مسعـودي در اين باره مي نويسد :
 ...پنج روز آخر آن فروردگان است ،که
روز اول آن در عراق و ايران کوسه اي
بر استر خود سوار شود ( و اين جز در
عراق و ديار عجم رسم نيست و اهل
شام و جزيره و مصر و يمن آن را ندانند
) ،و تا چند روز جوز و سير و گوشت
چاق و ديگر غذاهاي گرم و نوشيدني
هاي گرمازا و سرمابر به او بخورانند و
بنوشانند و چنان وانمود کند که سرما
را بـيرون مي کند و آب سرد بر او ريزد
و احساس رنج نکند ،و به فارسي بانگ
زند “ :گرما ،گرما” و اين هنگام عيد
عجميان است که در اثـناي آن طرب
کنند و شاد باشند.
از برگزاري رسم ميرنوروزي ،تا 73
سال پيش ،آگاهي داريم؛ عالمه محمد
قزويني در پژوهشي ارزشمند دربار ًه
ميرنوروزي  -که مانند همه پژوهش
هاي آن عالمهً فقيد ادبي و فرهنگي
مي باشد  -شرحي آورده است ،که
خود مي تواند پژوهش مردم نگاري
باشد و دريغم آمد که به اشاره بسنده
شود.
 ....يکي از دوستان موثـق نگارنده ،از
اطباي مشهور ،که سابق در خراسان

دکتر محمودروح األمینی

آزادی

نظام ایران اسالمی برماندگار شدن
خود عمیق ًا باوردارد  ۰نشان به این
نشان که رهبر  ،سندی رادرآستانه
نشر دارد که چیزی است از جنس
یک وصیت نامه و نیز برنامه ای است
درخط کلی نظام برای پنجاه سال
آینده ۰
ضرورت نشر یک چنین سند از لحاظ
داخلی اخطاری است به آشوبها و
تظاهرات دائمی در منطقه مر کزی
ایران که محور تاریخی مقاومت ها
بوده وهستند وعبارتند از  :تهران ،
همدان  ،قم  ،اصفهان  ،یزد ،شیراز،
رفسنجان  ،کرمان ،واهوازوآبادان۰
ولی رژیم والیی طرحی به نیمه پنهان
دارد تا ایالت و اقلیت ها را به جرگه
متفقان درونی کشاند تا دربرابر
مخالفان اصالحگر  ،مقاومت  ،پرزورتر
شودواستقامت ملی چشمگیر دخالت
گران بیگانه گردد۰وسرانجام آشوبهای
فعلی از درون به ضعف رودونفرت از
بیگانه مگروه اذهان شود۰
رهبر دراین سند که فع ً
ال دربحث
مقربان است برای اول بار از انتخاب
رهبری حرف می زند که باید الیق
وشجاع وعادل « آمده درقانون
اساسی مصوب  »۸۶۳۱باشد تا ایران
به سال  ۵۶۰۲میالدی به تمدن بزرگ
وجدید اسالمی ایران وفناوری ها
وعلوم برسد۰
رهبر مایل وحتی ُمصر ومؤمن است
براینکه ایران «سرتاپا» باید اسالمی
شود ودر جایگاه رهبری مسلمانان
باشد۰ودر امر تجدد ،پیشکسوت
شود ۰ازسوی دیگر ،ایران باید
درمقام مقاومت دربرابر امواج مهاجم
فرهنگی بماند واستقالل و دفاع از
فلسطین را پیوسته برعهده گیرد۰
استراتژی های
رهبر ،غرب و
نئوکولونیالیسم را در اتهام می نهد
که اتلبته این اصطالح را اخیرا ً از
متجددان دیروزین به وام گرفته است ۰
رهبر  ،ایران را بصفت « نگهبان جهان
اسالم» ممتاز می دارد تا سیاست
سعودی ستیزی ترکیه راهم متعهد
خود کند۰
درمورد استراتژی فناوری های نوین ،
رهبر برآن است که بگوید :متجددان
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درایران شکست خوردندو نه تجدد۰
والبته درفناوری ها هدف اول ایشان
دادن اولویت فناوریهای نظامی است
به بهانه صنایع هسته ای  ،تا حریم
سپاه و بسیجی ها ی وابسته به سپاه
واقتصاد مربوط به آن محفوظ بماند۰
***
دنیای صدر اسالم وصیت نامه ای از
رسول خدا نداشت  ۰وصیت در اسالم
بود  ،ولی رسول خدا قرآن را شاید
مهمتر از یک وصیت دید زیرا اگر
مؤمنان بعدازاو بسبب رقابت ها
خالف آن وصیت احتمالی عمل می
کردند ( که اتفاق ًا تاریخ اسالم شاهد
آن است ) به اعتبار وصیت صدمه
میزد۰
این خط سیاسی  -استراتژیک رسول
خدا شاید نزد دیگر رسوالن هم دیده
شود ۰ولی همه مردان مقتدر تاریخ به
وصیت نرفتند ۰وآقای خمینی هم حتی
تعیین جانشین نکرد و «به خامنه ای
ورفسنجانی گفت بروید باهم کار
کنید  -که ابد ًا نکردند»
پس وصایا همیشه نزد رهبران محل
تردید بوده است ۰
دراینصورت چرا رهبر دست به
تدارک سندی برده گه پنجاه سال
وصیت رادرخوددارد؟
نمی شود باین سؤال صحیح ًا جواب
داد ۰اما نمی شودهم نگفت این
سند عالماتی چند از ضعف نظام
را دربردارد ۰اما نه باین سادگی که
آمریکای پومپیو و سردمداران طرح
اقدام بآن میپردازند وبخود وعده
می دهند  ۰قدری باید ابعاد ضعف را
روشن کرد
 -۱آیا ایران والئی به ضعف میرود؟
یک نظام سیاسی وقتی بضعف میرود
که قادر به پاسخ دادن به سؤال ها
و تقاضاها نباشد ۰ایران امروز دراین
حال است  ۰زیرا دراین سالها نتوانسته
است به چاره جويی رود درقبال
اعتراضات سراسری  ۰پس ضعف نظام
مشهود وملموس است وبعداز سخت
ترین تحریم ها هرگز قادر به ارائه
یک طرح جوابگو نشده است  ۰این
ضعف مثل خوره قدرت اجرائی را به
تحلیل می بردورئیس قدرت اجرائی

در تیررس معترضان است ۰
دراینجا نظام چاره اعتراضات را در
حذف رئیس جمهور نمی نهد وبقول
یکآيت اهلل زبل  ،ماندن رئیس جمهور
را یک ضرورت برای حراست نظام می
بیندومی گوید روحانی تاپایان دوره
اش باید بماند وبااین حرف پوششی
دموکراتیک به نظام می دهدوباقی
طرفداران روحانی راراضی نگهمیدارد
واصالح طلبان نمی توانند ایراد بگیرند
زیرا اصل حرمت رأی مردم  ،مطرح
است  ٪مردم درهر تظاهر با آگاهی از
مشکل تحریم آهسته یا تند شعار «
سوریه را رها کن  ،فکری بحال ما کن»
را بگوشها می رسانند ۰این شعار
میراث آن تظاهرات خونین حرکت
سبز موسوی  -کروبی است ولی بهمه
مردم وگروههای سیاسی رسوخ کرده
است  ۰معهذا نظام را نمی لرزاند ۰زیرا
نظام در سنگر برجام استوار نشسته
است وافکار عمومی اروپا راهم متأثر
کرده است  ۰پس زور مخالفان به
کاهش می رود ۰نتیجه آنکه ایران -

درجفت وجوری
ایران روبه ضعف -
ُ
های قدرتهای غرب  ،خلل ایجاد می
کند وصدابلند می شود بواقع دردفاع
از تجارت با ایران آنهم از حلقوم
سه کشور بزرگ ومقتدر اروپا که ما
مایلیم باایران تجارت کنیم وفرمول
قانونی آن راهم داریم  ۰وتحمل
مقاومت آفرین نظام هم به آن قدرت
میدهد۰البته قدرتی نسبی  ،زیرااروپا
هم شرط وشروط خود رادارد۰
 -۲آیا ایران والئی روبه قدرت
ودوام میرود؟
خامنه ای وارث خمینی وکل نظام
بیک نکته استقالل عمل درمملکت
داری عقیده راسخ داشته ودارند۰
اتحاد آنها با مسکو وآنکارا این
باوررا کم رنگ نکرده است  ۰هیچ
قدرت مخالف درون مرز برسر این
اصل استقالل عمل بانظام نمی اواند
در بیفتد۰
ولی مخالفان  « ،توسعه طلبی» را
مطرح می کنند ونظام که هزاران سند

که « کل قدرت نظام زاده خطاها
واشتباهات غرب و بویژه آمریکا
باشد »٪اما اینکه نظام نان اشتباهات
آمریکا را می خورد اثبات آن مشکل
نیست ۰
دربرابر یک چنین قدرت  ،مردم تا
امروز به تدارک واقعی نرفته اند ۰
ُغرولُند وطنزهای مردمان درحاشیه
نظام برانداز نیست  ۰وما دراین
مورد همیشه چند الیه ای نظام را
نمی بینیم ونیروهای خودرا قرض
اقدامات آمریکا می دهیم  ۰وکم
نیستند کسانیکه هنوز درمأل عام
یا درخفا بالحنی حق به جانب می
گویند :همانها مارا ازوطن دور کردند
باید مارا برگردانند ۰این طرز فکر
مبارزه رابه تحلیل ومبارزان رابه
یأس و تقلیل نفرات مبارز برده است
 ۰امروز نظام در خارج سازمان ها
دارد و اوپوزیسیون از سازماندهی
میترسد ۰و امیدش آن است دیگری
بزند و آنها گلچین معرکه شوند۰
***
سند وصیت گونه رهبر خامنه ای
 ،یک دستورالعمل فراگیر نیم قرن
آینده است ۰ودرشرایطی نشر می
شود که ایران ونظام دربرگزاری
جشن سالروز انقالبند ۰می شود لحظه
ای قبول کرد که ایران به ضعف میرود
ولی اگر نگاه کنیم بوضع جهان ،
هیچ کشورهنوز جرأت زدن ایران
را ندارد زیرا رقابتهای تجارتی چین
وآمریکا ودعوای درون اتحادیه اروپا
و اختالف نظر آمریکا وار وپا برسر
تضعیف ایران حاکی از ضعف غرب
امیدوار به تضعیف نظام ایران است ۰
غرب وآمریکا دیروز به خمینی وروی
کار آمدن نظام وی کمک کردند

وامروز نظام وی را درتیررس دارند۰
این روایت سر زبانهاست اما دیروز
غرب نشناخته ونسنجیده فریب
خورد وامروز باز نسنجیده می خواهد
آنرا بضعف ببرد تا با اقتداری تازه از
ایران  ،آن بسازد که می خواهد۰
ومردم درون این رسم آمریکا را
ازحفظ اند اما کار ایران با ایرانیان
است وبس۰
***
ایرانیان مزاجی حماسی دارند ،از کاه
کوه می سازند ۰انقالب اسالمی با دو
هدف گسترش قدرت شیعیان وراندن
آمریکا از قلمرو مسلمانان وحتم ًا با
رهبری ایران هرگز از حماسه آفرینی
رو نگرداند ۰این انقالب یک طبل
تهی نبود اما هرچه بود به عقالنیت
سیاسی هم رو نکرد ۰رهبران این
حرکت لحظه ای از این رؤیا که غرب
ستیزی لقب گرفت دور نشدند۰
انقالب اسالمی کار روسیه پوتین
را درمنطقه ودیگر جاها وازهمه
مهمتر دررقابت با آمریکا آسان کرد
و تبدیل شد به خوفناکترین کشور
در خاورمیانه واین خوفناکی اتهام
تروریستی را آسان کرد و ایران تنها
شد و شقاوت تروریسم عربی تبدیل
به یک اختراع ایرانی شد ۰برجام
میتوانست گام اول عقالنیت سیاسی
نظام شود ۰ولی انحراف عمدی ترامپ
ویاران او که زخمی تجارت جهانی
چین بودند راه بر هر تحول برایران
بست ۰ونظام رفت به قله «حق به
جانبی» های حماسه ای  ۰امروز نظام
دستش تهی وسرش آکنده از حماسه
هاست ۰

آزادی

وصیتی برای نیم قرن دیگر
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دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

بردخالت گری ها واشغال ها درخاور
میانه داردتوسعه طلبی را با دواهرم
توجیه می کند :
وضع عراق وافغانستان۰
ونیز با افشای حیله های سعودی
ها بمردم می گوید توسعه طلبی
ما برای دور کردن خط محاصره ما
ازسوی تحریم کننده بزرگ است ۰
ودرعین حال به مدد امامان جمعه
ونمایندگان و مبلغان منبری مکتب
شهادت را نشر می دهدوجامعه را
دربرابر مسئولیت های مذهبی خود
ورودربایستی ها قرار می دهد٪
نتیجه این که وضع نظام روبه ضعف
نمی رود و قدرتش گاه افزون می شود
وگاه ثابت میماند ۰و اسمش را هم می
گذارند مقاومت ۰
نظام رو بقدرت می رود زیرا برخالف
شیوه شاهان صفوی که با گرز و سپر
وخنجر وزره به جنگ عثمانی مجهز
به توپ وتفنگ رفتند و شکست
خوردند این نظام با سالحهای قبل از
انقالب  ،عراق را پس راند ولی به لطف
کارشناسان ارتش ملی سرخط مرزی
خودرا متوقف داشت ۰ولی پس از آن
رفت به سالح های بازدارنده امروزین۰
وامروز درهرفرصت آنهارا به رخ
مردم و بیگانه تحریم گر می کشد۰
نظام درخط رعایت مقررات جنگ
ها هرگز نبوده ونیست واگرروزی
دربرابر خطرناک ترین وضع قرار
گیرد بی تردید درهمان روز اول
آماده پیشدستی هائی است که
ممکن است رهائی بخش نباشد ولی

هراس افکن دشمن است  ۰این ایران ،
فع ً
ال قدرتی نامرئی دارد ودربرابر آن
همگان به احتیاط می روند۰
ازسوی دیگر سستی آمریکا ی ترامپ
و پومپئو درحل مسئله افغانستان
وعراق نشان می دهد که هدف از
کارانداختن ماشین مقاومت جمهوری
اسالمی است ونه هدیه کر دن
دموکراسی وحقوق بشر  ۰قدرت
نامیمون سپاه وبسیجی ها وشیطنت
دستگاه اطالعاتی ایران وجود عینی
دارند ۰شاید دنیا برآن نفرت دارد ولی
سرپایند۰
 -۳آیا قدرت مخالفان به حساب
است؟
نظام با حقانیتی که درامر برجام
تحصیل کرده است مخالفان اسالم
گرا ومؤمن خودرا « مچل» کرده
است والبته مخالفان وابسته به بیگانه
راازهمان سالهای  ۰۸۹۱از جاذبه
انداخته است ۰بعبارت دیگر نظام
ارزش ها ی منشعب از حس استقالل
ملی رادربرابر بیگانه به مردم عمیق ًا
تزریق کرده است  ۰بااولویتی که اسمش
مذهب شیعه است ولی آن را درقالب
اسالم جا زده اند ۰نظام باوردارد که
قدرت ناشی از دین ومذهب هزاران
بار ازقدرت ناشی ازهویت ملی برتر
است  ۰نظام در تبلیغات خود مردوزن
مؤمن را مؤمن تر کرده ووقتی حرف
از تجدد مدرنیسم بمیان آید ادعا می
کند که صنایع هسته ای ایران مظهر
آن است۰
درمورد مخالفان برون مرزی نظام
مدعی دعوت آنهاست وابد ًا امتیازی
رایگان به کسی نمی دهد ۰خمینی
درموردی گفت « بروند ،بگذارید بروند
و فراموش وفرسوده گم شوند» یعنی
نترسید ازفرار مغزها۰
خاطرات رجال نزدیک به شخص او
حاکی از آن است که وی درسالهای
اقامت در ایران وعراق وترکیه لحظه
ای از تعلیمات ومدیریت مالی
واحوال پرسی کمترین مرید  ،درغفلت
نبوده است ۰درهمان حال امید به
تغییر نظام نداشت  ۰درهمان روزهای
اول بعدازبرگشتن به وطن گفت « ماکه
نمیدانستیم سریعا به این پیروزی
بزرگ برسیم  ۰۰۰انشااهلل روزی همه
دنیا اسالمی شود»۰
این اظهارات میرساند که عالم است
بر کمک غرب( همان غربی که به او ،
داد و ازاو هیچ نگرفت )
نظام به حسابی به قدرت میرود بدون
تالش وبه حسابی دیگر درفشارتحریم
وبدبینی جهانیانی است که بسبب
رفتار کاهنده قدرت سیاسی آن
هستند۰
شاید قبول این نکته سخت باشد

آزادی

طی سالها جدال صفویان
از سوی دیگر ّ
با دولت قدرتمند عثمانی که ریشه در
متحمل
تعصب مذهبی داشت ،ایران ّ
ّ
خسارات وویرانی های بسیار وهزینه
های جانی ومالی گزاف همراه بااز دست
دادن بخش بزرگی ازخاک خود شد؛
که عالوه براز دست رفتن بخش بزرگی
ازکردستان وبین النهرین که به آن اشاره
کرده ایم ،مقدّمات از دست رفتن 17
شهر ایرانی در قفقاز نیزدر سالهای پسین
وهمچنین بخشهای وسیعی از شمال
خراسان کنونی وجدایی کامل افغانستان
وبخش گسترده یی از بلوچستان فراهم
گردید که جملگی از رهگذرناآگاهی
وپوسیدگی وعقب ماندگی به خاطربها
دادن به پریشانگویی های آخوندها و
پرداختن به احادیث وروایات ساختگی
وپوچ وبها دادن به اراجیفی از جمله
آنچه که در حلیة المتقین وبحاراالنوار
محمد باقر مجلسی وزادالمعاد حاج
عباس قمی وحدیقة ّ
الشریعۀ شیخ احمد
اردبیلی ویا فتاوی شیخ محقق کرکی(
علی بن عبدالعال) آمده است و توسل به
دعا ونذر وجادو وجنبل ودلمشغولی به
نجاسات و اعمال طهارت و ُغسل و آداب
خال رفتن وزمان ُمجاز برای گرفتن ناخن

ازاینها که بگذریم ،شاه اسماعیل
وجانشینان او در شیعی کردن همه
ی ایرانیان از جمله در بلوچستان
وکردستان وترکمن صحرا وبخشی تا لش
وبخش نسبت ًا وسیعی دربخش ساحلی
خلیج فارس به ویژه دریای عمان (ایالت
هرمزگان) ،توفیق چندانی به دست
نیاوردند ،سهل است که با رواج شعار
هایی بر علیه سه تن از خلفای راشدین
وچند تن از صحابه وهمچنین عایشه
همسر پیامبر اسالم؛ آنچنان تخم نفاق
و نفرت ودشمنی و خشم ونارضایتی
بخش نسبت ًا بزرگی از هم میهنان ُسنّی
مارا فراهم ساختند که متأسفانه لطمات
شدید آن بر پیکر جامعه دیده می شود.
قصد وهدف شاه اسماعیل وجانشینانش،
بر برپایی ملتی واحد نبود ،بلکه هدفی
را که با بیشتیرین خشونت ا ِعمال می
کردند ،وحدت مذهبی وبسط نفوذ
وقدرت خود از راه اشاعۀ مذهب دوازده
امامی بود ،اما با همه ی چنین هدفی،اغلب
شاهان صفوی خود ازارتکاب منه ّیات
دینی از جمله ُشرب شراب واستفاده از
مواد ُمخدّر رایج در آن ایام مانند کوکنار
وناس و حشیش ودیگر افیونها بر کنار
نبودند وبعض ًا به ام َرد بازی نیزآلوده
بودند ومذهب وسیله ای بود که به وسیلۀ
آن مردم ناگزیر به پیروی واطاعت محض
ازمرشد عالی یعنی شاه بودند ودر
این راه آخوندها نیزبا پشتیبانی از شاه
وقت به گرمی بازار و موقع ّیت خود می
پرداختند و زمینه را برای عقب ماندگی
فرهنگی جامعه فراهم می ساختند.
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از آخوندهای نامداری که از نفوذ
بسیاردردربار صفوی برخوردار بودند،
می توان از شیخ کرکی علی ابن عبد العال
جبل عاملی مل ّقب به ُمحقق ثانی وشیخ
بهایی ومحمد تقی مجلسی ومحمد
باقر مجلسی ،حسنعلی شوشتری،امیر
محمد مؤمن استرابادی ،میرزای جزایری،
ُمالحسین استرابادیُ ،مال محسن فیض
کاشانی و ُمالصالح مازندرانی  ،وشیخ

برخی از تاریخنگاران نوشته اند ،دورۀ
صفویّه از مهمترین دوران تاریخ ایران به
شمار می آید ،چراکه با گذشت900سال

پس از سقوط ساسانیان ،یک سلسله
پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر
سراسر ایران آن روزگاران فرمانروایی
کند ،چندین پادشاهی ایرانی صفاریان،
سامانیان ،آل زیار،آل بویه وسربداران
روی کار آمدند ،اما هیچیک از آنها
نتوانست تمام ایران را زیر پوشش یک
دولت درآورد ومیان تمام نواحی ومناطق
جغرافیایی ایران در آن دوران یکپارچگی
پدید آورند ،شاه عباس اول با ساختن
کاروانسرا ها در طول راه ها واحداث راه
ها ومیدان نقش جهان وعمارت عالی
قاپو ومسجد شاه ومسجد شیخ لطف
اهلل وبازار بزرگ اصفهان و پلها و چندین
آثار دیگراز خود بجا گذاشت که در هیچ
دوره ای پس ازساسانیان پیشینه ای به
این وسعت نداشته است ووو .آری؛ در
درستی چنین دیدگاهی جای کمترین
تردیدی نیست ،اما آنچه که ازدید این
تاریخنگاران پنهان مانده ویا پنهان
کرده اند ،ساختن جامعه ای آگاه ومترقی
وبرخوردار ازتکنیک ودانشی بود که در
پیش رو در سرزمینی نه چندان دور از
ایران؛ یعنی اروپا داشتند ،قدرت یک
ملت جز از راه آگاهی ودانش اندوزی
میسر نخواهد بود ،همچنانکه در ایران ما
ّ
از نتایج رفتار صفویان حاصل نشد.
اگر شاهان صفوی به جای رسم ّیت
بخشیدن به مذهب شیعی و ا ِعمال
خشونت وکشتارجهت گسترش مذهبی
واحد به ایجاد اختالف مذهبی نمی
پرداختند ،با نفوذ وقدرتی که از نام شیخ
صفی الدین اردبیلی به دست آورده
بودند؛ به جای باز کردن مکتب آخوندی
وترویج خرافات و روایات واحادیث
نادرست؛ با تساهل نسبت به باورهای
مردم  ،و گسترش دانش غیر شرعی با
توجه به الگویی که در برابر چشم شان
ّ
در اروپا در جریان بود می پرداختند،
قدرت ویکپارچگی کشور با مردمی آگاه
ومنجسم؛ بهتر وپایدارتر فراهم می شد ،
تا با کشت وکشتار وایجاد تفرقه ونفاق در
بین آحاد جامعه .همان کاری راکه سالها
بعد رضاشاه انجام داد که در زمان روی
کار آمدن او ،آخوندها همچنان از قدرت
ونفوذ فراوان برخوردار بودند وبا صدور
یک فتوا کشور را به آشوب وقتال می

درآن ایام که ارتش عثمانی به سالح
توپ مج ّهز بود ،شاه اسماعیل داشتن
چنین سالحی را الزم نمی دید وبه
امید مدد امام زمان؛ همان شمشیر
ونیزه وتبرزین را ترجیح می داده
است وداشتن چنان سالحی را دور از
مردانگی می دانسته است!
ادوارد براون ،پژو هشگر انگلیسی که
چندسالی را در ایران گذرانیده ودرباره
ی تاریخ وادبیات ایران تحقیقاتی انجام
داده وکتابی زیرنام« تاریخ ادبیات
ایران» تألیف کرده است می نویسد«:
یکی از مسایل عجیب و دربادی نظر
ال ینحل ،زمان صفویّه قحط وفقدان
شعرای مهم است ...وآنگاه این مسأله
طی نامه
را به قدری قابل توجه یافت که ّ
به میرزا محمد خان قزوینی مشهور به
عالمۀ قزوینی ،پرسیده بود که آیا او نیز
همین عقیدۀ اورا دارد؟
قزوینی در پاسخ نوشت «:شکی نیست
که در عهد صفویّه ادبیات وشعر فارسی
به پایه ی پستی افتاده است وحتی یک
شاعردرجۀ اول هم دراین عصر به ظهور
نیامده است» ،او سپس به دنبال این
مطلب؛ دالیل آن را اینگونه شرح می
دهد «:نخست اجبار به وحدت مذهبی
که به دست صفویّه صورت گرفت
وترویج مکتب دوازده امامی که مخالف
ادبیات ،شعر وعرفان وتصوف بود ...ازاین
جهت در عهد سلطنت دودمان صفویّه

ُرشد وپاگیری وسپس به پادشاهی
رسیدن ودوام طوالنی مدّت صفویان،
دو علت اساسی داشت ،نخست:اعتبار
وشهرت و پیروان پُر شمارشیخ صفی
الدین اردبیلی نیای بزرگ شاهان این
سلسله بود که از احترام وآوازه ای
بسیار برخوردار بود ،که بازماندگان
اونام وشهرت احترام آمیز اورا هزینه
می کردند که از جملۀ این پیروان؛ هفت
طایفه ای ازترکان شیعی مذهب بودند
که در جنگ آوری وتهورو بی باکی
ُشهره بودند ،از زمان خواجه علی نوه
ی شیخ صفی الدین ،با توجه به افزایش
چشمگیرمریدان شیعی مذهب به ویژه
طوایف دلیر وجنگجوی قزلباش که از
آنان نام برده ایم ،وهمچنین وسوسه
ای که در خواجه علی با داشتن آنهمه
پیروان آماده به جنگ ،برای رسیدن
به تاج وتخت فراهم شده بود ،لقب
سلطان بر خود نهاد که تا زمان نواده
جد
های اوسلطان ُجنید وسلطان حیدرّ ،
وپدر شاه اسماعیل این لقب برقرار بود؛
تا اینکه اسماعیل به پادشاهی رسید
که عالوه بر عنوان پادشاهی ،به لقب
« ُمرشد کامل» نیز ُمباهی شد ،از آنجا
که رابطۀ محکم بین هر صوفی یا ُمرید
با رهبر یا قطبش(پیر ،شیخ ،مرشد ویا
مراد) ،فرمانبرداری محض وبدون چون
وچرا از فرمان اوبود ،که گاه کار تا پای
جان باختن در راه ُمراد یا رهبر می
کشید ،شاه اسماعیل و جانشینانش تا
شاه عباس اول ،از این امتیاز وامکانات
برای رسیدن به پادشاهی ویا استحکام
ودوامشانوغلبهبرحریفانودشمنانش
سود جستند .دوم اینکه شاهان صفوی
با روی کار آوردن آخوند ها ومیدان
دادن به آنها ،توانستند پایگاه محکمی
در اقشار جامعۀ تخدیر شده از روایات
ساختگی آخوندها به دست آورند و از
این نیروی روایت ساز وواپسگرا سود

دکتر غالمحسین زرین کوب می
نویسد «:بعد از یک قرن که از سقوط
صفویّه می گذشت ،دومین پادشاه
قاجار تصویر جال خورده یی از شاه
سلطان حسین به نظر می رسید وقلمرو
او صورت تازه یی از ایران پایان عهد
صفوی بود ...علماء وفقها؛ مثل همان
عهد بر تمام امور مسلط ودر همه ی
شئون صاحب نظر ودخل بودند ...دنیای
ایران تقریب ًا همان دنیای عهد صفوی
بود  ،مراسم تعزیه ،روضه خوانی ،تقلید
واستفتا ورجوع به فقیه وخودداری
از هرآنچه از دیدگاه علما تش ّب ُه به
کفاربود ،همراه با نوعی بیگانه ستیزی
شدید ولجاج آمیز؛ اما دنیای خارج از
ایران تفاوت کلی یافته بود ،وایران از
خارج به چشم دیگری نگریسته می
شد ...داستان انقالب فرانسه؛ که ال اقل
با لشکر کشی ناپلئون به مصر ،از حوزۀ
توجه مسلمین آن نواحی دور نماند،
در اذهان مردم ایران[ همچنین در
ذهن شاههان قاجار ودولتمردان آن]
به کلی بی تأثیر یا بی انعکاس ماند...
همان عوامل واسبابی که در عهد صفوی
موجب استمرار بی تسامحی ،بیقراری
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی

نادرعقیده داشت که برای یگانگی
واتحاد بین مردم کشور؛ باید از تفرقه واز
هم گسیختگی ودشمنی پرهیز شود ،که
با پذیرش حاضران ،نادراعالم پادشاهی
کرد .اما پس از نادر و پادشاهی کریم
خان زند ،این تساهل کوتاه مدّت با روی
کارآمدن قاجارها؛ از بین رفت و دربه
همان پاشنه چرخید که درزمان صفویان
می چرخید ،از آنجا که از بین بردن ویا
الاقل تعدیل فرهنگی که بیش از دوسده
در جامعه جا افتاده است کارچندان
آسانی نیست ،از این روست که می
بینیم ،رژیم مشروطه با همه ی اهداف
وآرزوها و جانفشانیها ی آزادی خواهان
وکوشش شاهان پهلوی توفیق چندانی
برای بیرون کشیدن جامعه ازبند خرافات
وروایات و کید و فریب آخوند جماعت به
دست نیامد سهل است که برخی از اصول
توجه به فضایی
قانون اساسی مشروطه با ّ
که وجود داشت ،ناگزیربا رعایت احکام
شریعت تدوین شد.

واستفاده از نوره وزمان وطرز همخوابگی
با همسروزیارت بقاع ووو -فراهم گردید
ومردم مارا به تباهی کشاند.

