
- سال دهم صفحه 1
آزادی    شماره  111

با آثاری از:  * م.ع.آشنا  *  منوچهربرومند   * دکتر طلعت بصاری
 *کیخسروبهروزی * زنده یاد جهانگیر پارساخو * مرتضی پاریزی * مجید زندیه * دانشجو دانیال شریعت * تیمور شهابی

  *دکتر محمدعلی صوتی * دکتر ساسان طباطبائی* دانشجو الیسا متحد * دکتر سیمین ملک افضلی * دکتر کاظم ودیعی  
* ک. هومان * غزاله یزدی 

شماره ۳، سال دهم - شماره پیاپی   111- اول  اردیبهشت  1۳۹۸  

   

No 3 Vol.10     21 April, 2019  . Published by Pars Mass Media , Inc

  

AZADI آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

دکتر فیروزه نهاوندی درروزجهانی زن  به ناهار 
زوج سلطنتی بلژیک  دعوت شد )بخش انگلیسی صفحه۴( 



- سال دهم صفحه 2
آزادی    شماره  111

- سال دهم صفحه ۳
آزادی    شماره  111

 
نشریه ماهانه

 اجتماعی - ادبی- هنری
شماره پیاپی ۱۱۱  - سال دهم 

اول اردیبهشت 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

* حق اشتراک سالیانه 50 دالرفقط 
برای داخل آمریکاست و برای خارج 
ازآمریکا، اشتراک یکسال 50 دالر 

باضافه  هزینه پُست است. برای کسب 
اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  ازساعت 
۹صبح تا ۱2 ظهر به وقت شرق آمریکا  

تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190

* ازطریق ئی میل به آدرس زیر 
با ما درارتباط باشید

* لطفا مقاالت خودرا به فارسی 
تایپ کرده وبه یکی از آدرسهای 

زیر ایمیل کنید:
azadi@parsmassmedia.org
azadimagazine@aol.com

*  آرشیو مجله برروی سایت 
زیر برای همگان قابل دسترسی 

است:
www.parsmassmedia.org

* 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 لطفًا نسبت به 

تمدید آن اقدام فرمائید وگرنه 
ممکن است ارسال مجله برای 

شما قطع شود.

صفحه نویسنده عنوان مطالب

-           صفحه2 یاداشت

صفحه ۴   - پیام های شما

صفحه 6    - ازالبالی مطبوعات جهان

صفحه 8 دکتر کاظم ودیعی دیگران درپژوهشندومادرکشمکش
صفحه 10 درسی که کیم به ترامپ داد دکترکاظم ودیعی
صفحه 12 کیخسرو بهروزی صدای ایران
صفحه 1۵  
صفحه 16

صفحه 18 ک0 هومان تاریخ مستند خوزستان
دکتر طلعت بصاری صفحه20 زنان شاهنامه
صفحه 21 - روزشمارزندگی پادشاه ایران
صفحه 22 تیمور شهابی دراُم الُقرای اسالمی چه خبر؟
صفحه 2۳ - گوشه هایی اززندگی رضاشاه کبیر
صفحه 2۴ - کوتاه وخواندنی
صفحه 26 -  پرسش وپاسخ علمی
صفحه 28 - ازاینجاوازآنجاواز همه جا
صفحه ۳0 دکترهمایون آرام فواید دارچین
صفحه ۳1 م۰ع۰آشنا گشتی درمیان کتابها
صفحه ۳2 ناصرامینی گوناگون 
صفحه ۳۳ دکترسیمین ملک افضلی آشنایی باطب سنتی
صفحه ۳۴ - درپرند نیلی  شعروغزل

صفحه ۳6 ک0 هومان نازنین 
صفحه ۳8 سیری در احوال واشعار نسیم اردکانی منوچهربرومند
صفحه۴0 -  غم مخور

صفحه ۴2 ترجمه دکتر محمدعلی صوتی بچه های کوچه ما
صفحه ۴۴ حسین طوسی نقاشی قهوه خانه ای
صفحه ۴۵ مجید زندیه ستمهای اهل دین بربزرگان موسیقی
صفحه ۴6 مهدی مثنوی خوشنویسان ایران

صفحه ۴۹ زنده یاد جهانگیر پارساخو جدول کلمات متقاطع

صفحه ۵0 - اخبارهنری

صفحه ۵1 - بخش انگلیسی

آنچه درشماره 111
اردیبهشت ماه 1۳۹۸

 میخوانید
ری

هن
آزادی

عی
ما

جت
ا

بی
اد

 از صفحه 5۱ تا 5۶  مطالب انگلیسی
چاپ شده است

From page 1 to 6 you can 
read Articles in English.

آید  می  زلزله  دنیا  جای  درهمه 
می  جاری  سیل  کند،  می  وخراب 

شود و عده ای را قربانی می کند، 
بی  را  بسیاری  و  شود  می  توفان 
در  سازد0  می  وآواره  خانمان 
مملکت ماهم این اتفاقات می افتد0 
خیلی از ناظرین که دل درگرو عبا و 
عمامه نهاده اند  می گویند درکشور 
پیشرفته ای مانند آمریکا سیل و یا 
توفان می آید و عده ای را می ُکشد 0 
شما آن را نمی بینید ولی همینکه 
سپردند   جان  دونفر  کشورما  در 
شورش و بلوا راه می اندازید که  ای 
وای این رژیم  نسبت به جان مردم 

بی تفاوت است و000 و000
توفان   ، آید  می  سیل  درآمریکا  
هم  زلزله  نیز  گاهی  و  آید  می  هم 
آنها تعداد  از  اما هیچیک  می آید  
هرچه  و  نیست  زیاد  تلفاتشان 
نخستین   دقایق  به  مربوط  هست 
گذشت  از  است0پس  رویداد  هر 
چند ساعتی همه چیز تحت کنترل 

در می آید  0
و  کمتر  دوستانه  انسان  کمکهای    
سوی  به   ، بیشتر   دولتی  کمکهای 
می  روانه  دیده  آسیب  مناطق 
مقامات  و  جمهور  رئیس  شود0  
ریزو درشت  در محل حادثه حاضر 
قربانیان  خانواده  با   و  شوند  می 
می  همدردی  ابراز  باختگان   ومال 
کنند0 هیچکس هم سعی نمی کند 
بیندازد و  به گردن طبیعت  گناه را 
هیچ  کند0   معرفی  بیگناه   خودرا 
شهرداری هم نمی گوید که شهر ما 
غافلگیر شد0 چون هر شهری  برای 
خود طرح وبرنامه وبودجه ای دارد  
تا در چنین مواردی در کوتاه ترین 
مدت   آماده خدمتگذاری به مردم 
وظیفه که  کوچکی  کار  اگر  باشد0 

مردم  برای  است  دولتی  مقام  هر    
و   صدقه  جنبه   شود   انجام   

دستگیری و نظایر آن هم ندارد0 

هم  سپاس  و  تشکر  انتظار  حتی 
از   0 آنهاست  وظیفه  چون  ندارند 
مردم حقوق می گیرند تا  دراینگونه 
والبته  برسند۰  آنها  درد  به  موارد  
یاخودشان  کنند   کوتاهی  هم  اگر 
استعفا می دهند و یا  از طرف مردم 
معنی  به  آنها  شوند0  می  برکنار 
در  اما  مردمند0  نوکر  کلمه  درست 
اسالم  کشور  و  اسالمی  القرای  ام 
کار  پایه  نخست  ازروز  ما   ی  زده 
آن چنان نهاده شده است که گوئی 
وآنقدر   آقایان هستند0  نوکر  مردم 

می  قداست  و  نور  آنها  پیشانی  از 
به  کند  نمی  جرأت  کسی  که   بارد 
اسب آنها بگوید  یابو0  اگرچه این 
سوار  هم  واالغ  اسب  دیگر  روزها 
نمی شوند0 قداست آنها هم  در این 
هرچه  بتوانند  که  شود  می  خالصه 
مردم پول در می آورند آنها غارت 
هر   دست  غارت   درزمان  کنند0و 
هزار  بندند0  می  ازپشت  را  کافری 
ایرانی   هیچ  برای  اآلن  که  وملیون 
هم  زمان  آن  ولی  ندارد   ارزشی 
میلیارد  کمتراز   آقایان  داشت  که 
کرد  نمی  برایشان  صرف  میلیارد  
تا بدزدند0 اکنون هم با ریال کاری 
کنند0  می  حال  دالر  با     ، ندارند 
همان دالری که زمانی احمدی نژاد 
ای  پاره  ورق  یک  این  گفت    می 

بیش نیست 0

دارد  رواج  شایعاتی  مردم   دربین   
سرگرم  برای  اسالمی  رژیم  که 
از  آنها  کردن  دور  و  مردم   کردن 
ایام  در  بویژه  سیاسی   تجمعات  
تا  است  کرده  بارور  ابرهارا  نوروز  
جاری  سیل  و  ببارد  زیادی  باران 
شود تا مردم سرگرم مرده کشی و  
د رمان سرو پاهای شکسته شوند0 
البته این حرف راهم خودشان شایع 
می کنند تا مثاًل مردم فکر کنند که: 
۰اینها  اینها خیلی عالمند    ، بابا  نه 
می توانند  ابرهارا باران ساز کنند 0

اما هیچکس از خود نمی پرسد اگر 
اینها توان باران ساختن دارند چرا  
خشکسالی  در  مملکت  که  تابحال 

می سوخت چنین کاری نکردند0
بجای  سیل  کردن  فروکش  از  پس 
خوشحالی  دردمردم   به  پرداختن 
رژیم ازاین بود که مرداب گاوخونی 
شده  پرآب  دوباره  مدتها  از  پس 

است 0 
می گویند پس از ده دقیقه بارندگی  
سیل درخیابانهای تهران راه افتاد0  
واین نشان دهنده نابسامانی درکار 
دولت است 0 همه مسئولین  فقط به 
فکر دزدیدن هستند0 دنبال راهی 
که بتوانند بیشتر بدزدند0 اگر بیش 
آوارگان   بفکر  ایرانی  سیلزدگان  از 
خیلی  اینکه  نه  هستند  سوری 
دلشان به حال سوری ها می سوزد0 

کمک  در  که  اینست  آن  دلیل   ! نه 
می  بیشتر  ها   سوری  به  کردن 
کردن  درکمک  تا  بدزدند  توانند 
مردم  از  بسیاری  ایران0  مردم  به 
مداوای  برای  محلی  حتی  شیراز 
درسیل  که  خانگی  حیوانات 
که  کردند  دایر  بودند  دیده  آسیب 
است  ایرانی  ومهرویژه  عاطفه  این 
که   کنند  ثابت  خواستند  ومردم 

مسئولین دزد از آن بی بهره اند0

مرتضی پاریزی

عاطفه ی
نی  اریا
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نیزه آذرخشینی را
*

قامتی پیدا ناپیدا 
راه بر من بگرفت 

به سالمش رفتم  ، که شهندامی داشت 
با من شد همپا به قدم، در دم 

به سخن شد
بی پرسش و سئوال 

که: 
مردمان در بی همی اند 

همروانی شان نیست 
آسمان سنِگستان 

و سماوات خدا 
ریگزاری است پوشیده 

به نوری از کجانابادی 
*

مومنان، میخکوب خود و 
کوبیده به میخ اند هنوز     و

دانشی های مجهز به چراغانی ذهن 
بازهم ساکن تاریکی هایند 

نوبل ُصلح، اَجر ضحاک زمان 
**

رفت و نشناختم اش ، اما 
ماندانا 

او همان بانوی خوش پیکر و 
خوشروی تَبناک 

سحرگاهی دیروز نبود 
که در آن کوچه ی  پر گل 

میرفت و 
یقین داشت که:

درها همه بازند بر او؟ 
خبری شد   ، خبرم کن 

به سالم اش باید رفت.

نامه ای از یک هموطن

روزتان با ارمش در این شرایط میهن
اقای مرتضی پاریزی 

من چه بگویم ز حال دلم 
و ۱2  مرا  شیراز  شهر  ؛  من  شهر  آه   آه 
استان ایرانم را سیل گرفت ؛ سیلی که 
بوجود  بیشتر  غارت  برای  اخوند  عمدا 
با  ؛گیرم  بیکارند  ن  مسئوال  چرا  اورد. 
به ۴0 سال  ؛ولی قطعا  وعده سر کردیم 

پیش بر نمیگردیم.
 آی ققنوسیان : ای تافته های جدا بافته؛  
ققنوسیان یکهفته است ۱2 استان کشور 
تا حاال 2۹ گشته  بود کرده و  نا  را سیل 

داده ایم. 
 سیل امد ملت نشان دادند که فرهیخته 
هستند؛   و هوشیار؛  و سیل تاریخ را ورق 
زد ؛ و ارزشهای روحانیت را پوچ و پر و 
پوگ کرد ؛ واژه های اخوند ها را به سیل 
با سیل  شستند. این تقدیر تاریخ است ؛ 
و ملت را به انواع مختلف روی لبه تیع راه 
بردید.  مهم نیست سیل طبیعی است یا 
مصنوعی ؛ !مهم نیست  روسهامیلیون ها 
دالر گرفتند و؛این بارانها را ؛ راه انداختند؛ 
یا اساسا چنین اتفاقی رخ نداده؛و روسها  
چشم  هم  ایران  به  که  ارام  های  بچه 
ندارند؛ وهمسایه خوب و خیر خواه کشور 

ایران و ملت ایرانند. 
ولی  تخت جمشید را نمیشود نابود کرد 
امام جمعه جن گیر گفته این سیل نعمت 
است.عین جنگ ۸ ساله زوری که هیوال 
تحمیق  (رییس  ؛؛)هیچ  همان  جماران 
شدگان گفت حزب فقط حزب اله ؛.  بارک 

اله مش ماشااله ؛ ولی جن امد بود امده 
بود که مردم را جن گرفت. ولی تمام شد 
حزب اله رفته است 0  در سیل پل ذهاب 
و هم سیل بخصوص سیل شیراز؛ ملت 
مقابل رژیم غاصب ایستاد و خودشان؛ هم 
میهنان را از وسط سیل نجات میدادند؛  
که این وطیفه یکی از وظایف رژیم غاصب 
خونخوار بود.سپاه کجا بود؟ که تا  مردم  
صدایشان بلند میشود حقوق مارا یکسال 
است نداده اید ماشین رنگ پاش از چین 
کف  روی  را  مردم  ماشین  با  و  میخرد 

خیابان مهر میکنند حاال کجایند؟ 
خودتان  گفته  به  کجاست؟    ققنوس 
پرفسور ساخارف  اید  درخشانید؟ شده 
میخواهید ژاندارک درست کنید و خانم 
ستوده را با تعلیمات انگلیس پیشکش 
مردم میکنید!! نه نه خانم تریزا می کارش 
پایان یافته.شما که اندیشکده هستید!؛ 
شما که همه عالم هستید! شما که کفتید 
غم  این  در  ایا  کارشناس هستید!   همه 
انگیز ترین حالت چه کار شناسی و خرد 
و دانش بکار بردید؟  که الاقل روان این 
دربند های سیل را از آالمشان بکاهید  

تسکینشان دهید.  
اگر شما در این شرایط نتوانستید بجنبید؛ 
کارشناسان  کی  وقت؟  چه  پس  کی؟  
کارشان را شروع میکنند دوسال گذشت. 
حتی  ما  رفتند  خیابان  به  ها  لهستانی 
عرضه لهستانی ها را نداریم؛ کامیونداران 
امدند و باز حرف زدیم. چرا طرح هایتان 
تفرعن  تاکی  بگویید  بمن  میشود.  اب 
و خود بزرگ بینی و همه غیر  من برتر 

هیچکس.  ققنوسیان چه میکنید؟

اکنون  اگر  میگویید  دورغ  شما   
کارشناسان شما نتوانستند الاقل کمک 
های نجات بخش برسانند؛ مشدی حسین 

با غبون باید برساند؟
اوارگی؛  درماندگی؛  ترس؛  یعنی   سیل 
گرسنگی؛ بی پناهی؛ بیماری؛ گرسنگی؛ 
کارشناستان  اید؟   ه  کرد  تاریکی 0 چه 
با ای کیو ۱00 و بی همتایان که صدا در 
همه  که  میاندازید!  جوالن  به  حلقتان 
نخبه اید چرا وامانده اید؛ اگر االن؛ امروز؛  
همین اکنون به یاری ملت و کشور ایران 
با  میکنید  اجرا  فقط  شو  کی؟  نیستید 
تفرعن.  افرادی میگویند امریکا تحریم 
ها را بردارد و با ایران وارد مذاکره شود 
این پیشنهاد چه کسانی است؟ ولی رژیم 
ایرانی  جوانان  افتاده؛   گیر  باتالق  در 
رژیم  استخوانهای  اند  برخاسته  تبار 
را شکسته و ان رژیم کهنه شده عین 

شوروی و قتی کهنه شد فروریخت.
شهردر  شورای  پیش  روز  سه   جوانان 
چکمه  و  نان  دادند  تشکیل  ها   شهر 
در  مارها  که  خریدند  پالستیکی 
شمال غوغا میکنند؛  واحتیاج به شما 
همه  کجایید  ندارند  گان   فرهیخته 
اقایان وخانم های  دکتر و متخصص و 
نخبه. جوانان ایران؛ ملت ایران؛ ایرانی 
اند؛  گذاشته  سر  پشت  را  شما  تباران 
شما شو را اداره و اجرا میکنید. باز فکر 
میکنید بازی الهیات رهایی بخش بنوع 
سینه  روی  جوانان  وقتی  نه  دیگری؟ 

دیوار های شهرها مینویسند مرگ بر 
دیکتاتور رژیم فرو ریخته است.