احمداردبیلی و چند تنی دیگرنام بُرد که
برای تبلیغ وترویج مذهب شیعی نقش
بسیار مؤثری داشتند که برخی از آنان از
جبل عامل لبنان وعراق وبحرین به ایران
فراخوانده شده بودند ،واین آخوندها
آنچنان در دربار ومتن جامعه رسوخ
ونفوذ یافتند و از قدرت برخوردارشده
بودند که در همهِ امورکشور دخالت کرده
وامر ونهی صادر می کردند وبا فتاوی خود
جان واموال هر کسی را که می خواستند
بگیرند؛ می توانستند .شاه تهماسب
شیخ کرکی را مورد تجلیل وتکریم
بسیارقرار می داد و اورا به عنوان نایب
امام زمان؛ صاحب حقیقی دولت خواند
وازاین رواین شیخ اختیارات وسیعی
را دردست گرفت ودر همه ِ شئون
اقتصادی ،سیاسی ودینی دولت صاحب
نظر واختیارات مطلق شد .شاه تهماسب
فرمان داد تا مردم تمام والیات ایران از
فرمان او اطاعت کنند وبدانند که پایه ی
مملکت وکشورداری بر عهدۀ اوست ،زیرا
نایب امام زمان است ،حتا عزل ونصب
امیران وحاکمان بدون نظر او صورت نمی
گرفت .واین چنین بود که مردم کشورما را
به سیر قهقرایی کشاندند وغرق درخرافه
پرستی ونذر ونیاز ودخیل بستن وعمری
را در مساجد وبقعه ها گذراندن وبا سِ حر
وجادو وسرکتاب نویسی حل مشکل
خواستن وبا هرگونه دانش پویا وپیشرو
شدید ًا مخالفت کردن کشاندند و در
جهل وناآگاهی از آنچه که دراروپا می
گذشت نگاهداشتند ،تا جاییکه نوشته
اند ،فتحعلیشاه قاجارمی پنداشته که
ناپلئون بناپارت ،پادشاه انگلیس است ویا
پرسیده بود :با اسب چند روزه می توان به
ینگه دنیا رفت! ُطرفه اینکه این پادشاه
برای مقابله با روسها؛ برای بستن پیمان
نامه ی جهت کمک نظامی آن دولت به
ایران واعزام مستشاران نظامی؛ سفیری
به دربار ناپلئون فرستاد وپذیرای سفیر
فرانسه نیز شده بود ،آیا با چنین رهبر
وزعیمی ،از دست رفتن بخش بزرگی از
خاک ایران وعقب ماندگی مردم ما دور از
انتظاربود ویا هست!؟

پژوهشی از ک  .هومان

آنچه که از شاهان صفوی در پی تخدیر
جامعه با رواج خرافات وروایات واحادیث
ساختگی وخفیف وممانعت ازروی آوری
جامعه به تفکرآزاد ودانش آموزی بجا
ماند ،آنچنان ریشه در بطن جامعۀ ما
ریشه گسترد که این گستردگی تا هم
اکنون که در اوایل سده ی بیست ویکم
میالدی بسر می بریم همچنان پویاست
که حاصلش چیزی جزبرآمدن قاجارها و
رژیم اسالمی نبود .رواج شکنجه هایی از
ّ
ودوشقه
قبیل آدم سوزیُ ،مثله کردن
کردن وبه دم توپ بستن وشمع آجین
کردن وبسیاری دیگر از شکنجه ها که از
ابزارمجازات برای گردن نهادن دیگران
به خواسته های حکومتگران مذهبی
بود ،سبب گردید که رأفت واخالق واالی
انسانی وهمدلی وتحمل پذیری؛ روز به
روز در جامعه کاهش یابد ودرنده خویی
حاکمان وشریعت مداران درمردم هم
معمول ومتداول شود ،به ویژه آن زمان
که ذکرمصایب امامان شیعه ووابستگان
آنان چه به روایات نادرست وچه درست
مطرح میشده ومی شود.
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قسمت ششم

برآیند 228سال پادشاهی صفویان

کشاندند ،اوتوانست سراسر کشورپر
هرج ومرج را که هر شیخ وخانی و
آخوندی در بخشهایی از کشور کوس
خود سری ویا یاغیگری می زدند،
یکپارچه کند ،بدون آنکه جنگی را با
همسایگان به راه بیاندازد وهزینه ی
سنگینی را بر دوش ملت هموار کند ویا
بین باورمندان مذاهب وآیین ها تفاوتی
قایل شود ،ممکن است برخی اشاره ی
ما به رضاشاه را درمقیاس با شرایط و
وموجه ندانند
ُمقتض ّیات زمان درست
ّ
که چنین دیدی درست نیست ،چرا
که در همان ایام که شاهان صفوی ملت
ایران را از پرداختن به دانش وآگاه شدن
از آنچه که در غرب در جریان بود ،به
نشستن پای منبر واعظان وخواندن
رساله ها ونوشتار های آنان تشویق
می کردند ،در همسایگی ما؛ پترکبیر
ولیعهد تزارروسیه برای ترقی وپیشرفت
کشورش که در بین کشورهای اروپایی
کشوری عقب مانده بود ،چون به ارزش
ناوگان دریایی از جهت دستیابی قدرت
نظامی وبازرگانی آگاه شده بود،به گونه
ای ناشناس به کشور هلند که در داشتن
ناوگان دریایی عظیم شهرت داشت
می رود ومدتی دریکی از کارگاه های
کشتی سازی به کار مشغول می شود
تا با این صنعت وتحوالتی که درساختن
آن به وجود آمده بود ،آ شنا شود که
پس از برگشت به میهن خود ورسیدن به
مقام پادشاهی؛ آنچه را که آموخته بود،
به کشتی سازان کشورش منتقل کرد
وبرای بسط دانش در کشورش وبیرون
کشیدن جامعه روسی از عقب ماندگی؛
از قدرت ونفوذ کشیشها واسقف ها که
سدّی دربرابر بسط دانش پیشرو بودند
کاست و نوشته اند یک روز بسیاری
ازکشیشان واسقفها را به کاخ دعوت
کرد وبا دست خود ریش همگی آنان را
قیچی کرد تا با این کاراز قدرت و نفوذ
آنان که ُمخل پیشرفت ودانش غیر
شرعی بودند بکاهد  ،گفتنی است که
تا پیش از برمسند نشستن پتر کبیر ،نه
نامی از کشوری به نام روسیه در ایران
مطرح بود ونه برخوردی بین ایران
روسیه ،حتا در اروپا نیز کشور مطرحی
نبود ،اما می بینیم که در زمان پتر
کبیروپس از سقوط شاه سلطان حسین،
بخشی از خاک کشور ما در شمال رود
ارس وگیالن ومازندران واستراباد ،به
تصرف نیروی نظامی پتر کبیر درآمد
که با ظهور نادر شاه این نواحی تخلیه
شد واین رویداد نشان می دهد که
دولت روسیه هنوز به قدرتی که سالها
بعد با روی آوری به دانش مطرح روزو
پیشرفتهایی که از این راه به دست آورده

بودُ ،مج ّهز می شود و آنچنان از قدرت
برخوردارمی گردد که توانست تمامی
آنچه را که در شمال رود ارس به ایران
تعلق داشت ،تصاحب کند ،در حالیکه
در زمان نادرشاه قدرت ایستادگی در
برابر قوای ایران را در خود نمی دید
وهرآنچه را که در بحبوحۀ سقوط شاه
سلطان حسین به دست آورده بود ،رها
کرد ،وآنگاه به چنان قدرتی رسید که
با بستن قرارداد  1907و1915با دولت
انگلستان؛ بخش اعظم شمال ایران
را(آذربایگان ،گیالن ،مازندران ،گرگان،
خراسان را زیر نفوذ همه جانبه ی خود
گرفت ودراین سرزمینها حکمرانی کند
وچند سال پیش از آن نیز برای دولت
ایران به تشکیل سپاهی به نام قزاق به
پردازد که فرماندهی این نیروی نظامی و
فرماندهان رده باالی آن همواره از سوی
تزار برگزیده می شدند! که هرآنچه بر
سر ایرانیان آمد ،از رواج قال باقر وقال
صادق ومشغول کردن مردم به عزاداری
وسینه زنی وزیارت بقاع ونذر ونیازبود
وبس که تا این زمان همچنان ادامه دارد.

فضل وادب وشعرو عرفان ایران را وداع
گفت ...به جای شعرا وحکمای بزرگ،
فقهایی مثل مجلسی ،محقق ثانی ،شیخ
ُح ّر عاملی وشیخ بهایی وغیره به ظهور
رسیدند که بی اندازه سخت وخشک
ومتعصب ومتکلف بودند ...دلیل دوم،
ّ
عدم حمایت وتشویق شاهان صفوی
است که مایل بودند شاعران در وصف
امامان شعر بگویند ،قزوینی تمامی
دوران صفویّه را خراب آباد فرهنگی یی
طی آن دانش ،شعر ،عرفان
دانست که ّ
وحتی قلسفه مجال حیات نیافت» .از
کتاب ایران عصر صفوی  ،نوشته ی
راجر سیوری .سر فصل حیات فکری در
دوران صفویّه  .برگهای 182و183

جسته وبا انتساب خود به امامان شیعی،
با همه ی فساد وعدم لیلقت و کفایتی
که در اغلب آنان بود ،به درازا کشاندن
پادشاهی خود به مدّت  228سال ادامه
دهند.

آزادی
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و کتایون روا داشته بود عذرها خواست
و میرین و اهرن را سرزنش کرد .آنگاه بر
اسب سوار شد و به نزد کتایون آمد به
او گفت :ای دختر ماهروی در خور خود
.همسری جسته ای در گیتی بی مانند
ی
همه دوره را سر بر افراخت 
ی
برین نیکبختی که تو ساخت 
از همسر خود بپرش شهرش کجاست و
نژادش از که .از او بخواه تا راز خود را با تو
در میان نهد .کتایون گفت از او پرسیده ام
ولی راز خود را فاش نکرده است .به گمانم
از نژاد بزرگی است که چنین پرخاشجوی
است و سترگ .نام خود را فرخ زاد گفته
است.
ب
صبحگاهان که قیصر سر از خوا 
برداشت گشتاسب را به حضور طلبید.
گشتاسب به خدمت قیصر آمد و قیصر
انگشتری و تخت و افسر بدو بخشید و به
همگان دستور داد که از فرخ زاد اطاعت
کنند.
سرزمین خزر را پادشاهی بود الیاس نا م
فرزند مهراس قیصر به الیاس نامه نوشت
که اگر به او باج و خراج ندهد فرخ زاد را
با پیل مست به جنگ او خواهد فرستاد
 .الیاس از فرمان قیصر سرپیچی کرد
و قیصر ،فرخ زاد گشتاسب را به جنگ
او فرستاد  .الیاس همینکه برو باالی
گشتاسب را دید سواری نزد او فرستاد
و گفت گشتاسب هرچه میخواهد از
او بخواهد و دست از جنگ بردارد.
گشتاسب نپذیرفت و میان آنان جنگی
در گرفت و گشتاسب بر الیاس پیروز شد
و قیصر بر این کارها شادی کرد.
ن
چندی نگذشت که قیصر آهنگ ایرا 
کرد و به گشتاسب گفت که به لهراسب
نامه خواهم نوشت و از او خراج خواهم
خاست ،اگر نپذیرفت به جنگش خواهم
رفت و گشتاسب پاسخ داد آنچه رأی
قیصر باشد همان باید بشود .قیصر قالوس
خردمند و با دانش را پیش خواند و او را با
نامه نزد شاه ایران فرستاد .لهراسب او را
به حضور پذیرفت و اکرام و نوازش بسیار
کرد .لهراسب به قالوس گفت سخنی می
پرسم جوابش را راست بگوی .از قالوس
پرسید قیصر که در میان مهان از همه
کهتر بوده است چگونه است که اکنون
از دیگر کشورها باج و خراج میطلبد
و بر آنان پیروز میشود؟ قالوس گفت
سواری به نزد او آمده است که در دالوری
و یال و کوپال و برز و باال کسی همتای
او نیست .زریر برادر گشتاسب هم بر
درگاه حاضر بود  .شاه پرسید او به که

میماند؟ قالوس گفت گویی زریر است
که در اینجا نشسته ،لهراسب به قالوس
مهربانیها کرد و گفت به قیصر بگو برای
جنگ آماده باشد .من با سپاه گران به نزد
او خواهم آمد .لهراسب در اندیشه شد و
به زریر گفت این که میگوید کسی جز
برادرت گشتاسب نیست .درنگ جایز
نیست سپاه را آماده کن  ،بر اسبی تندرو
برنشین و به نزد او برو و بگو که تاج و
درفش کاویانی را به وی خواهم داد اما
تا نهر حلب با سپاهیان سخن مگوی ،
همه جا رزمخواه و کینه کش باش .چون
به حلب رسیدند زریر لشکر را به بهرام
سپرد و خود با پنج تن دیگر به درگاه
قیصر روی نهاد هنگامی که به دربار رسید
و به پیشگاه قیصر بار یافت رسم ادب
بجای آورد و قیصر از گشتاسب فرخ زاد
سخن گفت .زریر گفت فرخ زاد بنده ای از
بندگان درگاه لهراسب است که گریزان به
نزد رومیان آمده است .گشتاسب پاسخی
نداد و قیصر در اندیشه شد و با خود گفت
شاید این جوان راست میگوید و رازی در
نهان وجود دارد .از لهراسب پیغام داد که
نه ایران سرزمین خزر است و نه لهراسب
الیاس شاه ،جنگ را آماده باشید که من
رزم را کمر بسته ام .قیصر نیز آمادگی
خود را برای جنگ اعالم داشت.
چون زریر از کاخ قیصر دور شد قیصر ب ه
گشتاسب گفت چرا در جواب فروماندی
و چیزی نگفتی؟ گشتاسب گفت من
پیش از اینکه به روم بیایم نزد شاه ایران
بودم و همه لشکریان و پهلوانان را می
شناسم .بهتر است که نزد شاه ایران روم
و گفتنیها را به آنان بگویم و نام تو را بلند
آوازه سازم .قیصر گفت تو از همه داناتری
بدانچه رایت تعلق میگیرد اقدام کن .
گشتاسب به نزد زریرآمد ،چون لشکریان
گشتاسب پسر لهراسب را دیدند همه از
اسب به زیر آمدند و نمازش بردند .زریر به
نزد او آمد و وی را تنگ در بر گرفت زریر
و گشتاسب بر تخت نشستند و زریر به او
گفت که پدر پیر شده اما تو برنایی چرا از
صحبت پیران می گریزی به بخت خندان
تاج را برای تو فرستاده و گفته است که
.سراسر ایران از آن توست

 ز گیتی یکی گنج ما را بس است
که تخت مهی را جز از من کس است  
                                
ادامه دارد

سال میالدی۱۹۷۱

( ۱۱دی ۱۳۴۹تا  ۱۰دی )۱۳۵۰

 ۸فوریه  ۱۹(۱۹۷۱بهمن )۱۳۴۹
گروهی از چریکهای فدایی خلق یک
پاسگاه ژاندارمری را درکوههای البرز
اشغال می کنند ۰اعضای این گروه
متأثر از نظریات چه گواراهستند
وتصور می کنند پس ازاین کار توده
ها به آنها خواهند پیبوست  ۰نیروهای
انتظامی این گروه را نابود می کنند۰
 ۹فوریه  ۲۰(۱۹۷۱بهمن )۱۳۴۹
ازسال  ۳۶ ۱۹۶۳دانشکده  ،دانشگاه
ومدرسه عالی درایران افتتاح شده
است  ۰تعداد دانشجویان از  ۲۳۰۰۰نفر
به  ۷۳۰۰۰نفر رسیده است ۰

سازمان قدرتمند نظام پزشکی ممنوع
شده است  ۰موضوع فیلم قاچاق خون
دریک بیمارستان است  ۰رضا قطبی
ازآنجا که فیلم دربرنامه ی فستیوال
قراردارد نظر شهبانورا درمورد آن می
پرسد  ۰شهبانو مایل به رعایت عدالت
است  «:اگر چنین قاچاقی وجوددارد
باید جلویش را گرفت  -اگر تهمت
بی پایه است کارگردان باید جوابگو
باشد»  ۰فیلم درتمام کشور به نمایش
درمی آید ونسخه هایش به خارج نیز
فرستاده می شود ۰خیال هنردوستانی
که با تفریح ودرعین حال تأسف
ماجرارا دنبال می کنند وبرای دریافت
معنای تمثیل ها به اندازه کافی
هوشمندی دارند راحت می شود۰

 ۱۰مه  ۲۰(۱۹۷۱اردیبهشت )۱۳۵۰
تهران بابت پرواز هواپیماهای نیروی
هوایی انگلستان برفراز خلیج فارس
اعتراض می کند۰
 ۲۸ژوئن  ۷(۱۹۷۱تیر)۱۳۵۰
ژرژ پمپیدو وبانوی اول فرانسه درکاخ
الیزه از علیاحضرت شهبانو پذیرایی
می کنند ۰شهبانو از کانادا به پاریس
رفته است وازآنجا به تهران بازمی
گردد۰

 ۴سپتامبر ۱۳(۱۹۷۱شهریور)۱۳۵۰
شهبانو پس از پایان نمایش در
جشن هنر شیراز بسیار متأثر است
 ۰رضاقطبی وفرخ غفاری ترتیب
دهندگان جشن هنر شیراز ازاو
خواسته اند به تماشای فیلم «دایره
مینا» ساخته داریوش مهرجویی
بیاید« ۰گاو» مهرجویی در۱۹۶۹
درتمام دنیا موفقیت کسب کرده است
نمایش دایره مینا به دلیل مخالفت

درتصویر باال صحنه ای از فیلم دایره
مینا را می بینید ۰زنده یاد سعید
کنگرانی درنقش علی دراین فیلم
بازی کرده بود۰
 ۱۲اکتبر  ۲۱(۱۹۷۱آبان )۱۳۵۰
اولین روز جشنهای  ۲۵۰۰ساله تخت
جمشید برگزار می شود۰شاه دربرابر
آرامگاه کوروش بالحنی مؤثر وگاه
احساساتی سخن می گوید ۰هیجان
درصدای او منعکس است  ۰چندروز
دردفتر کارش وقت صرف مسلط
شدن برمتن سخنرانی کرده است
 ۰دل شاه باتارخ می تپد  ۰شخص ًا
حقارت و تیره روزی ایرانیان را حس
کرده است باروحیه ای عمیق ًا عرفانی
معتقد بوجود رشته ای معنوی است
که اعصار مختلف را بیکدیگر پیوند
می دهد که می تواند یا می خواهد
اورا درک کند؟ باید اورا با آنهایی
مقایسه کرد که بردوران خویش تأثیر
گذاشته اند  ۰باکسی چون دوگل که
خودرا جد ًا مظهر فرانسه می دانست
وادعایش درنظر کسی مسخره نمی
شود ۰اولین کلمات سخنرانی شاه
گویاست « اکنون که ایران باتاریخ
تجدید عهد می کند » گذشته ای که
ایران ناتوان ناچار از گردن

گذاشتن به حکم دیگران بود به خاک
سپرده شده است  « ۰سپاس ما برتو
ای کوروش» به همت رضاشاه معنای
تاریخ روشن شده است  ۰آرزوی ما
برای آینده  «:ایران همیشه حامل
پیام بشر دوستی باشد»۰
 ۲۰نوامبر  ۲۹(۱۹۷۱آبان )۱۳۵۰
 ۴۵فرستنده تلویزیونی درسراسر
کشور نصب شده که ده میلیون نفررا
زیر پوشش می گیرد۰
 ۳۰نوامبر  ۹(۱۹۷۱آذر)۱۳۵۰
پرچم انگلستان برخلیج فارس هم
چون آسیای جموب شرقی  ،سوای
هنگ کنگ دیگر دراهتزاز نیست ۰
ایران بالفاصله پرچم خودرا برفراز
جزایر تنب بزرگ وکوچک وابوموسی
می افرازد۰
دراین روز کیخسرو جهانبانی فرزند
واالحضرت شهنازپهلوی و خسرو
جهانبانی در سویس به دنیا می آید۰
شاه قبال از دخترش شهناز صاحب نوه
شده است واین دومین نوه اوست۰

 ۱۸دسامبر  ۲۷(۱۹۷۱آذر)۱۳۵۰
جمعیت ایران سی میلیون ودویست
هزار نفراست ۰که  ۱۲میلیون
و۳۹۸۰۰۰هزارنفر درشهرها و و۱۷
میلیون و  ۶۶۲۰۰۰نفر درروستاها

زندگی می کنند ۰تعداد مردان ۱۵
میلیون و ۵۰۳۰۰۰نفر و شمارزنان ۱۴
میلیون و ۵۱۷۰۰۰نفراست ۰
 ۲۶دسامبر  ۵(۱۹۷۱دی )۱۳۵۰
اوپک دوهفته پس از اعالم بهای
نفت آنرا  ۳۰سنت درهربشکه
باال میبرد۰شاه ده دسامبر ازطرف
کشورهای تولید کننده باالرفتن
قیمت را بدنیا اطالع داده است  ۰شاه
تاکتیک خودرا درمورد سازمان اوپک
عوض کرده است وبجای افزایش حجم
تولید از افزایش بها طرفداری می کند۰
او عم ً
ال رهبر این سازمان شمرده می
شود ازآنجا که شناخته شده ترین
رئیس دولت عضواوپک است ۰
درسالهای ۱۹۶۰د که دنیا سرگرم
بازسازی بود کمپانی های نفتی با
باالبردن قیمت مخالفت میکردند ولی
اکنون نوبت تولید کنندگان رسیده تا
حرف خودرا به کرسی بنشانند ۰بدون
توسعه خبری از ثبات نیست وامکان
سرمایه گزاری دراکتشاف چنانکه
دردریای شمال انجام می پذیرد میسر
نخواهدشد۰
 ۳۱دسامبر ۱۰(۱۹۷۱دی ماه)۱۳۵۰
ظرف امسال ازمحل کمک های مردم
 ۲۵۰۰دبستان به مناسبت جشنهای
 ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی درسراسر
کشور احداث گردید۰
مردم ایران بدون اینکه تحت فشار
باشند با رضایت کامل درحد وسع
خود مبلغی برای احداث این مدارس
به حساب ویژه ای که دربانک افتتاح
شده بود کمک های خودرا واریز
کردند۰
ادامه دارد

آزادی

کتایون بخش دوم

 قیصر اسقف را خواند و نامه به بزرگان
نوشت و از کشته شدن جانور مهیب
بدست میرین همه را با خبر ساخت و
دختر را به میرین داد .مردی “ اهرن “
نام خواهان سومین دختر قیصر گشت.
به او نیز پیشنهاد شد که برای همسری
با دختر قیصر باید به جنگ جانور درنده
دیگر برود و او را از پای درآورد .اهرن
اندیشید که میرین را یارای کشتن گرگ
نبوده است  ،این کار را باید مردی سترگ
انجام داده باشد بهتر آن دید که چاره این
کار را از خود میرین بخواهد .اهرن به نزد
میرین شتافت و از او خواست که یاریش
کند .اهرن به میرین گفت شاه برای دادن
دخترش از من خواسته است که همچون
تو اژدهای کوه “ سقیال “ را به دام بال کشم
و از من چنین کاری ساخته نیست  .گمان
نمیکنم کشتن گرگ هم به دست تو انجام
شده باشد اگر مرا راهنمایی کنی بسیار
سپاسگزار خواهم بود .میرین در اندیشه
شد و سرانجام او را به سوگند سخت
متهم کرد که مبادا رازش را با کسی
در میان نهد تا او چاره ای بیندیشد.
اهرن قیصر نژاد سوگند یاد کرد و آنگاه
میرین نامه ای به هیشوی نوشت و
ماجرا بازگفت .اهرن نامه به هیشوی
داد و هیشوی او را خوشآمد گفت و به
آمدن گشتاسب مژده داد .روز دیگر که
گشتاسب به نزد هیشوی آمد هیشوی
اهرن را به او معرفی کرد و از گشتاسب
خواست که حاجتش را برآورد تا بتواند به
دامادی قیصر سرافراز گردد .گشتاسب
به اهرن دستور داد  ،خنجری دراز که با
زهر آب داده باشند آماده کند و بسان
دندان مار به اطرافش سنانها بیاویزد ،بر
گستوان و اسبی بادپا نیز به همراه آورد
 .اهرن رفت و هرچه گشتاسب خواسته
بود فراهم کرد .گشتاسب به کوه سقیال
رفت و اژدها را از پای درآورد .دو دندان
اژدها را نیز کند و با خود به نزد اهرن و
هیشوی آورد .گشتاسب چون اژدها را
کشت سوار بر اسب شد تا باز گردد  ،یاد
ایران و پدر و برادر و دیگربزرگان افتاد
و اشک از دیدگانش جاری گشت .اهرن
برای گشتاسب هدیه های بسیار آورد

ولی گشتاسب بجز اسب و تیغ و کمانی
با سه چوبه تیر خدنگ همه را به هیشوی
بخشید .گشتاسب بدان دو مرد سفارش
کرد که از کار او و اژدها و گرگ کس نباید
چیزی بداند و زود به نزد کتایون بازگشت
 .اهرن به نزد قیصر آمد قیصر سرافراز و
شادان گشت و دختر خود را به همسری
اهرن درآورد و به همه جا نامه نوشت و دو
داماد سترگ خود را که گرگ و اژدها را از
میانبرداشتهبودندبههمگانمعرفیکرد.
ت
روزی قیصر در ایوان کاخ خود نشس 
و دو داماد او در میدان جلوی کاخ به
زورآزمایی و خود نمایی میپرداختند.
کتایون به نزد گشتاسب آمد و بدو گفت
چرا چنین غمگین نشسته ای و در تمام
روم صحبت از دو داماد پهلوان قیصر
است و امروز هم در میدان به زور آزمایی
مشغولند .خوبست تو هم به تماشا بروی
شاید غمت کاهش یابد .گشتاسب به
کتایون گفت پدرت قیصر تو ومرا از شهر
رانده است چگونه به دیدار من خرسند
خواهد شد؟ ولی چون میل تو بر این
قرار گرفته است به میدان خواهم آمد.
فرمان داد بر اسب زین نهادند و روانه
میدان گشت  .چون وارد میدان شد
گوی و چوگان خواست و اسب برانگیخت
و آن چنان مهارتی نشان داد که یالن
نتوانستند یک گو از او بربایند .رومیان
زرد روی گشتند ،گفت و گو برخاست .
عده ای تیر و گمان گرفتند و آماده
جنگ شدند .گشتاسب چون اینسان
دید با خود گفت اکنون وقت هنرنمایی
است و نباید هنرها را نهفت .چوگان را به
گوشه ای افکند و کمان و تیر و خدنگ
برگرفت و آماده مقابله با آنان شد .قیصر
چون چنگو یال و رکاب او را دید پرسید
آن مرد سرافراز کیست و از کجاست؟
گشتاسب را نزد او بردند  ،قیصر گفت ای
نبرده سوار کیستی و از کجایی و بگوی
نام تو چیست؟ گشتاسب گفت آن کسی
هستم که قیصر به خواری از کاخ خود به
بیرون افکنده است .از قیصر به کتایون
فراوان ستم رفته است که چرا مردی
بیگانه را برگزیده در حالی که او جز به
آیین و کیش کاری انجام نداده است.
اژدهای بزرگ و گرگ سترگ به زور
بازوی من از پای درافتاده اند و هیشوی
بر آن گواه است و انون دندانهای آن دو
نیز در خانه من است .قیصر از هیشوی
حقیقت را جویا شد  .هیشوی آنچه بود از
آغاز تا انجام همه را به قیصر گفت .قیصر
زبان به پوزش گشاد و از بیدادی که بر او

( کتایون-قسمت دوم)

شاه ایران
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

زانن شاهناهم

بخش بیست وهفتم

روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی

بوی جوی مولیان

آزادی

خدا وکیلی هی این پا اون کردم که
آیا در باره جریان بوی بسیار بدی
که اخیرأ در تهران راه افتاده بود
بنویسم یا ننویسم ،چون شماری از
نویسندگان و رسانه های دیگر در
موردش نوشته اند و گفتگو کرده اند.
شیر یا خط انداختم دیدم اومد ،رمل
و اصطرالب انداختم دیدم اومد ،فال
حافظ گرفتم دیدم یوسف گمگشته هم
اومد .گفتیم یا قمر بنی هاشم و وارد
گود شدیم .همانطوریکه خوانندگان
گرامی آگاهند ،این اواخر در پایتخت
امپراطوری آخوندی -امتی دنیا ،بوی
بسیار بد و چندش آوری در مایه های
فاضالب ،در چندین محله شهر پخش
شد که تا چند روزی مسئوالن دلسوز
جمهوری اسالمی را تعجب زده کرده
بود که منشأ این بو از کجاست؟ البته
گمانه زنی های بسیاری در این باره
شد که بالفاصله مورد توجه مسئولین
رژیم قرار گرفت و تئوری های دسیسه
دشمن و اسراییل و کفار و استکبار
و عالم وآدم  ،جدی شد بطوریکه
نهادهای امنیتی و اجرایی از لحظه اولی
که بو به مشامشان رسید دنبال کار
افتادند و جلسه ستاد بحران با شرکت
حراست وزارت امور خارجه  ،گردان
ویژه پاسداران قمر بنیهاشم  ،گردان
ویژه لشکر صاحب الزمان ،پلیس راه
و نماینده ویژه مقام معظم رهبری راه
انداختند .گزارشهای اولیه گویای این
است که منشأ اصلی بو از بازسای محل
سابق ساختمان پالسکو در چهار راه
استانبول جایی که بقول اهالی منطقه
بویی شدید آنهارا به شدت آزار داده،
میبوده است .زمانیکه کارگران مشغول
کندن زمین بودند متوجه بوی گاز
سمی میشوند ،طبق ادعای پیمانکار
ساختمان که گفت ...«:وقتی یکی از
مقنی ها در عمق منفی  ٢١متری در
حال حفاری بود ،ناگهان اعالم خطر
کرد و ما او را بیرون کشیدیم و همزمان
با او ،گازی بد بو با فشار بسیار زیاد از
چاه به بیرون پرتاب شد .فوران این گاز
که مانند آتشفشان بود ،چنان شدتی
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داشت که تا مدت نیم ساعت الی ۴۵
دقیقه با سرعتی زیاد ادامه یافت و بعد
از آن ُکند و نهایت ًا متوقف شد »...طبق
گزارشات و مدارک ساختمان پالسکو،
 ۴۵سال پیش  ،مهندسین وقت سر
این چاه فاضالب را بستند چون پر
شده بود  .یعنی که تقصیر شاه سابق
خائن ملعون بود و حاال هم پسرش
باید خسارت ناشی از آزردن مردم را
با بهره اش بپردازد همراه با خمس و
ذکات و سهمیه امام راحل! که میشود
چیزی برابر دویست نفر شتر! البته
آیات عظام قم  ،ری ,کاشان ،اصفهان،
نجف و کربال معتقد بر این هستند که
جامعه آنطور که باید و شاید اسالمی
نشده است و ایرانیان در اجرای احکام
طهارت و شستن مخرج و دفع بول
وغایط کوتاهی کرده اند و این جریان
از زمان شاه سابق ادامه داشته است و
ممکن است که عوامل ساواک و موساد
در اینکار دست داشته اند .یک عده
ای معتقد بودند که لشکریان نامرئی
دشمن در نزدیکی های شرق تهران
طرفهای سرچشمه  ،فاضالب خود را
خالی کرده که بویش اول به میدان
توپخانه رسیده و بعد همه جای دیگر
تهران را گرفته و این پیش درآمدی
است از حمله امریکا و اسراییل به
ایران.عده ای از مخالفین رژیم آخوندی
بر این باورند که این یک آزمایشی بود
از توانهای فنی سپاه پاسداران چون
اگر به یکباره مردم ایران به خیابانها
بریزند  ،ارازل و اوباش دولتی توان
برخورد با آنها را نخواهند داشت و
همانطوریکه در سوریه اتفاق افتاد
اینجا هم با انواع و اقسام گازهای سمی
دشمنان اسالم را نابود خواهند کرد.
البته برخی از نخبگان عزادار که حرف
از دسیسه های دشمن میزدند گمانه
های جور واجور به خورد امت دادند.
در ین رابطه ،رسانه آرمان باپروفسور
پرویز کردوانی معروف به پدر علم
جغرافیای ایران گفت وگو کرده است.
خبرنگار می پرسدآیا در گذشته موارد
مشابهی از این مسأله در شهرهای
دیگر جهان و حتی ایران مشاهده شده
است؟ استاد جواب میدهد :که

خیر به این شکل که در تهران وجود
داشته تاکنون در هیچ کجا مشاهده
نشده است .البته احتمال تعمدی
بودن این مسأله نیز وجود دارد.
برخی مقامات در این زمینه با بنده
تماس میگیرند که آیا احتمال اینکه
کشورهایی مانند آمریکا بتوانند در
اکوسیستم ایران تأثیر منفی بگذارند
وجود دارد یا خیر؟ به نظر میرسد
در این زمینه چنین اتفاقی رخ نداده
و این مسأله ریشه داخلی دارد و باید
پاسخ آن را در محیط پیرامون خود
پیدا کرد .حتی برخی از مقامات از بنده
سوال میکردند که آیا احتمال اینکه
زلزله توسط آمریکا در ایران اتفاق
بیفته وجود دارد که بنده پاسخ منفی
میدادم و عنوان میکردم زلزله ریشه
در محیط طبیعی ایران و مناطق زلزله
زده دارد و نمیتواند عامل بیرونی
در آن دخالت داشته باشد .البته
استاد نگفتند که کدام مقامات؟ البد
برای حفظ آبروی مسئوالن نخواستند
بگویند چون درجه بالهت و کله پوکی
آنان معلوم میشود.
خبرنگار می پرسد تاکنون فاضالب
میدان انقالب ،متروی ملت و فاضالب
ساختمان پالسکو بهعنوان منشأ
بو مطرح شده است .آیا منشأ بوی
فراگیر منتشر شده ،میتوانسته چنین
مکانهایی باشد؟
استاد میگوید :خیر به هیچ وجه چنین

امکانی ندارد که منشأ بو از چنین
مکانهایی باشد .اگر منشأ بو از چنین
مکانهایی بود تنها به بخش محدودی
از شهر خالصه میشد و بخش اعظم
شهر تهران را دربر نمیگرفت به دلیل
اینکه مسیر وزش باد در تهران از غرب
به شرق است ،باید در غرب تهران
دنبال منشأ بوی منتشر شده بود .به
همین دلیل مسئوالن باید تحقیقات
خود را از غرب تهران و حتی از کرج
آغاز کنند و از مردم سوال کنند که چه
بویی و از کجا استشمام میکردهاند.
البته احتمال خرابکاری نیز وجود
دارد .یکی از احتماالت منطقه غرب
تهران ،بزرگراه آزادگان است که از
شمال به جنوب امتداد دارد .تصور
اینکه در شب ،ماشین یا ماشینهایی
در بزرگراه آزادگان از شمال به جنوب
در حال حرکت و منشأ این بو بودهاند،
وجود دارد! بعله اینهم از گمانه زنی
های استادان و نخبگان رژیم آخوندی.
گویا این نگرانی بین زعمای قوم وجود
داشت که بوی ناخوشایند بوی گوگرد
باشد که میتواند نشانه ای از فعالیت
آتشفشان دماوند باشد اما مقامهای
مسئول چنین احتمالی را رد کردند.
استاندار تهران هم نیز دراین باره
اظهاراتی کرده که خود عذر بد تر از
گناه است.استاد به خبرگزاری مجلس
ایران گفته است ...»:فاضالب شیرابه
پسماندهای ارادکوه (مجتمع پردازش
و بازیافت زباله در کهریزک) و تخمیر
و تجزیه مواد غذایی فسادپذیر صنایع
لبنی و کشتارگاهها باعث آلودگی
شدید شده و بوی ناشی از این آلودگی
به خاطر وزش باد پخش شده است.
ارتباط بوی بد در تهران با فعال شدن
آتشفشان دماوند نیز کامال رد شده
است ،چرا که جهت غالب وزش باد از
غرب به شرق بوده و دماوند در شرق
تهران است .در جنوب و غرب استان
تهران صنایعی مانند صنایع لبنی و
کشتارگاههای مرغ مستقر هستند که
حداقل استانداردهای محیط زیستی
را رعایت نمیکنند  »...خب خوشی به
دلتان ،بد نبود یک جورایی مملکت را
اداره میکردید که کار به اینجا نکشد.
با این وجود هنوز هیچ خبری از ماهیت

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

آزادی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟

ابوالحسن رضوی شیرازی نماینده ی
چنددوره ی مجلس شورای ملی ،ضمن
بیان خاطراتش آنجا که به انتخاب
محل کارخانه ی ذوب آهن در امین
آباد ورامین ومراسم کلنگ زنی به
دست رضاشاه می پردازدچنین
ادامه می دهد...«:به ُمجردی که شاه
ازاتومبیل پیاده شدندروکردند به
آقای ف ّرخ که درآن وقت رئیس کل
صنایع بود...آقایان وزراء هم ایستاده
بودند،اعلیحضرت روکردندبه آقای
ف ّرخ که این محل را کی انتخاب
کرده است؟ایشان یک مقدار
توضیحاتی داد...آن وقت اعلیحضرت
فرمودند:مگرجاقحط بود که دریک
جایی که ُمستعد زراعت است
ودرختهای به این خوبی داردانتخاب
شده؟این راباید به عرض برسانم که
چون فصل تابستان بود درآنجایک
مقداربادمجان وذ ّرت وصیفی کاری
بود ودرختهایی با شاخه های برومند
و ُرشدزیادی اطراف وجوانب این
مح ّوطه بود که برای پذیرایی آماده
کرده بوند،به خصوص بادمجانهایی
که درآنجا وجودداشت خیلی آراسته
تربودوقسمت های لته کاری وصیفی
کاری خیلی چشم گیر بود،اشاره
فرمودند که زمینی را که این چنین
می توانیم بهره برداری کنیم برای
ایجادکارخانه آماده کردن چه
لزومی داشت،همینطور این تع ّرض
را مشغول بودند وتشریف آوردند
تانزدیک گودالی که کنده بودند
تااگراعلیحضرت بخواهند کلنگ
اول ّیه ی زیر بنای کارخانه ی ذوب
آهن رابزنند ،احتیاج نباشدخم بشوند
وبتوانندبه راحتی سنگ زیر بنارا کنار
متعجبانه
این گودال بگذارند وبا نگاه
ّ
وتأثر خاطری تکرار می فرمودند
واشاره می کردند هم به زراعت وهم
به درخت های کهن سالی که آنجا
بود وپرسیدند چندتا ازاین درخت ها
رازده ایدتا این مح ّوطه فراهم شده
است؟ حضورشان عرض شدچندتایی
درخت بوده ،ایشان تأثربیشتری پیدا
کردند واوقاتشان تلخ شد وفرمودند:
که واقع ًا شما حیف نمی دانید که یک
سرزمین سبزوخ ّررمی را بااین همه
درخت بهم بزنید وبااینهمه سرزمین
وسیعی که درهمین محل قراردارد،این
گوشه را اختصاص داده باشید فقط
برای خاطر اینکه اگریکساعتی
آمدید تماشاکنید که چه کار می
خواهندبکنند،زیرسایه ی درخت
باشید که مبادا یک قدری آفتاب اذیت
تان کند،آقای جم که نخست وزیربود

خواستند به یک عذری این انتخاب
وجه جلوه بدهند،گفتند هرجا به
را ُم ّ
اقدامات اول ّیه می خواستند شروع
کنند احتیاج به آب داشتند ،درحالیکه
دورتر آب وجودنداشت وازجهت
احتیاج به آب آمونداینجا.اعلیحضرت
باصدای بلندتری فرمودند :غفلت
وقصور بیشترازشماست چون ازروح ّیۀ
من اطالع دارید ومی دانید که من
چقدر به آب ودرخت عالقمندم،من
که ده میلیون تومان نقدفراهم می
کنم تاساختمان وتأسیسات اول ّیۀ ذدب
آهن احتیاج به ارزواسعار نداشته باشد
اگرمث ً
ال پنجاه هزارتومان یاصدهزار
تومان برای حفرچاه عمیق یا احداث
قنات احتیاج بود که آبی فراهم کنید
تأمین می کردم وبه این عبارت
فرمودند که «یک قدم برآب وآبادی
اضافه می شد ودیگر کم وکسری
هم برای فعال ّیت آقایان پیدانمی
شد» مرحوم حاج محتشم السلطنه
اسفندیاری کهنزدیک ایستاده بود
عرض کرد که اینج هم به هرصورت
پایتخت صنعتی اعلیحضرت خواهدبود
وهرجا که شروع می کردند به نصب
یک چنین کارخانه ی عظیمی پایه
های آن به این جاها می کشید وحاال
امیداست که اعلیحضرت موافقت
بفرمایند وطوری باشد که خاطر مبارک
شان ناراحت نشود.
اعلیحضرت مکث مختصری
فرمودندوگفتند«اگر من امروز غمض
عین بکنم وفراموش کنم تاریخ
فراموش نخواهد کردکه یک دسته
مردمی درسرزمینی که یک قسمتش
بیشتر آباد نبوده وصحرایا دامنه های
زیادی برای کار داشتند،هروقت می
خواستند سنگی روی سنگ بگذارند
آنقدر ه ّمت نداشتند که از حیث آبادی
وعمران یک قدم هم پای پیش بگذارند
تا یک جای غیرآبادی راآباد کرده
باشند».
همچنین درباره ی حساس ّیت رضاشاه
نسبت به واژه های بیگانه میگوید«:
چون اعلیحضرت ازکل ّیۀ کلمات
واصطالحات غیرایرانی انزجارداشتند
اگر عزیز ترین ومحترم ترین افراد
درحضورشان یک کلمۀ غیرایرانی به
ردخاصه اگردربرابرش یک
ّ
کارمی ب ُ
واژه ی ایرانی وجودداشت بی اختیار
متغ ّیر میشدند وتع ّرض می کردندواین
موضوع را تمام کسانی که درخدمت
اعلیحضرت فقید بودندمی دانستند
،به مدعوین یادآوری کردند که وقتی
اعلیحضرت سنگ نبشته را در محل
خودش[محلی که قراربود کارخانه ی

ذوب آهن در آنجا احداث شود]
استقبال
هورا
قراردادندبا
کنید،زمانیکه لوحۀ مزبور به
دشت اعلیحضرت در جای
تعیین شده قرارگرفت ،حاضرین
گفتنذ»هوراهورا»،اعلیحضرت دست
از کار کشیدند وروکردند به به
جمع ّیت وبا یک صدای خیلی رسا
وتع ّرض خیلی عمیقی فرمودند:دیگر
این کلمه را ازکجا آورده اید؟ هورا
به چه مناسبت؟هیچوقت شنیده
اید یک نفرخارجی دروقتی که یک
عملی انجام می گیرد یک لغت ایرانی
بکارب َ َرد که حاال شما آمده اید برای یک
عملی که درایران انجام می گیرد هورا
می کشید؟هورا ازکجاآمده؟باتع ّرض
خیلی شدیدی توأم با کلمات سرزنش
آمیزاعتراض فرمودند»( .رضاشاه
کبیردرآئینه خاطرات)
***
درسفرنامه ی رضاشاه زیرنام«سفرنامه
است...«:خاطرم
مازندران»آمده
می آید اوقاتی که صاحب منصب
نظام بودم وجزوصنف فرماندهی
فسمتی راداشتم،درجنگهای گیالن
یکی ازسرکرده های دشمن به
کوه» ُدل َفک»پناهنده شده بود.
ُدل َفک بلندترین کوه های اطراف
منجیل وگیالن است و ُقلۀ آن به
واسطۀ کثرت ارتفاع همیشه پر ازبرف
وابرپوشیده شده است.
من مجبورازتعاقب این سرکرده
شدم.لهذاتوپ مسلسل رابه دوش
گرفته وتمام این کوه را تا ُقله
باالرفتم وبه تعقیب او پرداختم.
شرح این جنگ بسیارمفصل است
وتحمل من درفرورفتن به باتالق
هاوتحمل انواع مذلت ها وبدبختی
ها،توقف درزیرباران های گلوله
وتوپ،مقاومت درمقابل آنهمه شداید
وسختی ومش ّقت وبدترازآن مشاهده
انواع نامالیمات خارجی،زبون شدن
دربارتهران درزیردست آنها،عیش
ونوش شاه ووزراء خارج ازتوصیف
است.
این شداید ومصائب ازیک طرف
ومالحظۀ حالت ر ّقت بار افرادزیردست
...ازجان خموم سیرم کرد واقدام
به کودتای تهران را باعث ش..منت
خدای را که توانستم باالخره مملکت
راازدست بیگانه پرستان وطنفروش
خالص کنم(».برگرفته از کتاب رضاشاه
از تولدتاسلطنت)
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تیمور شهابی

و منشأ این بو به دست نیامده و اخبار
منتشر شده از قول پیمانکار و مقنی و
پیت حلبی های رسمی و غیررسمی
و صیغه ای و غیره همه با هم در
تضادند .ولی جریان به این سادگی ها
هم نیست،بنظر میآید این بوی گند و
مسموم ناشی از وجود رژیم مالیان و
سینه زنان عزادار میباشد اما ریشه
این بوی گند را باید در چهارده دهه
اخیر جستجو کرد چون رژیم اسالمی
ایران شکوفایی فرهنگ نامتجانس
ماست .چپ و راست و توده ای و
روشنفکر همه و همه امتی  .باید قال
قضیه را کند و این سرطان را برای
همیشه از بین برد .چون امت عزادار
نمیتواند فرهنگ اسالم و راه و روش
اسالمی و امر به معروف و نهی از منکر
رادر آن دیار پلمب کند .منشأ بوی
گند و مسموم از مرام آخوندیست که
در نوع خود فاضالبی بی همتاست،
همراه با مخلفاتی از قبیل دشمنی با
عالم و آدم ،خرافات و موهومات ،جهل
و جنون ،بندگی کورکورانه و چند
تا نقل و نبات اهریمنی دیگر .البته
چندین عوامل دیگر هم به این رایحه
نامعلوم عطر و گالب پاشیدند  .یکی از
این عوامل بوی گند تعفن ،وجود امت
زوزه کشی مثل سردار نقدی و محسن
رضایی هاست که سکان کشتی مملکت
و بقایش دست چنین افرادیست.
صحبت از جن شد .بد نیست سری
بزنیم و ببینیم استاد ما چه مزحرفات
دیگری بارامت شهید پرور کرده است.
این اواخر در حادثه واژگونی اتوبوس
دانشگاه آزاد که در آن  ١٠نفر کشته
و  ٢٧نفر مجروح و در بیمارستان
بستری شدند ،پرسشهای زیادی پیش
آمد .آیا راننده مست و پاتیل بوده
؟ آیا حمله تروریستی بوده ؟ ولی
بازرسان می گویند اتوبوس معاینه فنی
نداشته است .طبق گزارش ایلنا استاد
ما دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام،
در پیامی که در صفحه شخصی خود
منتشر کرد ،نوشت »:در این باره باید
پرسید چرا نظارت دستگاههای مربوط
آن قدر ضعیف بوده اتوبوس معاینه
فنی نشده است؟اهمال ،بی مباالتی
و عدم احساس مسؤولیت ،خسارات
فراوانی در اداره کشور به بار آورده
است .بیتفاوتی نسبت به مال و جان
مردم از بقایای فرهنگ شاهنشاهی
است نباید گذاشت این روحی ه ها و
رفتارها به اداره کشور برگردد.»...بعله
وقتی بوی گندش در آمد ،قافیه نیز به
تنگ آمد.

گوشه هایی از زندگی رضاشاه کبیر

******

ازسال  ۲۰۰۰میالدی درفنالند هرسال
مسابقه ای برگزار می شود که درآن
شرکت کنندگان یک تلفن همراه را
بردوش خود می اندازند و به میدان
مسابقه قدم می گذ ارند ۰هرکس تلفن
همراه را به مسافت دورتری پرتاب کند
برنده مسابقه خواهد بود ۰این مسابقه
اخیرا در سویس وجمهوری چک،
آمریکا و کشورهای دیگر نیز برگزار
می شود ۰هدف ازبرگزاری این مسابقه
ابراز خشم صاحبان تلفن همراه به
کیفیت تلفنهایشان است ۰

آزادی

درفنالند مسابقه عجیب دیگری هم
برگزار می شود که حمل همسر نام
دارد ۰دراین مسابقه مرد زن را بردوش
خود سوار می کند واز مسیری که
موانع زیادی درآن تعبیه شده است
می گذرد ۰هرکس این مسیر را درزمان
کوتاه تری طی کند برنده است ۰
این مسابقه نیز در سوئد  ،استونی و
چند کشور دیگر برگزار می شود  ۰اما
درحقیقت بوجودآورنده این مسابقه
فنالندی ها هستند۰
جایزه این مسابقه اهدای آبجوبه اندازه
وزن زن شرکت کننده درمسابقه
است ۰
حمل زن به انواع مختلف صورت می
گیرد ٪ساده ترین آن نشستن زن
برشانه مرد است ۰نوع دیگر آن آویزان
شدن زن به گردن مرد است که دراین

گلی فقط برای یک شب
گل کاکتوس که به آن گل ملکه شب
هم می گویند فقط یک شب عمر دارد
و پس ازآن میمیرد ۰این گل بسیارزیبا
و خوشبو است که در تابستان هرسال
فقط برای یکشب ظاهر می شود ۰این
گل در مناطق استوايی آمریکای
جنوبی می روید ۰ودر بسیاری از
باغهای گیاه شناسی آمریکا ازجمله
درنیویورک و آریزونا نیز پرورش داده
می شود۰
گیاه کاکتوس پس از  ۵سال یا بیشتر
به گل می نشیند۰

تحویل سال  ۱۳۹۸در ایران:
صبح پنج شنبه ساعت یک و بیست
هشت دقیقه و بیست و هفت ثانیه
 ۱:۲۸:۲۷یکم فروردین  ۱۳۹۸هجری
شمسی مطابق با  ۲رجب  ۱۴۳۹هجری
قمری و  ۲۱مارس  ۲۰۱۹میالد ی
درشرق آمریکا ساعت  ۵و پنجاه
وهشت دقیقه و  ۲۷ثانیه بعدازظهر
چهارشنبه  ۲۰مارس  ۲۰۱۹میالدیو در
اروپای مرکزی ساعت ۱۱و  ۵۸دقیقه
و  ۲۷ثانیه بعداز ظهر چهارشنبه ۲۰
مارس ۲۰۱۹میالدی است ۰باتوجه به
زمان تحویل سال درایران می توانید
ساعت تحویل سال در محل اقامت
خودرا تعیین کنید۰

هفت سین یا هفت شین
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درحال حاضر همه ایرانی ها به هفت
سین اعتقاددارند و خوان هفت سین را
پیش ازفرارسیدن نورور می گسترانند
و درزمان تحویل سال نو به گرد آن می
نشینند و با شادی سال جدید را آغاز
می کنند ۰اما زمانی هفت شین مرسوم
بوده است  ۰برخی از پژهشگران براین
باورند که زمانی حرف سین وشین
بجای هم بکار میرفته اند و هیچ
تفاوتی بین آنها نبوده است به همین
دلیل بعضی فکر می کنند که قبل از
هفت سین  ،هفت شین مرسوم بوده
است  ۰عالوه براین زمانی هم هفت میم
گویا مرسوم بوده است :
میوه ،ماهی ،مرغ ،ماست ،مربا،
مسقطی و میگو.

ایران زمین دارد درحالیکه هفت میم
می تواند ریشه در هرفرهنگی داشته
باشد۰

بهمین دلیل گاهی به اشتباه نوروز
را یک جشن مذهبی وابسته به
زرتشتیان می پندارند ۰اما حقیقت این
است که نوروز به هیچ عنوان جنبه
مذهبی ندارد و یک جشن ملی است ۰
در کشورهایی نظیر گرجستان و
تاجیکستان هم آن را جشن ملی می
دانند ۰یکی از دالیلی که نوروز هیچ
ارتباطی به دین ز رتشتی ندارد آن
است که در اوستا هیچ اشاره ای به
نوروز نشده است ۰

دعای تحویل سال

کتابهای نوروزی

ایرانیان در مذهب خود نیایش به
درگاه خدا دارند اما د عا کردن که
نوعی شانه خالی کردن اززیر بار
مسئولیت بشمار می رود در فرهنگ
ومذهب نیاکان ما جایی نداشته است
بنابراین درسالهای اخیر بسیاری
از ایرانیان به د عای تحویل سال
که هرسال توسط مرحوم راشد از
رادیو پخش می شد اعتقادی ندارند
و ترجیح می د هند نیایشی بزبان
فارسی بهنگام تحویل سال بخوانند۰
برای مثال:

چهار کتاب معتبر دردست است که
می توان برای آگاهی از مراسم نوروزی
درایران قبل از اسالم از آنها استفاده
کرد:
کتاب نوروزنامه خیام اثر خیام
نیشابوری؛ کتاب آثارالباقیه اثر بسیار
ارزنده ابوریحان بیرونی؛ کتاب التفهیم
اثر ابوریحان بیرونی و شاهنامه اثر
حکیم ابوالقاسم فردوسی۰
در یکی از تارنماهای سازمان خبری
دولت جمهوری اسالمی آمده است که
شاهنامه درباره نوروز مطلب زیادی
ندارد ۰اگر زحمت مطالعه بخود می
دادند درمی یافتند که شاهنامه
مطالب زیادی درباره نوروز دارد۰

ای آنکه به تدبیرتو گردد ایام
ای دیده ودل ازتودگرگون مادام
ای آنکه به دست توست احوال جهان
حکمی بنما که گردد ایام بکام

قرقیزها درگویش خود نوروز را «ناروز»
تلفظ می کنند۰
گرچه هر کشوری که نوروزرا برپا می
کند خوراک های مخصوص خودرا
دارد اما همه با سبزی پلو ماهی وجه
اشتراک دارند۰

چرا ماهی دودی
درایام نوروز خوراک سبزی پلو
باماهی رایج است اما ماهی باید حتم ًا
ماهی دودی باشد  ۰زیرا نیاکان ما
عقیده داشتند که نوروز مظهر زایش
و زندگانی است بنابراین درایام نوروز
هیچ جانداری را نباید بی جان کرد ۰
ازماه ها قبل ماهی را از دریا می
گرفتند و چون درآن زمان بخچال و
فریزر هنوز اختراع نشده بود به ناچار
آن را نمک سود کرده و دود می دادند
تا بتوانند آن ر ا برای نوروز نگهدارند۰
امروز بسیاری ازاین رسوم تغییر کرده
است وازجمله ماهی تازه مصرف می
شود  ۰و در بعضی از خانواده های
ایرانی خوراکهایی غیر از سبزی پلو
ماهی آماده می کنند۰

اعتراض کارکنان شرکت واحد
شماری از کارگران و رانندگان شرکت
واحد اتوبوس رانی تهران همراه با
تعدادی از بازنشستگان و دانشجویان
روز دوشنبه در اعتراض به کاهش «۷۰
درصدی» قدرت خرید مقابل وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تجمع
کردند.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که
فراخوان این تجمع را داده بود ،شماری
از کارگران این شرکت همراه با اعضای
گروه اتحاد بازنشستگان و جمعی از
دانشجویان در اعتراض به «پایین
آمدن  ۷۰درصدی قدرت خرید طبقه
کارگر و تورم و گرانی» تجمع کردند
و خواستار «افزایش حداقل دستمزد
کارگران تا هفت میلیون تومان شدند».
خبر باال را از سایت رادیو فردا برای شما
انتخاب کردیم  ۰کارگران شرکت واحد
 ،معلمان  ،کارگران مس سرچشمه
 ،کارگران فوالد اهواز  ،رانندگان
کامیون ها درسراسر ایران از جمله
گروه هایی هستند که کم وبیش دست
به تحصن واعتصاب و اعتراض می زنند
اما ازسوی مردم عادی حمایت نمی

یک نواختی درامالء نوروز
ماایرانی ها وقتی می خواهیم کلمه
نوروزرا به انگلیسی بنویسم هریک
به روشی که خودمان می پسندیم آن
را می نویسیم واین کار برای خارجی
ها تولید اشکال می کند ۰بسیاری از
گروههای ایرانی خارج ازکشور به
نوشتن صحیح نوروز با امالی انگلیسی
یا خط التین وبویژه یک نواخت کردن
این امال درهمه جوامع فارسی زبان
همت گماشته اند اما نتیجه ای به
دست نیامده است  ۰برخی نوروز را
با تلفظ افغانی یا تاجیک می نویسند
ناروز  Now Roozبعضی آنرا بصورت
 Noruzمی نویسند که بکلی اشتباه
است ۰
برخی آنرا نووروز  Novroozمی
نویسند و عده ای هم راه وروش
دیگری دارند ۰چندسال پیش زنده
یاد دکتر مهوش امیر مکری امالی
 Noe Roozرا پیشنهاد کرد که بنظر
می رسد ازهمه امالهای دیگر صحیح
تراست ما نیز پیشنهاد می کنیم
هموطنان ازاین پس امالی نوروزرا
بانگلیسی یا خط التین بصورن Noe
 Roozبنویسند ۰این امر به خارجی ها
که مایلند درباره ی نوروز در اینترنت
جستجو کنند کمک می کند تا به منابع
یکسانی دست یابند و ازسرگردانی و
اتالف وقت رهایی یابند۰

آزادی

مسابقه عجیب

روش زن دو پای خودرا به دور گردن
مرد حلقه می کند و روی پشت او قرار
می گیرد۰
اجرای این مسابقات عجیب وغریب
به دلیل راحتی و رفاه زیاد این مردم
است۰

لحظه تحویل سال

اما چنین باوری نمی تواند صحیح باشد
چون اجزاء تشکیل دهنده خوان هفت
سین هریک ریشه ای در فرهنگ

درکشورهای فارسی زبان که نوروز
جشن ملی بشمار می رود هریک
خوراک هایی ویژه برای لحظات قبل
از تحویل سال دارند ۰برای مثال
درافغانستان درساعات اولیه تحویل
سال نو خوراک خودرا با گوشت
خروس تهیه می کنند  ۰درتاجیکستان
نیز بیشتر به پختن نان های مختلف
می پردازند  ۰پختن نانهای مخصوص
تنوری ،نان شیرمال ،نان راچله ،کماچه،
نان سمرقندی و انواع مختلف سمبوسه
و شیرینیها ،حلواهای کاردچ ،حلوای
کنجد درتاجیکستان مرسوم است.
درقرقیزستان نیز در ساعت مخصوص
گاو نر را ذبح میکنند و از گوشت آن
غذایی با نام «ناروز کیژی» یا «چان
کیژی» (یکی از غذاهای قدیمی
قرقیزها که از گوشت ،چربی ،برنج،
نخود ،جو ،گندم ،ذرت ،تالکان ،آرد،
ارزن ،سارگا ،سیب زمینی و ترشی ها
تشکیل شده ) آماده میکنند.

زرتشتیان ایران در زنده نگهداشتن
آداب ورسوم کهن ایرانی سهم عمده ای
دارند۰

دربیستم مارس  ۱۹۳۸برابربا ۲۹اسفند
 ۱۳۱۶هیتلر تلگرافی بامحتوای
شادباش نوروزی برای اعلیحضرت
رضاشاه کبیر ارسال می داردکه متن
وتصویرآنرا در زیر می بینید۰
تهران
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
رضاشاه پهلوی
خواهشمندم
ازآن اعلیحضرت
صمیمی ترین
بمناسبت نوروز
تبریکات وادعیه ام را برای مزید ترقی
وتعالی کشورایران قبول فرما یند۰
آدولف هیتلر
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خ واندن ی
ک واته و

خوراک های ویژه نوروز

آیانوروزجنبهمذهبیدارد؟

تبریک نوروزی هیتلر به شاه ایران

شوندوهمین امر باعث شده است که
هرازچندگاهی دولت با هجومی همه
جانبه تعدادی از اعتراض کنندگان را
دستگیر و به زندان می اندازد۰

آزادی

سبک زندگی مفهوم تازه ای نیست
،هزاران سال است که انسانها کوشیده
اند سبک زندگی خود را بشناسند و
مدیریت کنند  ،حتی دولتها کوشش
کرده اند بر سبک زندگی مردمان تاثیر
بگذارند .شیوه زندگی سالم یعنی تمرین
عادتهای خوب وسالم وکاربرد آنها در
تمام مراحل زندگی و دوری جستن از
رفتار های زیانبار است .
واژه سبک زندگی() lifestyleرا اولین
بار آلفرد آدلر روان درمانگر اتریشی در
مورد جنبه های رفتار شناسی،
شخصیت شناسی مطرح کرد.اما سوبل
در کتاب( lifestyle and social
) structureتوضیح میدهد که سبک
زندگی شیوه های قابل مشاهده ،از
زیستن انسان هاست.
وپژوهشگران امروزه ،گاه انتخاب های ما
را به جای رفتارهای ما ،به عنوان نشانه ی
دست دوم از سبک زندگی مورد بررسی
قرا ر میدهند زیرا مشاهده رفتارها
،همیشه وهمه جا امکان پذیر نیست.
در مکتب طب سنتی حفظ تندرستی
در درجه اول اهمیت قراردارد وبرای
سالم ماندن شش اصل ضروری در شیوه
وسبک زندگی مطر ح است که اگر به
درستی مورد توجه قرار گیرد با بهره
یافتن از آنها میتوان به تندرستی و
زندگی پر از شادیآرامش دست یافت .
یکی از این اصول ضروری خوابو بیداری
است که در این نوشتار به آن خواهیم
پرداخت.
خواب یک نیاز بدن است که خستگی
را ازبین میبرد به دفع مواد زاید بدن
کمک می کند وبه ما نشاط ونیرو می
بخشد در شبانه روز خواب نباید از هفت
ساعت کمتر واز نه ساعت در برخی
مزاج ها ،بیشتر باشد و بهتر است خواب
شبانه باشد  .خواب خوب زمانی است
که فردبابیدار شدن از خواب ،احساس
آرامش وسبکی کند .
در طب سنتی وجود رطوبت در مغز
باعث بیحرکتی وسکون می شود ودر
واقع خواب نوعی سکون است وحرارت
غریزی در خواب به سمت باطن ودرون
بدن میرود ودر نتیجه ظاهر بدن سرد
وباطن گرم میشود .
خوابو بیداری طبیعی آن است که فرد
هرگاه نیاز به خواب پیدا کرد بخوابد
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هرگاه بیداری اقتضا کرد ،بیدار باشد .از
ویژگی های خواب خوب این است که باید
عمیق وادامه دار باشدو بهتر است برای
خواب راحت در زمان مناسب برای خواب محیط مناسب خواب :محیط خواب باید
برویم اصطالحاوقتی ترن خواب عبور می آرام  ،تاریک(کم نور ) عاری از عطر های
کند سوار آن شویم وخواب را از دست ناخوشایند ومحرک  ،دور از دسترس
ندهیم.
حیوانات موذی باشد.
بهترین زمان خواب در هنگام تاریکی دمای هوای محیط خواب در مزاج گرم
شب ،حدود ساعت ده شب می باشد باید کمی خنک ودر مزاج سردو سنین
که همراه با ترشحات هورمونی مغز باال که اغلب با سرد مزاجی همراه است
است (ترشح سروتونین در مخچه برای کمی گرم باشد.
خواب در آغاز وترشحات مواد شیمیایی از خوابیدن روی زمین نمناک که درد
شبه مورفین،آندروفین ها وانکفالین در پشتواحساس سستی را باعث میشود
ساعت یک بامداد که اثر مستقیم بر روی ومکان سفت وسخت که آسیب به
عضالت اسکلتی داشته ومنجر به راحتی اعصاب را همراه دارد  ،باید پرهیز کرد.
عضالنی در روز بعد است )
خوابیدن در هوای گرم بدون روانداز  ،مانع
حالت رویا دیدن کارایی ،مناسب سیستم از خواب عمیق میشود ودر هوای گرم
خواب عمیق ،می باشد (وبرای اینکه ،افراد با مزاج گرم بهتر است از روانداز
بیداری اتفاق نیافتد مغز ترشح استیل نازک پنبه ای استفاده کنند همچنین
کولین را آغاز می کند )
میتوان بر اساس مزاج فردی از تشک با
در زمان پیش از طلوع خورشید انرژی الیاف طبیعی پنبه ای  ،در افراد گرم مزاج
کیهانی در اوج خود قرار می گیرد ومیزان ویا پشم در افراد سرد مزاج جهت درمان
ازن،هوای پاک واکسیژن هم افزایش می بیماریها و بهبود سالمتی بهره برد .
یابد .
حالت خوابیدن:بهترین حالت خوابیدن
بنابراین خوابیدن در ساعات قبل از نیمه حالت نزدیک به شکل جنینی است .
شبو بیداری قبل از طلوع خورشید در اگر معده پر باشد ابتدا به سمت راست
حفظ تندرستی وکارکرد بدنو مغز بسیار وسپس به سمت چپ باید خوابید تا
موثر خواهد بود .
به هضم غذا کمک شود .خواب مضر
خوابیدن سه ساعت بعد از صرف شام که  :خوابیدن به پشت میتواند باعث بد
هضم در معده صورت میگیرد به هضم و خوابی وکابوس شود زیرا مواد زاید در
جذب بهتر مواد غذایی کمک خواهد کرد مسیر های انحرافی جریان می یابد .
نیز باید مورد توجه قرارگیرد ونباید شام خوابیدن به روی صورت به طور دایم
را دیر وقت در نظر گرفت.
باعث کاهش جریان خون وچروکیدگی
میزان خواب :بسته به سن ،مزاج فرد پوست میشود.
متفاوت خواهد بود .افراد با مزاج سرد خواب در حال گرسنگی باعث تحلیل
وتر (بلغمی) و افراد دموی(گرم وتر ) روح وضعف قوا میگردد زیرا حرارت
نیاز بیشتری به خواب دارند زیرا رطوبت غریزی متوجه درون است وهضم غذا
وتری موجب افزایش خواب میشود .افراد بهتر است واگر غذایی برای هضم نباشد
سودآوی (سرد ی وخشکی )در زمستان حرارت غریزی باعث خروج رطوبت
و سرما بیشتر بامشکل بیخوابی روبرو وبدن ضعیف میشود والغری ایجاد
هستند در حالیکه افراد صفراوی(گرمی میکند .
وخشکی)در تابستان با مشکل بیخوابی خواب روز ،سرد وتر ،وباعث افزایش
در گیر هستند .کودکان طوالنی ترین بیماریهایبلغمیمیشود.
خواب را دارند که با افزایش سنو کاهش بخصوص خواب بعد ازناهار ودر زمان
رطوبت مزاجی خواب کمتر میشود .در مغرب که اختال الت مزاجی و بیماری را
سنین نه سالگی تا بیست سالگی نه باعث میشود .
ساعت خواب در روز از بیست سالگی خوابیدن در زیر آفتاب بعلت تحریک
به بعد خواب به طور متوسط حدود هفت صفرا ،میتواند باعث سردرد شود
ساعت میباشد ودر افراد مسن ،خواب (.بخصوص در افراد گرم مزاج)
خوب و کافی باز سازی نیروی بدنی را
موجب میگردد.

خوابیدن زیر نور ماه بعلت اثرات جزر ومد
 ،بر مایعات(خون در بدن)میتواند باعث
خون ریزی شود(خون دماغ)..
افراط در بیداری  ،باعث از بین رفتن
رطوبت بدن ،اختالالت هضمواختالالت
مغزی میشود.
وباید ذکر کرد که بیداری قبل از طلوع
خورشید
باعث افزایش فعالیت و احساس
رضایتمندی وشادی بیشترمیشود
(بعلت ترشحات هورمون ضد افسردگی
دوپامین)وهمچنین میتواند به کنترل
وزن مناسب با در نظر گرفتن فرصت
مناسب برای صرف صبحانه سالم  ،کمک
کند بیداری سحر باعث افزایش تمرکز
ودقت،افزایش توانایی بدن در تنظیم
میزان انسولین و ،کاهش غلظت خون
گردد(.بیشترین میزان ترشح کورتیزول
دوساعت قبل از طلوع آفتاب می باشد)
وچنانچه بشر هماهنگ با طبیعت چرخه
خواب وبید اری وفعالیت را داشته باشد از
موهبت خواب خوش وپیامدهای آن بهره
خواهد برد .
با توجه به نکات ذکر شده برای خواب
بهتر ورفع بیخوابی بر اساس مزاج
میتوان شرایط خواب بهتر را فراهم کرد
.والزم است وسایل الکترونیکی وتلفن
همراه دور از دسترس قرارداد وقبل از
خواب زمانی را برای مطالعه درنظر گرفت
وبرای درمان نگهدارنده از دم نوش های
گیاهی استفاده کرد ،ازجمله چای بابونه ،
چای گل گاوزبان و ریشه سنبل الطیب و
گل بنفشه و.......
وسرانجام بدانیم که هر رفتار ی که تکرار
شود به عادت تبدیل میشود وباتغییردر
سبک وروش زیستن با ایجاد عادات
مناسب ،میتوانیم رضایتمندی وشادی و
تندرستی را به خودمان هدیه دهیم .
در این نوشتار به خوابو بیداری یکی از
شش اصل ضروری تندرستی پرداخته
شد  .در ادامه به بر رسی سایر موارد ادامه
خواهیم داد وامید دارم که تغییراتی در
روش زندگیمان ایجادکرده وباتمرین و
کسب عادات خوب  ،روزهایی سرشار از
شادی وانرژی در پیش داشته باشیم ....