 بقیه درصفحه ۴۸
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روزپدر و تولد شاه فقید

روز 2۴ اسفند سالروز تولد اعلیحضرت 
رضا شاه کبیر است که در زمان گذشته 
درشماره   شد0  می  نامیده  پدر  روز 
روز  این  به  ای  اشاره  هیچ  ماه  اسفند 
باز  هم  فروردین  درشماره  و  نکردید 
ذکری ازاین روز بزرگ نشد0 ما از شما 
مهم   روزهای  درباره  که  داریم  توقع 
تاریخ کشورمان همیشه مطالبی داشته 

باشید0 باسپاس
پروین -غ  از کالیفرنیا

و  باشماست  حق    0 ازشما  سپاس  با 
باکمی اغماض ماهم  زیاد مقصر نیستیم  
اعلیحضرت  از  ما درهرشماره   چرا که 
رضا شاه کبیر  مطلبی داریم و از ایشان  

وخدمات ایشان یاد می کنیم 0
روزهای  تمام  دیگر  ازسوی   
تاریخی  اهمیت  از  گذشته   خوش 
درآن  ایران  ملت  زیرا  برخورداراست 
روزها باسرعت به سوی ترقی و آبادانی 
هرروز  از  که  دارد  جا  و  میرفت  پیش 
صفحات  متأسفانه   0اما  کنیم  یاد  آن  
مجله  گنجایش محدودی دارد0  بازهم 

از توجه شما سپاسگزاریم0

سپاس ازیک هنرمند

بسیار  تابلو  عزیز    دولتشاهی  جناب 
دفتر  در  نصب  برای   که  جالبی  و  زیبا 
مجله آزادی ارسال کرده بودید رسید 
از   0 کردیم  مجله  دفتر  زیب  را  آن  و 
خودتان  مجله  به  شما  توجه  و  محبت 

بسیار  سپاسگزاریم0
می  دراینجا چاپ  را  تابلو  این  تصویر   
هدیه  این   از  هم  خوانندگان  تا  کنیم 
آگاه  آزادی   مجله  به  شما  گرانبهای 

شوند0
ماهم   عزیز  خوانندگان  از  جندتن 
جناب  بیوگرافی  چاپ   خواستار 
بزودی   که  اند  شده  دولتشاهی 
و  داشت   خواهیم  باایشان  گفتگوئی 
این  حال  شرح  و  زندگی  با  آن  طی 

هنرمند عزیز آگاه خواهید شد0 
عزیز   دولتشاهی  جناب  برای  بازهم 
موفقیت و طول عمر همراه با سالمتی 

آرزو می کنیم0

0

زمستان چهل ساله

بهارآمد
ولی درزادگاه من ، 

چهل سال است زمستان است
گلستان  چون  روزی  که  سامان  درآن 

بود
نه مرغی  برچمن پّران ،

نه بلبل برگلی خندان
دل  وعطر  دلکش  کزهوای  باغی  نه 

انگیزش  شوم شادان
 درخت زندگی  پژمرده و بس لخت وبی 

برگ است
ی  لحظه  درانتظار   هرزمان   توگوئی 

مرگ است
چمن ها یکسره پوشیده ازبرف و 

 توان برف ُرفتن نیست 0
زبانها منجمد، 

کس را توان  حرف گفتن نیست 
میان رنگ ها ، رنگ سیه ، 

سلطان هررنگ است
فضای شهرها خالی  زآهنگ است

خبر ازقرمز واز ارغوانی نیست
زشعر سعدی وحافظ  بیانی نیست

نشانی  یاحقی   ساز  ازشورونوای  نه 
هست

نه ازمضراب بس جادوئی شهناز 
تمام  لحظه های زندگی  شام غریبان 

است000
زمین گریان 000 هواگریان درآن سامان 

هرانسانی وهرجنبنده  گریان است 
کالن وُخرد سرگردان000 

زمان آبستن طوفان000
همه مبهوت ومات ازبازی گردون

مستولی  برهرخانه  ژرف   سکوتی 
است000 بساط سفره ها خالی است

ولی ای دوستان،
بهاری تازه می آید

عمراین  ساعات  واپسین  خبراز 
زمستان است

زمان بازگشت وکوچ زاغان است 
بهاری تازه می آید

دوباره مر غ عاشق نغمه خوان گردد
کالم عشق باجرأت بیان گردد

چومیدانیم ایران مر غ طوفان است
چنین دوران برایش بادوبوران است
دوصد زین فتنه ها ازسر بدر کرده

زچاه نیستی دائم  حذر کرده
 وفردا ما بپاس حرمتش 000 

جشنی بپا سازیم 000
نفس ها تازه گردانیم
جداازغصه وماتم 000

شراب زندگی درساغر اندازیم 
مجیدزندیه - نیویورک

و  پرازموفقیت  سالی   آرزوی  با 
آقای  عزیزمان  همکار  برای  تندرستی 
شعر  ارسال  از  سپاس  با  و  زندیه  
زمستان چهل ساله0 وتوجه خوانندگان 
ایشان   که  ای  تازه  مطلب  به  عزیزرا 
درباره موسیقی برای آزادی نوشته اند 

چاپ  شماره  همین  هنری   ودربخش 
شده است جلب می کنیم 0

حق اشتراک

پرداخت  برای  یادآوری  نامه  ارسال  
با رویدادهای  حق اشتراک ها همیشه 
گاهی   0 است  همراه  آیندی  ناخوش 
آدرس  که  خورد  می  برگشت  نامه 
ما  به  ومتأسفانه  شده   عوض  گیرنده 
خبر  بااین  گاهی   اند0   نداده  اطالع 
مواجه می شویم که  کدام مجله ؟ کی 
اما  اید؟  فرستاده  مجله  من  برای  شما 
ازهمه بدتر آن است که ازطریق پست 
ویا تلفن مطلع می شویم که  خواننده 
عزیز ما  درگذشته است 0 این بار نیز با 
امیدکه   0 روبروشدیم  چنین خبرهایی 
عمرهمه خوانندگان عزیز ما دراز باشد 
و همواره در کمال صحت وسالمت  به 

سر برند0
 از همه آنها که نامه مارا دریافت کرده 
به  خودرا   چک  داریم   استدعا  اند 
چرا  دارند   ارسال  نامه  دریافت  محض 
ازهزینه  عظیمی  بخش  پرداخت   که  
وابسته  ها  چک  همین  به  مجله  های 

است 0
شعری ازیک هنرمند

سرکارخانم  عزیز  هنرمند  شعراز  سه 
بدست  کانادا  از  مرتضوی  حمیرا 
مارسیده است که بعلت  کمبود جا فقط 

یکی از آنهارا دراینجا می خوانید:

همپا به قدم

ماندانا 
در دل دهکده ای ، پشت آن خانه سبز 

نه چنان دور ازآن کوچه 
که گل می بارید ، از تن هر دیوار، 

جاده ای خضرائی است 
چمن فرش، خود روی و ظریف

  *
من بر آن می رفتم 

تنگ غروب 
وآخرین پرتو خورشید 

بر سر جنگل، 
بر تن رود 

می ِشکانید 
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سالح اصلی پوتین :
» حکومت جاسوسی«

نوشته : جان سیفر  برای نیویورک تایمز
ترجمه : دکتر محمدعلی صوتی

آوری  جمع   « ی  اداره  گزارش  به  بنا 
وخطر   تهدید  ارزیابی   برای  اطالعات  
مقامات  وشهادت     » جهانی  درسطح 
ترازاول  اطالعاتی  درسنا ، آمریکائیان  
ی  روسیه  کنند   می  بینی  پیش 
خودبرای  تالش   به  پوتین  والدیمیر  
 ، اجتماعی  اوضاع   کردن  تر  وخیم 
درایاالت   نژادی   وتنشهای   سیاسی 
متحده  وهم پیمانان  آن  ادامه خواهد 

داد0
آمادگی   برای  روش  بهترین   بنابراین  
این  آینده   دربرابر  هجوم  روسیه در 
است  که به گذشته  بنگریم  وذهنیت  
رادردوران جنگ سرد    0 0 ب  کا0 گ 

مطالعه کنیم 0
جاسوسی  ی  اداره  همان  ب0  گ0  کا0 
است  که رئیس جمهور  پوتین  سالهای  
گذرانده  درآن  خودرا   گیری   شکل 
است 0 بی شک ریشه ی دستگیریهای 
 ، وکشتار  قتل   ، انهدام   ، سیاسی 
خبرهای  وانتشار  سازی   شایعه 
بی  در  باید  را   جاسوسی  دروغین  
زحمی های سرویسهای  امنیتی  اتحاد 
هیچکدام    0 ُجست  جماهیرشوروی  
تازگی  درکرملین   ها   تاکتیک  ازاین 

ندارد0
کار  وبه  ها  تاکتیک  این  درحقیقت 
رابه  شوروی  ی  روسیه   ، دروغ  گیری 
اولین » کشورجاسوسی « درآورد  که 
که  استبدادی  حکومتهای  از  را   آن 
 ، شوند  می  اداره  ارتش  ی  وسیله  به 

متمایز  می کند0
اینکه  بعداز  روسیه  حاضر  درحال  
بعنوان  فردقدرتمند کشور-   پوتین - 
امور  زمام  است   سال  بیست  تقریبًا  
به  پیش  از  بیش   ، گرفته   به دست  را 
است  درآمده  کشور جاسوسی  صورت 
حزب  جماهیرشوروی   دراتحاد    0
بعدازسالهای   اما  کرد،  می  حکومت 
و  مربی   - آندروپف  یوری  که  هشتاد 
سرمشق پوتین-  روی کار آمد  ، کاگ 

ب  مهمترین  سازمان کشورشد0

اتحاد   سقوط  از  پس   ، بعد  دهه  یک 
رسید0  قدرت  به  پوتین    ، شوروی  
فراخواند   خودرا   سابق  همکاران   وی 
کنند0  کمک  حکومت  بازسازی  به   تا 
درنتیجه رژیمی  با خط مشی  وفلسفه 
پلیس  سرویس   کامل   قدرت   ی  
متکی   رژیمی  شد0  ریزی  پایه   مخفی 
چالشهای  در  جاسوسی   برعملیات  
تسلط  وحفظ  خارجی   سیاست  

وکنترل  اوصاع  داخل کشور0
پوتین  ودوستان قدیمی اش  موفق  به 
کاگ  که  شدند  امپراتوری   ریزی   پی 
که  بود  حکومت  شمشیروسپر   ب  
بیست  قرن   مشکالت  با  دربرخورد  
وکار  اعتماد   قابل  سالحهای  ویکم  
بعنوان  گرفتند0  کار  اشانرابه  آزموده 
مثال  سرویسهای  جاسوسی  حتی به 
قهرمانان  المپیک و  پارالمپیک  روس 
مخفیانه  دارو خوراندند  تا در مسابقات 

جهانی برنده شوند0
همه ی اینها  چگونه شروع شد؟

 ،  ۱۹۱۷ بلشویکی   انقالب   از  پس   
والدیمیر  لنین  سرویس  پلیس مخفی  

موسوم به  » چکا« را  بعنوان  سالح 

تحت  نهاد0  بنیان  ووحشت   سرکوب 
بنام   سنگدلی   انقالبی  فرماندهی 
«  چکا موظف   ژرژ ینسکی  »فلیکس  
به  قدرت   براریکه ی  رهبری  به حفظ 
 ، قاضی  بعنوان   چکا  بود0  هرقیمتی 
هیئت منصفه  ومأموراعدام  بااستفاده  
سرکوب   ، سانسور   ، خرابکاری   از 
وکشتار  برای خفه کردن  مردم روسیه  
وبه زانودرآوردن  دشمنان  درخارج از 
کشور  درجهت اهداف  حکومت  انجام 
می  ینسکی   ژرژ   0 کرد  می  وظیفه 
سازمان  وحشت   ماازایجاد     «: گفت 
 0 کنیم  می  پشتیبانی  ومنظم  یافته  
چکا ، ملزم است از انقالب  دفاع کند 
اگر   حتی  شود   پیروز  دشمنان   وبر 
بیگناهی  برسر  گاهی  شمشیرشان  

فرود آید0«
سلطنت  ژرژینسکی   ی  دردوره 
طرفداران   ، سوسیالیستها    ، طلبان  
همگی  شدگان   ورانده  سفید   روسیه 
برای  سرنگون کردن  لنین  وحکومت  
بودند0  شده  همدست  بلشویکی  
این  که  زیرزمینی   ی  عمده   مقاومت 
نیروها  رادورهم  جمع کرده بود، اتحادیه

 سلطنت طلب روسیه مرکزی بود  که 
درون  ودر  اروپا   درسرتاسر  مخفیانه  

اتحاد  شوروی فعالیت  می کرد0
نمی  اتحادیه   این  اعضای  همه   بااین 
دانستند  این یک دام است ؛ ظرف پراز 
ایجادشده  بوسیله ی  چکا  که  عسلی 
را  اتحادشوروی   تادشمنان   بود  
برساند0  بقتل  و  کند  شناسایی 
نوپا،  مخفی  پلیس  سرویس   این 
دار   ریشه  جاسوسی   سرویسهای 
با  رافریب داد  ونیرنگ وحیله خودرا  

حوصله وخشونت  به ظهور رساند0
سیدنی  ریلی )Sidney Reilly(  » تکخال

یان  الگوی   که  بریتانیا   جاسوسان«  
 ، شد   باند  جیمز  برای   فلمینگ 
اتحاد   که  بود   فردی  مشهورترین  
وپس  انداخت   دام  به  اورا   شوروی 

ازبازجویی ، کشت 0
یک  درطول   همه  به  اعتماد   عدم  
ویرانگرانه  تالشهای  سرمشق   قرن  
شد  وروسیه  شوروی  اتحاد   ومخل  
برای  افتخار   مایه ی  ودرنتیجه  چکا  
روسیه   آینده  جاسوسی   عملیات  
گردید0 بهمین سبب  است که افسران  

جاسوسی روسیه  -  به اضافه ی آقای 
چکا«    « روز  هرسال  هنوز     - پوتین 

رادربیستم دسامبر  جشن می گیرند0
مخفی  های  سرویس  چنددهه  درطول 
هایی  وروش  ابزار  وروسیه   شوروی 
ابداع  ها   چکا  تجربیات   رابراساس 
غربی  رقبای  های  ازروش  که  کردند 
بجای  که  معنی   این  به  بود0  متفاوت 
جمع آوری وتجزیه  وتحلیل  اطالعات، 
شعارهای  رادراشاعه   مهارتشان 
توخالی ، تبلیغات ، ایجاد  آشوب وبلوا ، 
ویرانگری ، سرکوب ، فریبکاری وحتی 

قتل  توسعه دادند0
بلندپایه  ی   پناهنده  نخستین  
باژانوف  بوریس   ، بلشویکی  ازحکومت 
به  ایران   ازراه    ۱۹2۸ درسال  که  بود 
هندوستان  ] دردوره ی تسلط بریتانیا 
پاژانف   کرد0  فرار  قاره[   شبه  براین 
کرد  گزارش  استالین   شخصی  منشی 
براساس  کرملین   خارجی  سیاست 
تضعیف   برای  مخفی  های  شیوه 
ازداخل کشورهای خودشان   دشمنان  
بروز جنگ   بنابراین  درصورت   0 است 
دستیابی به پیروزی را آسانتر می کند0
باشعارهای  آن   جانشینان  و  چکا 
نادرست   اطالعات   ودادن  توخالی  
ومرج   هرج  بذر  وخرابکاری  
درکشورهای دیگر  پاشیدند ودرهمان  
بازداشتهای دسته جمعی واردوگاههای 
کار اجباری )گوالک( ازعهده ی اداره ی 

 کشوربرآمدند0
باژانف  می گفت  سازمانهای فرهنگی 
مکانیسمها  صرفًا  ودیپلماتیک  
فریب  برای  است  سری  وسازوکارهای 
انداختن   راه  به    ، غرب  روشنفکران 
سیاسی  وناآرامی   تجاری  نارضایی 
های  پایه  کردن  سست  وبتدریج 
دموکراسی  درداخل هرکشور ، بعبارت 
پاشیدن  خاک  نهایی  هدف   ، دیگر  
درغرب  تحصیلکرده  د  افراد  درچشم 
بعداز  پناهنده   سالها  درطول   0 است 
غرب  به  داستان  باهمان  پناهنده  

آمدند0
جاسوس  گروههای  کرملین   درواقع 
راازسراسر  ومزدور  کش  وخبر 
 ، سری  اطالعات  سرقت  برای  جهان  
از  حمایت   ، نادرست   اطالعات  پخش 

تروریستها  ورژیمهای رذل بخدمت 

گرفته است 0 نیروهای امنیتی  روسیه 
ایجاد  سیستمی   ، وتقلب  بافریب  
کردند  که به آن  » کنترل  غیرارادی«  
فریب  آن   ی  درنتیجه  گفتندکه  می 
ومصالح  منافع  برخالف  خوردگان  
پی  کنند0  عمل  خودشان  کشور  
فرسودگی    ، انحراف  روش   این  آمد 
برآورده  برای  مخالفان   وسردرگمی  

شدن  خواسته های روسیه است 0
عفونی  بیماریهای   عملیات 
)Operation Infection(  یکی دیگر از  
انتشار جعلیات  درسراسر  جهان بود  0 
هدف ، پخش افسانه ای بود  که ویروس  
تا  پنتاگون  طراحی شده  ایدز  توسط 
کشورهای درحال توسعه را  نابود کند0
ازاین عملیات  تالش  نمونه ی دیگری 
برانتخابات   اثرگذاشتن  در  روسیه 

آمریکا درسال 20۱۶ است 0
 0 نیست  جدیدی  موضوع  نیز   ترور 
شد   پناهنده  غرب  به  باژانف  وقتی 
توضیح داد  رهبری شوروی  آدمکش 
برای  دراختیاردارد   ای   حرفه  های 
عملکرد   ماهیت   به  که  هرکس   قتل 
این  باشد0  برده  پی  کرملین   داخلی 
تالش  دارد0  ادامه  همچنان   روش 
سرگئی  کشتن   برای  روسیه  ناموفق  
تقریبًا  سکریپال  در20۱۸  دربریتانیا  
شبیه عملکرد  کاگ ب  درزمان جنگ 
استپان   قتل   برای    ۱۹5۹ در  سرد 
در   0 است  اوکراینی  گرای  ملی  باندرا 
آن سال آدمکشان  مخفیانه  رّد باندرا  
درمونیخ  او   زندگی  محل  نشانی  تا  را 
را  ب   کاگ  ساخت   وتفنگ  گرفتند 
که  سم می پاشید  بکاربردند تا مرگ 
او طبیعی  - براثر سکته قلبی- جلوه 
کند0 این تنها کشتار  کاگ ب بود  که 
قاتل  پناهندگی   متعاقب   بعد  سالها  
ایاالت  آنجا که   از  به غرب فاش شد0 
روسیه  همکاری   جلب  درپی  متحده  
شود،  درک  باید  مطلب  این   ، است 
پوستش  راه  راه  هیچگاه  ببرکرملین 
روسیه  کوشش  کند0  نمی  عوض  را 
حفظ ارزشهای بنیادی خود وبی ثباتی 
حاصل  که  دیگراست  درکشورهای  
  0 ونابودی حکومتهاست  قرنها تهاجم  
سیاستمداری  مرکزی  عنصر  بنابراین 
وگمراه  دروغگویی   ، تزارها   ازروزگار 
ازداخل  دشمنان   وتضعیف  کردن  

این معنی  به   ، بوده است   کشورشان  
روسیه مجهز به  ابزار بُرنده جاسوسی 
است که از نظر خودشان  قابل توجیه  
می  سرزنش  قابل  اگرچه   ، ومنطقی 

باشد0
 0 ماست  دفاع  بهترین  غرب  اتحاد 
باغرب  داند   می  ظاهراً  پوتین  آقای 
بنابراین    ، کند  رقابت  تواند   نمی 
دستگاه  پیچیده ی  چکا را  بکار می 
اندازد ، زیرا این تنها وسیله اش است 
کند0  وفلج  راسردرگم   تادشمنانش 
دسته  مابراساس  سیاست  که  آنجا  از 
وآمریکائیان   است   )  Tribal( بندی 
می پندارند  مخالفان  سیاسی  داخلی 
به  کرملین  هستند0  واقعی  دشمنان  
نفوذ  وسوء استفاده ازضعف ما استفاده 

می کند0
جلوگیری  روسیه  اززورگویی   ماباید 
برای  متحدانمان   با  ودرعوض  کنیم  
 ، وسایبری  فیزیکی  ازحمالت   دفاع  

همکاری داشته باشیم 0
 به همین سبب احساسات ضداروپایی 
پرزیدنت ترامپ گرانبهاترین  هدیه به 

پرزیدنت  پوتین است 0

عضو   :John Sipherسیفر جان 
 Spycraft CIAوازبنیانگذاران  سابق  

Entertainment   است 0

بحران ونزوئال

می  پست،  واشنگتن  فریدذکریادر 
بزرگ  سوال  یک  با  واشنگتن  نویسد: 
»آیا  است:  مواجه  ونزوئال  مورد  در 
مسکو  که  داد  خواهد  اجازه  واشنگتن 
رامورد  متحده  ایاالت  دیگر  قرمز  خط 

تمسخر قرار دهد؟«
روسی  همتای  و  ترامپ  جمهور  رئیس 
ونزوئال  بحران  در  پوتین،  والدیمیر  او، 
درگیر شده اند. ترامپ از رهبر مجلس 
عنوان  به  گوییدو،  خوان  ونزوئال،  ملی 
رهبر موقت کشور حمایت کرده است 
از  تر«  قوی  »بسیار  هایی  اعالمیه  و 
درسوریه   اوباما  پرزیدنت  قرمز  خط 
که  حالی  در  است.   کرده  منتشر  را 
و  نظامی  را موردحمایت  پوتین مدودو 

اقتصادی قرارداده است.