ادامه دارد

پرسش پاسخ
علمی
آووکادو برای زنان باردار بسیار مفید
والزم است  ۰این میوه ازسرطان و ازپیری
زودرس جلوگیری می کند و درکبد برای
نصفیه خون نقش مهمی را ایفا می کند۰

هوای آلوده
گفته می شود هوای آلوده باعث مرگ
انسانها می شود  ۰تا چه حد این خبر
صحت دارد و میزان خطر تنفس هوای
آلوده چه میزان است ؟
بااصافه شدن گازها وذرات مختلف
به جو زمین هوای مورد نیاز ما آلوده
میشود ۰سازمان بهداشت جهانی اعالم
کرده است که هرسال حدود  ۷میلیون
نفر براثر تنفس هوای آلوده جان می
بازند۰که درحقیقت از هر  ۸مرگ که در
جهان اتفاق می افتد یکی از آنها بخاطر
تنفس هوای آلوده است  ۰بهمین دلیل
تمیز نگهداشتن هوای مورد نیاز مردم
مهمترین وظیفه هردولت بشمار می رود۰

مهمترین ماده غذایی

میوه ها تأمین کرد ۰خوراکهایی که حاوی
ویتامین دی هستند عبارتنداز :ماهی
ساردین ،شیر و تخم مرغ۰
نور آفتاب نیز منبع مهم تأمین
ویتامین دی است بطوریکه اگر روزی
ده دقیقه درزیر نورآفتاب دراز بکشید
ویتامین دی مورد نیاز بدن شما تأمین
خواهد شد۰

کارشناسان مواد غذایی توصیه می
کنند که ازخوردن گوشت بیش از یک
بار درهفته خودداری کنید ۰آنها بهترین
مواد خوراکی را حبوبات بویژه انواع لوبیا
ذکر می کنند۰

چایبنوشید

دندانپزشک و طول عمر

آووکادو و فوایدآن

ویتامینD
پژوهشها نشان می دهد که ویتامین دی
از آسیب رساندن به مولکولها که باعث
پیری زودرس می شوند جلو گیری می
کند ۰پژوهشگران فکر می کنند که
علت بسیاری ازبیماریهایی که دررابطه
با سنین پیری هستند مانند سرطان ،
آلزایمر و پارکینسون بخاطرکمبود این
ویتامین دربدن باشد۰
ویتامین دی را می توان از داروخانه ها
خریداری کرد ویا ازطریق خوراکی ها و

آووکادو که بیشتر بهمراه ساالد مصرف
می شود فواید زیادی دارد ۰از آنجمله
 ۱۲۹پژوهش درباره این میوه که بصورت
کتاب انتشاریافته است نشان می دهد
که خوردن این میوه بصورت گاه گاهی
می تواند بر متابولیسم بدن تأثیر مثبت
بگذارد ۰خانمها بویژه باید ازطرفداران
پروپاقرص این میوه باشند چراکه آووکادو
می تواند از بزرگ شدن شکم و بدقواره
شدن آنها جلوگیری کند۰

داد که با مصرف هر یکهزار کالری اگر
ده گرم مواد لیفی مصرف کنند ۵سال و۴
ماه برطول عمرشان افزوده خواهدشد۰
ازانواع خوراکی های فیبردار می توان به
آووکادو ،حبوبات  ،انواع توت ها  ،تمشک ،
کدو  ،بامیه  ،نارگیل و بسیاری دیگر اشاره
کرد۰

شاید بسیاری ازما نوشیدن زیاد چای را
مضر میدانیم  ۰اما مطالعات زیادی نشان
داده است که نوشیدن چای به دفعات
درروز  ،باعث پائین آوردن خطر ابتال
به سرطان و همچنین کم کردن میزان
تورم در اندامهای مختلف می شود۰
نوشیدن چای در کم کردن وزن بدن نیز
مؤثراست۰
بااینهمه پژوهشگران براین باورند که
چای سبز بیش از چای سیاه فایده دارد۰
خوراکهای فایبرداروطول عمر
پژهشی که درسال  ۲۰۱۸صورت گرفت
نشان داد کسانی که از خوراکهای لیفی
یا فایبردار میل می کنند از طول عمر
بیشتری برخوردارند ۰این پژوهش نشان

هرسال دوبار یا بیشتر به مطب
دندانپزشک خود مراجعه کنید وازفواید
آن بهره مند شوید ۰تحقیقات متعدد
وازجمله بررسیهای ژورنال تحقیقاتی
طول عمر نشان می دهد بیماریهای
دهان ودندان تا حدود  ۳۰تا  ۵۰درصد
درمرگهای زودرس مؤثرندوکسانیکه به
موقع توسط دندانپزشک خود به درمان
اینبیماریهامیپردازندشانسزندهماندن
خودرا  ۳۰تا  ۵۰درصد افزایش می دهند۰

آزادی

آشنائی با طب سنتى ايران
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دکتر سیمین ملک افضلی

آنجا

از اینجا
رابطه ایران وهلند تیره شده است

کنار گذاشته شدن رئیس قوه قضائیه

آزادی

رئیس قوه قضاییه روز۲شنبه  ۴مارس
اعالم کرد که از خامنه ای درخواست
کرده است جانشینی برای او معرفی
کند تا او بتواند در پست دیگری (مجمع
تشخیص مصلحت نظام) انجام وظیفه
کند و خامنه ای بالفاصله این درخواست
راپذیرفته است ۰
دردوران قاضی القضات بودن الریجانی
که حدود ده سال طول کشید باالترین
بی عدالتی ها و ظلم وستم ها بر مردم
ایران اعمال شدو قاضی ها بر مبنای
دستور ونه بر مبنای سند و پرونده
متهم  ،آرای ظالمانه ای صادر کردند

و هزاران بیگناه را به سیاهچال های رژیم
انداختند و یا اعدام کردند ۰تا کنون تاریخ
قضایی ایران دوره ای تااین حد آلوده
و عاری از عدل وداد بخود ندیده است ۰
آنقدر آش قوه قضاییه شورشده بود که
خود رهبر هم متوجه شد و دستور تعویض
الریجانی را صادر کرد ۰البته خرهمان خر
خواهد ماند فقط پاالنش عوض خواهد
شدگفته می شود احتماال ابراهیم رئیسی
جانشین الریجانی خواهدشد که در ظلم
وفساد دست کمی از خلف خود ندارد۰

وزیرخارجه هلند
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هلند ،ژاک ورنر سفیر خود را در تهران
برای مشورت فرا خوانده است.
استف بلوک ،وزیر خارجه هلند ،در
بیانیهای که در همین رابطه منتشر
کرده گفته است“ :این تصمیم پس از
آن گرفته شد که وزارت خارجه ایران
اعالم کرد که دو دیپلمات سفارت هلند
در تهران عنصر نامطلوب هستند و باید
ایران را ترک کنند”.
به گفته وزیر خارجه هلند این
دیپلماتها ایران را ترک کردهاند.
سفیر ایران در هلند هم به وزارت
خارجه این کشور در الهه فراخوانده
شده تا درباره اخراج این دو دیپلمات
توضیح بدهد.
بعضی رسانههای ایران به نقل از

محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه،
گزارش دادهاند که ایران هم سفیر خود
را در هلند برای مشورت فراخوانده است.
آقای ظریف گفت اخراج دو دیپلمات
هلندی “در واکنش به اخراج غیرقانونی
دیپلماتهایمان” در دستور کار بوده
است“ :اینکه اخراج غیرقانونی گفتم
به این علت است که مقامات هلند هم
اعالم کردند که اقداماتشان درباره اخراج
دیپلماتهای ما مستند به هیچ شواهد
یا سندی نبوده و اقدامی صرفا سیاسی
صورت گرفته است”.وزیر خارجه هلند
در نامهای به پارلمان این کشور اخراج
دو دیپلمات را “غیر قابل قبول و مضر
برای روابط دو جانبه” توصیف کرد.
(نقل از بی بی سی)

کارناوال

سیاسی

کارناوال سیاسی در آلمان
در

آلمان

یورو نیوز :کارناوال خیابانی در
دوسلدورف آلمان روز دوشنبه ۴
مارس  ۲۰۱۹با نمایش ماکت چهرههای
سیاسی برگزار شد .در این کارناوال
سیاستمداران و قدرتمندان دستمایه
طنز و شوخی انتقادی گرفتند .در رژه
خیابانی امسال ماکتهایی از چهرهای
شناخته شده از جمله دونالد ترامپ
رییسجمهوری آمریکا ،محمدبن
سلمان ولیعهد عربستان سعودی و ترزا
می نخست وزیر بریتانیا دیده می شد.
در این کارناوال دونالد ترامپ و
محمدبن سلمان در ارتباط با قتل

جمال خاشقچی ،روزنامه نگار سعودی
در یک ماکت طنزگونه به نمایش
درآمدند که در آن ترامپ به شکل
فرشتهای باالی سر بنسلمان قرار
گرفته و ولیعهد عربستان سعودی
اره برقی خونین در دست داشت .در
ماکتی دیگر ترزا می در هیات پینوکیو
ظاهر شده بود که دماغش در ابعاد
بزرگی اقتصاد بریتانیا را هدف قرار
داده بود .شهروند دیگری نیز لباسی
شبیه مجسمه آزادی پوشیده بود و
نوشتهای در دست داشت با مضمون
درخواست پناهندگی.

قرقیزستان هم واردات مرغ را ازایران ممنوع کرد
خبرگزاری اکیپرس قزاقستان گزارش
داد این کشور واردات مرغ و تخم مرغ
از ایران را به دلیل شیوع انفلونزای
مرغی در ایران متوقف کرد.
برپایه گزارشی که سازمان جهانی
بهداشت حیوانات منتشر کرده در

گیالن و آذربایجان غربی در سال
جاری میالدی آنفلوآنزای مرغی
مشاهده شده است.
پیشتر افغانستان نیز واردات مرغ و
تخم مرغ از ایران را به همین دلیل
متوقف کرده بود ( .رادیو فردا)

آزادی

ازهمــــــــــه جا

شیخ احمد الط ّیب امام ارشد مسجد
االزهر و رئیس سابق دانشگاه االزهر
مصر به تازگی گفته است که داشتن
همزمان چند همسر بی عدالتی در حق
زنان است .او اظهار داشته که « کسانی
که میگویند چند همسری باید وجود
داشته باشد ،همه در اشتباه اند .ما باید
آیههای قرآن را مکمل بخوانیم».
به باور این روحانی ،داشتن یک همسر
قاعده است و چند همسری استثنای
محدود .به گفته او [زوجهای متعدد]
در اسالم محدود بوده و نیازمند
برخورد عادالنه است .او افزوده « :اگر
عدالت وجود نداشته باشد ،داشتن
بیش از یک همسر ممنوع است».
اما این روحانی صریح ًا خواستار
ممنوعیت چندهمسری نشده است.
به باور این روحانی نامدار االزهر « :این
کار ناشی از عدم فهم درست از قرآن

و سنت پیامبر است و اکثرا ً بی عدالتی
در حق زنان و کودکان می باشد».
شیخ احمد الط ّیب خواستار بازنگری
وسیع در مورد مسائل مربوط زنان شده
و تاکید کرده « :زنان نیمی از جامعه را
نمایندگی میکنند .اگر به آنان توجه
نکنیم ،مانند این است که تنها با یک
پا راه برویم».
این دیدگاههای او روز جمعه از
طریق تلویزیون دولتی مصر پخش
شد و گفتگوها و مباحث داغی را در
رسانههای اجتماعی سبب گردید.
شماری از گفتههای این امام مسجد
االزهر حمایت کرده و خواستار منع
داشتن همسران متعدد شدند و برخی
دیگر که بیشترشان سلفیها اند،
مردان را به داشتن همسران بیشتر،
ترغیب کرده اند.
به نقل از صدای آلمان

شماره  -۱۱۰سال دهم صفحه 29

جنگ داخلی یمن یک بحران انرژی در فقیرترین کشور خاورمیانه
ایجاد کرده است زیرا ائتالف رهبری سعودی بسیاری از توربینهای برقی یمنی را
نابود کرده و همچنین این اتحادیه مانع ورود سوخت به یمن میشود .اما یمنیان
مردمى خالق هستند و این مشکل را حل کرده اند .در شهرهای یمنی صنعا ،تعز،
حدیده و اب ،افراد به منظور تولید کردن الکتریسیته برای لوازمهای خانگی خود
از سیستمهای پانل خورشیدی استفاده میکنند .در حقیقت برخی از کشاورزان
در سرزمین خشک یمن به انرژی خورشیدی وابسته هستند چون آنان از آن
آبیاری محصوالت خود استفاده میکنند .برخالف مدارهای الکتریکی مرسوم این
پانلهای تولید شده توسط چین ارزان و فراوان در یمن موجود هستند و این
خبرى خوب برای مردم یمن و محیط زیست است .شاید این پدیده منحصر
به یمن بتواند مدلى نوين برای کشورهای دیگری باشد که با جنگهای داخلی و
قطعی مکرر برق سروکار دارند ( .آستین بو دتی برای ماهنامه آزادی)

از

بحران انرژی دریمن

شیخ األزهر جندهمسری را بی عدالتی می داند

آزادی

اثری دیگر از دکتر
همایون آرام پزشک ،
مؤلف وپژوهشگر «ادیان
یکتاپرستی» منتشر شد۰
مستدل ومصور شامل ده
فصل
* دارای دوجنبه
مذهبی وعلمی
همراه با ذکر منابع
معتبر۰
آخرین
شامل
*
دانشمندان
نظریات
فیزیک  ،فیزیک نجومی ،
مانند:اینشتین  ،هاوکینز
پنزیاس ودیگران در
تأیید فرضیه خلقت ،
وجود خالق ونوشتارهای
تورات ۰
*خواندن این کتاب
ومنحصر
آموزشی
بفرد درفرهنگ فارسی
به همگان توصیه می
گرددبرای تهیه کتاب
به آدرس ویا تلفن زیر
مراجعه کنید:
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Bet Hadesa Synagogue
160 Steamboat Rd.
Great Neck, NY 11024
Tel:(516)842-8080

دکتر حسین آذران استادزبان وفرهنگ ایران
دانشگاه اپسا الی سوئد
جشن نوروز ازهمان آغاز برپائی
ایران  ،چه دردوران پیش ازتاریخ
وچه دردوران تاریخی درسراسر ایران
زمین جشنی بزرگ  ،باشکوه وفراگیر
بود۰وهنوزهم چنین است  ۰وازشکوه
وفراگیری وزیبایی آن چیزی کاسته
نشده است  ۰این جشن یک جشن
بزرگ ملی بوده که با گذشت زمان
با اعتقادات مذهبی و استوره های
دینی پیوندخورده ودرطول زمان
همچنان راه خویش را پیموده وبه
اقتضای محیط زندگی اقوام گوناگون
ایرانی درطول مهاجرتها  ،فرازونشیب
های زیادی را بخود دیده وتحوالت و
ویژگی ها وآداب ورسوم ورازورمزهای
بسیاری را درکوله بارخود انباشته
ازروزگاران
است  ۰این جشن
بسیار کهن درزندگی ایرانیان که
ابتدا دامدار وسپس کشاورز بوده
اند اهمیت خاصی داشته واز عزت
وحرمت فزاینده ای برخوردار بوده
است  ۰ایرانیان باستان مردمی بوده
اند دامدار  ،اهل کشت وکار  ،کوشا ،
پُرتکاپو وازهمین رو شادوزنده دل ،
آنها سحرگاهان با گلبانک جان بخش
اشتیاق
خروس سحری وبادلی پراز
ِ
زندگی از خواب خوش برمیخاستند
وتا نیمروز به کشت وکار وآبادانی
وسازندگی می پرداختند ۰از نیمروز تا
شبانگاه به استراحت و تفریح وخانه
وزندگی وزن وفرزند می رسیدند و
شبانگاه تا سحر به خواب پرامید فرو
می رفتند ۰آنها شادی را بزرگترین
نعمت خداوندی می دانستند و این
نعمت در آئین آنها از ارزش واهمیت
بسیاری برخوردار بوده است  ۰داریوش
هخامنشی هم درسنگ نبشته معروف
خود در کوه بغستان ( بیستون
کرمانشاه) گفته است :
« خدایی را می ستایم که شادی برای
مردم آفرید»۰
همین شادی وزنده دلی باعث شده
بود که ایرانیان درطول سال ،
جشنهای گوناگون را برگزار کنند که
به حدود  ۱۵یا  ۱۶جشن میرسیده
است  ۰درمیان این جشنهای گوناگون
دوجشن از همه مهمتر وباشکوه
تر بود که یکی جشن نوروز است
ودیگری جشن مهرگان  ۰جشن نوروز
به شکرانه پایان یافتن سرما وشروع
کشت وکار و دمیدن سبزه ها وگلها

ایرانیان باستان شادی را بزرگترین نعمت خداوندی
میدانستندوداریوشنیزدرکتیبهبیستونمیگوید
من خد ایی را می ستایم که شادی را برای مردم آفرید

در طلیعه فروردین ماه باشکوه وجالل
هرچه تمامتر برگزار می شد ۰
میترا گانا یا مهرگان هم درماه مهر
برگزار می شد ۰ودراصل جشن برداشت
محصول وگردآوری حاصل کشت
وکارها وکوشش های  ۷ماهه اول سال
بوده است ۰و۰۰۰
جشن نوروز دراصل جشنی بوده
متعلق به فروهرها یعنی ارواح جاویدان
نیاکان پرهیز کار وپارسا  ،فرودآمدن
آنها از آسمان  ۰فروردین یشت اوستا
اعتقادمردم را به بازگشت فروهر
ها یاارواح مردگان به خانه وکاشانه
خویش که در آغاز فروردین ماه انجام
می یافته بازگو می کندوخود واژه ی
فروردین هم مرتبط با نام «فروهر» است
وبمعنی فرورهای پاکان است  ۰مردم
آن روزگاران جهان را ازخود قیاس می
گرفته وگذشته از انسان  ،همه پدیده
های جهان  ،حتی خود جهان را هم
دارای روح می انگاشتند ۰روزگاری هم
می پنداشتند که خورشید در سپیده دم

هرروز ازنو متولد می شود ۰همچنانکه
گیاهان ودرختان هم درسرآغاز هرسال
ازنو متولد می شوند ۰توجه به مردگان
وروح وروان آنها درهمه ی فرهنگها ودر
میان همه ی ملتها بوده وهست  ۰مردمان
آن روزگاران گمان می کردند که روح
وروان باطنی مادی دارند از همین رو
در گورها غذا می گذاشتند یابربامها
سفره ی رنگین برای پذیرایی از آنها
می گسترده اند ۰توجه به ارواح مردگان
به باور آنها موجب شادی ارواح و بی
توجهی به ارواح مردگان باعث خشم
وقهر آنها میشده است  ۰آنها گمان
می کردند که روان نیاکان می تواند
درزندگی زندگان وسرنوشت فرزندان
ونوادگان خود مؤثرباشد ۰وبه کسانیکه
دوست دارد یاری برساند واز دشمنان
خود انتقام بگیرد ۰درایران باستان در
شب نوروز بپاس فرودآمدن همین
روح های جاویدان یا فروهر مردگان ،
چراغ هارا تاصبح روشن می گذاشتند
وبربام خانه ها برای راهنمائی آنها آتش

(سوری) می افروختندوسفره هفت سین
می گسترده اند ،تا به گمان خود  ،از
آنها پذیرائی کرده باشند ۰برای شناخت
فروهر آدمی وچگونگی آن  ،دانستن
این نکته ضروری استکه ایرانیان باستان
معتقد بودند انسان افزون بر پنج حس
ظاهری یا پنج نیروی جسمی خود (د
بینایی ،شنوایی ،بویایی  ،چشایی ،
پساوایی ) دارای پنج نیروی روانی
وباطنی نیز هست که عبارتند از اَهو
 ،دَثنا ،ن ُبوذه  ،اورون  ،و فروهر یا ف َر َوشی
دراوستا آمده است که «:ما می ستاییم
اهورا وشتا ونبوذه واورون و ف ّر َوشی
پیش دینان ونخستین پیروان و
پرهیزکاران زن ومرد را که در این
جهان برای پیشرفت راستی ودرستی
کوشیدند»۰اهو بمعنی جان یا نیروی
زیست آدمی است  ۰دَثنا یا دین بمعنی
وجدان ونیروی دریافت مینوی انسان
است  ۰بتوذه که درپهلوی وفارسی
«بوی» شده بمعنی فهم وشعوراست
وامروزهم بوبردن بمعنی دریافتن است
اورون که پرپهلوی وفارسی « روان»
شده بمعنی نیروی تشخیص یا نیروی
تمیز خوب ازبد است که مسئول کردار
آدمیان درزندگی است وپس از مرگ تن
را رها کرده به فروهر انسان می پیوندد
وبااو دربهشت بسر می برد ۰پنجمین
نیرو فروهر یعنی گوهر مینوی انسانن
است که بیش از آفرینش انسان خاکی
آفریده شده وپس ازمرگ هم بصورت
جاودانی دربهشت برین باقی خواهد
ماند۰ووظایف مهمی را هم ازقبیل دفاع
از خانه وخانواده وسرزمین خانوادگی
ویاری رساندن به اهورامزدا و بسیاری
دیگررا بعهده دارد ۰درآن روزگار می
پنداشتند که عمرزمین  ۱۲هزارسال
است وآنرا به چهاربخش سه هزارساله
تقسیم می کردند۰وبراین باوربودند که
در سه هزارسال نخستین تنها فروهرها
درجهان مینوی عاری ازماده وقالب
خاکی وجود داشته اند ودرسه هزارسال
دوم به خواست اهورامزدا به فروهرها
اندام وکالبد مادی عطا شده وجهان
مادی ودنیای خاکی بدینسان پدید
آمده ونگهبانی ونگاهداری به فروهرها
واگذارشده است ۰
ازکتاب « زبان وفرهنگ وتمدن ایران
پیش ازاسالم نوشته دکتر حسین آذران
استاد دانشگاه اوپساالی سوئد۰

آزادی

همخوانی نوشتارهای
مقدس با علم  ،شواهد
وکشفیات
تاریخی
باستانشناسی

نوروز
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کتاب داـنش توراه نوشته دکتر همایون آرام منتشر شد

گش
ت
ب
ک
م
ی رد یان تا ها

هب انتخاب م.ع.آشنا

آزادی

فوتبال درسالهای قبل از انقالب ،
دلخوشی جوانها  ،پیرها  ،زنان ومردان
کشورمابود ۰هردسته وگروهی تیمی
را بر گزیده بودند وبرای پیروزی آن
تیم شادی مب کردند ۰البته درآن
سالها هم گرایشات سیاسی درقالب
طرفداری ازتیم های فوتبال بروز می
کردوعم ً
ال آن طرفدار دکتر مصدق
بودند به نوعی از تیم « شاهین»
طرفداری مکردن حمایتاین تیم
نشانی از ملی گرایی داشت ویا بُغض
و نفرتی که در جاعه بت به تجاوزات
اسراییل بروز کرده بود  ،به هنگام
پیروزی تیم ایران براسراییل  ،این
احساسات مجال بروز وظهور پیدا کرد
ومردم شادیها وپایکوبی ها کردند وبه
خیابانهاریختند که هخنوز خاطره آن
درذهن جوانان آن زمان وسالمندان
امروز باقی مانده است -
یکی از سمبل های فوتبال داغ آن
روزها  ،چهره دوست داشتنی « محمد
بوقی »(محمد نایب عباسی) بود که با
تعدادی بوق درجایگاهی که متعلق
به تیم محبوبش بود می نشست وبه
همراه دیگر هواداران با نواختن بوق
های ممتد وتوأم با دست افشانی
هواداران همان تیم به تشویق بازی
کنان می پرداخت وآنوقت که تیم
ملی ایران درمسابقه ای شرکت داشت
محمد بوقی سنگ تمام می گذاشت
وبوق او که گاهی تعدادش ازده تا تجاوز
میکرد ولوله ای دراستادیوم امجدیه
وبعدها استادیوم صدهزارنفری برپا
می کردوالحق درایجاد طوفان هیجان
تماشاگران ودرنتیجه تشویق بازیکنان
ایران  ،سهم ارزنده ای پیدا می کرد۰
من که سالها درخارج ازکشور بودم و
بعنوان تماشاچی اکثر مسابقات فوتبال
را تعقیب می کردم وانواع واقسام
تشویق هواداران تیمها را اغلب
ازنزدیک دیده ام ،کمتر به تشویقی
ازنوع کار محمدبوقی برخوردداشته ام
شاید هم وجودداشته است ومن آگاه

آیـنه دنیا

نه تومی مانی ،
نه اندوه ،
ونه هیچ یک از مردم این آبادی۰
به حیات نگران ِ یک روز قسم
وبه کوتاهی این لحظه ی شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت ،
آن چنان ،
که فقط خاطره اش باقی خواهد ماند
لحظه ها عریانند ،
به تن خانه ی خود،
جامه ی اندوه مپوشان هرگز  ،تو به آیینه،
آیینه به تو خیره شده است ،
تواگر خنده کنی  ،او بتو خواهد خندید
واگر بُغض کنی
آه ازآیینه دنیا که چه خواهد کرد
گنجه ی دیروزت  ،پُرشد از حسرت واندوه وچه حیف ،
ظرف این لحظه ها خالی است ،
سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟
هرکه ازراه رسید ،
د ِر این سینه براو باز مکن ،
تا خدا یک ِ
رگ گردن باقی است
توجدازشادی،
تا نمانی ُ
هرگز ای دوست  ،به غم وعده ی این خانه نده
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نبوده ام ولی به هرحال برنامه کار
اوسخت خاطره انگیز وکارساز به نظر
میرسید  ۰درتابستان سال ۱۴ ، ۸۷۹۱
سال قبل که تیم ملی فوتبال عازم
آرژانتین بود  ،محمدبوقی ماتم گرفته
بود که وضع مالی اش به او اجازه
نمی دهد که بتواند بلیط هواپیمای
تهران بوینس آیرس ر ا خریداری
کند وفدراسیون فوتبال نیز مجوزی
برای دعوت ازاو نداشت وچون هرچه
روزهای حرکت تیم ملی نزدیک تر
می شد  ،غم وافسردگی محمپ بوقی
افزایش می یافت  ۰سرانجام طرفداران
فوتبال همت نشان دادند و پولی جمع
کردند و یک بلیط رفت وبرگشت برای او
ممدبوقی و حسن تارزان
از بوقچیان معروف

خریدند تا بتواند همراه تیم ملی
فوتبال رهسپار آرژانتین گردد۰
محل بازیهای جام جهانی فوتبال
درشهر «گوردورا » پانصد کیلومتری
پایتخت آرژانتین بود  ۰در آن سال
تیم ایران درگروهی قرارداشت که
هلندو اسکاتلند وپرو درآن بودند۰
تیم ملی فوتبال ایران از هلند
دوبرصفر شکست خورد  ۰بااسکاتلند
یک بریک مساوی کرد و چهار بریک
به پرو باخت  ۰بااینکه نتیجه این
مسابقات درخشان نبود ولی صدای
بوق محمد بوقی و شعارهای ایران
ایران او تمام تماشاگران را تحت تأثیر
قرارداده بود۰
بعداز انقالب اورا به ُجرم طاغوتی
بودن خانه نشین کردند و به او اجازه
ندادند که دیگر پا به ورزشگاهها که در
حقیقت عبادتگاه او بود بگذاردوبابوق
های خودفریادهای « ایران  ،ایران»
سربدهد۰۰۰
درفوتبال اگر نیروی بدنی وتکنیک
بازی اهمیت فرا٪ان دارد  ،مثل
هرکاردیگری روحیه باال وعزم
وفداکاری  ،نقشی بسیار مؤثر ایفا می
کند۰
انشااهلل روحیه بچه های فوتبال ایران
هرگز افسرده نشود که این افسردگی
برروحیه میلیونها ایرانی اثر شکننده
ای باقی خواهد گذاشت ۰

ملکه انگلستان درسفررسمی که
چندین سال پیش به ترکیه داشت
خواست تابرای شنیدن تالوت روح نواز
قرآن اورا به مسجد مسلمانان ببرند۰
روسری به سرکرد  ۰چهارزانو روی
فرش نشست و به تالوت قاری گوش
کرد بعداز آن گفت » :هنگام تالوت
قرآن آرامش می یابد۰
من که درپوپولیسم واسالم نوازی
استعمار پیر تردیدی نداشتم تا نظر
شما چه باشد۰

ازعرش تا فرش
بقول روانشاد « احمد شاملو» روزگار عجیبی است نازنین  ۰زمانی بزرگمهر
صدراعظم انوشیروان عادل وذکاء الملک فروغی رئیس الوزرای رضاشاه
ومحمدرضاشاه بود۰
حاال از بدِ روزگار ،احمدی نژاد و آخوند روحانی و آخوند خامنه ای رهبران
ایران شده اند ۰باین ترتیب همگان شاهدند که چگونه ملتی وکشوری از عرش
به فرش  ،نه ببخشید از عرش اعال به خاکستر ذلت نشست !

زن آهنین
آنگال مرکل  ،صدراعظم آلمان حرفی
زده است که هیچ مسلمانی در جهان
نتوانسته جوابش را بدهد ۰اوگفته است :
هندوچین نزدیک به دوونیم میلیارد
جمعیت دارند ومردم این دوکشور با
خدایان متعدد وادیان مختلف درصلح
وصفا زندگی می کنند۰
مسلمانان یک خدا  ،یک پیامبر ،
یک دین ویک کتاب دارند ولی
خیابانهایشان سرخ شده به «خون»
یکدیگر۰
قاتلش می گوید :اهلل اکبر
مقتول هم می گوید اهلل اکبر
وکشته های هردوطرف شهید نامیده
می شوند
واین درداست که متوجه نشدیم این
دین چیست !

عنان جهان به دست زنان
عنان جهان بدست زنان موج تازه
ای است که روزبروز فراگیرتر
می شود ۰مثلث دوستی ،
عشق  ،ایمنی وصلح جهانی
مقابل ماست۰

آنگالمرکل باشوهرش یوآخیم زاور

آخرین حرفهای شاه
شاه فقید ایران محمدرضاشاه پهلوی  ،در آخرین مصاحبه اش با
دیوید فراست گفت :
« هیچ وقت سعی نکردم ملتم را فریب دهم یا به آنها دروغ
بگویم  ۰یابه بهانه مصلحت  ،واقعیت موضوعات ووقایع را
ازآنها دریغ کنم ۰
شاید مهمترین فرق من با دیگر رهبران جهان این خصلت بود۰

بعدازقرنی جنگ وناامنی جهانی ،
اینک ما به دوره ای ازبحران جهان ،
ناشی از تروریسم اسالمی رسیده ایم ۰
جنگ اول ودوم پشت سر ماست ۰
جنگ سرد تمام شده است  ۰توسعه
بنیادگرایان اسالمی بهانه ای شده
است تاابرقدرت ها جنکگهای ناحیه
ای رادامن بزنند وریشه این مسائل
درجغرافیای اقتصادی و جغرافیای
استراتژیک است۰
بحران ناشی از ناامنی های اجتماعی
واقتصادی نه فقط درشرق بزرگ بلکه
در آمریکا واروپا نیز ظهور کرده است۰
جهان امروز نیازبه صلح وآرامش داردتا
اقتصاد جهانی را دنبال کند ۰برای
قبول قوانین صادرات اجتماعی
واقتصادی ونیز اقتصادبازار آزاد که
پایه ی جهانی شدن هاست ما احتیاج
به امنیت وصلح جهانی داریم ۰

بشریت احتیاج به دموکراسی وآزادی
دارد ۰آرامش وعقل اجتماعی تا بتواند
درطرح های جهانی شدن مسایل
اقتصادی واجتماعی شرکت کند۰تا
بتواند مرزهای اقتصادی راازمیان
بردارد وعبورومرور آزاد دانش را
تضمین کند ۰تابه کمک مدیریت
منصفانه  ،مسئول از لحاظ اجتماعی و
اقتصادی درهرکشوربرسدومجموع
اینها می شود(جهانی شدن مسائل) ۰
ازاین دیدگاه ما به رهبرانی انسانی -
هوشمند  -مثبت درقبال جهان امروز
احتیاج داریم تادربحران های موجود
موفق شویم ۰
باتوجه به این طرح کشورهای درحال
توسعه وکشورهای متمدن نیازبه یک
دموکراسی ارشادی دارند۰
وقتی ما بتوانیم ازدیاد مصرف
رادرکشورهای درحال توسعه تأمین
کنیم وآن را هماهنگ بااقتصاد
کشورهای غربی بنمائیم به مصرف می
رسیم ۰
درچنین اوضاع واحوالی یقین داریم
بانوان بزرگ جهان مانند ملکه ی
انگلستان سگولن رویال و آنجال مرکر
می توانند جهان را نجات دهند پس
مثلت صلح جهانی مقابل مااست ۰

آزادی

فوتبال وجای خالی
ممد بوقی

گ
گ
وان ون

پوپولیسم واسالمیسم

ثریا اسفندیاری روز  ۱۲فوریه سال
 ۲۳(۱۹۵۱بهمن )۱۳۲۹همسر شاه
جوان ایران می شود ۰اوروزهای
سختی رامیگذراند ۰دراسفند ۱۳۳۶
بخاطر اینکه برای شاه فرزندی بدنیا
نیاورد اجبارا آندوازهم جداشدند۰
ثریا به ُرم رفت و درآنجا پناهنده شد۰
با فرانکو ایندو وینا کارگردان سینما
آشناشد ۰تصور می کرد با این آشنایی
خوشبخت ترین زن دنیاست ۰
فرانکو بخاطر عشق ثریا زنش را
که ازاو دودخترداشت طالق داد ولی
دریک سانحه هوایی کشته شد وثریا
باردیگر طعم تلخ زندگی را چشید۰

دریک کلوپ شبانه درمونت کارلو
با گونتر ساش میلیاردر آلمانی
آشناشد ۰اما این آشنایی دوام
نیافت  ۰درسال  ۱۹۵۹تصور می
رفت که دریچه های خوشبختی
بروی ثریا بازشده است چون با
شاهزاده ریموندو اورسینی آشناشد ۰
این آشنایی هم مانند بسیاری از
آشنایی های دیگر به ثمر ننشست
من بارها بااو مالقات داشتم ۰اوهمیشه
مرا آقای کنسول صدا می کرد ۰چندین
چهارشنبه بعداز ظهر در پالزا آتنه
بااو چای نوشیدم  ۰اغلب اورا باسگ
وفادارش دندی می دیدم۰
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ناصرامینی  -پاریس

ثریا بدشانس ترین ملکه جهان

ناصر اویسی

ناصر اویسی

شامل آثاری از ناصراویسی
ازانتشارات  :گویا  -تهران

دانش تورات

Tel:(516)842-8080

میدان قرقی

آزادی

دکتر همایون آرام تازمانی که
دربوستون زندگی می کرد در مطب
خود به دردبیمارانش می رسید و
بیماریهای جسمی آنهارا مداوا
میکرداما وقتی به نیویورک کوچ کرد
همه وقت خودرا صرف پرداختن به
نیازهای روحی انسانها کردوبانوشتن
مقاالت و کتابهائی بیشتردرزمینه های
علمی ،سعی می کند سطح آگاهی
های مخاطبینش را باال ببرد  ۰کتاب
دانش تورات نیز باهمین انگیزه به
رشته تحریر درآمده است ۰
تاکنون سه کتاب با نامهای:
امثال ملل مختلف به دوزبان فارسیوانگلیسی
 بررسی دوکیش یهودیت ومسیحیتوشخصیت عیسی ناصری
 تفسیرهای ده فرمان موسیازدکترآرام منتشرشده است۰
دکتر آرام در مقدمه کتاب اخیرش
توضیح می دهدکه «:این کتاب
ودارای دوجنبه
آموزشی است
مذهبی وعلمی می باشد ۰مطالب آن
برای نخستین بار به چاپ میرسد۰
وهمراه با ذکر منابع باستانشناسی
وشواهد تاریخی است ۰
رابطه نوشتارهای مذهبی بادانش
فیزیک وستاره شناسی موردبررسی
واقع شده است وخواننده را باخود
به سفری تاریخی  ،مذهبی وعلمی
هدایت می کند ۰به سبب پیچیدگی
برخی مطالب علمی  ،کتاب تا آنجا که
ممکن است بزبان ساده نگاشته شده
است  ۰باوجوداین  ،برای درک بهتر ،
خواندن بیش ازیکبار کتاب توصیه
می گردد»۰
کتاب دانش تورات درده فصل تدوین
یافته است که فصل اول آن به ر
ابطه دین وعلم اختصاص داردودر
فصل دهم نتیجه گیری می شود که
خدائی وجوددارد۰درصفحه  ۵۷کتاب
می خوانیم  « :فرمول  E=MC2با
خلقت نور درآیه ی سوم تورات و
نیز با ُرخداد بیگ بنگ که آغاز عالم
هستی می باشد همگام است ۰

(Eانرژی ) اشاره به روشنائی
نخستین در آیه ی مورد بحث  ،وآغاز
کائنات می باشد۰
(Mماده) منشأ آنچه اکنون درکائنات
وجوددارد ،است ۰درثانیه ی اول ،
کائنات شامل گاز وانرژی باحرارت
سرسام آور  ۱۰بیلیون درجه فارنهایت
بود ،سپس ازتراکم گازها ستارگان
وکهکشانها بوجود آمدند»۰درفصل
ششم کتاب که به تفسیر آیه چهارم
کتاب آفرینش اختصاص دارد :
«به تفسیرراشی  ،پیش ازآنکه
نوروتاریکی ازیکدیگر جداگردند ،
بصورت یک ترکیب ودرهم آمیخته
بودند  ۰به سبب نیکوئی نور  ،خداوند
مقرر کرد که ازاین پس باتاریکی
آمیخته نباشد وبصورت مستقل
درروز  ،جهان هستی را روشنائی
بخشد ۰به تفسیررامبان ‹ خداوند
دید که نیکوست› بدین معنی است
گه خداوند آن را موردپسندقرارداد
وهمیشگی نمود۰

یانوراولیه همان انرژی نهفته است
که دردل هراتم وجوددارد وبافرضیه
دانش فیزیک  ،احتباس نوردرپالسما
وهمچنین فرمول ریاضی اینشتین
همخوان است »۰
ودرفصل آخر کتاب می خوانیم :
« کائنات به طریق خاصی شکل داده
شده که حیات برروی کره خاکی
امکان پذیر است  ۰بطور مثال اگر قوه
جاذبه به میزان غیرقابل تصور حتی
 ۴۰ x 10ضعیف تر یا قوی تر می بود ،
خورشیدو منظومه شمسی بوجودنمی
آمدند وحیات بوجودنمی آمد ۰اگر
نسبت ماده برضدماده درلحظه بیگ
بنگ کمتراز یک بیلیون درصد تغییر
می یافت پیدایش زندگی ممکن
نبود ۰۰۰قوانین طبیعت بطوری تنظیم
شده وکامل می باشند که بعید بنظر
می رسد خودبخود وبطور تصادفی
بوجودآمده اند ۰این قوانین گزینه
آفریننده ای خردمنداست »۰
خواندن کتاب دانش تورات تاحد
زیادی بر آگاهی های ما می افزاید و
درعین حال که از تورات حرف میزند
همزمان مارا به دنیای نامحدودعلم می
کشاند  ۰خواندن این کتاب رابه همه
عاشقان علم و دانش توصیه می کنیم ۰
برای دریافت کتاب با تلفن زیر تماس
بگیرید:
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« نوشته های کباال (عرفان یهود) نیز
احتباس نوردرپالسما را تأیید میکند:
‹ درلحظه خلقت  ،خداوند یک خأل
بوجودآورد وذره ای ازنوراعلی
خودرا درآن قرارداد وسپس جهان
مادی ازآن بوجود آمد›درنوشتارهای
کباال نوراولیه ودربرخی دیگر نور
پنهان خوانده شده است نورپنهان

سمانه نوزری متولد تهران از
نویسندگان ونقاشان معاصر ایرانی
است ۰او فارغ التحصیل رشته فیزیک
با مدرک کارشناسی است  ۰خوداو می
گوید عالقه  ،افکار وجهان بینی اش
به هنر سبب شد که در کنار کارهای
علمی  ،به نقاشی پنوشتن نیز بپردازد۰
سمانه طراحی را درده سالگی وبا
کشیدن تصاویری با مداد و مداد ُکنته
شروع کرد ۰ودرسال  ۱۳۹۰بصورت
حرفه ای نقاشی با رنگ وروغن
راآغاز کرد وادامه داد  ۰بیشتر آثاروی
به سبک رئالیسم می باشند۰
کتاب میدان قرقی نخستین اثر

داستانی اوست که ویژگی اصلی آن
زبان ساده وروان آن است که به زبان
محاوره نزدیک است واتفاقات زندگی
را به تصویر می کشددرآغاز درباره
اسم میدان قرقی می نویسد:
« تو ده ما یعنی ‹باالش آباد› یه
میدونی هست بنام ‹میدان قرقی› ۰
اینکه چرا اسم این میدون رو قرقی
گذاشتند  ،خودش داستانی داره ۰
بعضی آدمهای غریبه که برای اولین
بار میان توی دهمون  ،ازمون می
پرسن  :اینجا یه زمانی پایتخت
قرقیزستان بوده ؟ وما می گیم  :نه۰
اونا هم می پرسن  :پس چرا اسم این
میدون رو قرقی گذاشتند؟ ومابراشون
توضیح می دیم :
باالش آباد یه ده کوچیکه با جمعیت
خیلی کم وآدمهای ساده و یه دست ۰
 ،همیشه
مردهای باالش آباد
شلوارهای گشاد می پوشیدندکاله
نمدی سرشون میکردندوگیوه پاشون
بود  ۰به سبیل هاشون هم پیه آب شده
گوسفند می زدند وچرب نگهش می
داشتند۰زنهاهم لچک سرشون بود
ودوسر لچک رو زیر گلوشون می
بستند وپیراهن های آستین بلند
ودامن های بلند می پوشیدتد۰
رفت وآمدمردم باالش آباد بیشتر با
پای پیاده یابااالغ بود ۰مثال اگر می
خواستند برای کاری به ده ناموس آباد
برن  ،مجبور بودند یک ساعت بااالغ
توراه باشند۰۰۰یه روز صبح که مابچه
ها دورهم جمع شده بودیم وبازی می
کردیم یه دفعه یه صدای بلندی که
تا اون زمان تو ده نشنیده بودیم به
گوشمون رسید۰۰۰مرادکرم از مینی
بوس پیاده شد ۰۰۰بعدباصدای بلند
گفت  :ازامروز به بعد دیگه همگی می
تونید با قرقی به هرجاکه خواستید
رفت وآمد کنید  ۰من وقرقی  ،مخلص
همتون هستیم وهرجا خواستین
برین خودم می رسونمتون  ۰کرایه اش
هم زیاد نیست  ۰۰۰ترمز مینی بوس
ازکارافتاده بود وباسرعت درحالیکه
از عقبش آتش زبانه می کشید به ته
دره می رفت  ۰۰ ۰شعله های آتش به
باال کشید ومینی بوس بکلی سوخت ۰

سمبلی باشد ۰سمبلی از یک چیز ی
که در زندگی مردم نقشی دارد ووقتی
آن چیز ازدست میرودپس ازسالها
برای مردم باارزش می شود ومردم آن
را گرامی می دارند۰
حال این چیز ازدست رفته ممکن است
شیئی یا ساختمانی یا گنجینه باارزشی
ویا یک میراث فرهنگی باشد۰
روستائی که زندگی سنتی خودرا دارد
ناگهان با یک مظهر زندگی ماشینی
روبرو می شود ۰
اما نه صاحب اتومبیل با عملکرد آن
آشنایی کامل دارد و نه شرایط منطقه
می تواند بسهولت جاده ای برای
حرکت مینی بوس ایجاد کند ۰نتیجه
پرت شدن مینی بوس به دره وسوختن
آن است  ،قبل ازآنکه زندگی مردم ده
را به آتش بکشد۰
میدان قرقی در وسط روستا قرار گرفته
است واین مرکزیت نشانه ای است
که همه نو آوری ها و ووسایل مربوط
به زندگی ماشینی در قلب زیستگاه
و زندگی ما جای می گیرد۰می بینیم
که مینی بوس که یک دستاورد عصر
ماشین است قادر به حفظ خویش
نیست و درآتشی که از وجود خوداو
برخاسته است می سوزد ونابود می
شود ۰واین پرسش بزرگ را دربرابر
ما می گذاردکه این عاجز چگونه می
تواند یک زندگی روستائی را که با
عصر ماشین سالهای دراز فاصله دارد
از تنگناها نجات دهد؟ نظایر این آتش
افروزان را در جامعه شهری خودمان
نیز به کرات تجربه کرده ایم و هرکدام
ازما نمونه ای از آن را می شناسیم ۰
شاید نویسنده ناخواسته چنین

ناصراویسی از پیشگامان نقاشی
مدرن ایران است  ۰او بهمراه چند
نفر دیگر ازهنرمندان برجسته ایران ،
نقاشی مارا از حالت مینیاتوری محض
به صورتی مدرن وقابل پسند برای
هرسلیقه ای تبدیل کرد ۰از عناصر
ثابت تابلوهای او می توان به اسب ،
زن  ،انار و خط فارسی اشاره کرد۰
ازویژگی های کار اویسی ایجاد تصویر
با کمترین خطوط و بیشترین رنگ
آمیزی است  ۰با دو دایره و چند خط یا
منحنی ساده تصویر زنی را می سازد
که چهارزانو برزمین نشسته است و
دنیایی ازرنگ و زیبایی را دراطراف
خوددارد ۰اسبهایش به همان اندازه
که طبیعت ،زیبایی را در وجود این
حیوان نجیب قرارداده است  ،زیبایند۰
کبوترهایش یا پرندگان دیگری که در
کنار اسبها یا زنها یا نشسته بر گلها
خلق می کند طبیعتی شاد و جالب
را می آفریند اما به زعم بسیاری در
بطن این فضای شاد نوستالژی موج
می زند ۰ناصراویسی که در منطقه ای
نزدیک پایتخت آمریکا در ویرجینیا
زندگی می کند براین باوراست که
آمریکا برای باال کشیدن هنرمند بر

اروپا برتری داردو از تجربه اش در مدت
اقامتش در مادرید می گوید که هرچند
درکنار نقاشان بزرگ اسپانیا و بلکه
جهان همکاری می کرد و با سالوادور
دالی نمایشگاه مشترک می گذاشت اما
درنهایت نمی توانست هنر خودرا آنطور
که خود می خواست عرضه کند ۰اما
آمریکا به دلیل آنکه فرهنگ های مختلف
را پذیرا شده است  ،هرهنرمندی امکان
عرضه کردن هنر خودرا دارد وبه همین
دلیل این جارا برای ادامه زندگی وفعالیت
های هنری اش انتخاب کرده است ۰
ناصراویسی فارغ التحصیل رشته
علوم سیاسی ازدانشگاه تهران است
و درمدارس هنری اروپابویژه ایتالیا
لیتوگرافی  ،نقاشی  ،طال کاری  ،سرامیک
و هنرهای دیگررا آموخته وتجربه ها
اندوخته است  ۰شغل اصلی او در دوره
پیشین دیپلمات بود ۰
او تا کنون کتابهای متعددی ازآثارخود
منتشر کرده است که همگی نایاب

هستند ۰کتابی که اخیرا ً از ناصراویسی به
دست ما رسیده است و مورد بحث ماست
« اویسی» نام دارد که انتشارات خانه
فرهنگ وهنرگویا درتهران دوسال پیش
آن را منتشر کرده است۰
ناصراویسی با آبرنگ  ،رنگ وروغن و
کوآش و کوالژوطالکاری برروی بوم ،
کاغذ  ،چوب ،فلزات و سنگهای قیمتی
و پارچه کار می کند  ۰از جمله کارهای
بسیار نفیس او تهیه روسری های
گرانبهایی است که با استقبال ایرانیان
و مردمان کشورهای دیگر قرارگرفته
است ۰سیلندر کوروش را نیز در
مقیاسی کوچک دردرون جعبه ای
بسیار نفیس عرضه می کند که بهترین
هدیه برای ایرانی و غیر ایرانی است
کتاب ناصراویسی بیشتر ویاشاید همه
صفحاتش به تصاویری از کارهای زیبای
ناصراویسی اختصاص داردکه باید آنرا
خرید و تماشا کرد ۰برای خرید کتاب با
آمازون تماس بگیرید۰

آزادی

میدان قرقی

نویسنده  :سمانه نوزری
ازانتشارات  :بوف  -تهران

کتابهای
رـسیده
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دانش تورات:

همخوانی نوشتارهای مقدس باعلم  ،شواهد تاریخی وکشفیات باستانشناسی
نویسنده  :دکترهمایون آرام
ازانتشارات  :آها -نیویورک

معلوم نشد که مراد کرم چطور تونست
الشه ی سوخته ی قرقی رو با خودش
به ده بیاره ۰ولی اینکارو کرد واونو
گذاشت وسط ده برای فروش ۰۰۰
چندسال گذشت ولی برای مینی بوس
سوخته هیچ مشتری پیدا نشد  ۰کم
کم مردم دور مینی بوس رو سنگ
گذاشتند وبعداز مدتی تبدیل به
یک میدون شد ۰اسم میدون راهم
گذاشتند  :میدان قرقی»۰۰۰
درداستان میدان قرقی  ،قرقی می تواند

تصوری را درذهن ما برجای می گذارد
و به دلیل اینکه در تهران زندگی می
کند و شرایط انتشارات و نویسندگی
را خوب می داند هرگز چنین منظوری
نداشته است اما درذهن من خواننده
چنین تصوری جان می گیرد که
مسئول این تصورهم خودمن هستم ۰
کتاب دربردارنده نقاشی های جالبی
است که تصویر روستاو مینی بوس و
میدان قرقی را بخوبی درنظر ما مجسم
می کند۰

خودرا درایران و در آمریکا واروپا

آزادی
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هنوزمدارس باز نشده بنابراین می
توانی هرروز پیش مابیایی رودربایستی
نکن.
نازنین گفت :از لطف همیشگی
شما ممنونم،باهوتن داشتیم در همین
باره صحبت می کردیم،نمی خواهم این
روزها که اودرتدارک سفر است هرروز
مزاحم شوم،همان پنجشنبه ی آینده
کافی خواهدبود،اگراحیان ًا در موردی
مشکلی داشتم که الزم باشد پیش از
پنجشنبه خدمت برسم،یقین ًامزاحم
خواهم شد.
ــ اوپس از خداحافظی بامادرم
درحالیکه ازمنزل ماخارج میشد،دست
راستش رادرحالیکه لبخندی برلب
داشت به عالمت خداحافظی تکان داد
که تاآن روز هیچگاه چنین حرکتی
را ازاوندیده بودم،او دراین ن ُه سال
که برای فراگیری درس نزدما می
آمد،پس از پایان کار وخدا حافظی
بامن وسپس بامادرم از خانه خارج
میشد،آن روز بامشاهده ی آن حرکت
ازاو،گویی قلبم را ازدرون سینه ام
بیرون می کشیدند،چقدرمعصومانه
ودل انگیزوموقرانه بود!؟
همین کار غیرمعمول همیشگی
ولی دلنشین او که تا آن زمان چندین
داستان عشقی خوانده بودم،جای
کمترین تردیدی ازبرایم باقی نگذاشت
که حاصل ن ُه سال تدریس وهم صحبتی
،دراونیزکششی
به سوی من به وجودآورده
است،ازآن روزبیش ازروزهای پیش
درانتظار فرارسیدن روزپنجشنبه
بودم،درسرتاسرهفته براین اندیشه
بودم که آیااودرخودچنین اعتماد به
نفسی رامی بییند که بی پروااز
عشق خود بامن بگوید ،اگر گفت
عکس العمل من باید چگونه باشد،وآیا
ابراز عشق ودلدادگی درشرایط
سنّی من واو درست وعاقالنه خواهد
بود؟درتمامی درازای آن هفته می
خواستم تنها باشم ،گاه درطول اتاق
راه می رفتم وگاه روی تختخواب
دراز می کشیدم وچشمهایم را به
سقف اتاق می دوختم تادرسکوتی

آزادی

دل در گرو عشق من دارد منتها به
خاطرشرم ویژه ی دختران معصوم
ِ
وپاکدامن ازابراز صریح آن خودداری
میکند،فکر میکردم که او با قدرت
درک وذکاوتی که دارد نیاز چندانی به
آموختن درس درخارج از کالس درس
نخواهدداشت،بنابراین ازبرایم شکی
باقی نمانده بودکه مسأله ی درس
ومشق بهانه ای بیش نیست که اورا
به گریستن واداشته است،براین خیال
بودم که نازنین گفت:از توضیحاتی که

داده ای دلگرم شدم،همانگونه که
گفته ام نگران درسهایم بودم،شنیده
ام دروس دوره ی دوم دبیرستان
مشکل تراست،اینک که میگویی
درهرفرصت نزدپدرومادرت خواهی
آمد نگرانیهایم برطرف شد ،برو به
سالمت،امیداست مانند همیشه موفق
باشی.
بااین گفته ی اخیرش گویی
یک سطل پراز آب و یخ راآنهم در
فصل زمستان ودرهوای آزاد برسرم
ریخته باشند،خیلی تولب رفتم ویخ
کردم،با خودم گفتم چه خیال خامی
درسر می پروراندی،میخواستی
دردیدارآینده مراتب عشق ودلدادگی
ات را بااودرمیان بگذاری،حال بااین
حرفهاکه آب پاکی راروی دستت
ریخته است چه خواهی کرد؟ازسویی
دیگرعشق من نسبت به اوچیزی نبود
که بتوانم ازاودست بردارم و...
پس ازلحظاتی سکوت که
بین مابرقرارشده بود،با صدایی که
اثررنجیدگی ازآن آشکاربود،گفتم:پس
گریه ودغدغه تو ازرفتنم به تهران فقط
به خاطر درسهایت بودنه از جهت
دوستی ویگانگی که به آن اشاره کرده
بودی!
ــچشمهایش رابه چهره ی من
دوخت وگفت:نمیدانم امشب ما دونفر
را چه شده که یامن ازکارتو برداشت
وارونه میکنم ویاتو از حرفهای من
برداشت نادرست که تا به امروزاز
رفتاروگفتارما اینگونه برداشت نمی
شد،چراامروز مانتوانستیم به درستی
ادای منظور کنیم!؟اجازه بده درباره ی
آنچه که گفته بودم توضیح مختصری
بدهم تارفع هرگونه سوء تفاهم
بشود،زمانیکه گفتی درهرفرصت
که پیداخواهی کردبرای دیدار
پدر ومادرت خواهی آمدآنقدرذوق
زده شدم که حدّوحساب ندارد،نه
تنها به خاطر درسهایم،وبه خاطر
ماطی سالهای
روابط گرم خانوادگی
ّ
دراز وارادتی که پدرومادربزرگم
نسبت به پدرومادرت دارند،باورکن
که صرفنظر ازاینهاطبیعی است

که حاصل نه سال هرپنجشنبه ها
درکنارهم بودن،موجب نوعی عادت
ودلبستگی می شود،سپس درحالیکه
لبخندبرلب داشت افزود:به ویژه ن ُه
سال درکناراستادی بودن که موفق ّیت
چشمگیرشاگردش به خاطر تدریس
خوب وزحمات اواست ،اعتراف میکنم
که به گردن من خیلی حق داری ومن
مدیون ومرهون تو هستم.
ــدرحالیکه ازسخنان نازنین
احساس خوبی به من دست داده
بودگفتم :ازبرداشت نادرستی که
ازسخنان تو کرده ام پوزش می خواهم.
نازنین گفت:الزم میدانم که پیش
ازرفتنت به تهران مطلبی را باتو
درمیان بگذارم که به خاطر گفتگوهای
طوالنی وازقبل پیش بینی نشده،وقت
کافی برای ادای مطلب وپرداختن
به آن نیست،چراکه قراراست امشب
چندنفری ازدوستان پدربزرگ به
مهمانی شام بیایند والزم است که
به مادربزرگم کمک کنم،پنجشنبه
ی آینده دردیداری که باهم خواهیم
داشت درآن باره صحبت خواهم
کرد،سپس افزود :راستی نگفتی که
پنجشبه ی آینده به تهران خواهی
رفت یا نه؟.
گفتم :ده روزدیگر به تهران
خواهم رفت،بنابراین پنجشنبه ی
آینده درخدمت تو خواهم بود.
ــ دراین لحظه،اوازجایش
برخاست وبامن خداحافظی کردوازاتاق
خارج شدوبرای خداحافظی بامادرم به
اتاق وی رفت .
صدای مادرم راشنیدم که خطاب
به نازنین گفت:عزیزم گویاامروز
درس مشکلی داشتی که کمی به
درازاکشید،آیا اطالع داری که هوتن
چندروزدیگر جهت ادامه ی تحصیل
به تهران خواهد رفت،من این خبررا
دیروزبه دختر آقا که به دیدنم آمده
بود گفتم،توصیه ی من به تو این
است که دراین چندروز تامی توانی
درباره ی تمرین درسهای سال بعدت
از اواستفاده کن،منهم ازاو خواهم
خواست که کوتاهی نکند،چون
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ــ درپاسخ دیدگاه نخست تو
خانم خوب باید بگویم که نگران تمرین
درسهایت نباش فکرش را کرده ام وآن
اینکه چون فاصله ی شهر ماتاتهران
چندان دورنیست،بنابراین درهر
ِ
تعطیالت حتی دوسه روزه ویادرهر
فرصت مناسب برای دیدار پدر
ومادرم وکسانیکه خیلی دوستشان
دارم خواهم آمد،دوربودن از عزیزان
ودوستان خوبی چون خانواده ی شما
وچندتن دیگر به راستی ازبرایم مشکل
است،من به زندگی کردن درکنار
این مهربانان عادت کرده ام،بایدزود
به زودباآنان دیدارتازه کنم،بنابراین
باهربارمراجعت به مرور درسهای
گذشته وفراگیری درسهای آینده ات
خواهیم پرداخت وازاین بابت به تو
قول میدهم،وامادر مورداینکه گمان
برده ای که تورا بیگانه می پنداشتم
،باید بگویم که مراتب دوستی والفت
گرم خانواده ی ما وشما زبانزد همه
هست ونیازی به تأییدآن به قیدسوگند
نیست،آنچه که انگیزه ام برای نگفتن
بود این بود که می خواستم خبرقبولی
ام را غافلگیرانه به توبدهم ولی می
بینم که تصمیم درستی با توجه به
حساس بودن تونگرفته بودم واز این
ّ
جهت پوزش مرا بپذیر.
ناگفته نگزارم که دلشورگی
ونگرانی نازنین از رفتنم به تهران به
ویژه ابرازاینکه خودرا نسبت به ما
ً
قلبأ
بیگانه نمیدانست،دربادی امر
خوشحالم کرده بود،چراکه برداشتم
از گفته هایش این بود که اونیز

نی
انز ن

دلخواه به آنچه که باید به نازنین ابراز
کنم بیاندیشم وگاه به خود میگفتم
اگرآنگونه که فکرمیکنی اودرباره
عشق خود نسبت به تومطلبی نگفت
وغرض او طرح مسأله ای دیگر بود،
آیا درچنین صورت حاضری روراست
آنچه که در درونت میگذرد بااودرمیان
بگذاری واگر پاسخ او منفی بود آیا
قدرت شنیدن آن را داری؟اعتراف
میکنم که پاسخ درستی دربرابراین
پرسشهای درونم نداشتم.
درآن هفته ی کذا،روزها
ولحظات از نظر من به طرز عجیبی
آهسته میگذشت،تمامی ساعات عصر
پنجشنبه ایکه قراربود نازنین به
منزل مابیاید،چشمانم به دردوخته
شده بود،تصمیم گرفته بودم عشقم
رابدون هرگونه پرده پوشی به او اعالم
کنم وبگویم اگراوبه خواسته ام پاسخ
مساعد بدهد ،پس از دریافت دانشنامه
ی مهندسی،بااو ازدواج خواهم
کردواگر ازروی ُحجب نتوانسته باشد
شخص ًا به خواسته ام پاسخ دلخواه
بدهد،ازاوبخواهم پیشنهاد مرابا
پدرومادربزرگش درمیان بگذارد،علت
این تصمیم عجوالنه به این خاطربود
که نگران بودم مبادا درخالل
مدتی که به تحصیل دانشگاهی
مشغولم،خواستگاری برای نازنین پیدا
شود وچون آحسن ودخترآقا از ن ّیات
من نسبت به نوه شان بی خبرند،به
خواستگار پاسخ مساعد بدهندونازنین
نیزپس از دریافت دیپلم دبیرستان
به این کاررضایت دهد،اینها ازجمله
رئوس مسایلی بود که من درهفته ایکه
گذشته بودبه طرح آن درمخ ّیله ام
پرداخته بودم.
باخود می گفتم ازسوی
پدرومادرم که نازنین را بسیار دوست
دارند،نگرانی چندانی ندارم،شاید تنها
مشکل ،شرایط سنّی وتحصیلی ام
باشد که آنهم باانجام مراسم نامزدی
قابل حل است ،ازسوی خانواده ی
نازنین نیز درصورت آگاهی آنان از
خواسته ام دغدغه ای نداشتم ،ومطمئن
بودم که آنان عالوه برارادت ویژه ایکه
نسبت به پدرومادرم داشتند نسبت
به من دلبستگی ومح ّبت بسیارابراز
می کردند ،ومطمئن بودم که اگر
درباره ی ازدواجم با نازنین لب ازلب
بگشایم باآغوش بازواستقبال گرم آنان
روبروخواهم شد،به همین خاطر تصمیم
گرفتم درصورتیکه نازنین به هر علت
نتواند پاسخ مساعد به پیشنهادمن
بدهد،پیش از رفتنم به تهران خواسته
ام را آشکارابه آ حسن ودخترآقا وپدر
ومادرم ابراز نمایم ،ولی گاه ازابراز این
مطالب به آنان مردّد میشدم وآن را
از ناپختگی خود میدانستم وبه گفته

ی مشهور«آنچه می ریسیدم ،دوباره
پنبه اش
می کردم» عجب حالی داشتم!
باالخره پس از یک انتظارطوالنی
ونفس گیر،عصرپنجشنبه فرارسید
ومن درحالیکه دراتاقم باقلبی
ُملتهب از آشفته حالی به این سو
وآن سو میرفتم،چشمانم را همچنان
ازپشت پنجره ی اتاق به دردوخته
ودرانتظارآمدن نازنین بودم،که زنگ
در به صدا درآمدوخدمتگزار خانه دررا
بازکرد ونازنین وارد خانه شد وطبق
معمول به دیدار مادرم رفت تا به
اوادای سالم واحترام کرده باشد،پس
از لحظاتی صدای چند ضربه ی انگشت
به د ِر اتاقم را می شنوم،بادعوت من
برای ورود به اتاق،واردشدوسالم گفت
وبا گامهای آهسته به سوی جایگاه
همیشگی اش قرار گرفت،اما این
بارندانستم روی چه انگیزه ای برخالف
دفعات پیش روی صندلی ننشست،
پاسخ سالمش رادرحالیکه لرزش
خفیفی درآهنگ صدایم بود،دادم
وبااشاره ی دست ازاوخواستم که
بنشیند،چهره اش راگرفته ودرهم
دیدم ،به نظر می رسید که ساعتها
ویاشب قبل دچار
بی خوابی کشیده
ِ
تب ولرز شده است،چشمانش گواهی
میدادکه ساعتها گریسته است.
تاب نیاوردم وبه جای اینکه به
تدریس به پردازم گفتم :خسته به نظر
می آیی،آیا خدای نکرده کسالتی
داری؟اگر این چنین است ویاحال
وحوصله نداری به نظر من بهتراست
کنی،کاردرس
استراحت
ب ِ َروی
را می گذاریم برای یکی دوروز
دیگر،من حداقل تا سه الی چهارروز
دیگردرخدمت خواهم بودو...
هنوز سخنانم به پایان نرسیده
بود که دیدم دانه های اشک از گوشه
چشمانش روی گونه های زیبایش می
باتعجب پرسیدم :ممکن است
غلتد،
ّ
بگویی برای چه گریه می کنی ،گریه
ی تو این بار ازبرای چیست،آیا خدای
نکرده اتفاق بدی برای خانواده ی ات
روی داده است!؟
بادستمالی که دردست داشت
اشکهایش را پاک کرد وباصدایی
بُغض آلود گفت :چیزیم نیست وبال
فاصله کیف محتوی کتاب ودفترش
را روی میزنهاد ودفتروکتابی ازآن
بیرون کشیدوگفت :من حاضرم وآنگاه
درحالیکه دفتری را دربرابرمن می
نهاد افزود،بفرمایید این هم دفتر حل
مسایل،فکرمیکنم درحل چند مسأله
ایرادداشته باشم.
بالبخند ساختگی گفتم:تاعلت
گریه ات راندانم به درس ومشق
نخواهم پرداخت.

گفت:آیا اینهم ازوظایف
که
من
آموزگاراست؟
یک
به تو گفتم چیزیم نیست.
گفتم :آری وظیفه ی یک
آموزگاردلسوزاین است که دردرجه
ی نخست بداند که آیاحال وهوای
مناسب برای تدریس هست یانه،چراکه
اگر حال وهوای شاگرد مساعد برای
فراگیری نباشد،کوشش آموزگار برای
آموزش ،حکم آب درهاون کوبیدن
است،وانگهی روابط ماباشما تنها رابطه
ی شاگردوآموزگاری نیست،غم ودرد
شما،غم ودرد ماهم هست واین گفته
دوستی گرم خانوادگی
طی سالها
ِ
ّ
بارها به ثبوت رسیده است،اگر نزد
من گریه نمی کردی واینگونه ناراحت
به نظر نمی رسیدی،طبیعی بود که
منهم دراین باره حرفی نداشتم ،لطف ًا
بگو آیا ازدست من ناراحت شده ای
یا همانگونه که پرسیده بودم برای
خانواده مسأله ای پیش آمده است،به
هر حال بااین حالی که داری نمی
توانم وظیفه ام را به خوبی انجام دهم،
ضمن ًایادآور می شوم که هفته ی پیش
گفته بودی که می خواهی مطلبی
را با من درمیان بگذاری ،آن مطلب
چیست؟
اودرحالیکه چشمانش رابه
دستهایش که روی میز بود دوخته
بود وبا انگشتانش ورمی رفت،
باصدایی لرزان گفت:پدرومادربزرگم
خوشبختانه سرحالند ودغدغه ای از
هیچ بابت ندارند،نمی دانم آن روزچرا
چنان حرفی اززبانم درآمد،من که
جرأت بیان آنچه که دردرونم می
گذرد ندارم،نمی دانم چرا چیزی گفتم
که اکنون برای ابرازآن لنگ مانده
ام،درطول هفته خیلی فکرکردم،دیدم
قادر به گفتن آن نیستم ،ازتوهم
خواهش میکنم که گفته ی هفته ی
پیش مرا فراموش کنی.
گفتم:بنا به آنچه که گفته ای نشان
میدهد که مطلبی دردرون سینه داری
وچون احساس میکنم که می تواند
احیان ًا به من نیز مربوط باشد،بنابراین
سخت دلواپس ونگرانم،خواهش
میکنم بدون هرگونه رودربایستی
وخجالت مطلبت را بگو،مطمئن باش
اگررفتاری کرده ام که سبب ناراحتی
ورنجش تو شده است از تو پوزش
خواهم خواست،اگرچه دردرس پیش
سوء تفاهمات بین ما ازبابت رفتنم به
تهران برطرف شده بود،امایقین ًا این بار
قض ّیه باید خیلی حادّتر بوده باشد که
این چنین آشفته ودرهم شده ای.
گفت :آقاهوتن این چه حرفی
است که می زنی،خدانبخشد مرا
اگر ازرفتاروگفتارتوکمترین رنجش
وآزردگی داشته باشم ،حال که

مجبورم می کنی ،میگویم تارفع هرگونه
تردیدشده باشد،آری ناراحتم،خیلی
هم ناراحتم،.سپس چشما نش را
ازپنجره ی اتاق به آسمان دوخت
وسکوت کرد،گویی همچنان دربیان
مطلب اش مردّدبود،اومرابرای دقایقی
درانتظاری مالل آورگذاشت ،دلم می
خواست هرچه زودتردهان بازکندواز
آنچه که درانتظار شنیدن آن بودم
بگویدتا منهم مراتب عشق ودلدادگی
ام راراحت تر بیان کنم وعهدوپیمان
ازطی
الزم رابرای یک پیونددایمی پس
ّ
دوره ی دانشگاهم بااودرمیان بگذارم.
حد مرا برای
اووقتی انتظاربیش از ّ
شنیدن سخنانش دیدگفت:نمیدانم
چگونه واز کجاشروع کنم،سپس مکثی
کردودرحالیکه بااوراق دفتری که روی
میز وزیر دستهایش بود ورمی رفت
چنین ادامه دادکه:ازتو خواهش می
کنم که بیش ازاین اصرارنکنی ومرا
به حال خودوا بگذاری وبه درس
برسیم،اگرچه همانگونه که گفته ام
چیزی مرارنج میدهد ولی نگران من
نباش وآنگاه با لبخندی تلخ افزود،این
آخرین رو ِزدرس ومشق غنیمت
است،ممکن است آنچنان مشغول
درسهای دانشگاه بشوی که فرصت
گاه به گاه سرزدن به مارانداشته باشی
وشایدزیبارویان تهرانی خیال همه ی
ماراازسرت بیرون کند همانگونه
که برسرراه برادرت آقاهوشنگ
قرارگرفتند وبه ندرت دست ازتهران
برمیدارد.
من که ازطفره رفتن اوازبیان آنچه
را که دردرون سینه اش داشت به ویژه
زمانی که اشاره به برادرم کرد،بیش از
پیش به این باور نزدیکتر میشدم که
اودل درگروعشق من نهاده وازرفتنم
به تهران نگران ازدست دادن من
است سعی کردم با سخنانم اورابه
گفتن آنچه راکه درانتظار شنیدنش
گفتم
کنم،بنابراین
بودم،وادار
فکر می کردم صرفنظر از رابطه ی
نزدیک شاگردی وآموزگاری،آنقدرها
بهم نزدیک شده ایم که حتّی می
توانیم محرمانه ترین رازودردنهان
خودرانزد هم افشا کنیم ،تا کمی
سبک شویم،فکر میکردم دراین ن ُه
سال می توانم درجای یک قطعه سنگ
صبورایفای نقش کنم،اگر هفته ی پیش
نمی گفتی که درنظرداری درباره ی
مطلبی بامن صحبت کنی مرابه وسوسه
ونگرانی نسبت به حالت نمی کشاندی،
حال که می بینم آنقدرها محرم
ونزدیک نیستیم،حرفی نیست،هرطور
که میل تواست رفتارکن،بهتراست
برویم سردرس ومشق،ابتدابه دفترحل
مسایل می پردازم
بقیه درصفحه ۴۸