فرید می نویسد:  پس از گزارش مولر

 »معما« همچنان ادامه دارد. چرا ترامپ 
با  را  »مایل نیست هیچ اختالف نظری 
ونزوئال   آیا  ابرازدارد؟«و  پوتین آشکارا 
سرانجام پایان بخش همه لحظات  آرام  

پرزیدنت ترامپ خواهد بود؟

حزب جدید هلند؟

برای  ها  پوست  سفید  ملی  انجمن 
 Forum for Democracy دموکراسی
بزرگترین حزب  FVD در حال حاضر 
انتخابات  از  پس  که  است  هلند  در 
توان  می  و  ظهورکرد  اخیر  استانی  
زیادی  سالهای  تا  که  داشت  انتظار 
نفوذ  تحت  هلندرا  های  سیاست 
 Thijs Kleinpaste خودقراردهد0 
 Thierry نویسد  می  پالسی  درفارین 
در مجلس  این حزب   رهبر    Baudet
اکثریت  رهبر  بعنوان  هلند  ی  علیا 
شناخته می شود ولی  نمی توان نتیجه 
گرفت که سیاستهای هلند یک شبه به 

جناح راست چرخش کرده است 0

انتخابات اسرائیل

بنجامین  اصلی  رقیب  گانتز،  بنی  اگر 
در  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو، 
کنارگذاشته  آوریل  ماه  انتخابات 
تغییر  شود، ممکن است چیزها خیلی 
نویسد.  می  درتایم  برمر  ایان  نکند، 
گانتز »به رای دهندگان یک پلت فرم 
به طرح   تقریبا شبیه  سیاست خارجی 
ارائه داده است.«  نخست وزیرنتانیاهو 
گانتز  بنی   « نویسد:  می   Bremmer
تحت تأثیر بنیادگراهای ایران از وعده 
ها »برای دستیابی به برپائی  دوکشور 

مجزا« خودداری می کند.
می  پست   جروزالم  در  هافمن،  گیل 
داشته  وجود  اختالفات  اگر  نویسد 
از  آنها  کنارگذاشتن  احتمال  باشد، 
موشکی  حمالت  وجوددارد0  انتخابات 
روز دوشنبه 25 مارس  از غزه، امنیت 
هر  و  برده  زیرسئوال  را  انتخابات 
می  قرار  آزمایش  دربوته   را  کاندیدا 

دهد.

از البالی 

مطبوعات

جهان
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ازآن  زمان که فناوری های  ما محدود 
 ، وتیشه   وکلنگ  بیل  به   شد  می 
تاامروز  که به اتم و الکترونیک وغیره  
مفتخریم  آدمیان  درجستجوی عدالت  
برابری  درجهان   وزیستن  اجتماعی  
و  هایند  غارتگری  ومهار  شدنی  های  

بآن  نرسیده اند0
اشتباه کجاست ؟

دان   اقتصاد   کوشندگان  از   گروهی 
مگر  تا  آمدند   گرد  پاریس   در  اخیراً 
دهند  خفتگان سیاست  تکان  قدری  
که  جهان   سراسر  از   ، را   پیشه 
خصوصیت آنها  در آخرین تحقیقات  ،

اند   مساعی  اشتراک  ودر  همانهاست   
گروه  این  لوموند0)  معتبر  باجریده  ی 
بسال  ۱۹۹2  بنیان نهاده شد  وهرسال  
کتب  مدد  به  هاست   نگری  تازه  در 

وآثار متفکران  اقتصادی جهان(0
مورح    Ch.Clarkکالرک کریستوفر  
استرالیایی  معتقد است  در آستانه ی 
تصمیم  مقامات  اول   جهانی  جنگ   
 ، اروپا   پادشاهان  یعنی    ، گیرنده  
 ، خارجه   امور  وزرای   ، امپراتوران  
سفرا ، حتی کارمندان  ، بسبب  خواب 
به  را  اروپا   ، ذهنشان  های   آلودگی  
وژان   کشانیدند0  جنگها   و  جنگ 
رئیس   .J.H.Lorenziلونرزی هرول  

گروه می گوید :
ما اینک  درعهدی هستیم  که ُمعضالت  
از هرسو بهم  می پیوندند و می پرسد: 

آیا به جنگ میرویم ؟
این سئوال  باین معنی است  که :

زیرا  هاست   انفجار  آبستن   ما  دنیای 
سویه  چند  وقراردادهای   ها   همی  با 

امنیت بخش  در گسستگی هایند0
بدلیل دوقطبی شدن  در  نابرابری ها  

تأثیر گذاری  وخیمی اند0
تنش ها نیز  در طاقت فرسائی  هایند0 
فناوری  مثل  زمان  هرانقالب صنعتی  
به از هم گسیختگی ها کمک می دهد0

بیکاری   حجم  جبران  ها  آفرینی  کار 
بار   اولین  برای  زیرا:  کند0  نمی 
چین   کشور  خودگرای  اقتصادیات  
اقتصادیات  از   )20۱۹( جاری  درسال 
بررسی   استناد  به  میزند0  جلو  اروپا  
آقای   هاروارد  استاد سیاست  شناس  
لوموند  با  درمصاحبه   ( یاشامونک 
تشدید  عوامل   )20۱۹ مارس  سیزدهم 

کننده  مثل بحران  اقلیم ، مهاجرت ها ،
 بحران  های ژئو پولتیک و بحران های 
اجتماعی  واقتصادی  نیز منتهی شده 
به اضطراب  جماعات  وحس عدم   اند 
امنیت در کسب وکار  وظهور  تشویش 
در حرفه ها 0 باید  ذهن را  از بازی با 
کلمات  دور کرد  زیرا  آنها که  از »آخر 
دنیا« حرف میزنند  خوب میدانند  که 
اول  صفحات   که  است   کتابی  دنیا 
وآخرش را هیچکس نخوانده  است ولی  
رفتن از  عهدی به عهد  دیگر همیشه  

منفی نیست 0
***

چنین جلسات  بهر صورت  وقصدی که 
ترتیب  داده شده باشند  هرگز مدلی  
که  نیست  دموکرات   غیر  جهان  برای 
وسوی  سمت  بهر  دنیارا   قرنهاست  
می  کند   تضمین   آنهارا  منافع   که 
علما  اجالس  پدیده   این  اما  کشانند0 

ویژگی هایی  بشرح زیر دارد:
۱- علما و پژوهشگران  هرگز در نقش  
اوپوزیسیون های  سیاسی نظام  بازی 
نمی کنند0 حرفشان  را می زنند  ، ارائه 
از مشاهده   نمایند  ودست  طریق  می 
حرکات سیاسی  بر نمی دارند0 نتیجه 
آن می شود  که شنوده  می شوند زیرا 

بحث آنها برسر  اینکه نظام  چه و با که  
باشد نیست  زریا دموکراسی  را بعنوان 
پایه  کار حکومت  وباور مردم  درقبول 
خوددارند0 واین دموکراسی  از صدر  تا 

ذیل  جامعه را  در حرمت خوددارد0
وهرنوع  بحث   هرطور  آنکه   دیگر 
به »اصالحات« منجر ومنتهی  پژوهش 
ی  ها  شوریدن  به  ونه  شود0  می 
کودکانه  بلکه به بحث  وگفتگو  میروند 
ببرندونمی  اقناع  به  را   تا  شوریدگان 
هرقیام  از  گرفتن   درس  از  ترسند 
دراینجا   و000   تظاهرات   ، وشورش 
مثال رفتار  دولت فرانسه  باشورشیان  
»جلیقه زرد«  جالب است  که بیش از 
سی میلیارد یورو  به فرانسه  ضرر زد 

وموشکافی  بحث  از  دولت  دست  ولی 
0 هم درس گرفت  وهم  برنداشت  ها  
ابتدا   که   وشورشیان  داد0  درس 
رفتند  نداشتند    سیاسی   هویتی 
هویت  که  روشهایی  به  روند   ومی 
دراکثریت  ومردم   برساند   را  آنها 
خود  آنهارا باز  شناسند0 کشورواقعی  
درآن   مردم   که  نیست   کشور  آن 
خود  حکام  برای  زدن   درکف  همگی 
در  باید   کشور  هر  نجوشند0  و  باشند 
درایران  غیر0  وال  باشد   اصالح  صدد 
است   نظام  محکوم  اصالحات   حرکت 
هر  بعداز  بروید   هرراه  از  که  درحالی 
شوریدن  باید به  اصالحات  رفت ونه 
که  انقالب  تداوم  به  برویم  تضییع   به 
به  دروغ0 سپس    عین  و  است  محال 
شکاف بین  گروههایی میروند که درد 
معقول  حلی   وراه  کنند  می  حس  را 
دهند0  نمی  ارائه  جانشین  طرحی   یا 
مثل  شورش جلیقه زردها  درفرانسه  
وانشقاق سیاسی  در ونزوئال  و پیروزی  
برخواست یک فرد  رئیس جمهور  که 
چشم پوشید بر نامزدی خود  برای بار 
پنجم  ، پس  انتخابات  ریاست جمهور 
مردم   بین  وکشمکش  افتاد  عقب 
ناراضی که می ترسند نظام برود و بهتر 

دکتر کاظم ودیعی - پاریس

دیگران  درپژوهشند وما درکشمکش

ازآن سرکار نباشد0
بی  هستیم  اعتراضات  شاهد  ماامروز  
آنکه  معترضان نسخه ای  برای دردها 

دردست داشته باشند 0 
گروه فوق اسم  گردهمائی خودرا  »آخر 
یابی   بازار  که جنبه   اند  نهاده  ؟  دنیا« 
روز  یک  ظرف   را  توجهات   تا  دارد 
بخود  جلب کند0 شاید هم هدف  وارد 
آوردن  یک ضربه  به خواب آلوده های  

سیاسی است 0
نظرات  آنها درحداکثر  تیزی است 0

که  جهان  در  بیکاران   مورد  مثل   
رسد0  می  نجومی  ارقامی  به  آن   رقم 
را  ها  وحهارت  بازآموزیها   وفوریت 
برای همه کشورها  مطرح می کند، در 

شرایط دور بودن  از  خطر جنگ 0
بسیاردرکارنامه  جنگهای  اروپائیان  
از   هرگز  کنید   نگاه  خوددارنداما 
مدیریت   یک سیستم   برای   جستجو 
که مفید همگان  باشد دست  نکشیدند 
واروپای متحد  هم اکنون درصدد  رفتن 
به اصالحاتی است  که موتور  اتحادیه 
تر   تر ودموکرات  بهتر  وعادالنه  اروپا  
عمل کند ونه اینکه  تنها در سه کشور  
فرانسه   ، )انگلیس  قاره  این  پیشرفته  
وآلمان( مدرس دیگران باشند0 دراروپا  
چرا   ولی   جاافتاده   دموکراسی  البته 
نظر  دراتحاد   همیشه  ها   دموکرات 

نیستند؟ 
البد  لنگد0  می  کار   جای  یک  البد 
برداشت  یک کشور  مثل لهستان  یا 
با  برداشت فرانسه وآلمان  مجارستان 
باید   از دموکراسی  یکی نیست 0 پس 
آنقدربا حس نیت بحث کرد  تا نقایص 

ندیده ، دیده شوند0
وجود  ونقد   بحث  ایرانیان   ما  بین 
ِ قدیم  قصه ای سر زبان  ندارد0 درقم 
درصحن  طلبه  دو  اینکه   وآن  بود  ها 
»وجود«   و   » »عدم  دربحث   حرم  
بودند0 لختی بعد  یکی به دیگری گفت 
: اینجا فرصت کافی برای بحث نیست ، 
دعوتت می کنم  برای امشب درحجره 

ام  تا بحث کنیم 0
دومی گفت می آیم ولی بدان من  منکر  
بست  بن  به  بحث   0 هستم  وجود«    «
صورت  دراین  گفت  اولی  پس   0 رفت 
نیا0  این مثال قدرت  غریزه جداسری  
می  نشان  مارا  های   گویی  َمن   َمن  و 
دهد0 ونتیجه این شده که جلسات  زیر 
دست و پای این  من من گویان ها ذوب 
می شود وما همیشه  درحسرت راهی  
زود   « به  مارا   که  هستیم   وعالجی 
وخوب« برساند0 واین راه همیشه  مارا 
مستقیم به  دیکتاتوری های تاریخی  ، 
به خشک مغزی  و بدقلقی های سیاسی  
صورت  یک  0ودیکتاتورها   است  برده 
وسیما  و به یک نوا وصدا درکشورمان  

نیستند و به هزار صورتند0 
در  مهعموالً  ها   بیگانگی  ازخود   این 
ختم   شاعری  از  شعری  به  جلسات  

می شود و برمی خیزیم و میرویم و در 
عوالم شخصی ذوب می شویم 0

پدیده   این  کنند   می  فرض  بسیاری 
مختص عامه مردم  است ونه   فرهیخته 
ها و روشنگراها0 امتحان کنید واقعیت 
کهنه   کالف  همین  آنهاهم   که  دارد  
چرابرسند   وگرنه  هایند0  سردرگمی 
به » گندزدیم«؟  چرابرسیم  به » مثل 
برف آب شدیم«  که روح آنها شاد که 

گفتند  هرچند دیر گفتند0
از اجالس سی تن   نوشته   این  درآغاز 
یادکردم  درپاریس  اقتصاد   ازعلمای 
مدعی   نه  هستند0  دانا  مسلمًا   آنها   0
کشف  به  رفتن  برای  کاری  سیاست 
ومقام  اند  هم  گرد  ها  بحران  علل 
باهیچ چیز عوض  اندیشمندی خودرا  
که  آنهاست   طبیعت  کنندواین  نمی 
به اعوجاج  حرفه ای  وزیگزاگ  زدن 
ها  درطریق خود  راه نمی دهند وقطعًا  
قدرت  وگدای   گرا  وکودتا  انقالبی 
و  است   آسان  تحملشان   نیستند0 

شنیدنشان  مفید0
درتاریخ معاصر ما نظام ها  بارها دراین 
 ، ها  نام  بدعوت  صاحب  ها   بن بست 
گاهی  دردادند0  تن   ، مصلحان   ، علما 
غالبًا  ولی  رسیدند0  نتایجی  به  هم  
زیرا  کردند  اعالم  رامختومه«  »بحث 
سِر  خود   « مردان   آن  خام  قدرت  
سنجیده   های  گفته  تحمل  کارآمده«  
ندارد0 آنهابا جماعت  فهیم  وبسیاربی 
های  درالسیدن   وفروتن   توقع  
ولی  دارند  احساس خوشی  اضطراری  
وعدم  شنوی   حرف  خطر   به  دردل 

پیروی از  نفس خوداند0
نیست  سربه  ما  سیاسی  درتاریخ  
اما  بود  اصل  نظران   صاحب  کردن  
ضرورت رفتن به تجدد  کارد  جالدان 
نوبت  0ووقتی  کرد  ُکند  چندروزی  را 
هنربزرگ  رسید   خمینی  آقای  به 
گفته  باستناد   این شد که دیدیم   او  
او  نظام  جالدان  که  ها  ونوشته  ها 
او   وردست  ازعلمای   )خلخالی(  
در   مشاهیر  قبیل   راستگوترند0واین 
نظام جاری  ، نامشان برده نشود بهتر 

زیرا  نوبل ضحاک  سهمشان است 0
***

مرز   دردرون  ما   سیاسی  اجتماعات 
تحریمها   وفشار  خودی   ستم  ذوب 
شده اند0 ودربیرون مرز  خالصه شده 
اند در  بشنو ونقد نکن و بیا ویادبگیر  
ازشعرای بزرگ وعرفا وصوفیان 0 ودور 
باد ازما که  نفی خدمات  آنها باشیم0 اما 
انگار  تقویم سیاسی  ما کهنگی گرفته 
که  رابادانشی  ویا درصددیم  دردمان  
کنیم  عالج  است   تضرع  فرهنگ  در 
بخوانید   را  خمینی  اشعار   دیوان  واگر 
به   خودرا  شکست   لحظات  در   اوهم 

همین کار مشغول می کرد0
دربازار  هم   دیگری  ورنگ   روی 

سیاست  گراهای متکی  به غیر ، 

مناسبی  وقت  حاال  که  سرزبانهاست  
است  برای برنامه های عمران وآبادانی  
مهندسی   کار  گوئی    0 ایران  فردای  
کاری  مقاطعه  در  کشور   ومعماری 