ادامه از شماره پیش

استتباع
استتباع به معنی چیزی درپی داشتن
ودر اصطالح آن است که کسی را
ذم چنان وصف کنند که
درمدح یا ّ
درضمن یکی از اوصاف او  ،صفت
ممدوح یا مذموم دیگرش نیز یاد
کرده شود۰
قسم اول را که متصمن مدح و ستایش
باشد دراصطالح بدیع مدح موجه
گویند وکلمه موجه بمعنی دو رویه
است ۰
قسم دیگررا که در مورد مذمت
ذم
ونکوهش باشد  ،نیز می توانیم ّ
موجه نام بدهیم ۰
مثال مدح موجه :
ُخلق او همچو َخلق او ست َح َسن
جان او همچو رای او روشن(سنا)
مثال ذم موجه :
آش او همچو چشم او بد شور
نان او همچو باطن او کور(سنا)
مثال دیگر از ظهیرفاریابی:
زلفت به جادویی ببرد هر کجادلی
وانگه به چشم وابروی نامهربان دهد
درضمن اینکه زلف محبوب را به
جادویی ودلبری وصف کرده چشم
وابروی اوراهم به نامهربانی یاد نموده
است ۰

توجیه = محتمل الضدین

آزادی

آن است که سخن را دوروی باشد یک
روی مدح و ستایش و یک روی مذمت
جد و به
ونکوهش ؛ یا به یک احتمال ّ
احتمال دیگر  ،هزل وشوخی وامثال
آن ؛ وبدین سبب آن را ذووجهین
نیز می گویند ۰مثال درمورد کسی که
یک دست نداشته باشد بگویند« :
کاش هردودست او مثل هم بود »۰این
عبارت محتمل ضدین است  ،چرا
که ممکن است مقصوداین باشد که
هردو دست او سالم و برجا یا دست
دیگرش هم بریده باشد۰
رشیدوطواط برای این صنعت ازگفته
خود این بیت را مثال آورده است :
ای خواجه ضیا شود زروی تو َظ َلم
باطلعت تو سور نماید ماتم

ترکیب جمله  ،قابل دو احتمال متضاد
است  ۰یکی اینکه روشنی وشادی
مبدل به تاریکی وماتم شود ودیگر
عکس آن  ،که تاریکی وماتم  ،بدل
به روشنایی و شادمانی گردد۰

تلمیح
یعنی به گوشه ی چشم اشاره کردن؛
ودر اصطالح بدیع آن است که گوینده
درضمن کالم به داستانی یا مثلی یا
آیه وحدیثی معروف اشاره کند،
چنانکه سعدی راست :
گرش ببینی ودست ازترنج بشناسی
روابود که مالمت کنی زلیخارا
اشاره است به داستان زلیخا که زنان
مصر اورا درعشق یوسف مالمت می
کردند  ،اما چون چشم مالمتگران به
یوسف افتاد چندان خودرا باختند
ومضطرب شدند که بجای ترنج
دست خودرا بریدند۰
نیز حافظ راست:
یارب این آتش که در جان من است
سرد کن آنسان که کردی بر خلیل
تلمیح است به داستان حضرت
ابراهیم خلیل اهلل که اورا درآتش
فکندند وآتش بروی بَرد وسالم
گردیدوگزندی بدو نرسید۰

حشو
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که آن را اعتراض الکالم قبل التمام
نیز گویند ،آن است که در اثناء بیت یا
قرینه ی نثر  ،جمله معترضه یا کلمه
ای زاید بیاورند که در معنی بدان
احتیاج نباشد و آن برسه نوع است:
 -۱حشو ملیح  -۲حشو متوسط -۳
حشو قبیح
 -۱حشو ملیح  :آنچه را چزو صنایع
بدیع می توان شمرد  ،حشو ملیح
است که آ ن را حشو لوزینج (= حشو
لوزینه) نیز می گویند ۰یعنی جمله
معترضه یا کلمه زاید ازقبیل د عا
و خطابها وکنایات بجا وبمورد که
وحسن کالم باشد
موجب مزید رونق ُ
مانند:
دی  -که پایش شکسته باد -برفت
گل  -که عتمرش درازباد  -آمد
جمله دعایی (پایش شکسته باد»

درمصراع اول و « عمرش درازباد» در
مصراع دوم حشو ملیح است ۰
 -۲حشو متوسط :آن است که نه
بررونق وعذوبت سخن بیفزاید ونه
چیزی ازآن بکاهد۰
 -۳حشو وقیح :آن است که بکلی
زاید وبی لفایده وموجب خلل وعیب
لفظ ومعنی باشد ۰درکتاب المعجم
برای حشو قبیح این بیت را شاهد
آورده است:
گر می نرسم به خدمتت معذورم
زیرا رمد چشم و صداع سرم است ۰
ذکر «سر» با «صداع» و« ر َمد » با
«چشم» حشو قبیح است ۰

ایغال والغاء
ایغال در لغت به معنی دور برفتن
درشهرهاست ودراصطالح مرادف
حشو ملیح است ۰آن طور که ما آن
صنعت را به میانه ووسط و آخر سخن
تعمیم دادیم ۰
اما در کتب بدیع  ،آن را چنین تعریف
کرده اند که  :شاعر مقصد خودرا
تمام بگوید وچون به قافیه رسد لفظی
بیاورد که معنی بیت بدان مؤکدتر
وتمام تر گردد۰
اما الغاء  :دراصل به معنی سخن
لغو وباطل وبیهوده گفتن است ؛
ودراصطالح می توان آن را مرادف
حشو متوسط شمرد۰

ُل َغز یا چیستان
لغز که در اصطالح ادبای فارسی
آنرا چیستان (= چیست آن)نیز می
گویند درریشه ی اصلی لغوی  ،به
معنی پیچیدگی وپوشیدگی است
ودراصطالح آن است که از چیزی
صریح نام نبرند اما اوصاف آن را چنان
برشمارند که شنونده ی روشن طبع
صاحب ذوق  ،ازشنیدن آن اوصاف ،
پی به مقصد گوینده ببرد۰واین
صنعت اگر با شیوایی الفاظ و ابتکار
معانی توأم شده باشد  ،پیش اهل
ادب بسیار مهم وگران مقدار  ،ومیدان
هنرنمایی شعرای بزرگواراست ۰
مثال درلغز شمشیر از عنصری:
چیست آنآب چوآتشوآهنچونپرنیان

معما (= المعمی)
آن است که نام کسی یا چیزی را
درضمیر پوشیده دارند و اوصافی با
رموز واشارات برای آن بیاورندکه فهم
مقصود  ،محتاج فکر وتأمل واعمال
ّ
وحل وعقد
قلب و تصحیف وتشبیه
وحساب سیاق واعداد ابجد ونظایر
آن باشد چنانکه در معمای «خسرو»
گفته اند:
نام بت من اگر بپرسی
سیبی ست نهاده برسر سرو
باید از کلمه ی « سیبی ست» منتقل
شوند به « سی بیست» یعنی
(۲۰ضربدر)۳۰که ششصد می شود
واین عدد درحساب ابجد  ،حرف «خ»
است  ،که چون آنرا برسر کلمه «سرو»
بگذاری «خسرو» از کار درمی آید۰
معما به اسم مسعود:
چو نامش بپرسیدم  ،از ناز ،زود
به دامن چوبرخاست بربط بسود
به تازی بدانستم آن رم ِز او
که نامش زبربط بسودن چه بود۰
س عود» یعنی بسودن
مقصود « َم ِ
ولمس کردن عود(= بربط) است ۰
ونیز معما به نام بلقیس:
گربخواهی نام آن زیبا رخ سیمین بدن
برقلب قلب ِ قبلب زن
قلب قلب را
ِ
رو تو ِ
مقلوب کلمه قلب را که « بلق» است ،
چون بر مقلوب حرف وسط کلمه
قلب یعنی «الم» که به حساب
ابجد « سی» ومقلوب آن «یس»
است بپیوندن « بلقیس» می شود۰
ازقدیم
توضیح ًا  :معما گویی
درشعرفارسی بوده  ،اما عمده ی رواج
وشیوعش ازقرن هشتم هجری است
که کم کم به صورت فنی مخصوص با
اصطالحات تازه ی بسیار بیرون آمد؛
ودرمدت دوسه قرن کتابها درآن
موضوع تألیف وعمرها دراین کار
بیهوده تضییع شد
«پایان»

منوچهر برومند  -پاریس

ّ
جـذاب شـعر ناب اسـت.
دـر جلـوهء
ولـى دريغ كه شـاعر شـيرين سـخن
گرانقدـرى ماننـد اوبـا آن طبـع لطيف
افسـونگر و حضـور چشـمگيرى كه در
صف نخسـتين شـعراى معاصر داشت،
بـراى كمتـر كسـى از عمـوم مردـم
شـناخته شـده اسـت ،تـا با وقـوف بر
علـ ّو مقـام شـاعرى و جايـگاه واقعـى
ادبى اش در ردهء سخن گستران بزرگ
زمان شـهرت عـام يابد! بـه تبع همين
ناآگاهـى جمعـى اسـت ،كـه هنگامى
كه پس از هشـتاد سـال حضور مستمر
در عرصهء سـخنورى ،چشـم از ديدار
فروبسـت ،و شـمع وجود و نور شـهود
يكصـد و چنـد سـاله اش از فروزندگى
بـاز ماند ،دـر مواجهـه با سـردى و بى
اعتنايى قدر ناشناسـهء كارگـزاران امور
ارتبـاط جمعى و دسـتگاه هـاى نقل و
نشـر خبر يادى در خور شـأن او نشـد.
بزرگداشـتى كه شايستهءشـاعرفحل و
اديـب بارعـى چـون او باشـد ،برگـزار
نگرديـد .جز مـورد مختصـر و بى رنگ
كه بيشـتر جنبهء رفع تكليف داشـت،
و بـه آن بسـنده شـد ،دـر ُمعـزّاى آن
سـخنور گزيده گـو ،كه در بيـان معانى
بديع و تلفيق انديشـه هاى نو ،دسـتى
قـوى داشـت ،كارى صـورت نگرفت و
قدـر واقعى آن شـاعر توانـا ،در زندگى
و مـرگ ناشـناخته ماند!

شرح احوال:

علـى صدـارت فرزنـد حـاج ّ
ملا
مح ّمـد مجتهـد اردكانـى و حاجيه بانو
سـكينهء نصيـرى طوسـى بـود ،پدـر
بزرگ مادرى اش سـلطان العلماءمح ّمد
حسـين آسائى نام داشـت .و پدر بزرگ
پدـرى اش ،حـاج مح ّمـد حسـين بـن
حاج عبدالغني اردكانى ناميده مىشـد.
سلسـلهء نسـبش به خواجـه نعمت اهلل
فرزنـد خواجـه نصيرالدين طوسـى مى
رسـيد .از اين رو پدـر و برادران و ديگر
خويشـاوندان پدـرى اش بـه نصيـرى
طوسـى معروف بودند .نـام خانوادگى
صدـارت گزينـش او ،بـه قصـد تمايـز
شـخصى است.
صدـارت دـر سـال هزارودويسـت
وهشـتاد و پنج خورشـيدى دـر خانهء
اعيانـى پدـرش دـر محلـهء چرخـاب
ِ
اردـكان يزد ،چشـم به جهان گشـود.

زادگاهـى كه به روال معمارى اشـرافى
ِ
عمـارات
دـورهء قاجـار ،مشـتمل بـر
كاله فرنگـى و تأسيسـات بادگيـر و
پايـاب و تزيينـات گـچ بـرى زيبـا و
درهـاى مشـ ّبك مزيّن به شيشـه هاى
رنگارنـگ چشـم نـواز بـود .از همـان
آغـاز كودكـى طبـع خوگـرش را بـا
مظاهـر زيبائىكـه سـاخته وپرداختهء
دسـت كارآمد و ذوق هنرور پيشه وران
و معمـاران هنرمنـد محلـى بود ،آشـنا
كـرد .باعـث انـس و الفتـى بـا زيبائى
شـد ،كه تـا پايـان عمر همدـم و همراه
هميشـگى او بود.
وى پـس از طـى دورهـاى آمـوزش
ابتدائى و متوسطه در اردكان و اصفهان
كـه همزمـان بـا تحصيل علـوم قديمه
در مدـارس علميهء
اردـكان و مدرسـهء چهاربـاغ اصفهان
بود ،جهـت ادامهء تحصيل در رشـتهء
حقـوق بـه تهـران رفـت .دـر سـال
هزاروسـيصدوچهارده خورشـيدى از
دانشـكدهء حقـوق و علـوم سياسـى
دانشگاه تهران دانشـنامهء كارشناسى
گرفـت .پـس از چندـى در دههء سـى
بامسـافرت مطالعاتـى بـه پاريـس بـه
اخذ مدرك دكتراى حقوق از دانشـگاه
سـوربن توفيق يافت .در پى تحصيالت
حقوقى از سـال هزاروسيصدوشـانزده
به اسـتخدام وزارت دادگسترى درآمد.
مراحـل مختلف مشـاغل قضائـى را از
خدمت نه سـاله در دادگسترى شرياز
تارياسـت دادگسـترى كرمانشـاه و
تصدّـى بـر كل دادگاههـاى اسـتان
تهـران و نيـز دـاورى در ديـوان عالى
كشـور را بـر عهدـه گرفـت ،تاعاقبت
با توشـه اى كرامند از سـوابق پارسائى
ادارى بازنشسـته شـد .پـس از عمرى
نامـورى بـه سخنسـرايى و خدمـت
قضائى و داورى نيـك نامانه در نوزدهم
بهمن ماه سـال هزارو سـيصد و هشتاد
وشـش خورشـيدى سرنوشـت محتوم
مـرگ راپذيرفـت .
دـر اردكان يزد به خـاك آرميد .از آنجا
كـه مايل بـود ،بانى باقيـات و صالحاتى
راقيـه باشـد .بنابـر وص ّيـت وى مبلـغ
پنـج ميليـارد تومـان از محـل ثلـث
اموالـش بـه توسـعهء بناى در دسـت
سـاختى بـه مسـاحت تقريبـى يازده
هـزار متر مربـع در بيمارسـتان ضيائى

اردكان تخصيـص يافت،تا بهره بردارى
از ظرفيـت نودوپنـج تختخوابـى آن
بيمارسـتان به دويسـت وبيست وپنج
تخـت خـواب افزايـش يابد.

ادب آمـوزى و ورود به جرگهء
سخنوران :

صدـارت بـه مـوازات دانـش جويى در
دانشـكدهء حقوق تهران ،بـه فراگيرى
مبانـى و مبادـى ادبـى پرداخـت .بـه
منظـور آموختـن فنـون سـخنورى و
تربيت قريحهء شـاعرانه اش  ،به حضور
دـر انجمن هـاى ادبـى كـه از اصفهان
آغـاز كردـه بـود ،ادامه دـاد .بـه ويژه
آنكـه مـى ديـد ،در ايـن مجامـع مى
توانـد با مشـاهير اسـتادان زمـان كه
سـاكن تهران بودند ،معاشـر باشد ،واز
حضور في ّاض وادب پرورشـان در جهت
تكميـل وتتميم دانسـتنى هـاى ادبى
بهره ور گردد .دـر آن زمان انجمن هاى
ادبى پر شـمارى دـر تهران
برقرار بود ،از جمله انجمن ادبى دارالفنون
به رياست اديب السلطنهء سميعى،
انجمن ادبى حكيم نظامى به رياست
وحيد دستگردى  ،انجمن ادبى ايران به
رياست شيخ الرئيس محمد هاشم ميرزا
افسر ،انجمن دانشوران به رياست
عادل خلعت برى ،انجمن فرهنگ به
رياست ترجمان الممالك فرهنگ كه
ترويج ادب فارسى را با حضور كارساز
استادان بزرگ زمان بر عهده داشتند.
صدارت در اغلب اين انجمن ها ،كه به
قصد نقد نظم و نثر و آموزش شاعرى و
نويسندگى تشكيل مى شد ،شركت مى
كرد و اُسلوب سخنسرايى و نويسندگى
و درست نويسى را از صاحب نظرانى مى
آموخت كه به ويراستارى سروده ها و
نوشته ها مى پرداختند .برنامهء آموزشى
اين انجمن ها به اين گونه بود ،كه شركت
كنندگان به دو گروه مفيد و مستفيد
تقسيم مى شدند .مفيدتان موظف
بودند ،آموخته هاى خود را به مستفيدان
بياموزند .و در طى طريق ادب آموزى
آنها را به خواندن آثار استادان پيشين
راهنمايى كنند .به گونه اى كه مستفيد
به دانستنى هاى خود ،بسنده نكند ،فرغر
طبع خود را به درياى قريحهء گويندگان
بزرگ پيوند دهد ،صدارت اين همه را
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی

استاد عالهم جالل الدین همائی

از سخنسـراى عاشـق شـيوا بيانى ياد
مى شـود ،كه عنوان شـاعرى براسـتى
شايسـته اوسـت .پويندـه اى كـه دـر
چشـم انداز خشـك وخمـوش كوير در
پى سـايه هـاى گريزندهء خيـال دويد
و شـاعرى بالنده شـد .نقش بنـد نازك
رسـام زيبايى
دـل مـوزون بيانـى كـه ّ
هـاى هسـتى بـود .بـه نيـروى شـعر
حسـ ّيات ناگفتنى را به ديگران تسـ ّرى
مـى داد .سـخنش از پرند سـپيد روش
تـر،از پرنيـان من ّقـش خوش
نقش تـر و از گلبـرگ بهـارى لطيف تر
بود .بـى نيازى كه بى سـوداى نان و نام
سـيالبهء روح بر ورق رانـد .وبى پاداش
رنـج بربلندـاى اوج سـخن پرگشـود.
زبـان آورى كـه با سـروده هايش خاطر
حزيـن خواننده را شـادى مى بخشـيد
و با آبيـارى شـعر تَـ َرش ارواح پژمان و
تشـنه را سـيراب مـى كرد .نسـيم دل
انگيز و مشـك بيزى كه دـر فراخ جاى
كويـر وزيدن گرفت و سراسـر ايـران را
عطـر آگين كـرد .شـاعر توانـاى نيك
انگارى كـه باهمـهء بالندگى شـاعرانه
سـر در پـاى عشـق و صفا و سـادگى
نهـاد ،و اسـير چنـگال غـرور آفريـن
شـعر نشـد .در سـر زمين پهناور ايران
كـه شـعر و شـاعرى اهميتـى ويـژه
دـارد ،يـزد از زمـره نواحـى معدودـى
اسـت ،كه شـايد بـه ع ّلـت كـم آبى و
ناسرسـبزى اقليمـى ،كمتر شـاعر نام
آورى پروردـه اسـت .شـنيده ام ،ايرج
افشـار اين ناتوانى فرهنگى را ناشـى از
بـى رغبتى تاريخى دسـت اندـر كاران
حكومتـى يزد به شـعر و شـاعرى و نيز
دل مشـغولى مردم كاسب پيشه اش به
بازارگانى وپيشـه ورى دانسـته است .با
ايـن وصـف به حكم اسـتثناء در شـهر
كويرى اردكان يزد كه سـاكنانش از دير
باز به شـعر وادب فارسـى و جنبه هاى
توجهى شايسـته
معرفـت آمـوزى اش ّ
داشـته انـد ،و دـر گذشـته بـه تبـع
روحيـهء ديـن پرورانهء مردـم قناعت
كيشـش ناظمان مـوزون طبـع روحانى
كسـوتى مانند ّ
ملا مح ّمـد باقـر غبار
اردكانـى و ميـرزا ابوالحسـن مجتهـد
بـه سـخنورى نامبردـار بوده انـد ،در
سـدهء اخير در ميـان گويندگان خوش
قريحـهء محلى ،شـاعرى پا بـه عرصهء
هسـتى نهـاد ،كه قبـول خاطـر و لطف
سـخنى خداداد داشـت .به
لحـاظ لطافت طبـع و شـيوايى بيان در
عرصـهء ادب ايـران جايگاهـى ممتاز و
جاودانـه يافـت .او دكتر علـى صدارت
اردكانـى ،متخ ّلـص به نسـيم و معروف
بـه نسـيم اردكانى اسـت .سـخنورى
كه سـروده هايـش نمونـه اى دل پذير
از كالم فخيم و منسـجمى اسـت كه باز
زبان دـل و كيف و نشـاط روح
ِ
تـاب ِ

ن سفين نس
ش نس
ي
ي
سيرى رد احوال و ا عار م اردكا ى و هء م او
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فنون بالغت وصناعت ادبی

بیروانتنپیکری،پاکیزهچونبیتنروان
گربجنبانیشآباست،اربلرزانی درخش
گربیندازیش تیراست  ،ار بخ ّمانی کمان
الی آخر
ونیز از حکیم مختاری است در کتاب
ودفتر وسفینه:
ای چون زمانه روزوشبت مایه ی عبر
تومختصر جهان و جهان درتو مختصر
ُگنگ سخن سرایی و ک ّر سخن پذیر
بی عقل  ،رهنمایی و بی علم  ،راهبر٪٪٪
فایده  ،باغ هدایتی
درنوبهار
ابراست بیخ وشاخت وخورشید برگ وبر
الی آخر

مدخل:

ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل
ویژه نوروز

موالنا جالل الدین بلخی

عاشقان عـیداتن مبارکـ باد

عید  ،برعاشقان مبارک باد
عیـد ،بویی زجان ما دارد
برتو ،ای ماه آسمان و زمین
عید آمد بکف نشان وصال
عیدتان آمد  ،ای سبکروحان
گر نصیبی نمی دهد  ،گویم
شمس تبریز  ،همچو عید آمد

عاشقان عیدتان مبارک باد
برجهان،همچوجان  ،مبارک باد
تا به هفت آسمان مبارک باد
عاشقان  ،این نشان مبارکباد
رطل هــای گران مبارک باد
برمن و برفالن  ،مبارک باد
برمن و دوستان  ،مبارک باد

سعدی

بوی نوروز

برآمــد بادصبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال وهمه سال
چوآتشدردرختافکنـدهگلنار
بهاری خرمست ای دل کجائی
جهانبیمابسیبودستوباشد
نکوئیکنکهدولتبینیازبخت
منه دلبرسرایعمر«سعـدی»
دریغاعیشاگرمرگشنبــودی

بکام دوستان وبخت پیــروز
همایون بادت این روزوهمه روز
دگر منقل منه آتش میفــروز
کــه بینی بلبالن را ناله وسوز
برادر جز نکو نامی مینــدوز
فرمان بـد گوی بدآموز
َم َبر
ِ
کهبرگنبدنخواهدمانداینگوز*
دریغ آهـو اگر بگذاشتی یوز

* گِردَکان را گویند و معرب آن جوز است و«گوزبرگنبد نشاندن» کنایه ازکاری بیهوده
وبی حاصل کردن است۰

عبید زاکانی

عـید

عید پول زرد و عروسک عید کفش برقی ودامن
عید ترک مشق ودبستان،عید شـا ِد کودکی ِ من
تَنگ قاب وسبزی گندم،تُنگ آب وسرخی ماهی
ِ
درمیان آینــه پیـــدا،رقص شمع رنگی روشن
ِ
خط زعفــرانی مادر  ،نقش سا ِز کاسه ی چینی
سین هفت سالمش  ،یک سبد زسنبل وسوسن
هفت
ِ
درشدن به قلعه ی یاسین ،حر ِز چادر طاق کتانی
بل که ازبال بگریزی  ،درپنـــاه خانه ی ایمن
عیــد خاله عفت ومرجان  ،دستهای نازو نوازش
درشکنج زلفک ِ نرمم  ،برفرا ِز ســر شده خرمن
ِ
عید سینمای سعادت  ،داستان « شرلی کوچک»
من روانــه درپی مادر  ،پیش چشم نازی و الدن
ِ
عیدی خویشان،درمیانکیسهیبندی
عیدِ جمع
با هـزار بار شـمارش  ،باز و باز و باز شـمردن
آه  ،عید تازه ی نورس! بازگو که عیدی من کو؟
منهمیشهکودکشادم،بیگماننهپیرونهکودن
شرح می دهد دل ِ گرمم  ،آفتاب قلب ِ اسد را
ِ
کولی قبیلهیکوچکم،بیخبرزسردیبهمن
جامهدلبرانهپسندم،زینسبببهعطفوسجافش
پولکینهــم پیپولک،سوزنیزنم پیســـوزن
نامهعاشقانهنویسم،تازشورقصـــهیعشقم
درزمانزســــکهبیفتدقصهمنیژهوبیژن
عید ِ تازه  ،من به تو مانم  :گر هزارسال برانم
سویخستگیننهمپا،باشکستگیندهمتن
عمرمن آن زمان که سر آید  ،گر بهار نو ز درآید
عیدکودکیزدوچشمم،سرکشدبهجانبروزن

			

ساقی بیار ساغروپرکن بیاد عید

درده که هم به باده توان داد دا ِد عید

آزادی

حبیب یغمائی
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شب عید

گشت ازدور عیان موکب عید
«جشن فرخنده فروردین » شد
الله بگرفت بکف ساغر سرخ
شاخه خشک ز نو یافت تری
گل ُبنان جامـــه ی نو کرده ببر
گل آبی گل ســـرخ وگل زرد
برلب جو رده ی ســــرو بُنان
هرطرف سبزه ی نوخاسته بین
صبح اگر باز کنی پنجره هـا

چند شب بعد درآید شب عید
زَمیازسبزهوگلرنگینشـد
ارغوان کرد بسر چا َد ِر سرخ
از روانبخش نسیم سـحری
همچناندخترکانیدلبــر
دکــه ی ب ّزازان کرد
باغ را
ّ
چونبمیدانردهیرزمکنان
بوستان را بگل آراسته بین
بس فریبنده بود منظره ها

بنمود عید چهره واز ره رسید یار

ُخرم وصال دلبر وخوش بامداد عید

تشریف دادوباز اساس طرب نهاد

ای صدهزار رحمت حق برنهاد عید

در بزم پادشاه جهان باده نوش کن

وانگه به گوش جان بشنو نوش باد عید

عید آمد و ُمراد جهانی به باده داد

بادا جهان همیشه به کام ومراد عید

عیدنوروز است ای آرام جان  ،عیدی بده
با بهار بوســــه ای ازآن لبان  ،عیدی بده
برسرفرش زمین گسترده خوان ِ هفت سین
تنگ آب وماهی قــرمز درآن  ،عیدی بده
سبزه وسیروسماق و سـنجدوسـنبل  ،نگر
سیبوسرکه،چیدهدرآنسویخوان ،عیدیبده
تا زنم بردست وپایت بوسه در تبریک عید
لحظه ی دیدار را ای مهربان  ،عیدی بده
بی وفا دیگر نشاید بود ،درفصــل بهار
با نگاه مرحمت برعاشـــقان  ،عیدی بده
یازخنـــداننرگسآندیدهیجادویمست
یا که از پُرتاب ِ جعـد گیسوان  ،عیدی بده
سال نو درپیش خواهــد بود باایام خوش
ازبرای شــــادی هررو ِز آن  ،عیدی بده
« واله » را عیـدی  ،صفای خاطر جانان بس است
باصفــــای خاطرت هرسالمان عیدی بده
هما عمید -مناسبیان

صوت داود

قفس سینه تو کاش شود النه من
بالش زیر سرت کاش بود شانه من
سوزش چشم ترم به شود از بوسه تو
خنده وزمزمه عشق تو افسانه من
ظلمت هجر ترا یادکند خلوت دل
پرتو صورت تو جلوه گر النه من
من به شوق وهوس دیدن تو می خوانم
گوش کن گوش به این ناله دیوانه من
ریزش اشک رخت آب کند شمع وجود
سوحتم سوختم از عشق تو پروانه من
گرچه تحریر صدایت نفسم را لرزاند
صوت داود شده نغمه جانانه من
به غزل گوی سرایت که بود مرغ (هما)
نظری افکن و از یاد مبر شانه من

آزادی

ع ِید پول زردورعوسک

عـیدی
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سیمین بهبهانی

حسین توکل« واله»

24

آزادی

اداره ی اوقاف دردوسوی راه خانه
هایی ساخت وکوچه ی ما بوجود
آمد ۰دو ردیف خانه ازبرابر خانه
ی بزرگ شروع می شد و بطور
مستقیم تا جمالیه ادامه می یافت ۰
خانه ی بزرگ درناحیه ی صحرا از
هرطرف خالی مانده بود  ۰کوچه ی
ما  -کوچه جبالوی -طوالنی ترین
کوچه دراین منطقه است  ۰بیشتر
خانه ها مانند خانه های آل حمدان
حیاط دارند  ۰بااین حال کلبه هایی
درنیمه راه کوچه ی جمالیه نیز
هست  ۰این تصویر بدون ذکر خانه
ی ناظر اوقاف درسمت راست ردیف
خانه ها وخانه ی باجگیر درطرف
چپ درست روبروی آن  ،نمی تواند
کامل باشد۰خانه ی بزرگ دروازه اش
را به روی صاحب وخادمان مقربش
بست  ۰همه ی فرزندان جبالوی
درجوانی مردند وهیچکس از سالله
ی او باقی نماند  ۰همه درخانه ی
بزرگ مردند مگر افندی ناظر اوقاف
 ۰اهل کوچه بعضی دستفروش ،
عده ای هم دکاندار وصاحب قهوه
خانه بودند۰اکثر مردم گدایی می
کردند ۰شغا دیگری هم بود برای
کسانیکه توانایی فروش مواد مخدر
 بخصوص حشیش  ،افیون ومحرکجنسی  -داشتند ۰مشخصه ی کوچه
ی ما آن وقت  ،مثل حاال ،ازدحام
وجار وجنجال بود ۰بچه های پابرهنه
ونیمه لخت درهرگوشه مشغول بازی
بودند وج ّو را با سروصدا وزمین را با
کثافاتشان آلوده میکردند ۰دم د ِر
خانه ها اززنان پُر بودخ یکی پنیرک
خرد می کرد ،دیگری پیاز پوست
می کندوسومی آتش می افروخت ۰
وراچی می کردند ولطیفه می گفتند
ودرصورت نیاز قسم می خوردند ۰آواز
ونوحه قطع نمی شد ۰همیشه صدای

طبل بگوش می رسید ۰تلق تلوق
چرخ دستی ها دائمی بود  ۰فحش
وفحش کاری یا کتک کاری اینجا
وآنجا براه می افتاد  ۰گربه ها معومعو
کنان وسگها با واق واق روی ّ
تل زباله
ها با یکدیگر می جنگیدند ۰موشها
روی دیوار وحیاط خانه ها جوالن
می دادند ۰بسیار اتفاق می افتاد که
مردم برای کشتن مار یاعقرب جمع
می شدند  ۰مگس بیشتر از شپش
بود ۰آنها شریک خوراک وآب مردم
بودند  ۰دور چشمها جست وخیز می
کردند وبا لحنی دوستانه وزوزمی
کردند۰
همینکه جوانی به جرأت وجسارتش
پی می برد ومی دید که به اندازه کافی
زور بازو دارد ،شروع به مداخله در
کار مردم آرام می کرد وبه هرکسی که
سرش به کارخودش گرم بود  ،حمله
ور می شد وخودش را بعنوان پاسدار
به کوچه تحمیل می کردواز مردم
زحمتکش باج سبیل می گرفت  ۰او
کاری نداشت فقط با اخاذی ،

ترجمه دکتر محمد علی صوتی

گذران زندگی می کرد ۰به این ترتیب
آنان همه جا بودند  ،مانند قدره ،
لیثی  ،ابوسریع  ،برکات وحموده۰
اما زق ُلط بابقیه فرق داشت  ۰او با
زدوخورد باتک تک باجگیران همه
را از میدان بدر کرد ورهبر همه ی
باجگیران شدووادارشان کرد که به او
باج بدهند ۰افندی ناظر اوقاف متوجه
شد به کسی نیاز دارد که دستورهای
اورا به موقع به اجرا بگذارد وهر مشکل
نگران کننده ای رابرطرف کند ۰به
همین خاطر ازدرآمداوقاف دستمزدی
برای زق ُلط معین کرد ۰زقلط خانه
اش را روبروی خانه ی ناظر ساخت
وکمک کرد اقتدار ناظر مستحکمتر
شود ۰ازاین به بعد زدوخورد بین
باجگیران بندرت اتفاق می افتاد ۰
زیر رهبر آن نمی خواست رقابت بین
آنان باعث شود یکی ازاین خرده
باجگیران قدرت بگیردوبه موقعیت
او لطمه بزند ۰درنتیجه این خرده
باجگیران چاره ای نداشتند جز اینکه
قدرت سرکوب شده ی شرارتشان
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را سراهالی تنگدست ومسالمت
جو خالی کنند ۰اما امور کوچه ی
ما چگونه به این وضعیت رقت انگیز
افتاد؟
جبالوی به ادهم قول داد که منافع
موقوفات به ُذریت او خواهد رسید ۰خانه
ها با حیاط ساخته می شد ومنافع تقسیم
می گردید ۰اززمانی که پدر د ِر خانه اش
رابست واز دنیا کناره گیری کرد  ،مردم
مدتی اززندگی سعادتمندی برخوردار
بودند  ۰ناظرهم مدت زمانی روش اورا
ادامه داد ۰اما ناگهان هوای جاه طلبی
وطمع به سرش زد ۰در آمد موقوفات را
با اختالس از حمایت باجگیری که خریده
بود  ،دستش را برهمه ی درآمد دراز
کرد ۰مردم چاره ی دیگری نداشتند
جز اینکه به کارهای پست و پیش
پاافتاده بپردازند ۰مردم زیادی گرفتار
فقر وتنگدستی شدند و به مواد مخدر
روی آوردند ۰بخشی از لقمه نانی که با
جان کندن به دست می آوردند سهم
باجگیران بود ۰پاسخ باجگیران بجای
تشکر  ،دشنام وکشیده ولعنت بود۰
فقط باجگیران درراحتی ورفاه می
زیستند ،۰رهبرآنان باجگیربزرگ بود
وناظر ،مافوق و مسلط برهمه  ۰اما اهالی
زیر قدمهای آنان له می شدند ۰اگر بخت
برگشته ای قادر نبود مبلغ حمایت را
بپردازد  ،از همه ی همسایگان او به
بدترین وجه انتقام گرفته می شد  ۰اگر
به باجگیر بزرگ شکایت می کرد کتک
می خورد و به باجگیر محل سپرده می
شد که اورا ادب کند ۰اگر به خودش
جرأت می داد به ناظر شکایت کند ،
ناظر و باجگیر بزرگ وهمه ی باجگیران
مجاور اورا می زدند ۰این حال وروز
وحشت آوری بود که خود من در روزگار
اخیر هم شاهد آن بودم  ۰این تصویر
صادقانه ای از زمانهای گذشته بود که
راویان توصیف کر ده اند۰
شعرای قهوه خانه های کوچه ی ما
فقط راوی روزگاران قهرمانی بودند واز
هرگفتاری که به مراکز سیادت وقدرت
آسیب برساند پرهیز می کردند ۰آنان
درستایش ناظروباجگیران وعدالتی که