فردای  آنهاست 0
 ، ما  های  دیدن  ، عوض  رفتن   عوضی 

سیاست  راازمعنا تهی  کرده است 0
ما رسیده ایم به جائی  که نفی  شرق 
وبدان  شده   آسان  برایمان   وغرب  
باستناد   ولی   0 نازیم  می  پیوسته  
خودمان   ابتکار  به  هائی  شدن  گردهم 
هاهم  جولیانی  های   شیطنت  به  یا 
طلبکار  وهم  هستیم   طلبکارشرق 

غرب 0
گردهمایی  جویی  چاره  به   برگردیم 

اقتصاد دانان باختصار:
  J.H.Lorenziلورنزی هروه  جی    -
خطررا  نباید   هرگز   : معتقداست 

دوردید0
- هیپولیت  البیس H.Albis معتقداست 
:  پژوهشها  باید  به عقالنیت  رو کنند0

معتقد    P.Artusآرتوس پاتریک   -
است : دولتها  به ارزیابی های مستقل  

ازسیاست کلی خود  دست زنند0
معتقد   E.Auriol اوریول  امانوئل    -
هرمورد   مثل  باید   خدمات    : است 

دیگر به  صادرات روند0
L.Fontagneمعتقد  تانیه  لیونل فون   -
جاافتاده   روشهای   تغییر   به    : است 

باید رفت 0
درکارسیاسی  عقالنیت  به  وما 
کشورمان  بسیار نیازمندیم ، که جای 

آن  خالی است 0

ماامروز  شاهد اعتراضات هستیم بی آنکه  معترضان نسخه ای  برای 
دردها دردست داشته باشند 0

دنیای ما آبستن  انفجار هاست  زیرا با همی ها  وقراردادهای  چند سویه امنیت بخش  در 
گسستگی هایند0

نگاهی به مهمترین رویدادها

*خروج بریتانیا از  اتحادیه اروپا ، 
نخست  می   ترزا  دامن  روزها  این 
تهدید  او  و  کند  نمی  رها  را  وزیر 
این  درصورتیکه  که  است  کرده 
رأی  مجلس  در  مردم    خواسته 
گیری  کناره  خود  ازمقام  نیاورد  
مردم  از  بسیاری  کرد0  خواهد 
پرسی  همه  خواستار  بریتانیا 
مجدد هستند0 هیچیک از اعضای 
خواستار  اروپا  اتحادیه  دیگر 
و  نیستند  اتحادیه  ازاین  خروج 
کارشناسان براین باورند که خروج 
از  بیش  اروپا   اتحادیه  از  بریتانیا 
تمام  بریتانیا  به ضرر خود  هرچیز 
اثر  اروپا  اتحادیه  بر  و  خواهدشد 

سویی نخواهد داشت 
* چندی پیش کانادا به درخواست 
شرکت  اجرائی  مدیر  آمریکا  
بازداشت  Huaweiرا  چینی    
راباعث  زیادی  سروصدای  کردکه 
وروددومین  از  چین  اخیرا  شد0 
کانادا  روغنی  های  دانه  محموله  

باعث  و   د  کر  جلوگیری  چین  به 
شد که  کشاورزان کانادایی  زیان  
را   چینی  بازرگان  دستگیری 
پرداخت کنند0   مدیر این شرکت 
علیرغم  که  است  متهم  چینی 
ایران    علیه  آمریکا  تحریمهای 
این شرکت تحریمهارا بنفع  ایران 

دورزده  است 0
اکنون  که  کانادایی  کشاورزان 
روغنی  های  دانه  کاشت  زمان 
است   طرحی برای کاشت این دانه 
ترودو  وزیر  نخست  و  ندارند  ها 
می  هنگفتی  ضررهای  مسئول  را 
دانند که برآنها تحمیل شده است0

روحانی  حسن  گذشته  درماه   *
کارشناسان   کردو  دیدن  عراق  از 
ایران  جنگ  اظهار نظر کردند که 
برسر ماندن درعراق را  از آمریکا 
برده است 0 سفر روحانی به عراق 
جناح  اندازه  چه  تا  که   داد  نشان 
تحت  عراق  سیاسی  مختلف  های 
و  هستند  اسالمی  جمهوری  تأثیر 

مایلند درکنار ایران بمانند0
مارس هندوستان  ماه  اواخر  در   *
فضا  به  موشک  با  را  ای  ماهواره 
چهارمین   بعنوان  و  کرد  پرتاب 
معرفی  درامورفضائی  فعال  کشور 
شوروی،   ، آمریکا  از  شد0)پس 
نارندرا  وزیر   -نخست  وچین( 
پرتاب  هند  درتلویزیون  مودی  
دولت  مساعی  از  را  ماهواره  این 
می  کارشناسان  اما  خودبرشمرد 
گویند او بخاطر  انتخابات هند که 
کرده  ادعایی  جنین  است  نزدیک 
از هشت سال  هندوستان  و  است 
پیش قادر به پرتاب ماهواره به فضا 

بوده است 0
* سرانجام پس از 22 ماه  دادستان 
دخالت  پرونده  بررسی  ویژه  
روسیه در انتخابات 20۱۶ را پایان 
ای  صفحه   ۳00 درگزارش  و  داد 
اعالم  آمریکا  دادگستری  وزیر  به 
 20۱۶ درانتخابات  روسیه  کرد 
آمریکا هیچ تأثیری بنفع جمهوری 
خواهان نداشته است 0 دموکراتها 
از  خواهان  جمهوری  گفته  به  که 
باکمک  را  ای  پرونده  آغاز  چنین 
 20۱۶ انتخابات  اصلی  بازنده 
آورده  بوجود  کلینتون   هیالری 
بودند  نگران ازدست دادن اعتماد 
مردم به این حزب هستند0و آقای 
به  پیروزی  ازاین  ترامپ سرمست 

رالی های خود  ادامه می دهد0 
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آن سیمای بی رمق  ودمغ  که پرزیدنت 
ترک  آخر   درلحظات  ترامپ   دانلد 
هانوی  )ویتنام( داشت  درشأن او نبود  

ولی خودکرده را تدبیر نیست !!
کیم   وتبسم  گوشتالود   صورت  وآن 
نشانه   آمریکا  تحریمات   لغو  متقاضی 
از پیچاپیچی های  روحی  یک چشمه 
آسیائی  ها بود که  غرب هرگز  سرازآن  

درنیاورده است 0
درسیاست«   بدخیم   « ناپلئون 
روسیه   علیه  درجنگ  انگار  وساده 
 ، سرافکنده   ازروسها   بعدازشکست 
چندروزی  به تأمل  ودرخود فرو روی 
برای همیشه   دراو  واین عقده   ها شد 
بااو ماند0 زیرا آن  فرمانده ی عالیمقام  
درزمستان   باروسیه  جنگ   نداند  که 
شدنی  سانتیگراد   درجه    ۴5 منهای 

نیست  نه سراززمان در می آورد  ونه 
سراز مکان 0 

که  داشت   را  اقبال  این  ناپلئون   اما 
طول  روز   55 وطن   به  رجعت  برای 
دهد  بسبب فن آوری های  حمل ونقل  
آن زمانی  ودراین مدت  شاید  رنجش 

ذوب شد0
یک  از  بیش  کمی  ترامپ    درحالیکه 
دربرابر  رسید   سفید  کاخ  به  نیمروز  

انبوه سؤالها0
ترامپ نرسیده گفت  این اقدامات  بد 
سکوت  ناپلئون  اما  بود0  شده  تدارک 
سپاه  از  وجدا  گرفت   بعهده   0 کرد 
به کاخ  تویلری  درهم  شکسته  خود 

رفت و خمید0
ترامپ می گویداین مالقات  بد تدارک 
پمپیو   به   سخنش  وروی  بود  شده 
وزیر خارجه  ومشاور محترمش  جان 
همیشه  بولتون   جان  بود0  بولتون  
نقایص خودرا   » مشاور«   کلمه  پشت  
که  است   مردی  پمپیو  و  پوشاند  می 
همیشه ازخود  مردی میسازد همه فن 
جا  وهیچ  جا  همه  ودرحقیقت  حریف  
)به شهادت  طرح اقدام(چگونه ممکن 

است » رطب خورده  منع رطب کند«
را  آمریکا  اتمی  بمب  دور  شرق  مردم 
دریافت کردند 0 هیروشیما وناکازاکی  

وژاپن  نشده  دیار  آن  مردم  فراموش 
اسارت امروزیش به دلیل  پایگاه های

حاصل آن  بمباران است 0
شمالی   کره  مردم   میشودبه  چگونه  
درکشتار    ، وطن  ی  تجزیه  در  داغان 
سه میلیون  نفری گفت آنهارا از حافظه 
نان  تا  بدهید   بزدائید0 بمب هارا  ملی 

شما فراهم  شود0 
ما  بمب  گفت   ترامپ  به  اول   کیم 
نکرده  حمله  بشما  ما   0 است  دفاعی 
ایم  شما باتحریمها  بما حمله کرده اید  
بردارید   را   این برشماست  که تحریم 
تا ما به کنترل  سالح های اتمی  خود 

برویم 0
ترامپ اخم کرد 0 باور نمی کرد  بیاید 
اگر   اما  با چنین منطقی  روبرو شود  و 
تادم  را   اش  مرحمتی  دست  با   دهها 
زد   اول  کیم  به پشت گوشتالوی  آخر  
بلکه  نه دوست  اورا  که  برای آن است 

وطنپرست و منطقی دید0
اروپا وآمریکا  وهرقدرت  غربی دیگر  
خودند0  های  خودشیفتگی   به  غرق 
شعار باطن  آنها این است که  » ماکه 

خوبیم 0 مثل ماشوید«0 ودیدیم نشد 

که نشد0 و نشدنی است 0
قبل از اجالس  هانوی مفسران  درگاه 
رژیم سیاسی   بهترین  نوشتند   ترامپ 
برای کره شمالی  همین نظام سیاسی  
آمده  دونفر  آخر   0 است  ویتنام  امروز 
اند  به ویتنام برای مذاکره  وچه دلیل 

دارد  حرف از تغییر  نظام کره شمالی  
بزنید؟

فکر  هم    ثانیه  یک  حتمًا   آقایان 
شکست مذاکرات  را بخود راه ندادند0 
درادامه   را   تحریم  گرفته  را   بمب 
کردند  فرض   حتمی  را   نظام  وتغییر 
ازسر  جهل  بربنیه ی  فرهنگ سیاسی 

وعمق کیاست  رقیب0
کره شمالی  جزء الیتجزای  شبه جزیره ی

 کره است 0 اگر به تغییر نظام  برود این  
تغییر از  وحدت  سرزمین ویکی شدن  
شد0  خواهد  شروع  وجنوب   شمال 
کره شمالی  امروز بمبش  ونظامش  و 
ارتشش  در معنای مقاومتی است  که 
ژنرال قصابی  بنام مک آرتور  خواست  
آن مقاومت  را درهم شکند ونتوانست  
پس آمریکا  رفت به  تجزیه کره  با خط 
مصنوعی  مدار 2۸ درجه 0گفتم ژنرال  

قصاب ، مک آرتور  ممکن است فرض 
با  چنان  وی   0 نه   0 است  مبالغه  شود 
میلیونی  درجنگ  کشتار  های دوسه 
کره  بد عمل کرد  که بوطن احضارشد  
وهمو که داعیه  ریاست جمهور داشت  

تا مرگ  دیگر صدایش در نیامد0
که  است   دریافته  ترامپ  تردید   بی 
هانوی   اجالس  کردن  تدارک   بد  این 

دالیلی دارد ازجمله :
طرف  درشناخت   کفایتی   بی   -۱

مذاکره 
2- ضرورت بازبینی  استراتژی تحریم 
مردم  درشناخت  کوتاهی     -۳
نکردن   ارزیابی  ودرست  دور  شرق 

مقاومتهای تاریخی 0
***

 آمریکا  درمورد جنگهای ویتنام  هم 
اشتباهات   از   میشد  کرد0  اشتباهاتی 

رفته ، درس گرفت وبیاد آورد:
۱- ویتنام مستعمره فرانسه بود0

شکست  سخت  درآنجا  فرانسه   -2
خوردوخفت ها نصیب  فرانسه شد  0

هندوچین   ترک  به  تصمیم   پس   
گرفتند)بخوانید  فرار« 

درسی که کیم   به ترامپ داد
 دکترکاظم ودیعی

بسبب  آمریکا   که  بود  حال  دراین 
فرانسه   جای  چین   با  دشمنی  
چند   وسالی  گرفت   رادرهندوچین  
ویتنام   با  درجنگ  دماغش   آمریکا 
سوخت ونوبت ترک  وفرارآمریکائی ها  

سررسید0
سوختگی  دماغ  ازاینگونه   عموسام  
است   سال  هجده  دارد0  بازهم  ها 
دولت  ویک  جنگد  می  درافغانستان 
دست نشانده  خود دراین کشورداردکه 
مردم به آن  » عروسک فرنگی«  لقب 
داده اند0 اینک برای مذاکره با  طالبان 
نشانده   دست  دولت  همین  وغیره  
دیگر  کنند0  نمی  دعوت  رادرمذاکرات 
مثال هارا  میدانید0 دراشغال  عراق  ، 
درکار  یمن وسوریه  وفلسطین وغیره0
آمریکائی  نزد  است   درمانی  بی  درد 
ها  که اگر درمان نشود  به اشتباهات  

جبران ناپذیر  تبدیل می شود0
رقیب آمریکا روسیه امروزی  پوتین گرا
و درون   عمران   خط  در   اینک    
به اروپاست 0  از تعرض  رو پوشانیدن  
آسیای  مردم   با  همیشه  روسیه   زیرا 
درحشرونشر   دور   وشرق  مرکزی  
است 0 گاهی خرناسی  می کشد همین 
گلچین  درخاورمیانه   پوتین   0 وبس 

معرکه هاست 0 
مساعی   اشتراک  در  دور   درآسیای 
 0 غرب  با  مقابله  ازباب  چین   با  است 
تدریجی  درنفوذ  عربی   خاورمیانه  در 

است 0
 بسیاری از  دیکتاتورها ی امروزی  دوست 
اند ترامپ  آمریکای  شده  وحمایت 
پس  رسند0  نمی  جا  هیچ  به  ومسلمًا 

گاهی به روسیه پناه می برند
***

کارشناسان نامرادی های آقای  ترامپ 
نخست  اند0   نهاده  بررسیها  در  را  
و  دور   درشرق  آمریکا   متحدان  
کشورهای  اروپا در مالمت  به ترامپ  اند 
امتیازات  زیادی به  که در چند نوبت  

کیم  اول داده است 0
وژاپن   جنوبی   کره  اینکه  دوم 

رادرمذاکرات  شرکت نداده است 0
سوم اینکه  نبود  یک توافق بهتر است  

از وجود یک  توافق بد است )ژاپن(
چهارم ممکن است  آقای ترامپ  دست 

بیک خشونت زند!!
مذاکرات   شکست  باوجود    0 کیم   اما 
های   آزمایش  سرگرفتن   از  دنبال   به 
دید  واز  نیست   بالستیک   موشک 
واشنگتن  این خود یک پیروزی است 
اما  می شود  فکر کرد  که کیم  بقدر 
دارد0  سالح  خود   درزرادخانه  کافی  
پمپیو   بندد0  نمی  مذاکره  به  در  پس 
تشویق   سر  از  آمریکا  خارجه   وزیر 
رهبران کره شمالی می گوید  : » درهیچ 
کشور رهبران بقدر کره شمالی  قدرت 

تصمیم گیری های بزرگ ندارند0«
کره  وزیر خارجه   که  اینجاست   نکته 

از  برخی  کاهش   خواستار  شمالی  
تحریمات است 0 کیم ۱  خواستار  کل 

تحریمات است ؟!
بیان  حد  در  کشور   دو  روابط  اینک 
احترام   ( است  دیپلماتیک  تعارفات  
روابط   « و    » رئیس  دو  بین  متقابل  
گرم وصمیمانه«  که می شود تدارک و 

فرصت برای تدارک 0
 بعید است دو کشور  به خشونت روند0 
مذاکرات   ادامه   به  راهی  است   بعید 
باین  بعید هم هست   اما  نشود0  یافته 
به  طرفین   هرحال   به   000 ها  زودی 

امنیت فعلی  اطمینان دارند0
وکره  آمریکا  که  است   سال  هفتاد 
شمالی  درجنگ وصلح و مذاکرات اند0
کیم  میداند  که ترامپ  برای دور دوم  
به یک قرارداد  ولو  کم عیار  نیاز دارد  
پس با خاطر جمع  و بادست پُر  و لب 
ترامپ  کشد  می   ، خندان   دروغکی 
خ  اوست  خاطرخواه  که  آنجا  به  را  
شمالی  کره  مورد  با  ایران  مورد  فرق  
درحوالی  شمالی   کره  که  آنجاست  
خود  یک اسرائیل  مفتش و مجهز  به 
منطقه  رویهمرفته   ندارد0  ها  فناوری 
حضور   از  درنارضایتی   دور   شرق 
افراطی آمریکا  و شمار پایگاههاست 0

توافقی   با  است   امیدوار  ترامپ 
سریع  با چین  از باب تجارت خارجی  
جبران  را  هانوی   مذاکرات  شکست 
چین    20۱۹ مارس  ماه   کند، درهمین 
تجارت   کار  در  آمریکا   تجربیات   از 
آمریکا   0 دید  صدمه  خود  خارجی 
است   سالحی  تحریم  که  کرد   حس 
مؤثر برای  تضعیف طرف مقابل 0 خطر 
از  دست  هرگز   آمریکا  که  آنجاست  
وقدرت   ندارد0  بر  تحریمی  استراتژی  
و  دور  به  کشور   این  گرای   تحمیل 

دورها   رود0
هم  عین  وچین  شمالی   کره  دومورد 
نیستند0 چین  به تعظیم  میرود شاید  
و کره شمالی به مقاومت 0 اما  صادرات  
چین کجا و صنایع موشکی  کره شمالی 

کجا؟
 یک چیز مسلم است 0 در دنیای امروز  
کوچک ها  سخت موی دماغ  بزرگانند0
ملل   وحقوق  وابط  درر  باید   چیزی   
سازمان   درعهده  ظاهراً   کندکه  تغییر 
ملل  سازمان   ولی   0 است  ملل 
بدست   خودرا  اختیارات   مدتهاست  
 0 است  سپرده  دَول  نامرئی   سازمان  
امنیت   شورای  ترکیب  به  کنید   نگاه 
هم   دولتها  ترین   دموکرات  نا  که  آن، 