۲۵
کاسه ی صبر آل حمدان لبریز شده بود
وامواج تمرد وسرکشی سربرمی آورد
 ۰آل حمدان درباالی کوچه نزدیک
خانه ی افندی وزق ُلط دراطراف جایی
که ادهم کلبه اش را بنا کرده بود ،
می زیستند ۰رئیسشان حمدان صاحب
قهوه خانه بود ۰قهوه خانه ی حمدان
زیباترین قهوه خانه درسرتاسر کوچه
بود ودرمیانه ی کوچه حمدان بین خانه
ای حیاط دار قرارداشت  ۰استاد حمدان
درسمت راست ورودی قهوه خانه با
عبای خاکستری وعمامه گلدوزی شده
روی سرش نشسته بود ودرحالی که با
مشتریان گپ می زد  ،چشمی به عبدون
 ،پادوی سرزنده ی قهوه خانه داشت ۰
قهوه خانه کم عرض ولی طوالنی بود۰
درانتها مسند شاعر زیر تصویر خیالی
رنگی ادهم دربستر مرگ که به الوی
دم ِ د ِر کلبه نگمی کرد  ،قرارداشت
حمدان به شاعر اشاره کرد وشاعر
ربابش رابرداشت وآن را کوک کرد ۰
بین نغمه های سازش ناظر  ،مب جبالوی
وزق ُلط  ،زینت مردان راستود ۰سپس به
روایت بخش هایی از حیات اوی  ،پیش
ازتولد ادهم پرداخت  ۰صدای مزمزه ی
قهوه  ،دارچین و چای شنیده می شد ۰
ابری شفاف از دودقلیانها گرد فانوس
حلقه زده بود  -همه نگتهها به شاعر
دوخته شده بود  ۰سرها اززیبایی دعا

آزادی

قسمت چهاردهم

بچه اهی کوهچ ما
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نجیب محفوظ

ما از آن برخوردار نبودیم  ،رحمتی که
از آن تجربه ای نداشتیم ،شهامتی که
ما آن را نمی دیدیم  ،تقوا و پارسايی که
ندیدیم و صداقتی که هرگز ازآن چیزی
نشنیدیم  ،نغمه ُسرایی می کردند ۰اغلب
از خودم می پرسم چرا پدرانمان و چرا
ما دراین کوچه ی لعنتی مانده ایم ؟ اما
جواب ساده است  ۰درکوچه های دیگر
زندگی را بدترازاین می یابیم که اینجا
تحمل می کنیم  ۰فرض براینکه باجگیران
آنجا مارا نکشند مگر پول کمتری از ما
می گیرند؟ باور نکردنی است که مردم
آنجا به ما حسد می برند ۰همسایگان
ما در کوچه های دیگر می گویند « :چه
کوچه ی خوشبختی ! ازاوقاف بی نظیری
بهره مندند ۰پاسدارانی که از ذکر نام
آنان لرزه بر اندام می افتد » از اوقاف
چیزی عاید ما نمی شود جز حسرت واز
قدرت باجگیران مگر اهانت و آزار۰
علیرغم همه اینها ما اینجا مانده ایم ۰
وبرغم وغصه مان صبوریم  ۰مادرانتظار
آینده ای هستیم که نمی دانیم کی فرا
می رسد ۰به خانه ی بزرگ اشاره می کنیم
ومی گوئیم  «:آنجا پدر بزرگ محترم
ماست » به با جگیران اشاره می کنیم
ومی گوئیم  «:اینان مردان ما هستند»۰
گذشته وآینده به امر خداست۰

وحسن موعظه به حرکت درمی آمد۰
ُ
لحظات بیانات گوشنواز به انجام رسید
وفریاد تحسین حاضران برای شاعر
بلند شد ۰دراین هنگام موجی ازتمرد
آل حمدان را به جنبش درآورد؛ عتریس
اعمش ازجایش دروسط قهوه خانه
درباره آنچه از قصه جبالوی شنیده بود
،ؤ صدایش را بلند کرد:
 دنیا آن وقت خوب بود  ،که ادهم حتییک روز گرسنگی نکشید۰
دراین وقت پیرزنی به نام تمرحنه دم
د ِر دکان ایستاد وسبد پرتقال راازروی
سرش برداشت و به عتریس روکردوگفت:
 برکت خدا به لبهایت  ،گفتارت مثلپرتقال شیرین است !
استاد حمدان پرخاش کنان گفت :
 زن  ،برو دنبال کارت  ۰ما راباحرفهایچرندت راحت بگذار۰
اما تمرحنه روی زمین دم در قهوه خانه
نشست وگفت :
 استاد حمدان چقدرباتو نشستنخوشایند است (سپس به سبد پرتقالش
اشاره کرد) تمام روز و نیمی از شب راه
رفتم وبرای فروش اینها جارزدم  ،استاد ۰
استادمی خواست جوابش رابدهد ولی
ضُ لمه را دید که با صورت خاک آلود
نزدیک می شود  ۰ضُ لمه دم درقهوه خانه
روبروی او ایستاد و فریادزد:
 پناه برخدا از مفتری ! قدره ۰۰۰بزرگترین مفتری ! به او گفتم تا فردا صبر
کند شاید خدا درکارم گشایشی حاصل
کند  ،اما او روی سینه ام زانو زد  ،نفسم
داشت بند می آمد ۰صدای عمود عبس از
انتهای قهوه خانه آمد که می گفت :
 ضلمه بیا کنارم بنشین  ۰لعنت خدابرحرامزاده  ۰ما سروران این کوچه
هستیم  ۰اما آنان مارا مثل سگ می
زنند ۰ضلمه از پس پرداخت پول به قدره
بر نمی آید  ۰تمرحنه پرتقال می فروشد
 ،اما دیگر حتی یک ذرع پیش پایش را
نمی تواند ببیند ۰وتو ای حمدان  -پسر
ادهم  -شجاعتت کجاست ؟!
شلمه داخل شد -تمرحنه پرسید:
 پسر ادهم شجاعتت کو؟ تمرحنه برو به درک  ۰سر پنجاه سالگیبرای شوهر کردن دیر است  ۰چرا مزاحم
مردان می شوی ؟!
زن پرسید:
 مردان  ،مردان کجایند؟حمدان اخم کرد  ،اما تمرحنه انگار می
خواست عذر خواهی کند  ،گفت:

 استاد  ،بگذار ببینم شاعر چه میگوید۰
دعبس با تلخکامی گفت:
 عمو دعبس صبر داشته باش  ،حوصلهکن ای سید الناس (سرورمردم) ۰دعبس
پرخاش کنان گفت :
 کی سرور مردم است ؟ سرور مردمکسی است که مردم را می زند ،به مردم
ظلم می کند ،مردم را می کشد ۰خودت
میدانی سرور مردم کیست !
شاعربانگرانی گفت :
 ممکن است ناگهان سروک ّله قدره یایکی از شیاطین بین ما پیداشود!
دعبس فریاد زد:
 همه شان تخم وترکه ادریس اند۰شاعر آهسته گفت :
 آرام باش عمو دعبس  ،پیش از آنکهقهوه خانه روی سرمان خراب شود۰
دعبس از جابرخاست وباقدمهای بلند
قهوه خانه را طی کرد وسمت راست
حمدان روی نیمکت نشست  ۰همینکه
خواست چیزی بگوید با هیاهوی پسر
بچه هایی که مثل ملخ جلوی قهوه خانه
جمع شده بودند وبیکدیگر فحش می
دادند  ،صدایش درگلو خفه شد۰
دعبس سرآنان داد کشید:
 شیطان زاده ها  ،شما مگر النه ایندارید که شب درآن بخزید؟
بچه ها به دادوقال دعبس اعتنایی
نکردند تااینکه او از جا پرید  ۰مثل اینکه
چیزی اورا گزیده باشد به طرفشان
حمله کرد -بچه ها بافریاد هورا درکوچه
شروع بدویدن کردند ۰صدای زنان از
پنجره خانه های روبرو شنیده می شد
که می گفتند «:عمو دعبس بخاطر خدا»
و« مرد ،تو بچه هارا می ترسانی» ۰
او با عصبانیت دستش را تکان داد وبه
سرجایش برگشت وگفت:
 آدم نمی داند چه کند ۰بااین بچه ها وباجگبران وناظر  ،هیچوقت راحتی خیالی
نیست !
همه باگفته ی او موافق بودند  ۰حق آل
حمدان ازاوقاف ضایع شده بود ۰آل
حمدان در خاک خفت وذلت غلت میزد۰
آل حمدان زیرتسلط باجگیری بود که از
جنس آنان نبود بلکه از میان بدنام ترین
افراد محل بود ۰قدره شق ورقّ راه می
رفت  ۰به هرکس دلش می خواست سیلی
میزد یاباج سبیل می گرفت  ۰دراین
وضعیت کاسه ی صبر آل حمدان سرمی
رفت وامواج سرکشی درمحله شان

متالطم می شد۰
دعبس به حمدان روکردوگفت:
 حمدان  ،همه موافقند ۰ماتهمه آلحمدان هستیم  ۰عده ی ما زیاد است ۰
اصل ونسب ما شناخته شده است  ۰حق
ما ازاوقاف به اندازه ی حق خودناظر
است  ۰شاعر زمزمه کرد:
 خدایا امشب را بخیر بگذران۰حمدان عبایش را دور خود ش پیچید
وابروهای پرپشت کمانی اش راباال برد
وگفت :
 مابارها این را گفته ایم  ،من پیش بینیمی کنم حوادثی درراه است ۰
علی فوانیس همچنانکه وارد قهوه خانه
می شد صدایش را بلند کرد  ۰او گوشه ی
ردایش را گرفته بود وعرقچین خاکستری
اش تاباالی ابروانش پائین آمده بود:
 همه حاضرند ۰به هرکس احتیاج دارد،پول نقد می دهند ،حتی به گدایان ۰
وخودش رابه زور بین دعبس و حمدان
جا کرد و پادوی قهوه خانه عبدون
راصدازد:
 چای بی شکر!شاعربرای جلب توجه او سینه صاف کرد:
 اهن !علی فوانیس لبخندزد ودست در جیب
بغل کردوکیفی درآورد وازآن لفافه ای
کوچک برداشت وبه طرف شاعر پرت
کرد وبه پای حمدان زدوگفت :
 برویم به محکمه ۰تمرحنه گفت :
 بهترین کار همین است ۰شاعر درحالی که چیزی ازداخل لفافه
بیرون می آورد  ،گفت :
 به عواقبش هم فکر کنید۰علی فوانیس باپرخاش گفت :
 ننگ وبی آبروئی بیشترازاین نیست کهمادرآن زندگی می کنیم ۰جمعیت ما زیاد
است  ۰افندی نمی تواند اصل ونسب ما
 ،خویشاوندی مارا با خودش وسهم مارا
ازاوقاف نادیده بگیرد۰
شاعر نگاه معنی داری به حمدان انداخت
وگفت :
 ما هیچ وقت از پیدا کردن راه حل درتنگنا نبوده ایم ۰
حمدان انگاری می خواست جواب اورا
بدهد ،گفت :
 من فکر بکری دارم !همه نگاهها به سوی او برگشت  ۰حمدان
ادامه داد:
 برویم به ناظر متوسل شویم !عبدون درحالی که چای را به فوانیس
مبداد گفت :
 اقدامی بجا و بعد هم قبر بکنیم ۰تمرحنه خندید وگفت :
 پیش بینی آینده رااززبان بچه هابشنوید۰
اما حمدان قاطعانه گفت :
 ماباید برویم  ،همه باهم می رویم ۰ادامه دارد

عیدی قسطی
گفت صدتومان دهم عیدی ترا
آن که درثروت زقارون افضله
بعد یک پنجی کف دستم نهاد
دیدم ایشان نیز قولش مهمله
گفتمش  :ارباب  ،پس کو صدتومن؟
این که یک پنجی بود  ،گفتا :بله
عیدی ما نیز اقساطی شده
پنج تومان  ،مال قسط اوله

ازآثار عیدنوروز
ازگردش نوروز  ،دلی ریشم ماند
قرض وغصه وتشویشم ماند
زین عید سعید  ،آنچه درپیشم ماند
!تف بود که از ماچ تو برریشم ماند
»ابوالقاسم حالت«

درعید نوروز
میزبان  :حسن آقا  ،عید دیدنی اومدی
یا عید خوردنی ؟
میهمان  :هرسه تاش
میزبان  :سومی اش دیگه چیه ؟
میهمان  :عیدی گرفتن

عیدی

آزادی

زن اولی  :شوهرت برای عیدی چه
هدیه ای برات گرفته؟
زن دومی  :یک گردن بند برلیان
پانصدهزارتومانی ۰ولی تا به خونه
رسید  ،پلیس دستگیرش کرد۰
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بهانه ی عید دیدنی

عیدآید وبازوقت دیدار آید
بهر همه دوست آید و یار آید
درخانه ی من  ،بهانه ی دیدن عید
قبل ازهمه یک مشت طلبکار آید
»ابوالقاسم حالت «

میوه شب عید
معلم جغرافیا پس

ازاینکه مدتی

درباره ی زمین وموادی که درزیرزمین
قراردارد حرف زد روکرد به یکی از
شاگردان وپرسید :منصور  ،حاال تو
بگو ببینم درزیر زمین چه چیزهایی
وجوددارد؟
شاگرد که پدرش یکی از محتکرها بود
گفت  :سیب زمینی  ،پیاز و میوه برای
شب عید

تنگنا
خانه تنگ ودست تنگ و ُخلق تنگ
ای خدا زین تنگنایم کن رها
درتنم رخت و به پایم کفش نیست
برسرم رفته دراین عیدی کاله

بهارو گلکاری
مهری خانم  ،بافرارسیدن بهار ابراز
خوشحالی فوق العاده ای میکنه  ،ازش
می پرسن:
 چته مهری خانم  ،چی چی بهارودوست داری؟
مهری خانم  :باغبونی  ،گلکاری  ،من
عاشق گل و گل کاری و باغبو نیم۰
 عجب  ،باغبونی خسته ات نمی کنه ؟مهری خانم  :نه ابد ًا  ،یک شلوار جین
می پوشم  ،یک بلوز آستین بلند
گشاد،با دمپایی  ،یک کاله حصیری
هم میذارم سرم  ،یه قیچی باغبونی
می گیرم دست راستم  ،ویک گیالس
نوشیدنی به دست چپ دراز می کشم
روی یه صندلی راحتی و به شوهرم
دستور میدم که کجاها گل بکاره وکدام
شاخه هارو بزنه۰

تعطیالت عید
بدرالملوک خانم و شوهرش طبق
ُمدِ آن روزها یا همچنان این روزها ،
برای تعطیالت عید رفتند اروپا ۰یک
بعدازظهر توی کافه ای درشانزه لیزه
نشسته بودند که خانم با ُس ُقلمه زد تو
پهلوی شوهرش۰
زن  :علـی ! علـی ! اون گوشـه را نیگا

(حافظ)

کـن  ،اون آقـا  ،اون ریشـو رو مـی
بینـی ؟
شوهر :بله  ،خوب منظور؟
زن  :اون ویکتورهوگو نیست ؟
شوهر  :چی میگی زن؟ اون مرده !
زن  :نـه بخدا نمرده  ،دـاره تکون می
خو ر ه

سبزه گره زنی
احتمال دارد  ،سال به سال بااین شیوه
حکومتی درایران  ،مردم رغبتی برای
سبلزه گره زدن از خود نشان ندهند۰
واین بخاطر وجود گره های متعددی
است که درزندگی آنها وجوددارد۰
آنها می خواهند گرهی باالی گره
زندگیشان زده نشود۰

نوروز
بعدازاین تامدتی درباب نوروز است وبس
نغمه ها  ،فریادها  ،آهنگ ها  ،آوازها
شادباشاستومبارکباد وتبریکودرود
آنچه بینی درسخن های سخن پردازها
درخصوص عید  ،ازاهل قلم  ،خواهید دید
شرح ها  ،تفسیرها  ،اطناب ها  ،ایجازها
همره تصنیف های عید  ،می افتد بکار
عودها وضرب ها  ،سنتورهاو سازها

عوضی گرفتی
 الو ؟ آقا اگر امروز هم بیاییم وبلیطهواپیما به ما نرسه مسافرت بعد
ازعید چه فایده ای داره ؟ درست مثل
لباسی خواهد بود که می گویند به درد
َگ ِل منار می خوره  ۰یعنی میگین این
یکی را هم باید از بازار آزاد بخریم ؟
 الو  ،باکجا کاردارید؟ مگر آنجا قسمت فروش بلیط هواپیمانیست ؟
 نه قربان  ،عوضی گرفتید اینجادایره امورفروش بلیط راه آهنه ! ماتازه
خودمون هم برای تهیه بلیط هواپیما
دنبال پارتی می گردیم ۰

بهار آمد

بهار آمد که بلبل نغمه خواند
وگل هم بهر او جفتک پراند
اتوبوس هم همینطور گله گله
مسافررا درون خود چپاند

جداسازی
اتوبوس های شرکت واحد درایران
شامل طرح جداسازی شده است
ودرساعات آخرشب  ،به بهانه کم
بودن تعداد خانمها  ،اتوبوس ها را
مردانه اعالم می کنند ۰چراباید خانم
ها آنقدر درصف بمانند تا تعدادشان
به حد نصاب برسد واجازه سوارشدن
به آنهاداده شود؟ بنده پیشنهاد می
کنم برای رفع این مشکل وقتی تعداد
خانم ها کم است آنهارا روی زانوی
آقایان بنشانند!
« شهال خوش ذوق»

کویر زدائی

بمناسبت فرارسیدن سال نو و احیای
سنن ایرانی درکسشورهای دوست
وبرادر  ،ازسوی وزارت بازرگانی
جمهوری اسالمی  ،هفت کاروان با
محموله هایی شامل سرکه  ،سیر ،
سبزی  ،سنجد،سمنو ،سبزه و سکه !
به سوریه  ،لبنان  ،یمن وعراق ترسال
گردید

مشق شب عید
سفیر ایران درترکیه به وزارت امور
خارجه آن کشور احضارشد وبخاطر
اینکه دریکی از مدارس تهران به پسر
راننده جناب سفیر کبیر ترکیه درایران
برای شب عید مشق زیادی داده شده
است  ،یادداشت شدیداللحنی داده
شد ۰وزارت خارجه جمهوری اسالمی
موضوع را به سرعت بررسی کرد تا
مبادا خدای ناکرده درروابط دوستانه
با کشورترکیه خللی ایجاد شود۰

مسافران نوروزی
سازمان « بگرد تا بگردیم » اعالم
کرد  :مقادیر معتنابهی جعبه کارتون
دراندازه و رنگهای مختلف از خارج
وارد شده است  ۰به این ترتیب
مسافران نوروزی امسال با مشکل
هتل مواجه نخواهند بود۰

می گویند عملیات کویر زدائی آن چنان
باشتاب درایران اسالمی ادامه دارد که
گروهی از کارشناسان ومتخصصان
کویر زدائی طی تظاهراتی خواستار
احداث مقداری کویر برای جلوگیری
از بیکاری شده اند ۰یکی از این افراد
درپاسخ خبر نگاری که گفت چراسری
به کویرلوت یا جنوب خراسان
وسیستان وبلوچستان نمی زنید؟
گفت  :ما تا به حال پایمان ازتهران
بیرون نگذاشته ایم  ،اگر کار مارا می
خواهند  ،کویررا بیاورند تهران

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان جمهوری اسالمی از نونهاالن
نی خواست  ،ازبزرگترها عیدی
نخواهند۰
مرکز آمار ایران اعالم کرد  :از آغاز
سال جدید تا کنون هفتاد درصد سکه
هائی که به بچه ها عیدی داده شده
تقلبی بوده است ۰

نکته !

سبزه گره زدن

آنچه امروز این شغاالن را درایران کرده شیر
سستیوبیحالییک مشتبیحالاستوبس
حاجیفیروز
یادش بخیر قدیمها  ،روزهای عید نوروز که می

سکه های عیدی

« شورای عالی ازدواج» اعالم کرد ،
جوانان وبزرگساالن مجرد که سالهای
قبل درمراسم پرشکوه سیزده بدر با
سبزه گره زدن بختشان باز نشده به
یکی از مراکز صیغه مراجعه کنند،

		
بهـاره آی بهاره  ،آی بهــاره
		
خداوندا کسی درفکر مانیست
		
خودت ارزان بفـرما جنسهارا
		
اگر تو پرده در بودی خـدایا
		
تمام پرده هـا گر پاره می شد
		
چو می بستی تو بازار ریا را
		
جهان ازش ّر او آزاد می شــد
		
زلطفت ای خـــداوند تبارک

پوستپسته

سوپر محله پوست پسته را به کیلویی
ده هزارتومن میفروشه  ۰باو میگم پوست

حتم ًا گره کار و بختشان باز می شود۰

ماهم همینطور
شب عید بود وداماد آینده برای عرض
ابریک به خدمت پدرزن ومادرزن
آینده آمده بودوبرای اولین بار  ،شام
مهمان پدرو مادر نامزدش بود۰
بعدازصرف شام  ،داماد آینده محض
خوش آیند مادرزن آیبنده به او گفت :
 عجب شام خوبی بود ،تا حاال همچیشامی نخورده بودم۰
برادر کوچک نامزد گفت  :اتفاق ًا ماهم
همینطور۰

هفت سین
هفت سین ما که هرسینش زجای دیگراست
قیمت هرسینش ازسین دگر افزون تر است
بسته هرسینش به صادی صاد صفهای دراز
سین بی صف گربدست کس بیفتد محشراست
سیبش از شهردماونداست وسوهانش زقم
سنبل از باغ کرج  ،خوشبو چومشک وعنبر است
سیرش ازقزوین  ،سماقش رازتبریز آورند
سنجدازگلپایگان یا مال شهری دیگر است
سرکه ی آن  ،ازارومیــــه به بازارآمــــده
زانکه انگورش زشیرینی چوشهدوشک ّر است
سکه ی آزادی اندر هفت سین چون کیمیاست
جای آن در کیسه های مردم صاحب زر است
ای صبا هرچند عیدو نوبهار آورده ای
ازتو وباد ِ تو چرخ کارمندان پنچر است
« محمدعلی سعیدی گلپایگانی»

آرزوهای سال نو
چون بلبالن بستان  ،هنگام نوبهاری شادی کنیم شادی  ،تاغم شودفراری
ملت خالص گردد  ،از رنج وبیقراری
خواهمگرانیازملک،یکباره رختبندد
خواهمکهکارمندان ،باشندشادوخندان برجای یأس وحرمان  ،باشد امیدواری
خواهم کند همیشه بهداشت رارعایت هنگام شهرسازی مسئول شهرداری
ورنه پشیزی ارزش  ،هرگزندارداین کار یک جا زباله ریزی َجن َبش درختکاری
این دوستان همکار ،مستضعفان بیمار بیش از کسان دیگر دارند چشم یاری

پسته چه صیغه ای دیگه؟میگه اوال می
تونی قاطی پسته ها کنی بزاری جلوی
مهمون که زیاد جلوه کنه ۰ثانی ًا وقتی
بذاری تو ظرف آشغال هرکی ببینه فکر
می کنه خیلی پسته خوردین ۰

توصیهاهینوروزی

برای اینکه امسال درایام عید صرفه
جویی کنید هرکس که برای عیددیدنی
به خانه شما آمد به او بگوئید وای چقدر
چاق شدی ؟ هیکلت بهم ریخته ؟ حیف
اون هیکلت  ۰چکارکردی باخودت ؟
بااین قبیل حرفها طرف ازخوردن امساک
میکنه وشما صرفه جویی۰

عیدقدیماوعیدارموز

قدیما وقتی درختا سبز می شد نشونه
آمدن نوروز بود ۰
اما امروز وقتی کله ی خانمها زرد میشه
نشونه اومدن عید نوروزه !

شادباش

آزادی

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

م
خ
کمی هم ور
ب
خ
ند

صادرات هفت سین

بساط گل به باره  ،هـــم بداره
کسی درفکر ما بیچاره ها نیست
ادب فرما کمی بد چنس هـــارا
نمی دانم چه می شد وضع دنیـا
ریاکارودغل بیچـ-اره می شـد
کسی دیگر نمی زد گول ما را
خرابیها همـــــه آباد می شد
به مردم ســال نو را کن مبارک

اولی  :چرا شب چهارشنبه سوری
آخوندا ازروی آتش نپریدند؟
دومی  :برای این که « بی بُته» اند۰

شماره  -۱۱۰سال دهم صفحه 45

غ
م

پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

شد  ،یک نفر با آن قیافه بامزه دایره زنگی
بدست راه می افتاد دور کوچه وخیابان
و می گفت  :حاجی فیروزه  ،سالی یه روزه۰
اما حاال با این دودوآلودگی هوای تهران ،
هزاران حاجی فیروز را تو کوچه وخیابان
می بینی وسالی یک روزهم نیست ۰

بهاره آی بهاره

چهارشنبه سوری

نوروزتان شاد و روزهایتان همیشه
نوروزی باد

پختگی می رسد و سرانجام دوره ی
پیری را تجربه خواهد کرد»۰
به یاددارم که ازاو پرسیدم اکنون خط
ما درچه مزحله ای است ؟ واو گفت :
« اآلن نمی توان قضاوت کرد که ما

در چه دوره ای هستیم  ۰آیا دوره
خوشنویسی وفات یافته ؟ یا دردوره
انحطاط هستیم ؟ ویا اینکه باید
درانتظار ُرنسانسی باشیم؟ بااین حال
نظر شخصی من این است که خط

آزادی
شماره  -۱۱۰سال دهم صفحه 46

آزادی

به عکس واقعی شباهت دارد ۰آنقدر
طبیعی می کشد که اگر ازقبل ندانید
این یک تابلوی نقاشی است تشخیص
آن با عکس بسیار دشوار است۰
حدود سی و هفت سال پیش از سوی
مجله دانستنیها برای تهیه گزارشی از
انجمن خوشنویسان به محل انجمن
رفتم و درآن زمان با استادان معروف
خوشنویسی گفتگوهایی داشتم ۰
ازجمله از استاد کیخسرو خروش
پرسیدم :انگیزه تحول در خوشنویسی
چیست ؟ اوپاسخ داد «:انگیزه ی
تحول خط  ،نیاززمان است  ۰حدود
 ۳۰۰سال خوشنویسان منحصرا ً از
شیوه میرعماد پیروی می کردند ۰زیرا
او هنر خوشنویسی را بکمال رساند
هنوز مصطلح است که هرکسی از هنر
خوشنویسی واالئی برخورداراست

می گویند مثل میر می نویسدولی
در یکصدسال گذشته تغییر وتحول
مهمی درسبک خوشنویسی روی
داد وفردی بنام میرزای کلهر درعالم
خوشنویسی ظهور کرد که شیوه ی
او کام ً
ال تازگی داشت  ۰در زمان
میرزای کلهر تعداد باسوادها کم بود
وکتابها اکثرا ً خطی بودند بنابراین
عده معدودی می توانستند کتاب
داشته باشند۰قرآن ها  ،دواوین
شعراوکتابهای دیگر با دست نوشته
می شد درهمین حال صنعت چاپ به
ایران آمد  ۰ناشرین تصمیم گرفتند
این آثار را در تیراژی زیاد برای عده
بیشتری به چاپ برسانند  ۰قبل ازآن
هنرمندی که کتابی را برای سلطانی ،
وزیری  ،ویا مقامی می نوشت سعی
می کرد بافرصت کافی بنویسد که

صله وجایزه بیشتری بگیرد ۰اما
اکنون با ناشری روبرو بود که باو
می گفت تا ده روز دیگر باید این
کتاب حاضرشودالجرم خوشنویس
مورد نظر باید تند بنویسد  ،خوب
بنویسدوآبروی خطاطان ماقبل خود
وارح ومقام خط فارسی را نیز حفظ
کند ۰پس باید ازسبکی پیروی کند که
جوابگوی نیاززمان باشد۰دراین حال
به هنرمندی نیاز است که مشکالت
دست وپاگیر خط را بشناسد وبدون
اینکه به ضوابط هنری و استتیکی
خط خدشه ای واردشود آنهارا از
میان بردارد ۰آخرین بار که خط ما
متحول شد حدود یکصدسال پیش
بود ومیرزای کلهر دگرگونی وتحول
شگرفی را بخصوص در خط نستعلیق
بوجود آورد»۰
استاد کیخسرو خروش درادامه گفت «:
عالوه بر این هر هنری مثل یک انسان
است که دوره جوانی دارد ۰به دوره ی

وممارست و تعلیم  ،به کمال برسد
ولی بطور نسبی می توان گفت اگر
آدم بسیاربدخطی بیاید ومدتی
زحمت بکشد بالتسبه خوش خط
می شود اما هنرمند وخوشنویس
نخواهد شد۰خوشنویس شدن اعصاب
آرام وزندگی تأمین می خواهد ۰
روح او نباید دراضطراب ونگرانی
باشد وسایل کار باید برای او فراهم
باشد اگر امروز کاغذ خوب نباشد
خوشنویس از نوشتن عاجز است
اگرقلم ومرکب خوب نباشد اونمیتواند
هنرخودراعرضه کند»۰
برای استاد خروش طول عمر و سالمتی
روزافزون خواهانیم ۰
»م٪پ»
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کیخسرو خروش در اردیبهشت ماه
سال  1320در تهران بهدنیا آمدو در
خانوادهای ادب دوست رشد نمود .در
سال تحصیلی  ۴۱-۴۰با کسب رتبه
اول کنکور وارد دانشکده هنر های
زیبای دانشگاه تهران شد.سپس در
سال  ۴۵باز هم با کسب رتبه نخست
دانشگاه هنر را به پایان رسانید .هم
زمان در اموزشگاه آزاد خوشنویسی
انجمن خوشنویسان ایران به درک
محضراستاداالساتید سید حسین
میرخانی معمار انجمن خوشنویسان
نائل گردید و به عنوان اولین دارند ه ی
مدرک ممتاز شناخته شد .این
چهره ماند گار ایران که صاحب مدال
درجه یک هنری است در هنر نقاشی
محضر استاد علی محمد حیدریان.
که مهمترین حاصل مکتب کمال
الملک بود ،را درک و با آموزههای
وی میراث داری این امانت گرانقدر را
تاکنون بر عهد گرفته و با افزودههای
بسیار تا به عصر امروز رسانده است
او در دانشکده هنر همدوره ی آیدین
آغداشلو و عباس کیارستمی بوده
و به گفته ی آنان به همکالسیهای
خود در نقاشی کمک میکردهاست.
شناخت و مهارت و قدرت اج ِرایی در
چهرهسازی و ترکیب بندی او از رنگ
در طبیعتسازی ایرانی ،باعث شده
تا حس شگفت انگیز ایشان از جوهر
باطن نقاشی واقع گرا ،استاد خروش
را مهمترین نقاش واقع گرای ایرانی
درعصرحاضر بدانند ،انسانی که به
تمام معنا میتوان او را یک هنرمند
واقعی و اصیل دانست .وی در حال
حاضر در گالری خود ( گالری خروش )
مشغول به فعالیت میباشد .وبه
تربیت شاگردان عالقمند به خط و یا
نقاشی می پردازد.
تابلوهای نقاشی استاد خروش بیشتر

خوشنویسان ارموز اریان و ـهن خ شن یس
رو و ی
س کیخس
ا تا د رورسوش

اآلن دراوج درخشش خویش است
هنرمندانی که تا همین  ۵۰سال پیش
به کار خوشنویسی مشغول بودند
واقع ًا خط لفارسی را به اوج شکوفایی
خود رسانده اند»
خود استاد خروش یکی از این
خوشنویسانی است که در نگهداشتن
هنر خوشنویسی دراوج شکوفایی اش
سهم بسزایی داشته است  ۰او دستی
نیز در خط نقاشی دارد و تابلوهای
زیبایی دراین زمینه خلق کرده است ۰
چندی پیش بزرگداشت استاد با همت
شاگردانش در تهران برگزارشد ومردم
هنرشناس دراین همایش از مقام
واالی استاد کیخسرو خروش ستایش
کردند۰
استاد خروش در هنر کتابت یا نوشتن
کتاب با خط نستعلیق مهارت زیادی
دارد وتا کنون برخی از دیوان شعرا را
باخط نستعلیق بازنویسی کرده است ۰
 ۳۷سال پیش از استاد خروش پرسیدم
که آیا هرکسی می تواند خوشنویس
شود؟ واو قاطعانه پاسخ می دهد «:نه
خیر ۰بعقیده من هرچیزی استعداد
می خواهد ۰می گویند هرکسی قبل
از اینکه هنرمندشودباید هنرمند باشد
یعنی اول باید شرایط هنرمندشدن
درکسی جمع باشد تابراثر تمرین

آزادی

پایان
جوالی2018
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بزودی
داستان باغ درباغ
اثر ی جالب و خواندنی
از دکتر کاظم ودیعی در
ماهنامه آزادی منتشر
خواهد شد

آثار قلمى صدارت:
آثار مكتوب باقى مانده از صدارت،
مشتمل بر دو مجموعه شعر به نامهاى
سپيده و نسيم و يك كتاب حقوقى به
نام حقوق جزا و جرم شناسى است.
سپيده در خرداد ماه سال  ١٣٥٧توسط
شركت مؤلفان و مترجمان ايران ،نسيم
در سال ١٣٧١به ه ّمت انتشارات كومش،
حقوق جزا و جرم شناسى در سال ١٣٤٠
به كوشش انتشارات معرفت  ،منتشر شد.
نسيم :دربردارندهء گزيده اى از سروده
هاى صدارت متخ ّلص به نسيم و معروف
به نسيم اردكانى است.
سروده هاى اين سفينه ،مصداق سخنى
دلپذير و شيواست ،كه باز تاب زبان دل
و كيف و نشاط روح در جلوه ّ
جذاب شعر
ناب است .سخن سبز مص ّفا و روح پرورى
كه عالوه بر آنكه محصول فطرت پاكباز
شاعر عاشقى بى پيرايه است ،از رستنگاه
معرفتى روئيده كه با زندگى اجتماعى و
معنويت ذهنى عنصر ايرانى سازگارى تام
دارد .سراينده اش با سهولتىكه ناشى
از توانايى طبع سخنورى گويا زبان
متوسل به
وشيوا بيان است ،بى آنكه
ّ
تعابير دور از ذهن شود ،به َخلق معانى
روح نواز توفيق يافته است ،كه در
هماهنگى كامل كاميابانه با روحيهء م ّلى
بر دلها مى نشيند و بر زبانها جارى مى
شود .شيوهء سادهء نام گذارى نسيم ،و

چگونگى معرفى مختصر گويندهء اشعار ،به قلم
عبدالرفيع حقيقت كه در تلو چند سطركوتاه
ولى مفيد و كامل و گويا ،با عنوان مختصر
شاعر تواناى معاصر به مع ّرفى كتاب و سراينده
اش پرداخته است ،بروشنى نشان مى دهد،
در فراهم ساختن و ارائه و نشر وپخشش ،به
اعتبار مشك آنست كه خود ببويد ،نه آنكه
عطار بگويد ،تدابير تبليغاتى معمول و مرسوم
كه جنبهء عوام فريبى و نان قرض دادن دارد،
ادامه دارد
مورد نظر نبوده است.