در آنند0

رقابت  در  چین  و  روسیه  که  درحالی 
فضایی همچنان به جلو حرکت می کنند، 
ممکن  متحده  ایاالت  سیاستمداران 
و  معاهدات  از  که  شوند  وسوسه  است 
تا تالش های  کنند  استفاده  دیپلماسی 
خود را به سرانجام برسانند. این گزینه، 
امابه  است  جذاب  کاغذ،  روی  بر  گرچه 
سادگی امکان پذیر نیست. معاهده های 
موجود برای محدود کردن رقابت نظامی 
موفقیت  حقیقتبا  امادر  فضااست،  در 
چندانی روبرو نبوده اند0. پیمان فضایی 
۱۹۶۷ کشورها را از قرار دادن سالح های 
هسته ای یا سالح های کشتار جمعی در 
منع  آسمانی  اجرام  دیگر  یا  و  ماه  فضا، 
می کند، اما هیچ ساز و کار رسمی برای 
گونه  هیچ  و  ندارد  امر  این  انجام  تایید 
محدودیتی  برای توسعه یا استقرار سالح 

های  ماهواره ای در فضا قائل نیست0
از  را  پکن  و  مسکو  بتوانیم  اگر  حتی 
اسلحه  از کنترل جامع  استفاده  مزایای 
های فضائی قانع کنیم  ، فناوری موجود با 
اشکال می تواند  طبق مقررات ذکرشده 
درمعاهده ها استفاده ازاین سالح ها را 
جامع  تایید  بدون  و  کند0  تأیید  درفضا 
معنی  بی   ها  معاهده  اطمینان،  قابل  و 
خواهند بود. عالوه بر این، تنظیم و توسعه 
واستقرار اسلحه های ضد موشکی درفضا 
شامل  آنها  که  چرا  است،  دشوار  بسیار 
فناوری های گسترده  و متنوعی هستند و 
بسیاری از انواع اسلحه های ضد موشکی 
را می توان پنهانی ویا بعنوان کاربردهای 
دیگر مورد استفاده قراردادتعجبی ندارد 
و  روسیه  قراردادبا  نویس  پیش   ، که 
پیشگیری از قرار دادن سالح های هسته 
ای در فضا که چندین سال پیش آنها را 
ارائه کردند، تعریفی غیر از آنچه »سالح« 
نامیده می شود دارد و هیچ کاری برای 
از  سالح های موشکی زمینی  استفاده 

علیه آنها نمی توان انجام داد0.
بنابراین واشنگتن باید تمرکز خود را از 
معاهدات رسمی  به تقویت هنجارها در 
کننده  نگران  فضایی  عملیات  خصوص 
معطوف  کند. مهمترین پیگیری، مربوط 
به هدفگیری سالح های ماهواره ای است 
که بعنوان هشداردهنده استراتژیک  و 
فرماندهی و کنترل عمل می کند، زیرا این 
سیستم ها به حفظ ثبات استراتژیک بین 
دولت های دارنده  سالح هسته ای کمک 
بالفاصله  باید  متحده  ایاالت  کند.  می 
و  چین  با  پایدار  و  جدی  گفتگوی  یک 
روسیه را آغاز کند تااگر توافق جامعی در 
دسترس نباشد حداقل در مورد حمله به 
این سیستم ها اجماعی ایجاد کند، ایاالت 
متحده همچنین می تواند اقدامات غیر 
رسمی را برای تقویت قوانین عملیاتی  که 
در رسیدن به فضا مورد استفاده قرار می 

گیرد انجام دهد. یک مدل مفید برای این 
 ۱۹۷2 سال  در  دریایی  توافق  اقدامات، 
در مورد پیشگیری از حوادث در دریاها 
 INCSEA معاهده  عنوان  به  که  است 
 INCSEA مقررات  روح  است.  معروف 
بهتر  مراتب  به  فضایی  حوزه  به  نسبت 
نگهداری  بر  آن  تمرکز  جمله  از  است 
فاصله ایمن از کشتی های دیگر؛ اجتناب 
دریا؛ عدم  ترافیک سنگین  در  مانور  از 
حمله ، یا پرتاب اشیاء  و یاتاباندن نور بر 
عرشه  کشتی های دیگر؛ و یا استفاده از 
سیگنال های بین المللی پذیرفته شده 
دیگر.  کشتی  نزدیکی  در  مانور  هنگام 
در حقیقت، از آنجا که هیچ یک از این 
متکی  مزاحم  های  بازرسی  به  اقدامات 
به  دستیابی  امکان  توان  می  نیست، 
توافق در مورد یک معاهده مشابه برای 

سالحهای  فضایی را تصور کرد.

اقدامات بعدی

در  فضا  که  کند  قبول  باید  واشنگتن 
حال حاضر نظامی شده است، همچنین 
کند  حاصل  اطمینان  باید  واشنگتن 
متحده  ایاالت  فضایی  های  قابلیت  که 
دشمن  تا  باشد  مقاوم   کافی  اندازه  به 
فکرکند که حمله به آنها اثر مثبتی ندارد. 
این احتماال نیاز به افزایش تعداد و نوع 
ماهواره های پشتیبانی برای دفاع درعمق 
دارد تادرموارد  بحرانیمورد استفاده قرار 
همکاری  به  واشنگتن  همچنین   . گیرد 
متحدین و بخش تجاری  نیازداردتا بتواند 
فعالیتهای نظامی  درفضارا پیگیری کند، 
از جمله امکان دست یابی  ایاالت متحده 
به ماهواره های کشورهای عضو، ائتالف 
مهم  اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به  و 
های  ماهواره  توسط  شده  آوری  جمع 
دفاع  ابتکاراتی  چنین  خود.  متحدین 
عین  در  کردو  خواهد  تقویت  را  جمعی 
حال ازسنگینی  بار بردوش یک  کشور 

جلوگیری خواهد کرد.
 ایاالت متحده باید اقدامات پیشگیرانه 
برابر  در  دفاع  و  برای جلوگیری  را  تری 
انجام دهد.  نیز  ای  حمالت ضد ماهواره 
متحده  ایاالت  ارتش  بلندپایه  افسران 
به  و  به وضوح  دفاع  وزارت  و مسئوالن 
درستی می دانند که واشنگتن برای این 
کار باید برخی از سالح های ضد ماهواره 
ایجاد یک  از  تا  را توسعه دهد  ای خود 

مسابقه تسلیحاتی جلوگیری شود.
ماهواره ها وسالح های ضدماهواره به طور 
فزاینده ای رقابت های نظامی آینده بین 
ایاالت متحده و دشمنانش  را شکل می 
بر  اقدام  و  واقعیت  این  پذیرش  دهند. 
این اساس ضروری است تا بتوان فضارا 

امن کرد0

کره شمالی  جزء الیتجزای  شبه جزیره ی کره است 0 اگر به تغییر نظام  برود این  تغییر از  
وحدت  سرزمین ویکی شدن  شمال وجنوب  شروع خواهد شد0

                 نیروی فضائی        ازفارین افرز
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کیخسرو بهروزی

صدای اریان
 1۳1۹ اردیبهشت  چهارم  روز 
درساعت  هفت بعدازظهر نخستین  
فرستنده ی رادیویی  ایران توسط 
پهلوی   محمدرضا  ایران  ولیعهد 

گشایش یافت 0
رادیویی  فرستنده  ایجاد   با 
ی  جعبه  با  ایران  ملت   ، درتهران 
می  سخن  که  آشناشد  جادوگری 
گفت ، موسیقی می نواخت  و خبر 

می داد0 
اشرافی   ، رادیو   روز  آن  شنوندگان  
بودند که از مدتها قبل  جعبه ی جادوگر 
رادیو رابرپایه ای از بهترین جای خانه 
ورویش  بودند   نشانده  خود   های 
می  شده  زردوزی  ومخمل   باترمه  را  
گرانبهاترین   پوشاندندوبرفرازش 
گلدانها ومجسمه  هارا  جای می دادند0 
باشتاب  دکه های  که  وبودند  مردمی 
پای  به  تاخودرا   بستند   می  خودرا 
میدانها  در  که  بلندگوهایی  نخستین  
واماکن عمومی  صدای رادیو  را پخش 
می کرد  برسانند0 ویا به مناسبتی  به 
ثروتمند   دیدار دوستان  وهمسایگان  
بروند ومات و مجذوب ، کوش به رادیو 
همان  ازرادیو   آنان   انتظار  بسپارند0 
بود  که رادیو برایشان  پخش می کرد 
دربرابر   مردم  که  وتحسینی  واعجاب  
دستگاه  سخن پراکنی  رادیو داشتند  
جایی نه  برای خرده گیری  می گذاشت 

ونه ابراز سلیقه ودرخواست بیشتر0
وحومه   درتهران  فقط   رادیو  صدای 
هایی وشهرستانی  شد   می  شنیده 

 که بتهران سفر می کردند  خبر  دیدن  
یک گیرنده  رادیو  وشنیدن صدای آن 
انگیز  شگفت  بعنوان   شهرشان  به  را 
بردند  وبانقل دیده ها  ترین  خبر می 
کسب  تجدد  از  اعتباری   ها   وشنیده 

می کردند0
سال  پنجاه  به   نزدیک    0 بگذریم 
است  که دراردیبهشت ماه  ازتاریخچه 
ام  ونوشته  گفته  رادیو   گشایش  
از  بعضی  از  کنم   می  یاد  امسال   0
کسانی که  درسالهای متمادی  بارادیو 
ای اند  وسهم عمده  داشته  همکاری  

محبوبیت    ، بخشیدن   درکمال    
وپیشرفت این وسیله ی ارتباط جمعی  

درکشورماداشته اند0
نام  آوردن  با  تنها  خواستم   می  ابتدا 
تعدادشان   دیدم  اما  ؛  کنم  اکتفا  آنان 
بقدری است که حتی اگر بخواهم  فقط 
به نام آنها بسنده کنم  نیز چندصفحه 
آزادی  مجله  از  شماره   چند  وشاید 
چنین  که  داد  اختصاص  آن  به  راباید 
، خیلی  بنابراین   0 کاری ممکن نیست 
که  کنم   می  یاد  تنی   از چند  خالصه 
 0 است  برده  شده  آنان  از  نامی  کمتر 
بااین یادآوری  که کوشش همه کسانی 
ایران   رادیو  بعد  و  تهران  بارادیو  که 
ایران  مردم  برای   داشتند  همکاری  

گرامی است 0

چندنام از هزاران

ضیاء الدین سجادی

ازسال  سجادی   الدین  ضیاء  دکتر 
کرد   بکار  شروع  دررادیو     ۱۳2۴
که  ادبی   چندبرنامه  واجرای  وتنظیم 
وارزشمندی  اصیل   قطعات  بازگویی  
رادربر می  ایران زمین  ازادبیات  کهن 
آن  در  که  بود   کاری  نخستین  گرفت 

آغاز  بعهده گرفت 0
شورای  گروه  جمع  به   ۱۳2۸ ازسال 
اعضای  سایر    0 پیوست  نویسندگان  
شورا دکتر نیرسینا ، دکتر شاه حسینی  

ونعمت قاضی بودند0 نویسندگانی که 

ادب  که  داشتند  اعتقاد   همگی 
ایران   وتاریخ  ملی   فرهنگ   ، فارسی 
بطور دقیق  رادیو   ازطریق  باید   حتمًا 
وکامل  به مردم ایران  شناسانده شود0 
دکترسجادی  دربرنامه  درمکتب استاد  
نفیسی   سعید  استاد  دورانی   در  که 
های  پرسش  به   ، بود   آن  مجری 
شنوندگان  که مربوط به ادبیات ایران 

بود پاسخ می داد0
تصویب  سال   سالهای  دکترسجادی  
مستوفی  هوشنگ  های  برنامه  کننده  
 ، روز  همه   « های  عنوان  زیر  که  بود 
رادیو   « و  جا«  همین   ، ساعت  همین 
خواسته  شما  »آنچه  و  وشنوندگان« 
اید« و » وعده ما دراین ساعت«  تهیه 

وپخش می شد0

کوکب پرنیان

خانم کوکب  پرنیان  درآغاز بنام همسر 
دوسال  بود0  مشهور  رجا  سابقش  
نفر   سیصد  رادیو  تأسیس  از  پس 
گوینده  استخدام  برای  ای  درمسابقه 
ودونفر  پرنیان   وخانم  کردند  شرکت 
از خیابان  دیگر  قبول شدند0 پرنیان  
شاهرضا  که منزلش بود  دربرف وباران 
استیشن  اتومبیل   بایک  وخاک   وگل 
قراضه  ، خودرا به استودیوی بی سیم  
درراه شمیران  می رساند0 همسفرهای 
سلیم  سونیا  راه   دراین  او   همیشگی 

 محسن فرزانه مصاحبه ای درباره ساختمان  وزارت  دارایی  تهیه کرد 0 دراین مصاحبه ،
 سرپرست  این بنا گفت  که حجم  ووسعت  این کاخ برابر ِ کاخ ورسای فرانسه است0 
رضاشاه که بادقت اخبار رادیورا گوش می کرد  وقتی این خبر راازرادیو شنید  فرمان 
داد تنظیم کننده خبر به پانزده روز کسر حقوق  جریمه شود تادراخبار اغراق گویی نشود

و  شیرخدا   ، روحانی   تقی   ، زاده 
ها  ستاره  هنوز  وقتی  که  بودند  نجفی 
می  راه  زدند   می  درآسمان چشمک  
اتومبیل  راه   دراین  بارها  افتادند0 
بقیه   بودند  ناچار  وآنان  خراب می شد 

راه را بدوند0

روشنک  ، نامی برای گلها

خانم روشنک  نام مستعار گوینده ای 
بود که ظرافت صدا و آهنگ مخصوص  
بیانش  ازبرنامه های گلها شنیده شد و 
ُگل کرد0 آغاز کاراو  که همیشه  مایل 
تصویرش  و  محفوظ  واقعیش  نام  بود  
پیرنیا  داود   که  اززمانی  بماند   نادیده 
بعنوان  ازاو  داد   ترتیب  گلهارا  برنامه 
کردوازآن  استفاده  برنامه  این  گوینده 
شدوگویندگی  نامیده  روشنک  پس 

درسایربرنامه هارا کنار گذاشت 0

محسن فرزانه  قدیمی ترین خبرنگاررادیو

کار  آغاز  از  پیش  فرزانه   محسن 
اطالعات   روزنامه  خبرنگار  دررادیو، 
دعوت  بارادیو   همکاری  به  که  بود 
بعنوان  رادیو   باتأسیس  شدوهمزمان  
خبرنگار باحقوق ماهیانه  هفتاد تومان  
ورتبه ی چهار اداری به استخدام رادیو 
درآمد0 نخستین گزارش رادیویی  که 
گزارش   ، کرد   تهیه  فرزانه  محسن 
نمایشگاه کاالی میهن  بود که قراربود  
رادیو   افتتاح  روز  درهمان  خبرآن  
اخبارباید   زمان   درآن  شود0  پخش 
رسید  می  وزیر   نخست  اطالع  به 
واوبرای  شد  می  پخش  او  وبااجازه 
تنظیم اخباروگزارش ها ناچار تادیروقا 
کار می کرد ودرهمان روزهای نخست 
ماجرا  کرد0  جریمه  اورا  رضاشاه  هم  
درباره  ای  مصاحبه  که  قراربود  ازاین 
ساختمان  وزارت  دارایی  تهیه کرد 0 

بنا  این  سرپرست    ، مصاحبه  دراین 
گفت  که حجم  ووسعت  این کاخ برابر 
رضاشاه  است0  فرانسه  ورسای  کاخ   ِ
که بادقت اخبار رادیورا گوش می کرد  
وقتی این خبر راازرادیو شنید  فرمان 
روز  پانزده  به  خبر  کننده  تنظیم  داد 
تادراخبار  شود  جریمه  حقوق   کسر 
وزارت  کاخ  زیرا  نشود  گویی  اغراق 
قابل  ورسای  کاخ  با  هرگز  دارایی 

مقایسه نیست 0
التحصیل   فارغ  که  فرزانه   محسن 
ازکاررادیو   بعدها  بود   حقوق  رشته 

دست کشید و بکاروکالت پرداخت 0

مجید محسنی ، عمقلی صمد

به   بازندگی بخشیدن   ، مجید محسنی 
صداقت   ، صفا   ، صمد   عمقلی  نقش 
را   باهوش  روستایی   یک  سادگی   و 

دربرخورد  با مسائل  شهری

کرد0  می  بیان  بخوبی  وشهرنشینی    
اوازهمان  سال افتتاح رادیو  همکاری 
خودرا با این سازمان  آغاز کرد0 دوره 
درخشانی که او دررادیو کار می کرد  ،

اجرای  به  کرد  که  شروع  بود   زمانی   
بسیار  که  جدی   و  کمدی   های  ترانه 
هم چشمگیر بود0 پرویز خطیبی  اکثر  
 0 نوشت  می  هارا   ترانه  این   اشعار 
همچنین ابوالقاسم حالت  و کریم فکور  
می  روز  های   آهنگ  روی  هارا  ترانه 
ساختند  ووقتی یک آهنگ جدی اجرا 
می شد ، همان آهنگ راباشعر فکاهی 
مجید محسنی  می خواند که بسیارهم  
انتقادی بودومسائل انتقادی  وسیاسی  

دراین اشعار  مطرح می شد0
مجید  از  قبل  که  کنم   می  یادآوری 
خواندن  منزوی   مرحوم   ، محسنی 
بدیع  و  کرد  راآغاز  کمدی   اشعار  این 
زاده همچنین  تصنیف هایی می خواند 
ازجمله  نبود0  پرده  پیش  بصورت  که 

آهنگسازان این تصنیف ها  ریاحی ، 
بیشتر  ولی  بودند  وسپهری  فروتن  
بعد   0 ساخت  می  رادمهر  را  آهنگها 
 ، قنبری  حمید   ، شیبانی  جمشید 
عباس حکمت شعار، عزت اهلل انتظامی 
و دوپیش پرده هم   اصغر تفکری اجرا 
جمله  آن  از  جون  پری  ُگل  که  کرد  
است که بسیار گرفت وخیلی هم خوب 

اجراشد0

استاد روح انگیز

با  کردم  وگویی  گفت   ۱۳55 درسال 
استاد  روح انگیز که دربرنامه سالگرد 
گشایش رادیو  ایران پخش شد0 دراین 
گفت وگو  خانم روح انگیز  می گوید: 
خوبی  صدای  سالگی   درهفت  من   «
داشتم ؛ مادرم هم صدای خوبی داشت 0

 هروقت  پدرم  از خانه بیرون می رفت  
من شروع می کردم  به آواز خواندن 0 
البته سواد نداشتم 0 بعدها  درمدرسه 
، آقای کلنل علینقی وزیری بمن درس 

دادند وتا کالس ششم را خواندم 0
قبل ازاین که بمدرسه موسیقی بروم  ، 

درهمسایگی ما دکتر سید عزیز خان

  بود که من با بچه های او همبازی بودم 
وگاهی به خانه ی آنها می رفتم 0

خودش  برای  عزیزخان   سید  دکتر  
برای خودم  ازدور  ومن  زد  تار می  سه 
می خواندم0 یک شب حسین سنجری 
مهمان  این خانه بودوصدای مراشنید0 
ساز   ای  قطعه  گرفت0  اورا  من  صدای 
آن شب   بعداز  باسازاوخواندم0  زدومن 
بوسیله ی حسین سنجری به هنرستان 

موسیقی رفتم 0
آن روزها اسم من  بتول بود وروح انگیز 
انتخاب  را آقای کلنل وزیری برای من 
کرد0 من رهین منت  این مرد هستم 0 
او اولین استاد آواز من بود0 هفت سال  
بعد   0 بودم  موسیقی  مدرسه  شاگرد  
ایرانپور  پرویز  که   دیگری  مدرسه  به 
بود  کرده  برپا  آباد  حسن   درچهارراه 
وفادار  مجید  مدرسه   دراین  رفتم 
دوستان  از  وخیلی  مفتاح   ومهدی 

دیگر بودند0
من  شد  افتتاح  رادیو  که  زمانی 
درشیرازبودم 0 وقتی به تهران برگشتم  
زیادی  برای خوانندگی دررادیو  شوق 
الله  درخیابان   روز  یک   0 داشتم 
بعداز   0 تهرانی  به حسین  زاربرخوردم 

احوالپرسی گفت : نمی آیی به رادیو ؟
وچاه  راه  ولی  میخواد  دلم   : گفتم   
تهرانی  حسین  باتفاق   0 دانم  نمی  را 
میدان  در  که  ای  مدرسه  به  رفتم 
مین  سرگرد  به  را  من  بود0  بهارستان 
ترتیب   این  به  کرد0  معرفی  باشیان 
من به رادیو  راه پیدا کردم واولین بار  
ابوالحسن  داود،  نی  مرتضی  بهمراهی  
زاده   وگرگین  محجوبی   مرتضی  صبا، 
برنامه اجرا کردم 0 بعدازمدتی با همکار 
به  که  ابراهیم سرخوش   ام  همیشگی 
رادیو آمد مرتب برنامه اجرا می کردم 0 
او خیلی برای من زحمت کشید0 زمانی 
خوانندگی  به  شروع  دررادیو   من  که 
کردم هفته ای یکبار ، دوشنبه ها  نیم 
این  و  کردیم  اجرا می  برنامه   ساعت  

همکاری تا چند سال ادامه داشت 0«

اکبر مشکین 

اکبر مشکین ، موسیقی دان ، گریمور 
با  بازیگران   جمله  از  آفرین  ونقش 
رابه  بود  که بیشتر عمرش  استعدادی 
کتاب خوانی گذرانده بود  ودرهرزمینه 
صاحب  او  آمد  می  میان  به  سخن  که 

نظر بود وآگاهی هائی داشت 0
درسینما  بلکه   ، دررادیو   تنها  نه  او 
ظاهرشد   که  هم   وتلویزیون  تآتر   ،
وگویی  درگفت  درخشید0  خوش 
آذر   25( مرگش  از  پیش  چندماه  که 
ونوار  داشتم   بااو  درگذشت(   ۱۳5۶
ازبچگی   گوید:»   می  است  موجود  آن 
عاشق  موسیقی بودم 0 ازهفت سالگی  
ویلن می زدم 0 پدرم خرده مالک بود  
وخانه ای را به مرتضی خان نامی  یکی 
وقت   های  دان  موسیقی  ازبزرگترین  
داده  اجاره  بود   ارتش  خدمت  در  که 
بود تا بجای پرداخت اجاره بها  به من 

ویلن  یاد بدهد0
مدرسه  به  ابتدایی  دوره  پایان   بعداز 
مدرسه  سوم   سال   0 رفتم  موسیقی 
موسیقی بودم  که عصرها به هنرستان  
هنرپیشگی رفتم 0 یک روز درمدرسه 
بودم   نشسته  پیانو   پشت  موسیقی  
که دستی  نواختم   اصفهان می  وبیات 
برگشتم  خورد0  گردنم  پس  محکم  
 : گفت   0 است  مدرسه  ناظم  دیدم 
مدرسه    ، کنی  می  مطربی  ام   شنیده 
مدرسه  بیایی  باید  یا   ، میروی  مطربی 
 0 مطربی  مدرسه  یابروی  موسیقی  
منظورش از مدرسه مطربی ، مدرسه ی 
تآتربود0 من چون تآتر را بیشتر دوست 
کردم  رها  را  موسیقی  مدرسه  داشتم 
ورفتم هنرستان  هنرپیشگی 0  درآن 
ودکورهم  گریم  کارهای  به  من   زمان 
هم  کریمی   نصرت  وبا  داشتم  عالقه 
میکردم  همکاری  دکور  و  کارگریم  در 
که  سروری  بنام   داشتیم  استادی   0
طرح دکور را می کشید  ومن ونصرت 
کپی  هارا  نقاشی   این   تمام  کریمی  
این  حق  البته    »0 کردیم  می  وبزرگ 
وحقی  بود  دکور  مسلم  استاد  که  مرد 
دارد  تآترایران  دکوراسیون  بگردن  
مرد   این  که  دکوری  نشد0  ادا  هرگز 
توراندخت   شاهزاده  نمایشنامه  برای 
حیرت  ساخت  خاکدان   باهمکاری 
انگیز  زیبا بود0 بهر صورت  من درتآتر  
ماندگارشدم  تا نوبت رسید  به نمایش 
پرنده آبی که نقش قندرابازی کردم 0 
که البته سهم بسیاری  درساختن دکور  
این نمایشنامه هم داشتم 0 بعد باخانم 
تاجرونیزی  نمایشنامه  مهرزاد   توران 
بنام  دیگری  ونمایش  کردم  رابازی 
این  ودکور  پریستلی  اثر  مستنطق  
بعد   0 تنهایی ساختم  به  را  نمایشنامه 
به  رفتم   من  خورد0  بهم  تآتر   وضع 
اسماعیل  استاد  باربد  خدمت   جامعه 
دانها  برموسیقی  واقعًا   که  مهرتاش 

لطفا ورق بزنید

فرستنده چهارکیلوواتی
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این مملکت  منت دارد0 وخوانندگان  
دوبارهم   یکی   0 بودم  گریمور  آنجا  در 
معینیان   آقای  تازمان    - کردم   بازی 
وماندگارشدم0  رادیو  به  آمدم   که 
آفریده  بسیاری  های  نقش  دررادیو  
ام  که چندتای آن مثل حاج عبدالغنی 
های  نقش   من  ولی   0 کرد  گل  خیلی 
مثال  را  جدی   های  نمایشنامه  جدی 
 0 دارم  دوست  رابیشتر  صنعان   شیخ 
ضمنًا کمی تار میزنم  وآهنگ هایی هم  
برای پیانو ساخته ام که برای دل خودم 

است 0

عزیزاهلل حاتمی 

لبی  خندان ، ظاهری آرام وبی تکلف  ، 
با  وروحی  وغوغا   پرشور  درونی  اما 
اندوهی  آنکه  بی  وامیدوار،  نشاط  
بچهره  راه دهد  از خصوصیات عزیزاهلل 

حاتمی بود0
 مترجمی زبردست ، عکاسی هنرمند  ،

پردازی   وداستان  دانا  ای   نویسنده   
ناهنگام  بیماری سرطان   گرانمایه  که 

اورا از میلیونها شنونده اش گرفت 0
درجه  اخذ  از  پس  حاتمی   عزیزاهلل 
نگاری  روزنامه   دررشته   لیسانس  
درمطبوعات  کار   وچندسال  لندن   از 
آغاز  خودرا  همکاری  بارادیو  ایران  
دروزارت  سیم   بی  ومترجم   کرد  
زمان  وازهمین   شد  وتلگراف  پست 
رابرای  نویسندگی   کار  عمر   پایان  تا 
ی   برنامه  مبتکر  او  داد0  ادامه  رادیو 
پرشنونده داستان شب  بود ونخستین  
داستان شب رادیو را بنام دختر آفتاب  
خودش نوشت  وپس ازآن  داستانهای 
که  کرد   تنظیم  رادیو  برای  گوناگون  
رادیو  شنوندگان   آنهادرمیان  اکثر  
وعالقمندان   یافت   شهرت  ایران  
زیاد پیدا کردکه از آن جمله می توان  
داستان گذرگاه  پروانه ها و زیبای ُرم  
و رقص جام و عشق وجنگ رانام برد0 
بود   ایران  هرگوشه  عاشق  حاتمی 
سفرهای  یافت  می  فرصتی   وهروقت 
می  ایران  مختلف   نقاط  به  دورودراز 
راباافتخار  یزدیش   ی  لهجه  کرد0 
وقنات  ها  خرابه  واز  بود  کرده  حفظ 
که  گفت  می  سخن  چنان  یزد  های 
درگذشت   وقتی   0 معشوق  از  عاشقی 
وامیدواربود0  سرحال   ، جوان  هنوز 
سخنش   زندگی  های  لحظه  آخرین  تا 
بود0  رادیو  های  وبرنامه  ازنمایشنامه 
ازابتکارات  فراموش نشدنی او  دررادیو 
ایران ، برنامه های شادی وامید بود که 
که  روحانی   وتقی  نوشت  می  خودش 
هرگز  وگیرایش  گرم  صدای  طنین 
اند   بوده  اش  شنونده  که  ازگوشهایی 
کرد0 می  اجرا   را  آن  رود  نمی  بیرون 

های  نمایشنامه  همچنین   حاتمی 
بعدازظهر  جمعه وداستان  های آدینه 

ونمایشنامه های زن وزندگی و جانی

دالر راازطبع سرشارخود بهره می داد0 
یادش بخیر0

حسن کسائی ، نی نوازبی همتا

خورشیدی   ۱۳20۷ ماه  مهر  درسوم 
مرفه  خانواده  دریک  کسائی  حسن 
اهل  پدرش  شد0  زاده  اصفهانی 
تجمع   محل   اش  وخانه  بود  موسیقی 
آن  ونوازندگان   دانان   موسیقی 
تحت  درکودکی  حسن   0 روزگاربود 
خوانساری   وادیب  اصفهانی  تاج  تعلیم 
آواز می خواند0 به سن بلوغ که رسید 
صدایش گرفت  ونتوانست یا نخواست 
نی  شدویک  نی  مجذوب  و  بخواند 
وعالقه  ذوق  وقتی  پدرش  خرید0 
اورادید  ، اورابه مهدی نوائی  استاد نی 
روز    شبانه  حسن  زمان   ازاین  سپرد0 
نی از لبش  جدانمی شد0 آنقدر نواخت  
یک  کسائی   شد0حسن  استاد  تا 
با  نوازندگان دیگر  که  گرفتاری داشت 
تار،  نداشتند0  خود  گوناگون  سازهای 

کمانچه یا ویلن ، سازهایی هستند 
با امکانات  کافی وکامل ، اما سازاو

محدودیت بسیارداشتواین نقطه ضعفی 
راازاو  بیشتر  مانورهای  امکان   که  بود 
نقطه  ازهمین  کسائی   0 کرد  می  سلب 
ساخت  وپرش  قدرت  سکوی  ضعف 
جهانیان   بگوش  ساز  ازاین  وصدائی  
رساند که نه پیش ازآن  شنیده بودند و 

نه ازغیر ازاو شنیدند0
تنیدند  بهم  کسائی   وحسن  نی 
همین  بخشیدند0  عظمت  ویکدیگررا 
جا باید گفت  که دوران اوهم از شگرف 
ترین  دوران های موسیقی ایران بود0 
ترین  خالق  از  وچهل  سی  ی  دودهه 
 0 است  ایرانی  موسیقی  های  دوران 
 ، ها  وبستان  بده  درآن   که  دورانی 
اوج  به  ها  وشورآفرینی  ها   رقابت 
رسید0 نوازندگان  چیره دست  درهمه 
تصنیف   ، آهنگسازان    ، سازها  ی 
ایران ،  ازرادیو   ُسرایان  وخوانندگان  
سراسر  رابه  وزیبائی   شکوه   ، دودهه 
ایران  وجهان  پراکندند0 دورانی که نه  

سابقه داشت ونه دیگر تکرارشد0 
ترین  ازبرجسته   یکی  کسائی  حسن 
شهرت  بودکه  ایران  رادیو  نوازندگان  

ومحبوبیت جهانی  یافت 0 او ازسال 

۱۳22 واردرادیو ایران شد ودربی سیم 
پهلوی که محل پخش برنامه ها بصورت 
بار چهارمضراب  اولین  برای  بود   زنده 
استاد  های  ازساخته  شتر  زنگ 
نی  برای  که  راتاحدی  صبا  ابوالحسن 
مقدوربود  نواخت 0 بعدازاجرای برنامه  
صبا و تاج اصفهانی  که حضورداشتند  
وتقدیر  تشویق  مورد  بسیاراورا 
برای  که  بعدوقتی  چندی  قراردادند0 
رئیس شورای  برنامه دررادیوبه  اجرای 
موسیقی  مراجعه کرد  ، رئیس شورای 
موسیقی به او گفت : نی ،  بروید هفته 
دیگر بیائید0 کسائی به منزل صبا رفت  
صبا   0 کرد  تعریف  او  برای  وماجرارا 
فرداشب   : نوشت  رادیو  مدیرکل  به 
من   جای  به  رادیو  موسیقی   دربرنامه 
درشب  زنند0  می  ساز  کسائی  آقای 
موعود  بجای استاد صبا  که شنوندگان

انتظارشنیدن  سازاورا می  بی شماری 
کشیدند  ، کسائی نی زدومورداستقبال  
فراوان شنوندگان  ومطبوعات آن زمان  
گلهای  برنامه  اوازاولین   0 قرارگرفت 
رادیو  ایران درآن شرکت  کرد0 کسائی 
درطول  سالهای متمادی با خوانندگان  
ونوازندگان مشهوری  که همه دررشته 
همکاری  بودند   نخبگان  از  خود   ی 
داشت 0 اوبراثر ممارست  درنوازندگی 
سازرا  این   اجرائی  ی   حوزه   ، نی 
دستگاههای  های  گوشه  دراجرای 
موسیقی ایراانی  وسعت بخشیدوبراثر 
پشتکار او ، بسیاری از گوشه هائی که 
درگذشته  با نی اجرا نمی شد بااین ساز  
قطعات  کسائی   0 یافت  اجرا   قابلیت 
گوناگون  ومتعددی چون چهارمضراب 
، رنگ ، درآمد  وقطعات  ضربی ساخته 
آنهارا  مختلف   هنرمندان  که  است  

اجرا کرده اند0 
ی  ازشیوه  نی  نوازندگان   امروز 
نوازندگی استاد کسائی  تأثیر پذیرفته  
سازبربنیاد   این  نوازندگی   ومکتب 
یافته های او  استواراست 0 گرامی باد 

نام وهنر این استادبزرگ0
  ۱۳۹۱ خرداد  در25  کسائی   حسن 

خورشیدی دراصفهان در گذشت 0 
***

جناب  عزیزما  همکار  که  همانگونه 
نامهای  کردنداز   اشاره  بهروزی 
به  که  کنیم  یاد  باید  بسیارزیادی 
هزاران صفحه نیازاست 0  باید درباره ی

 تاریخچه رادیو ایران کتابها ی قطوری 
تهیه   ، نویسندگان  از  تا   شود  نوشته 
و  هنرمندان    ، گویندگان   ، کنندگان 
به  کادرفنی    و  رادیو  کل  مدیران 
که  امکاناتی  با  یادشود0  شایستگی 
همین  به  دراختیاردارد   »آزادی« 
شاید  و  کنیم  می  بسنده  خالصه 
یادی   نیز  دیگران  از  دیگر   درفرصتی 

خواهیم کرد0
» آزادی«

عده ای از پدیدآورندگان برنامه شماورادیو

خانوادۀ محترم میرآفتابی و وابستگان

درگذشت دوست عزیزمان، نویسنده، شاعر و سردبیر ماهنامۀ ارزشمند » سیمرغ « مرتضی میرآفتابی را از صمیم 
آرزو  بردباری  و  صبر  برای تان  و  بدانید  شریک  سوگ  این  در  را  ما  امیدواریم  و  می گوئیم  تسلیت  شما  به  قلب 

می کنیم:

کیخسرو بهروزی - قاسم بیک زاده- بیژن اسدی پور - فضل اهلل روحانی- ناصر شاهین پر- رضا گوهرزاد- 
مهرداد حقیقی - سیروس بینا - سعید بهبهانی- بیژن بیجاری - محمد ذکائی ) هومن ( - جهانگیر صداقت فر -
 آریو مشایخی - عباس صفاری - حسن فیاد - حسن بنی جمالی - سرکیس للهـام - علی لیمونادی - عباس حجت پناه

***

نویسندگان و همراهان ماهنامه آزادی  درگذشت  نویسنده وروزنامه نگار آزاده  مرتضا میرآفتابی مدیر وسردبیر 
ماهنامه سیمرغ را  به همه بازماندگانش و به اهل قلم وآزادی خواهان ایران   تسلیت  می گویند0 میرآفتابی،  
سیمرغ را چون فرزند خویش  می دانست و همواره  غم  ازدست دادن  احتمالی سیمرغ  آزارش می داد0 سیمرغ 
سالح او برای پاسداری از فرهنگ وادب ایران زمین بود0  امید که  همه ی ما بتوانیم   راهش را ادامه دهیم 0 

روانش آرمیده باد0                                                                                                      مرتضی پاریزی

از دهان های مردم  بشنویم،   را  آمده ایم که صدای حقیقت  ما 
ایران، و آنگاه با همه ی توان و استعدادمان با یاری تو هم میهن 

گرامی، صدای حقیقت را به گوش و جان دیگران برسانیم.
و اگر خواننده ی مهربان دل آگاه ما پرسید:  صدای حقیقت کدام 
اندیشیدن،  است؟ خواهیم گفت: صدای حقیقت یعنی صدای 
تعقل،  مبارزه در راه آرمان ها، صدای خرد و دلیری و  صدای 
به زندگی، صدای زیبایی و شکوهمندی  امید  پاکدلی، صدای 
معقول،  قانون  صدای  انسانی،  بینش  و  دانش  صدای  انسان، 

 صدای عشق و مهرورزی، صدای ُخرمی و آبادی و سازندگی.
 ]از یادداشت سردبیر )مرتضا میرآفتابی( در اولین شماره ی نشریه[
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اشاره : امان منطقی نویسنده ، شاعر ،
 فیلمساز  روز شنبه 2۶ فروردین  برابر با 
۱۴ آوریل  20۱2 درساعت 2/5 بعدازظهر 
این  پاریس  دربیمارستانی  در  به وقت 
 0 درگذشت  قلبی   ایست  براثر  شهر 
او به دلیل  بیماری قند و ناراحتی های 
ریوی  مدتی دربیمارستان  بستری بود0 
بمناسبت  سالروز درگذشت او مقاله ای 
ازاورا که برای آزادی نوشته بود ولی هرگز 
فرصت چاپ آن فراهم نشد   را دراینجا 