احساسات وهیجانات نادرست شده اند
وزندگی شان تباه شده است،اما اگر من
عاشق رفتار ومنش وپاکی استادم شده
باشم وبه همین خاطربا او عشق بورزم
آیاانتخاب نادرستی کرده ام؟
ادامه دارد
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متأسفانه با آنکه تمامی این عقب
ماندگی ها وشکست ها واز دست دادن
سرزمینهایی که تعلق به ایران داشت،
نشان داد که توسل مردم به دعا ونذر
وقرآن بر سر گرفتن ها وامید بستن به
امامان وامام زاده های در خاک خفته
ودیگر بقعه ها و پختن آش نذری بی
اثربوده است ،کمتر گوش وچشمی به
حقایق وپوچی اعتقادات سست وبی
پایه باز شد ومعدود کسانی هم که به
پوچی آن پی برده بودند ،ازبیم جان
تعصب آلود دم در
در چنان فضایی ّ
کشیدند وآنان که دم برآوردند کسروی
وار جان شان را از دست دادند ،یک
تعصب وشیفتگی مذهبی
نگاه به دوراز ّ
درباره ی رفتار ُ
وخلق ّیات شاهان صفوی
وقاجارها وحتا رهبران رژیم اسالمی؛
نتایج زیانبار آن را بر جامعه و کشور
به روشنی خواهیم دید ،آنچه که نسل
امروز شاهد عقب ماندگیها وزیانهای
غیر قابل جبران متأثّر ازحکومت
صفویان و قاجارها وتداوم آن تا کنون
می باشد ،برآمده ازدخالت مذهب
درامور حکومتی ووادار کردن دیگر
باورمندان مذهبی به پذیرش مذهب
تش ّیع به زور شمشیر ومصادرۀ اموال
مردم به بهانه ی دگر اندیشی و برپایی
خفقان و ُرعب درفضای کشوربوده
وهست  .تنگناهایی که در رژیم
اسالمی در سالهای اخیر دامنگیر هم
میهنان ُسنی مذهب وبهایی ویهودی
ومسیحی وزردشتی شده است ،جلوۀ
روشن وگویایی است از آنچه که در این
نوشتارآورده ایم.
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یک سؤال ریاضی
اد عا می شود که سه پایه همیشه روی زمین محکم می ایستد
حتی اگر سه پایه ی آن باهم مساوی نباشند ۰آیا این اد عا صحیح
است و یا غلط؟ درهرصورت دلیل آن را بیان کنید۰

کلبه کتاب

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

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.
Los Angeles,CA 90024
Tel:(310)446-6151
برنامه «همراه آفتاب» با اجرای کیخسروبهروزی شنبه ها ساعت
 9/5شب به وقت شرق آمریکااز رادیو صدای ایران
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آزادی

وبی عدالتی بود ،وباهمان روح ّیه یی که
از برخورد با هر چیز نو ،هرچیز نا آشنا
وهر چیز که آن را از ُسنّت های موروثی
جدا می کرد اجتناب داشت ،گویی
دراین فاصله صفویّه سقوط نکرده
بود .»...روزگاران  -برگ 796و797

وپس از آن پرسشهایت را مطرح کن تا
به درس بعدی برسیم.
نازنین آهی کشید وگفت:لعنت
خدابرمن که هفته ی پیش نسنجیده
وبدون ّ
تفکرحرفی از دهانم برآمدوسبب
سوء تفاهم ودردسر شد،میدانم که
ناراحت شدی،من هیچگاه نخواستم
ونمی خواهم که تورا ناراحت کرده
باشم،جزمنوخدایمن،هیچکسازآنچه
که دردرونم میگذرد،آگاه نیست،حال
که می بینم موجبات ناراحتی تورا بطور
جدی فراهم آورده ام آن مطلب را با تو
درمیان میگذارم،تنها خواهشم ازتواین
است که قول بدهی پس ازآگاهی از
رازدرونم با هیچکس حتی بانزدیکترین
شخص به خودت بازگو نکنی،اوپس
ازادای این عبارات برای شنیدن قول
وتع ّهد مؤ ّکدمن،سخنانش را قطع
وچشمانش رابه لبهای من دوخت.
گفتم :اصراری برای شنیدن
مطلبی که اینهمه درابراز آن مشکل
وتردیدداری،ندارم امااگرگفتی مطمئن
باش که سینه ام صندوق امانت است،به
توقول می دهم.
اودرحالیکه همچنان با برگهای
دفترش ورمی رفت ونگاهش رابه آن
دوخته بود،باصدایی نرم وآرام وباشرمی
ویژه ی دوشیزگان باشرم وحیا گفت :
اجازه بدهید ابتدا پرسشی ازتو کرده
باشم وآن اینکه آیا انسانها چه زن
وچه مرد از چه سن وسالی عاشق می
شوندویا مجازند عاشق شوند؟
درحالیکه آنچه را که به دنبال آن
بودم یافته بودم،خودم رابه بی تفاوتی
زدم وخنده ای کردم وگفتم :اینهم جزء
درس دبیرستان است ویاآیا مضمون
انشایی بود که سال گذشته نوشته ای !؟
آنگاه ازبیم آنکه بااین شوخی مبادا
تولب برود واز ابراز رازخودکه مشتاقانه
درانتظارشنیدنش بودم،خودداری
کند،بدون آنکه منتظر دریافت پاسخش
باشم افزودم:تاآنجا که من دراین سن
وسال با مطالعه ی محدودی که داشته ام
دریافته ام ،عشق اصوالًجنبه های
گوناگون دارد،کسی عشق به تحصیل
ودیگری به گل وگیاه وآن دیگری به
می ومیگساری وبرخی به خواندن
کتاب ویاعشق کمک ویاوری به افراد
نیازمند وباالخره عشق یک انسان
به انسانی دیگرغیر جنس خودو...
وهمه ی این عشق هابستگی به طرز
تفکر ونیازو ارضاء امیال درونی انسانها
سن وسال
داردودرمورد انسانها عشق ّ
نمی شناسد،عابد وپارسایی بنام شیخ
صنعان درسنین پیری وقیس معروف
به مجنون درنوجوانی عاشق شده
بودند، ،به هرحال مبحث عشق،مبحثی

مى شنيد و به كار مى بست .قريحهء
فطرى شاعرانه و استعداد ذاتى نخبگانه
نيز او را يارى مى كرد،به سهولت و سادگى
مراحل ادب آموزى و ادب پژوهى را پشت
سر مى گذاشت  .تا آنكه عاقبت در همان
سالهاى جوانى موفق به سرودن شعر هاى
نغز استادانه شد .نه تنها گوى سبقت را
از شمارى از همگنان خود ربود ،بل كه
به سرودن اشعار لطيفى نائل آمد ،كه
طبع بسيارى از استادان نامور نيز قادر به
ساختن و سرودنش نبود.

طرح از :زنده یاد جهانگیرپارساخو
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بقیه :برآیند  ۲۲۸سال

بقیه  :نازنین

نیست که بشود بایک جمله ویا حتّی
یک مقاله بیان کرد،درست است که من
می توانم دروس دبیرستانی را به خوبی
تدریس کنم،اما می پذیرم که پاسخ این
پرسش از آموزگاری داناو سردوگرم
چشیده ی روزگار برمی آید،ومن آنچه
که به عقل ناقصم رسیده است درباره ی
عشق گفتم،امااگر طالب آگاهی بیشتر
هستی،باید به دنبال کس یاکسانی بروی
که دراین باب آگاهی وبینش دارند.
به هنگام ابراز این مطالب می
دیدم که نگاهش راازروی دفترمشقش
برداشته ومشتاقانه به چشمانم خیره
شده است،گویی می خواست از چشمانم
به هنگام توجیه عشق وعاشقی پی به
راز درونم ببرد.
او همچنانکه چشم به چشمان
من دوخته بودگفت:شکسته نفسی می
کنی،اتفاق ًا پاسخم رااز آنچه که درباره
ی پرسش من ابراز داشته ای،دریافت
کردم،زمانیکه گفتی عشق سن وسال
نمی شناسد،خیالم راحت شدوشک
وتردیدم ازابراز مطلبی که می خواستم
باتو درمیان بگذارم برطرف گردید،کاش
زودتر چنین پرسشی را ازتو می کردم.
پرسیدم راست میگویی یاطعنه
میزنی؟
گفت :نه ،ابد ًا،قصد جسارت وطعنه
زدن ندارم ،چراکه براین گمان بودم که
اگر بگویم دراین سن وسال عاشق شده
ام،تعجب کنی واگرنه درحضورمن ولی
دردرونخودمراموردسرزنشقراردهی
که دراین سن وسال چه وقت عشق
وعاشقی است!؟اما با پاسخی که دریافت
کردم خیالم راحت شد.
گفتم:آری یک دختر خانم چهارده
پانزده ساله نیز می تواند عاشق بشود
ولی بایددید عاشق چه کسی است،آیا
دراین سن وسال می تواند مصالح خودرا
تشخیص دهدودچار هوی وهوس زود
گذرنشودوچاه را ازچاله باز شناسد وبه
دام فریب نیفتد،می تواند از هر نوع ساده
اندیشی برحذر بوده باشد؟ وبسیاری
از این دست مسایل،آنچه را که از من
شنیدی یک تعریف کلی بود،که این
تعریف دارای زوایای گوناگون وپُرازابهام
است وهریک اززوایا تعابیرویژه ای
داردکه باید به این تعابیرتوجهِ دقیق
داشت وهمانگونه که گفته ام هرانسان
می تواند عاشق هم نوع خوداز جنس
دیگرشود،اما برای رسیدن به یک عشق
پایدار ودلخواه باید هوشیار بود.
گفت:چقدرکالمت زیباومنطقی
است،تازه با اینهمه آگاهی وتوجیه جالب
،شکسته نفسی میکنی،تاکنون چند
کتاب داستان خوانده ام که به داستان
دختران وپسران جوانی پرداخته
شده است که نشان میدهدچگونه به
توجهی ،دستخوش
خاطرخامی وبی ّ

بقیه  :نسیم

جدول کلمات متقاطع
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دونمایش تک نفره برروی صحنه

Nasser Ovissi

ورودفیلم هندی به پاکستان ممنوع شد
به دنبال مناقشاتی که بین هندوستان
وپاکستان برسر کشمیر درگرفته است
کشورپاکستان ورود فیلمهای هندی
را به پاکستان ممنوع اعالم کرده است
و سینماهای پاکستان نیز از نمایش

فیلمهای هندی که قبال در اختیار
داشته اند منع گردیده اند۰
هندوستان نیز از ایفای نقش هنرمندان
پاکستانی درفیلمهای هندی جلوگیری
خواهد کرد۰

اسکار  ۹۱سرد و کم هیجان برگزارشد
نوپدویکمین مراسم اهدای جوایز
اسکار در روز یکشنبه  ۲۴فوریه در
کالیفرنیا برگزار شد ٪اسکار که زمانی
یکی از مهمترین مراسم سینمایی بود
در سالهای اخیر بویژه دز سه سال اخیر
محلی برای تبلیغات سیاسی حزب
دموکرات شده است و بجای پرداختن
به هنر بیشتر به انتقاد از دولت جمهور
یخواه می پردازدعلیرغم کم رمق
بودن مراسم امسال رسانه های مخالف
دولت ادعا کردند که تعداد بینندگان
این مراسم بیش از  ۱۱درصد افزایش
داشته است ۰

امسال به دلیل اینکه برنامه مجری
نداشت کمی هم زودتر به اتمام
رسید ۰ابتدا قرار بود کوین هارت
هنرمند سیاه پوست مجری برنامه
باشد اما به دلیل اظهاراتی که در طول
چند سال اخیر علیه همجنس گرائی
انجام داده بود از شرکت او دربرنامه
جلوگیری شد ۰اکثر فیلمهایی که
امسال برنده اسکار شدند از تم
همجنسگرائی برخوردار بودند ۰فیلم
«کتاب سبز» که از موضوع تبعیض
علیه سیاه پوستان بهره می گرفت
بهترین فیلم سال  ۲۰۱۸شناخته شد۰

جیک گیلن هال
نمایشنامه نویس معروف آمریکائی
سیمون استفن داستانی بنام « دیوار
دریایی» نوشته است که تام استریج
درآن بازی دارد و نمایشنامه نویس
دیگر نیک پین نمایشنامه ای با نام
«یک زندگی خلق» کرده است که
هنرمند معروف هالیوود «جیک گیلن
هال» تنها نقش این نمایش را بازی
می کند ۰این دو نمایش باهم در تآتر
عمومی برصحنه آمده است ۰

هردو نمایشنامه درباره مرگ است ۰
مرگ فیزیکی که درآن فعالیت بدن
متوقف می شود ۰مرگ احساسی که
بدن درزیر خاک مدفون می شود
ومرگ ابدی که درآن مردم نام متوفی
را برای آخرین بار برروی زمین با
صدای بلند برزبان میرانند و پس از آن
برای همیشه فراموش می شود ۰پین
در « یک زندگی» از لحظه تولد یک
نوزاد نیز بحث می کند۰

تولیدات تازه نت فلیکس

آزادی
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اما رابراتز در یک کمدی عاشقانه
نت فلیکس ایفای نقش می کند ۰این
فیلم « » نام دارد بوسیله مک جی
واندرلند پروداکشنز تولید شده است
سناریوی این فیلم را تیفانی پالسن
پنینگ نوشته و جان وایت سل آن را
کارگردانی کرده است ۰داستان فیلم
مربوط به عشق میان سلوآن (رابرتز)
و جکسون که هردو مجرد هستند
دور میزند۰هردو از تعطیالت دلخورند
هنوز ایفا گر نقش جکسون انتخاب
نشده است  ۰این پروژه پنجمین
همکاری نت فلیکس و کمپانی

واندرلند است ۰
دیگر فیلمهایی که در ژانر کمدی است
و بزودی در نت فلیکس قابل مشاهده
خواهد بود عبارتنداز:
«دختـــر قدبلند»  « ،بیبی ســـی تر»
« وقتـــی بـــرای اولین بـــار مالقات
کردیـــم » و « لبه ی جهـــان»از دیگر
فیلمهای نـــت فلیکس هســـتند۰
عالوه بر فیلمهای نامبردـــه تیفانی
پالســـن درحال آماده کردـــن پروژه
های دیگـــری برای نـــت فلیکس
اســـت کـــه شـــوهای تلویزیونی و
فیلم ســـینمایی را دربـــر میگیرد۰

untitled painting by Nasser Ovissioil and gold leaf on canvas 70×145 cm Executed in 2000s
So far many books of his works
published and most of them
sold out. Two books containing
his works printed in Iran. The
last one published in spring
2016 by Gooya House of Culture and Art .

Nasser Ovissi was Diplomat
and Cultural Attachee, Iranian
Embassy in Rome, Italy and
Madrid, Spain ,when Monarchy regime being ruled Iran.
He married Ruby and has a
daughter named Maryam .
Nasser for the time being is residing at Virginia,USA .

Rome,Tehran,Washington
D.C.,Boston and Jordan.
Nasser Ovissi got the first prize
at 1957 in Tehran;Scholarship.
Tehran Biennale (1960); First
;)prize in drawing,Thran(1961
grand prize,international art
;)exhibition in Monaco(1974
)Gold medal,Italy Biennal(1979
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York,Ottawa, Paris Pasadena,

ʺThe contours of the odalisques
and the faces of the ladies
he points, the proud angular
silhouettes of horses , the
intimacy... and the eroticism
of the languorous poses ...bear
witness to this as does the
harmomiouspanoply of colors
that literally inundates his
paintings and etchings. He
touches us,deeply. He invites
us into his vibrant world devoid
of cold intellectualism. The
sumptuousnessof Ovissi's world
has led one critic to say that
viewing the artist's work is
like being in Ali Baa's cave or
sailingtoward Yeats Byzantium
on sails of beatengold. Ovissis
work is an uninterrupted hymn
to life, to beauty, and its many
forms, to harmony. A wave of
putr joy and comlete serenity, to
ʺthink of him is to evoke fullness.
Nasser Ovissi was born in
Tehran on 1934.He educated
political science at the
university of Tehran. He is
graduated in fine arts,painting,lithography,ceramics and
goldsmithing from Beaux Fine
Art in Rome. He uses oil,watercolor,gouache,collage, gold leaf
on canvas, paper and board,
ceramic, precious metals and
precious stones
Ovissi had numerous exhibitions around the world since
1955. The exhibitions were in
group and duo with Salvatore
Dali, Pablo Picasso, Dubuffet,Flix and Chagall.
There are many of his works
at the world museums such
as Athens,Barcelona, Belgrade,Brussels,Campione (Italy), North Carolina,
Kerman(Iran),Madrid,New
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a Legend of Modern Iranian Art

Who was Avicenna, and what does he
offer today's Iranians?
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Avicenna (980-1037) kneels in front of governor of Isfahan [Paris, Bibliothèque Nationale De France, Getty]
(Photo by: Universal History Ar- the Avicenna Mausoleum in
Feature: The legacy of the medieval polymath Avicenna has
Hamedan, where the Persian
chive/UIG via Getty Images)
offered Iranians an opportunity to engage with the intersection
polymath spent the last years of
Contemporaries
such
as
the
of their Islamic and Persian heritages, writes Austin Bodetti.
Persian theologian al-Ghazali his life.
From Mulla Sadra in the seven- SOAS University of London, praised the intellects of Aviteenth century to Ali Shariati in told The New Arab.
cenna and his fellow travellers, The decades after the Iranian
the twentieth century, countless
yet al-Ghazali also condemned Revolution further cemented
philosophers have played a de- Born in the tenth century, Avi- Muslim philosophers› embrace Avicenna›s status as an Iranian
cisive role in shaping Iran's na- cenna lived at the height of the of Aristotle, Plato, and other cultural icon. In 1989, Grand
tional consciousness in the half Islamic Golden Age. He spent non-Muslims as dangerous and Ayatollah Ruhollah Khomeini sent Mikhail Gorbachev a
millennium since Shah Ismail most of his life engaging with even heretical.
letter encouraging him to read
I laid the groundwork for the philosophy, science, and theolomodern Iranian nation-state gy, having memorised the Qu- Avicenna's philosophical ideas Avicenna›s philosophical treawith the foundation of the Sa- ran at age ten and working as a never managed to gain as much tises.
physician by eighteen.
favid dynasty.
traction among Muslims as his
Avicenna's accomplishments scientific ones in the centuries Criticism from several of Khomeini›s colleagues, who opOne Persian intellectual inte- in astronomy, medicine, and after his death.
posed his reference to a philosgral to Iran's national identity physics earned him a reputapredates them all by hundreds tion as one of the Middle Ages' A similar fate befell most other opher described as an infidel by
of years, however: the eminent greatest scientists, but his claim medieval Muslim philosophers, al-Ghazali, seems to have done
medieval polymath Avicenna that Muslims could interpret from the Persian logician and little damage to the late su[Ibn Sīnā], whose name re- scripture through the writings scientist al-Farabi in the Mid- preme leader›s legacy. In fact,
mains a byword for science and of non-Muslim philosophers dle East to the Andalusian ju- Avicenna›s ubiquity in Iran has
self-reflection across a country proved controversial.
rist and physician Averroes in only grown since then.
that has adopted his legacy as
the Maghreb.
Avicenna authored a five-vol«Ayatollah Khomeini himpart of its cultural heritage.
«I would rate Avicenna as one ume medical encyclopedia:
Reactions to Avicenna appear self taught the theories of the
of the biggest minds of human The Canon of Medicine (Al-Qa- to have changed by the twen- classical philosophers at the
history and a real example of a nun fi't-Tibb).
tieth century. Shah Moham- seminaries in Qom before his
critical and humanistic tradi- It was used as the standard
mad Reza Pahlavi, Iran›s last forced exile to Turkey and
tion in Persian philosophy,» Dr medical textbook in the Islamic monarch, hoped to stoke Ira- Iraq in the 1970s,» noted AdibArshin Adib-Moghaddam, a
world and Europe up to the nian nationalism in 1953 by Moghaddam.
18th century.
professor of philosophy at
overseeing the construction of Hamedan hosts Buali Sina

en the philosopher's teachings
in the same direction. Students
of Avicenna range from Mehdi
Haeri Yazdi, who challenged
Khomeini›s reading of Shia Islam, to Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, an ultraconservative
supporter of Khamenei.

Other Iranian medical journals named after him cover
biochemistry, dentistry, herbalism, and medical microbiology,
indicating Iran›s national pride
in his scientific legacy. According to a popular Iranian-American Twitter account, Hamedan
University of Medical Sciences
graduates even held their ceremony at the Avicenna Mausoleum.

Today, Iranian politicians refer
to Avicenna almost on a regular
basis in order to highlight the
philosophical heritage and scientific prowess of the country
«Avicenna's philosophy has not
been intellectually reworked
as a potent critical theory to
inform those themes,» said
Adib-Moghaddam.
«In his philosophy there is a
radiant source of renaissance
thinking that could inform the
humanistic tradition that is at
the heart of Persian poetry and
philosophy.»
These disagreements illustrate
the complexities of Avicenna›s
legacy in Iran, which has accepted him as part of its national mythos but wrestled with the
meaning and relevance of his
guidance.

«Avicenna has always been
prominent in contemporary
Iran, both as a major philosopher and scientist,» said
Adib-Moghaddam, author of
Psycho-Nationalism: Global
Thought, Iranian Imaginations.
Ayatollah Khomeini himself
taught the theories of the classical philosophers at the seminaries in Qom before his forced
exile to Turkey and Iraq in the
1970s		
«After the revolution this trend
continued. Today, Iranian politicians refer to Avicenna almost
on a regular basis in order to
highlight the philosophical heritage and scientific prowess of
the country.»
Despite the apparent rise in
Avicenna›s name recognition
in Iran, the extent to which his
legacy has influenced the country's national consciousness at
a deeper level remains a matter
of debate.
«There seems to be no direct link
between Avicenna and public
culture in Iran, maybe because
in Middle Eastern societies –
unlike the Western experience
– philosophy has never been
the basis of civilisation,» said

Avicenna authored a five-volume medical encyclopedia: The Canon
of Medicine (Al-Qanun fi't-Tibb). It was used as the standard medical
textbook in the Islamic world and Europe up to the 18th century.
(Photo by: Universal History Archive/UIG via Getty Images)

Dr Ahmad Bostani, an assistant
professor of political science at
Kharazmi University, itself
named after a prominent Persian polymath and one of Avicenna›s scientific predecessors.
Today, the Persian philosopher
remains a popular talking point
for Iranians across the political
spectrum. Grand Ayatollah Ali
Khamenei, a hardliner and
Iran›s current supreme leader,
will often take to the country's
state-owned media to extol Avicenna's scientific discoveries as
part of Iran's historical contributions to the Muslim world.
In 2004, reformist and at
the time Iranian President Mohammad Khatami opened an
international conference on the

polymath to promote Iran›s
culture. Even so, these tributes
have focused on Avicenna›s role
in the history of science, not political philosophy.
«Avicenna's philosophy is not
attractive to the pro-regime
theorists since, according to
them, there is nothing useful in
Avicenna that does not exist in
Sadra,» Bostani told The New
Arab, questioning the former›s
political influence.
«Recourse to Avicenna by authority figures is just rhetorical,
because Avicenna's philosophy
is totally independent from political trends in post revolutionary Iran.»
Iranian clerics who subscribe
to Avicennism have rarely tak-

«Avicenna's philosophical system is quite complicated and
multifaceted,» Bostani told The
New Arab, noting the varied
interpretations of his esoteric
writings.
«There is no consensus among
Muslim scholars and intellectuals regarding what Avicenna's
legacy has been for contemporary Iran.»
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Austin Bodetti

University, and Tehran has the
Avicenna Research Institute,
which itself contains the Avicenna Biotechnology Incubator and the Avicenna Infertility
Clinic. The research centre also
runs The Avicenna Journal of
Biotechnology.

Austin Bodetti studies the intersection of Islam, culture, and politics in
Africa and Asia.
He has conducted fieldwork in Bosnia, Indonesia, Iraq, Myanmar, Nicaragua, Oman, South Sudan, Thailand, and Uganda. His research has
appeared in The Daily Beast, USA
Today, Vox, and Wired.
Also,Austin writes for Azadi
Magazine in persian and English.

Noe Rooz Celebrations during
Achaemenian (321-559 B.C.)
From NoeRooz book by the late Dr.Mahvash Amirmokri Published by author in 2014

The reliefs of Apadana palace display the scene
of the Iranian NoeRooz ceremony in Persepolis

The eastern wall of Apadana palace shows Ionians bring NeoRooz gifts to Achaemenian
King of Kings
among the representatives.
The order and magnificence of the scenes of the
reliefs indicates of the importance of the NoeRooz
ceremony before the Achaemenian King of Kings.
The body of delegates from
each state includes three
to nine
representatives
and the chief representative who is walking before
his council is scorted and
guided by an Achaemenian officer who is holding
the chief representative’s

The NoeRooz table is a
reflection of NoeRooz during
the passage of time. Each item
in the arrangement of this table
is a memory of a period of the
NoeRooz celebration during
the history of Iran. For this
reason it can be recognized as
a manifestation of the history of
NoeRooz in Iranian culture.
The items of the NoeRooz
table (Khaun-ae Haftseen)
are manifestations of Iranian

order went to the south where
the realm of Satan was, in order
to fight with him. Jamsheed
won the battle and returned
home victorious. Upon his
return, bounty came back to
the people.He looked as if he
were glowing like the sun.
People were astounded from
witnessing two shining suns at
the same time.
They were also amazed to see
that all the trees turned green
swiftly. So they exclaimed
that that was a new Day
and everybody sowed some
barley seeds in a platter for
the auspiciousness of that day.
From then on, planting seeds
for the New Day or NoeRooz
became an Iranian tradition.
They planted seven kinds
of beans and wheat on top
of seven cylinders in their
yardsfor theday of NoeRooz
and by observing the growth of
each plant, tried to predict the
quality of each crop to estimate
their quantity for the next year.
In conclusion, there seems to
be some relation between the
items on the Haftseen table
with the myth of Kiumars:
According to the myth, NoeRooz
is the anniversary of creation
and Haftseen carries all the
symbols of the Seven EternalHolies in the anniversary of
creation.
Biruni wrote, ʺIranians think
that NoeRooz is the day of
hope because they believe
that on this day ,God spreads
happiness for people and each
can enjoy a share of it» This is
the reason that Iranians put all
the symbols that are supposedly
for good luck,bounty,happiness
and prosperity in the Khaunae NoeRooz. In addition ,they
never think or wish but for
goodness and happiness while
sitting by the Haftseen.

آزادی

Scholars of archaeology
believe that the reliefs of
Apadana palace display the
scene of the Iranian NoeRooz ceremony in Persepolis, because each of the
twenty -three representatives from the imperial
provinces is carrying a gift
of rarity from his regions
to present to the Achaemenian King of Kings in
Persepolis.The figures of
the Achaemenian officers
and guards welcoming the
attendants are also visible

آزادی

representatives are carved
on the principal facade of
the palace and the relief
of the declivous wall by
the south side stairs shows
the frest of them.These
representatives are from:
Media,Elam,Parthia,Babylonia, Lydia, Rakhaj(old
name of Kandahar/Ghandehar),Asyria,Cappadocia,Egypt, Soka,Ionia,Bactria(Balkh),Haraut, Asgard,
Soghdiana, India, Thrace,
Arabia,Hirkan,Libya,and
Ethiopia(Rajabi 87).

have considered a sacred
number since ancient times. It
seems that after the emergence
of the story of creation, and
the introduction of the Seven
Eternal-Holies of the Zoroastrian
religion,the items of the table
represented the items with
respect to which each of the
seven Holies were recognized
to be their guardians in the
material world.
'S' takes its root from an
ancient myth recorded by
Biruni and points to the plants
in that myth which are called
Sabzeh in Persian.The story is
as follows:
The cursed Satan had taken
away all the bounty and
blessings from the people to the
point that peopledid not feel
satisfaction from any amount
they consumed.On the other
hand , plants were not growing
anymore and the wind did
not blow either to spread the
seeds of plants to fertilize them.
Woodswere bleak and dry. The
world was about to be ruined
when Jamsheed upon God's

Khaun -ae Haftseen
Sofreh Haftseen
ʺSeven S'sʺ of the
NoeRooz ceremonial
table
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Our knowledge about the
details of NoeRooz ceremonies during the Achaemenian Empire is quite limited.However , the remains
of palaces,bas-reliefs on
the walls of Apadana palace, and stone-inscriptions suggest the splendor
and grandeur of the celebrations before the Achaemenian King of Kings.
Archaeologists
believe
that the magnificent halls
of the persepolis palaces
were exclusively used for
celebrations. Reliefs on the
walls show the line of representatives of the various
nationalities and regions
under the Empire, each of
whom is carrying a special
gift for the King of Iran
from their regions. Their
attire and head covers
signify their nationalities.
These scenes are indicative of the greatness of the
celebrations before the
Achaemenian Kings.
The reliefs on the wall of
the eastern stairs of Apadana palace show twenty-three
representatives
from various states under
the Achaemenian, heading to the imperial palace.
The reliefs of the eighteen

thought, myth, and history.
Seven(haft) edible items whose
names start with the letterʺsʺ
or ʺseenʺ (the fourteenth letter
in the Persian alphabetical
order) must be placed on this
table, presumably reminiscent
of the seven different seeds
that people grew after the
victory of Jamsheed over the
devil who deprived the country
of water and caused drought.
After the victory of Jamsheed,
the drought was gone; the
yellow leaves turned green and
people celebrated the victory
by growing seeds and called
the day NoeRooz.The Sofreh
NoeRooz ,(Khaun, Table,or
Tray) takes its name from
the plants that people grew to
celebrate the victory over the
evil of drought. As mentioned
above,Sofreh NoeRoozcontains
other items which come
in groups and each group
represents a period of Iranian
history which adds to its riches
and splendor.
Name of Haftseen- Haft
means 'seven' which Iranians

Haft-seen is the table settings for the Persian New Year. Each
item is symbolic of elements in nature that nourish and sustain us.

Mrs Mahvash Amir-Mokri ,
MD passed away last year .
She researched and wrote about
NoeRooz in Persian and English .
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left hand.
The ceremony displayed on the
wall of apadana palace could
be confirmed to be a NoeRooz
ceremony by the four reliefs of
Lion-Bull combat,carved on
the eastern wall of the palace›s
stairs,of whichtwo are on the
eastern facade, one is on the
southern and another on the
northern side. They suggest
the time of the celebration ,
namely the vernal equinox,
which is exactly the time for the
NoeRooz ceremony.
Now we have some idea about
NoeRooz throughout Iranian
history. NeoRooz was an
occasion of happiness and
hope for all, especially children
and youngsters,because the
preparation of NoeRooz was
a common practice for every
household, and very member
of the family took a share in it.
It was a harbinger of a vacation
from work and school along
with the occasion to buy new
clothes and shoes; clean and
renew aii the old and useless
objects around the house; and
prepare all kinds of treats,candy
and
cookies,flowers
and
delicious food for the NoeRooz
celebration; renew friendships
and visit all reletives and
friends,forgetting animosities
and forgiving offenses.
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