می خوانید0 روانش آرمیده باد0    
»آزادی«

***

بشرهمواره  زندگی  تاریخ  درطول   
که  بخش،  ونجات  بزرگ  رویداد   یک 
ملتی  یا  قوم  وسرنوشت  مسیرزندگی 
رادگرگون ساخته، وموجب خوشبختی 
سال  مبنای   ، شده  مردم  وسعادت 

شماری مردم ذینفع قرارگرفته است

علمی  بررسی  هرنوع  با  اکنون 
جامعه  و  سیاسی،  تاریخی،  وتحقیقی، 
هیچ  بشر،  حقوق  ورعایت  شناسی 
تاریخ  طول  تمام  در  را  جهانی  رویدا 
فرمائی  فرمان  ظهورو  با  نمیتوانیم 
کوروش بزرگ مقاسه کنیم و جای آن 
مبنای  بزرگ  کوروش  میالد   که  دارد 
تاریخ و تقویم سرا سر جهان قرارگیرد..  
با ورود پیروزمندانه وفاتحانه ی ارتش 
دوست  وانسان  آزاده  وایرانیان  ایران 
دردوران  جهان  کشورهای  تمام  به 
تحوالت  روزگاران  درآن  هخامنشی  
ایران  درروابط  ومنفی  ومثبت  متضاد 

وجهان به وجود آمد:

به  ایرانیان  ورود  منفی  تأثیرات 
مناطق شمال آسیا:

ایرانیان همه دارای قراول ویساول   -۱
یونانی  باصطالح  وکنیزکان  وغالمان 
برگزیدگان  و  روشنفکران  و  اند  بوده 
می  رنج  طبقاتی  اختالف  ازاین  جوامع 

بردند.
به  )مادها(  خصوصًا  ایرانیان،   -2
پوشیدن لباس های فاخرعادت داشتند 
ومردان هم ازفلزات و سنگهای زینتی 
و  بند  ُمچ  گوشواره،  مانند  وگرانبها 
بازوبند وانگشتزی استفاده می کردند، 
درحالیکه اهالی )ایونیه وِگِرکها( از نظر 
تری  بسیارپائین  در سطح  لباس  وضع 
قرارداشتند. آنها مانند انسانهای اولیه 
به بستن یک قطعه پوست به کمر خود

  

پوشیدند.  وشلوارنمی  کردند  اکتفامی 
یک  هم  ورجال  ثروتمند  افراد  لباس 
می  روی شانه ی خود  که  )قطیفه(بود 
به  را  پارچه  قواره  ی  وبقیه  انداختند. 
لباس  )یعنی  پیچیدند.  می  دورکمر 
قیچی  نه  که  بود  نمدی  شوالی  مردم 
شکل  برای  نه  و  بود  خورده  آن  به 
استفاده  نخ  و  ازسوزن  لباس  گرفتن 
میشد0 بسیاری ازمردم حتی بزرگان و 
 ، میکردنُدّ وعورزندگی  )لخت  نامداران 
می  عورت  ستر  درختان  برگ  با  ویا 
نمودند(.لباس مجسمه های فیلسوفان 
سه  تا  حتی  وسایرنامداران  وعارفین 
الی چهار قرن پس ازآشنائی با ایرانیان 

این مدعا را ثابت می کند.
که  میرسد  بنظر  طبیعی  بسیار   -۳
وایرانیانی  ها  ازساتراپ  رفتاربعضی 
صد  بودند  عالیه  مقامات  دارای  که 
درصد صحیح ومورد پسند مردم نبوده 
بی  وهمچنین  پسندی   وغروروخود 
عدالتی های برخی ازآنان باعث رنجش 
خورده  فقیروشکست  ملت  وآزردگی 

می شده است.
۴-ناآگاهی مردم ازسایرنقاط وکشور-

و  مجاور  قبایل  وحتی  جهان  های 
هیچگونه  ونداشتن  هم،  به  نزدیک 

وروایات  جمعی،  ارتباط  وسائل 
دیده  جهان  پیران  وغریب  عجیب 
ها  کارنقال  رواج  موجب  ودروغگو، 
همین  .به  است  بوده  گیران  ومعرکه 
مناسبت یکی ازسرگرمی های متداول 
ماجراهای  نقل  ساالن،  وکالن  پیران 
آوری  یاد  با  است.پیرها  بوده  گذشته 
می  جوانی  خود  پیشین  خاطرات 
گذشته  آنان  برای  وهمواره  کنند 
وجوانان  ودلنوازاست،  دورجالب  های 
رؤیائی  دوران  ها،  قصه  این  ازشنیدن 
روزگارپیشین  انگیزاز  وخیال  شیرین 
می  وآرزومی  شده  مجسم  درنظرشان 
کنندروزگار ازدست رفته دوباره تکرار 
تفکرات  زیربنای  حاالت  واین  شود 
معزول  برای جباران  مردم، دستاویزی 
غارتگران  و  چپاولگر  وآرزومندان 
میشود که دست به تحریک توده های 
برهم  را  جامعه  وآرامش  زده  ناراضی 

زنند. شهرآتن مرکزتجمع افراد ی بود
که همواره دست به تحریک مردم می 
زدند.وازاین راه سرمایه های کالن می 
را  امیدواری  این  مردم  وبه  اندوختند 
اتحاد همگانی  با  میتوان  می دادند که 
اززیریوغ  الزم  سرمایه  آوری  وجمع 

استعمار گران ایرانی خارج شوند

زمان   آن  از)دولتشهرها(ی  درهریک   
نفرزندگی  پانصد  تا  کمترازصد  بین 
شماری  انگشت  وتعداد  کردند  می 
واسپارت(  مانند:)آتن  شهرها  ازاین 
سه  دوالی  درحدود  نفوسشان  تعداد 
طورمتوسط  به  است.  هزارنفربوده 
که  بودند  بردگان  آنها  درصد  پنجاه 
ی  از)دولتشهرها  داخلی،  درجنگهای 

دیگر( به اسارت گرفته شده بودند.

تأثیرات مثبت ورود ایرانیان به 
مناطق دیگر

به  ایران  شاهنشاه  بزرگ  ۱-کوروش 
رهبرانسان دوست درقلب  عنوان یک 
جای  مفتوحه  کشورهای  تمام  مردم 

گرفت.
سرانه  وخود  مطلق  2-استبداد 
ازبین  جباّران،  وحکومت  زورگویان 
با  وپادشاهان  فرمانروایان  رفت، 
زمام  هرمنطقه،   مردم  ورأی  موافقت 

اموررا د ردست گرفتند.
دست  نسبی  آزادی  به  ۳-بردگان 
عنوان  به  بعد  به  تاریخ  وازآن  یافتند، 

)یک انسان( درجامعه مطرح شدند.
درایران  که  مهر)میترائیسم(  آئین   -۴
آزادی  فرمان  اجرای  با  بود.  رایج 
وجدید  متداول  ادیان  مانند  ادیان  
)خدا  اولین  ووجود  یافت  دیگرتوسعه 
افزود  زنان  مقام  به  مهر(  عالم،  بانوی 
هم  مقداری  زنان  حقوق  ارتقاء  واین 
یونانی  خودشان  بقول  بانوان  نصیب 

شده بود0   
نظامی  ونیروهای  5-کشتارملت 
کشورهای مغلوب  ممنوع شد، وغارت 
وتاراج سرمایه های ملی وهنری الاقل 
)دوران  یعنی  ازدوقرن  بیش  مدت 

هخامنشی( متوقف گردید.  
)اجتماعی-  ابرازعقیده  هرنوع   -۶
وامکان  وغیره...(  مذهبی   ، سیاسی 
متشکل  وگروههای  ادیان  فعالیت 

اجتماعی درسرتا سرجهان آزادشد. 
۷- الزم به یاد آوری است که ازهمان 
دوران است که محتوای عقیدتی تمام 
عارفین  وروش  وراه  وفلسفه  ادیان 
محفوط  عالم  بزرگ  وفیلسوفان 
آنها  با  جهان  مردم  امروزه  که  ماند 
که  کنیم  اشاره  باید  دارند.  آشنائی 
فرامین  واجرای  بزرگ  ازکوروش  بعد 
است  هخامنشی  دوران  اودردوقرن 

وعرفانی  وسیاسی  مذهبی  کتب  که 
باقی مانده است. شخصیت هائی مانند 
بودا - کنفسیوس پس ازجهان گشائی 
هستی  جهان  به  پای  بزرگ  کوروش 
یافته  ومعروفیت  رشد  وامکان  نهاده 
عقاید  ترویج  به  کرده  پیدا  وپیروانی 
خود پرداخته اند. قبل ازکوروش بزرگ 
مذهبی  آثارعلمی-فرهنگی-  تمام 
می  نابود  وتازه  جدید  واجتماعی 
شدند ورهبران ومریدان آنها به فجیع 
)قوم  شدند.  می  اعدام  وجهی  ترین 
مختلف  سایرادیان  وصاحبان  یهود( 
که   )Rhimsin سین  )ریم  درزمان 
سال  وپنجاه  ودویست  درچهارهزار 
کشید  وخون  به خاک  را  )ایالم(  پیش 
اقوام  وبیرحمی  خشونت  با  وسلطان 
آثارفرهنگی  و   کشت  را  سومری 
رایج  مذهب  وچند  نمود  رانابود  آنان 
)ودر  ساخت  کن  ریشه  را  درآنزمان 
با  ابراهیم  حضرت  که  بود  زمان  آن 
نمود(،  به فلسطین مهاجرت  قوم خود 
وباردیگر)اقوام یهودی( درزمان )نبوکد 
که  شدند  وقمع  قلع  آنچنان  نصر( 
درُشُرف نابودی کامل قرارگرفتند وتمام 
کوروش  واین  رفت  ازبین  توراة  نُسخ 
وسایرادیان  یهودیان  به  که  بود  بزرگ 
وآنان  کرد  عنایت  کامل  دیگرآزادی 
نسبت به جمع آوری توراة اقدام نمودند 
وتأیید  )خشایارشا،باتصویب  ودرزمان 
وی تدوین توراة به پایان رسید(مگرنه 
اینکه در)یورش اسکندرپلید وپلشت، 
ازایرانیان،  نسل  یک  عام  ازقتل  پس 
بناهای تاریخی وبا شکوه تخت جمشید 
ها  کتابخانه  شد،  ویران  وپاسارگاد 
های  نسخه  قرارگرفت  یآتش  طعمه 
گرد  که  شد  نابود  آنچنان  اوستا  کتاب 
اول  بالش  اززمان  آن  وبازنویسی  آوری 
پادشاه بزرگ اشکانی )50تا۹2م(آغازشد 
ودرزمان )اردشیربابکان22۶تا2۴0م به پایان 
رسید(وبازهم فراموش نکنیم که درمدت 
هزاروسیصد سال حکومت کلیسا، روش 
های زشت ونا پسند قبل ازکوروش بزرگ 

دوباره تکرارشد
وبه یاد بیاوریم که پس از افول ستاره ی 
چند  کنون  تا  هخامنشی  دولت  تابناک 
وکتاخانه  ویران  ایران  آباد  باربناهای 
به آتش سپرده شده است که چون  ها 
ازحوصله ی این مقاله خارج است به آن 

اشاره  نمی کنیم0

براندازی جباّران

ی  کلیه  تا  داد  فرمان  کورش 
که  و)هارپاک(  برچینند.  دولتشهرهارا 
فرماندهی کل ارتش ایران را به عهده 
به  موفق  کوتاهی  مدت  ظرف  داشت، 
برچیدن نظام تمام دولتشهرهای ایونیه 
شهرهای  سایردولت  طرف  وبه  شد. 

دریای اژه حرکت کرد. 

اژه=  )دریای  غربی  قسمت  یعنی 
 =  Grec گرک  بحرالجزایر(،)مناطق 
یونان کنونی ونامی که اروپائیان یونان 
خیالی را همواره یه همین نام شناخته 
ومی شناسند(. برخی مورخین غربی با 
آتن  ازپیروزی  دم  وگستاخی  جسارت 
برایران )دربه اصطالح جنگهای ماراتن 
وترموپیل( می زند. این ادعا به قدری 
ابلهانه وناآگاهانه است که به هرانسان 
یا  ازخواندن  ای  خوانده  تاریخ  و  آگاه 
شنیدن آن حالت تهوع دست میدهد. 
: اوالً- طبق مندرجات تمام کتب  زیرا 
)شخص  اعتراف  به  بنا  وحتی  تاریخی 
به شدت  آتن  هردوت(، درهردوحادثه 
آبروئی  و  وحیثیت  خورده  شکست 

برای آتنیان باقی نماند. 

دموکراسی ایده آل

جهانگیرکوروش  ازفرمان  ماده  این 
بزرگ با صراحت وقاطعیت کامل اعالم 
)دموکراسی  نماد  بزرگترین  دارد  می 
بُت  یافتن  وسامان  بنیاد  آل(  ایده 
وجود  است.  بوده  مختلف  های  خانه 
پیوند  ی  نشانه  بزرگترین  خانه(  )بت 
مردم  گوناگون  های  توده  ی  دوستانه 
است.  بوده  محتلف  وعقاید  مذاهب  با 
هریک از)بُت ها( مظهرفرهنگ ، قومیت  
وروش  راه  که  ه  بود  مردم  از  گروهی 
وقوانین زندگی آنان با یکدیگراختالف 
با  جمعیت  آن  مدنی  وقوانین  داشته 
سایراقوام همسایه متفاوت بوده است. 
باوجود هدایای بی شماری که درسایه ی 
بزرگ کوروش  ودانائی  تدابیروتوانائی 

 

عوالم  و  اروپا(   جعلی  ی  )فاره  به   
تازه  وسرنوشت  شد  نقدیم  بشریت 
ولی  خورد،  رقم  انسانها  درزندگی  ای 
که  انکارکرد  توان  رانمی  حقایقی 
خیالی  یونان  وتسخیرمناطق  تهاجم 
چه  بعدی(  )اروپای  مناطق  وسایر 
وغیرقابل  طبیعی  های  العمل  عکس 
 ، ما  با  اروپائیان  ی  دررابطه  کنترل 

درتمدنشان پدیدارشده است.
نیست  قاره  ]اروپا  بدانیم  باید 
ی  قاره  ازشمال  ای  ومنطقه 
خود  درجای  که  باشد(  می  آسیا 
ی  وحیله  بزرگ(  )دروغ  اسراراین 
را  جغرفیائی   ، تاریخی  ی  مزورانه 

کرد[ بایدفاش 
ترجمه وانتشارکتاب» تواریخ هرودوت «
ایران  تاریخ  تاریک  ازنقاط  بسیاری 
مانند دوران )هخامنشیان= سلوکیدها (
می  افتخار  خود  بودن  ایرانی  به  که 
هخامنش  خاندان  از  خودرا  و  کردند 
می شمردند  همچنین درخشان ترین 
دوران مبارزاتی تاریخ کهن ایران یعنی 
)دوران اشکانیان( به طور بسیار ناقص، 
هزاران  حال  درعین  ولی  شد  روشن 
)دوران  ازجمله  ایران  ازتاریخ  سال 
و  هخامنشیان  دوران  با  که  کیانیان( 
ایران  وتاریخ  آمیخّت  درهم  اشکانیان 
صورت  به  حوادث،  تسلسل  ازصورت 
وتقویم  )تاریخ  آنهم  تاریخی  تطبیق 
شماری  سال  یک  آمد.  در  عیسوی( 
گونه  هیچ  که  مذهبی  ی  متعصبانه 
ای  تنها وسیله  و  ندارد  تاریخی  ارزش 
برای تحریف حقایق تاریخی آنهم قبل 

از تولد حضرت عیسی( است0 
ی  هزارساله  ده  حداقل  تاریخ 

قدیمی  ازکتب  دربسیاری  ما،  ایران 
ثبت  بطورمشابه  ایرانی  وآثارمحققین 
با  توانیم  می  وما  است  شده  وضبط 
های  تیرگی  آثاربه  ازاین  گیری  بهره 
امید  بخشیم.  روشنائی  ایران  تاریخ 
جوان  ومحققین  دانشمندان  است 
اخیرنسبت  های  دهه  همچون  ما، 
حقایق  ی  درباره  وتحقیق  کشف  به 
مبذول  را  الزم  همت  ایران  تاریخ 
درگوشه  که  را  تاریخی  واسناد  دارند، 
ازحدانتظاروجود  بیش  وکنارکشورما 
رازگشای  تابتوانند  نمایند  کشف  دارد 
ما  آگاهی  تا  باشند  اسرارتاریخمان 
واشکانی  هخامنشی  ازشاهنشاهان 

بیشترشود. 
کتاب  ی  ازترجمه  قبل  که  آثاری 
ازنقاط  هائی  گوشه  هرودوت(  )تواریخ 
ساخته،  روشن  را  ایران  تاریخ  تاریک 
یک  هییچ  در  تاریخی  حقایق  واین 
ندارد،  وجود  غربیان  ازآثارتاریخی 
وامروزهم می تواند مورد بهره برداری 

ما قرارگیرد به شرح زیراست.
پهلوی-اوستا-زاداسپرم- روایات   

نامه=»خدای  مذهبی-خوتایک  روایات 
نامه«- کتاب دینکرد-ریگ ودا-ادبیات 
سانسکریت- وندیداد-گاتاها وآثارنظم 
ی همچون:)شاهنامه  ونثردیگری 
 فردوسی، شاهنامه ی منثورابومنصوری-

بیرونی«  »آثارالباقیه«ازابوریحان 
علی  الذهب«اثرابوالحسن  مروج 
پسرحسینمسعودی-»تاریخ سنی ملوک 

االرض«،    »تاریخ   الرسل   والملوک« ،
اثرابومحمدجعفرجریرطبری-»مجمل 
التواریخ«اثرابن شادی همدانی-»حبیب 
السیر«نگارش ابوالحسن ابن اثیر-»تاریخ 
قزوینی- مستوفی  ازحمداهلل  گزیده« 

»اخبارملوک ُفرس«اثرعبدالملک ثعالبی 
نیشابوری وچندین منبع ومأخذ دیگر. 
شادروان حسن پیرنیا»مشیرالدوله «

درسال )۱۳0۶شمسی( خالصه ای 
وبررسی  ترجمه  با  را  ایران  ازتاریخ 
به  جلد  دریک  آثاراروپائیان 
منتشرکرد  باستانی(  )ایران  نام 
واستقبال  تأیید  مورد  وجون 
عزیرقرارگرفت  میهنان  هم  شدید 
شد  موفق  )۱۳۱۱شمسی(  درسال 
ایران  جلدی  سه  کامل  تاریخ 
متن  رادر)2۷2۴صفحه(  باستان 
واسامی  ازاماکن  تصویر(  و)۱۴۴ 
ودراختیارهموطنان  منتشرکرده 

قراردهد0

کوروش کبیر بزرگترین انسان تاریخ                  
)تأثیرکوروش بزرگ درعالم بشریت(
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پیشگفتار 

این  اصلی  تم  به  پرداختن  از  پیش 
ضرور  را  نکته  این  به  اشاره  نوشتار، 
سبب  به  نگارنده  که  این  داند  می 
به  در خوزستان،  اش  ساله  زندگی 22 
وحتا  واهوازوآشنایی  درآبادان  ویژه 
شیوخ  از  بسیاری  با  دوستانه  روابط 
گذشته؛  رژیم  در  زبان  عرب  واهالی 
شاهد همزیستی وروابط گرم ودوستانه 
ویژه  به  میهنان  هم  دیگر  با  آنان  ی 
بوده  زبان  عرب  غیر  های  خوزستانی 
است ،  همچنین به خاطر میهن دوستی 
از  ایران دوستی کمتر  شان؛آنان را در 
هر ایرانی میهن دوست؛ نمی بیند  که 
در  ویژه  به  بارها  را  میهن دوستی  این 
زمان جنگ ۸ ساله با عراق وباهمه ی 
تبلیغات وتطمیعات آن دولت؛  به نحو 
رسانیده  اثبات  به  وبارزی  شایسته 
گونه  به  نوشتار  این  در  که  آنچه  اند، 
است،  شده  ابراز  ومختصر  فشرده  یی 
تاریخ  به  ناآگاهان  اشنایی  جز  هدفی 
به  اعراب  ورود  وچگونگی  خوزستان 
ورود  با  که  آنچه  این سرزمین  وشرح 
آنان به خوزستان گذشته است واشاره 
ها  ونافرمانی  ها  خیالی  کج  برخی  به 
ی زود گذری که  در بُرهه یی از زمان 
به  خوزستانی  شیوخ  برخی  سوی  از 
داده  روی  انگلستان  دولت  تحریک 
واغواگری  تحریکات  وهمچنین  است 
هایی که  درسالهای اخیرازسوی برخی 
درمخالفت  منطقه  عربی  کشورهای 
مرزی  اختالفات  سر  بر  ایران  دولت  با 
ی  دهه  چند  ودر  دعاوی  وبرخی 
حکومتگران  رفتار  با  مقابله  اخیردر 
های  ازگروهک  درپشتیبانی  اسالمی، 
گرفته  صورت  خوزستانی  زبان  عرب 
ومی گیرد ورّد ژاژ خواهی هایی که از 
سوی این گروهک ها می شود نیست.                                                                                                                                            
زمزمه  گاه  گه  که  است  یی  چنددهه   
هایی ازسوی گروهک یا گروهک های 
ی  خورده  وفریب  ناآگاه  ویا  مزدور 
عرب زبان خوزستانی ) واحتماالًازاتباع 
هدف  به  نیز(،  عربی  کشورهای  برخی 
به  ازپیکرایران،  خّطه  این  جدایی 
ریشه  که  رسد  ومی  رسیده  می  گوش 
ایران  ویامرزی  سیاسی  اختالفات  در 

کشورهای  از  وبرخی  کشورعراق  با 
روابط  که  وهرگاه  ودارد  داشته  عربی 
کشورهای  سایر  ویا  وعراق  ایران  بین 
باشد  و دراعتدال  عربی منطقه حسنه 
،این زمزمه ها وفعالّیت ها نیز خاموش 
با قرارداد۱۹۷5بین  میشود، که دیدیم 
پیشین  رژیم  که  تازمانی  وعراق  ایران 
ها  هاوفّعالّیت  زمزمه  برسرکاربود،آن 
ازروابط  پس  بود.اما  شده  نیزخاموش 
کشور  آن  زمامداران  بین  که  سردی 
به  و  آمد  وجود  به  اسالمی  باجمهوری 
هشت سال جنگ ویرانگر وبی حاصل 
انجامید وهمچنین با بروزروابط سیاسی 
سرد وشکننده تا حّد تنش بین دولت 
باکشورعربستان  اسالمی  جمهوری 
سعودی )به ویژه پس ازماجرای یورش 
به سفارت خانه ی این دولت در تهران 
و  وامارات  ها(   اللهی  حزب  سوی  از 
برخوزستان  که  گروهکها   مصر،این 
»عربستان«  ی  ریشه  وبی  جعلی  نام 
مهجور  ی  واژه  نیز  شهراهواز  به   و 
»االحواز« نهاده اند، بار دیگربا استفاده 
آن  وُمزدوری  تطمیع  با  موقعّیت؛  از 
عربستان  جعلی  داستان  کشورها، 
واالحواز را مطرح کرده  وبه اغوای هم 
میهنان عرب ویا عرب زبان خوزستانی 
نادرست  که مداخالت  اند،  پرداخته  ما 
در  اسالمی  جمهوری  حکومتگران 
منطقه   عربی  کشورهای  اموربرخی 
و  ُموّجۀ  وغیر  درست  نا  رفتار  ویژه  به 
ستمگرانه ی عوامل سرکوبگرحکومت 
با هم میهنان عرب زبان خوزستانی ما 
و نگاه بد بینانه ی دولت اسالمی نسبت 
دیگرموجب  بار  ازآنان،  بسیاری  به 
پیدایش گروهکها ی عرب زبان جدایی 

خواه شده است . 

عراق،  نام  به  نوپا  کشوری  پایی  بر  با 
پی  در  )۱۹2۱م(،  ه.خ  سال۱۳00  در 
عثمانی  دولت  نشینی  وعقب  شکست 
دست  به  نخست  جهانی  درجنگ 
پس  ماهی  چند  که  انگلستان،  دولت 
روی  اسفند۱2۹۹  سوم  کودتای  از 
با  نوپا  دولت  این  دشمنی  بود،  داده 
کودتا   دولت  که  چرا  شد،  آغاز  ایران 
هنوز  که  نوپا  دولت  آن  شناسایی  از 
زیر قیمومّیت انگلستا ن بود، به مدت 

چندسالی خودداری کرده بود، آنگاه در 
دوران حکومت ژنرال عبدالکریم قاسم 
و عبدالرحمن عارف وباال خره در زمان 
صدام  رهبری  به  عراق  بعثی  حکومت 
حسین، این دشمنی به خاطر اختالفات 
مرزی به ویژه در مورد خط مرزی شط 
مورد  تالوگ«    « اساس  بر  که  العرب  
مطالبۀ ایران بود، بیش از پیش آشکار 
رهبری  به  عراق  بعثی  دولت  و  گردید 
از  چه  اقدامی  هر  از  حسین،  صدام 
تحریک  راه  از  وچه  اکاذیب   نشر  راه 
یا گروهک های  برانگیختن گروهک  و 
وحتا  خوزستانی  زبانان  عرب  مزدوراز 
غیر خوزستانی، به هدف ضربه زدن و به 
ایران پرداخت  انفعالی کشاندن  موضع 
کشورهای  از  برخی  پشتیبانی  که 
وآشکارنیز  پنهان  ی  گونه  به  را  عربی 
به همراه داشت،  فعالّیت این گروهک 
رژیم  و  حسین  صدام  زمان  در  ها  
خرابکاری  فقره  چند  با  ایران؛  پیشین 
وپخش  خوزستان   نقاط  از  برخی  در 
یی  تازه  بُعد  رادیوبغداد،  از  ها  اعالمّیه 
یافت و وارد کانال تازه وجّدی تری شد 
مخالفان  از  بسیاری  براین؛   عالوه  که 
کمونیستهای  جمله  از  گذشته  رژیم 
درزمان  بختیار،  وسپهبد  توده  حزب 
بر  هایی  فعالّیت  به  حسین،  صدام 
مشغول  عراق   در  ایران  دولت  علیۀ 
قرارداد۱۹۷5  شدن  بسته  با  که  بودند 
رسمّیت  وبه  وعراق  ایران  بین  الجزایر 
رودخانه  در  ایران  حق  شدن  شناخته 
ی مرزی شط العرب بر اساس» تالوگ« 
دوکشور،  بین  وآشتی  صلح  وبرقراری 
این گروهکها ی ُمزدورو مخالفان رژیم 
در  آبی  چون  نیز  عراق  در  پیشین 

ریگزار فرو رفتند وناپدید شدند.

آشکارا  باره  این  در  حسین،  صدام 
های  برنامه  آنها  به  ما  که:»  بود  گفته 
رادیویی برای مّدت هفت سال طوالنی 
آنها پول واسلحه وهرچه  به  ما  دادیم، 
بر   . دادیم«  داشتند  الزم  مبارزه  برای 
ایران،  تاریخ تجزیه ی  از کتاب  گرفته 
دفتر  طالع،  هوشنگ  دکتر  نگارش 
زمانیکه  از  ۱۹۸متأسفانه  رویه  سوم، 
با  هایی  بهانه  به  اسالمی  حکومتگران 
به  عربستان  ویژه  به  کشورعربی  چند 

از  گیری  بهره  وبا  برخاستند،  مخالفت 
حجاج ایرانی، به سر دادن شعاربرا ئت 
از ُمشرکین  در زمان انجام مراسم حج 
و سر دادن شعار ضّد خاندان سعودی 
وپشتیبانی از شیعیان بحرینی وحوثی 
شورش  به  آنان  وتحریک  یمنی  های 
پرداختند وچند تن از ایرانیان به اتهام 
جاسوسی در کویت دستگیر و مداخالت 
رژیم  گردانندگان  ی  ها  گویی  وناسزا 
اسالمی بر علیه سعودی ها تداوم یافت 
و سفارت عربستان مورد هجوم  حزب 
قرار گرفت، سبب گردید که  ها  اللهی 
بار دیگر صدای جدایی از خوزستان از 
سوی گروهکها به تحریک آن کشورها 
که  نیست  تردید  جای  شود،  شنیده 
حکومتگران  وپنهان  آشکار  مداخالت 
نفوذ  وتوسعۀ  بسط  هدف  به  اسالمی 
سیاسی ومذهبی خود در سرزمینهای 
عربی، طبیعی است که  آنان دست روی 
دست نخواهند گذاشت و در مقابله به 
برای ضربه زدن  از هیچ کوششی  مثل 
واقع  ودر  اسالمی  حکومتگران  به 
نخواهند  گذار  فرو  ایران،  به  متأسفانه 
بود، به ویژه آنکه ازجهت امکانات مالی 
کشورها  از  بسیاری  با  گرم  روابط  و 
وپشتیبانی هایی که ازسوی کشورهای 
ن  عربستا  به  نسبت  ویژه  به  غربی 
و  بیشتر  توان  دولتها   این  شود،  می 
حکومت  علیۀ  بر  بازتری  دستهای   با 
سرزمین  ارضی  تمامّیت  و  اسالمی 
 . خواست  خواهند  وبر  برخاسته  ما 
که  بود  آمده  خبرها  در  پیش  چندی 
عربستان سعودی،  دولتمردان  از  یکی 
به گردانندگان جمهوری  ضمن ُهشدار 
در  مداخالتشان  ی  باره  در  اسالمی 
بیکار  ماهم  بود که  گفته  اعراب،   امور 

نخواهیم نشست.

چند  در  که  طلبی  جدایی  درماجرای 
به  کشورهایی  برپایی  اخیربا  دهۀ 
حتا  و  وسوریه  وعربستان  عراق  نام 
اسراییل، آغاز شده است، نقش برخی 
نفتی  کارتلهای  و  بیگانه   دولتهای  از 
به  مرگبار،  های  سالح  وفروشندگان   
واقتصادی  منافع سیاسی  منظورتأمین 
نظردورداشت،واین  از  نباید  رانیز  شان 
اسناد  بلکه  نیست،  وگمان  یک حدس 

     پژوهشی از:ک- هومان 

 تاریخ ُمستند خوزستان

 و  » ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه  «                                

تحریک  مداخالت  بسیاری   وشواهد 
آمیز واغواگرانه ی آنان را طّی سالهای 
رو  ازاین  دهد،  می  نشان  گذشته؛ 
چگونگی  تر  روشن  منظوربیان  به 
پوچ  های  زمزمه  چنین  برخاستن 
از سوی گروهک های عرب  ونادرست 
از  شماری  واحیانًا  خوزستانی  زبان 
نیزدرسالهای  عربی  کشورهای  اعراب 
ً به تاریخ خوزستان به گونه یی  اخیر، 
کوتاه وفشرده اما روشنگرمی پردازیم.

ژاژخواهی  ورّد  خوزستان 
گروهک های جدایی خواه.

در رّد ژاژ خواهی چند گروهک جدایی 
است  کافی  الّساعه،  وخلق  خواه 
به  وفشرده؛  مختصر  اگرچه  مروری 
این  تا  باشیم.  داشته  خوزستان  تاریخ 
این  به  زمانی  چه  از  اعراب  بدانیم  که 
سرزمین مهاجرت کرده وساکن شدند 
ویا این که آیا  آثاربه جا مانده ازهزاره 
های دور؛ گواه وبیانگر سکونت اعراب 

درخوزستان می باشد؟ 

خوزستان  تسمیۀ  وجه  از  که  آنگونه 
ها  ازهزاره  سرزمین  این  آید،  برمی 
خوزیاهوز)به  قوم  زندگی  محل  پیش؛ 
است،  بوده   )huzaye ُسریانی  زبان 
بندی  تقسیم  از  پیش  که  خوزستان 
استان  به  ایران  مختلف  مناطق 
می  خوانده  ایالت  ششم(؛  )استان 
قرارداشته  ایران  غربی  درجنوب  شد 
به  ازشمال  ومحدوداست  ودارد 
لرستان وپشتکوه،ازمشرق به بختیاری 
پارس  شاخاب  به  وفارس،ازجنوب 
...شهرهای  کشورعراق  به  وازمغرب 
اهواز)مرکزاستان(،  عبارتنداز:  آن 
تا  ایالت  شوشتر)ُکرسی   - دزفول 
اواخر عهدقاجار(- آبادان - ُخرمشهر- 
بهبهان - رامهرمز- سوسنگرد- دشت 
میشان - مسجدسلیمان - آغاجاری - 
هفتگل - بندرماهشهر- بندرشاهپور- 
ایذه   - امیدیّه   - شوش   - اندیمشک 
 - گنبدان  دو  رامشیر-   - -اللی 
دهدز  باغملک،  وشادگان،  هندیجان 

وچندین آبادی بزرگ وکوچک دیگر. 

سرزمین  از  که  آنجا  ُمعین،  درفرهنگ 
چنین  بََرد،  می  نام  )ایالم(  عیالم 
درقدیم  بود  سرزمینی  است:»  آمده 
)وپُشتکوه(  ولرستان  خوزستان  شامل 
کنونی،حدود  بختیاری  های  وکوه 
روددجله،ازشرق؛  ازمغرب؛  آن 
بابل  راِه  ازپارس،ازشمال؛  قسمتی 
فارس  خلیج  جنوب؛  واز  همدان  به 
آن  مهم  تابوشهربود،شهرهای 
آباد  شوش،ماداکتووخایدالو)خرم 
سده  از  ایالم[   [ نام  این  بود.  کنونی( 
ایران  غرب  از  بخشی  به  پیش  ها 

بین استان کرمانشاه ولرستان  محدود 
الّنهرین  بین  وسرزمین  وخوزستان 
از  یکی  که  است  شده  می  اطالق  نیز 
است  قدیم  ایالم  بخشهای  بزرگترین 

ومرکزآن شهر ایالم می باشد. 
نام  ی  درباره  فرهنگ  دراین  همچنین 
خوزستان  است:»  آمده  خوزستان 
پهلوی  زبان  به   xuz – estan
خوز=  قوم  محل   ،HUJISTAN
ایالتی  سریانی(،   HUZAYE هوز)  
مردم  ایران...  غربی  درجنوب  است 
از  پیش  اقوام  از  یکی  عیالم]ایالم[ 
آریایی ها بودند که درجای جای فالت 
داشتند،  سکونت  آن  وپیرامون  ایران 
زبان  ونه سامی؛  بودند  آریایی  نه  آنان 
وخطی مخصوص داشتند که با هیچیک 
واروپایی   وهند  سامی  های  زبان  از 
جداگانه  وزبانی  است  نداشته  ارتباط 
به  آید]  می  شمار  به  خانواده  وتک 
عربی  که  این  تر  روشن  و  ساده  زبان 
از  پس  را  خود  جایگاه  زبان  نبود[،این 
ورود اقوام آریایی نیز نگه داشت و زبان 
دوم نوشتاری در دوران هخامنشی ها 
بود ودر بیشتر سنگ نبشته های عصر 

هخامنشی نیزآمده است. 

نقل  در  الفهرست  صاحب  ندیم  ابن 
روزبه  مقّفع]  بن  عبداهلل   « از  قولی 
پور دادویه،۱0۴ تا۱۴2 ه - ق[، زبانهای 
ایرانی را پهلوی، دری، خوزی، پارسی 
است  تأییدی  که  شمارد  می  وُسریانی 
بر حضور زبان ایالمی )خوزی( تا دوره 
دین  ایران.  در  اسالمی  اغازین  های 
آنان ُمبتنی برِشرک وبُت پرستی بود، و 
می توان گفت که این قوم پیش از ورود 
قوم آریایی به فالت ایران، هم میهنانی 
خوزستان  سرزمین  در  که  بودند 
تشکیل  وبه  زیسته  می  آن  وپیرامون 
حکومتی بزرگ  توفیق یافتند وتاریخ 
آنان را به سه دوره  تقسیم می کنند:-۱ 

عهدی که تاریخ ایالم باتاریخ سومریان 
دارد)ازازمنۀ  کامل  ارتباط  واکدیان 
که  عهدی  تا2225پ.م(-2  قدیم 
مربوط  بابل  دولت  باتاریخ  ایالم  تاریخ 
شود)22۶5تا۷۴5پ.م(-۳  می 
ایالم  رقیب  جدید  آشور  که  عهدی 

است)۷۴5تا۶۴5پ.م( . 

دست»آشوربنی  به  در۶۴5پ.م  ایالم 
پال« پادشاه آشوریان منقرض گردید.
سرزمین ایالم چند عهدرا تا انقراض به 

شرح زیر پشت سر گذاشته است:
ایالم  تاریخ  عهد  دراین   - عهداول 
می  است،باوجوداین،دیده  تاریک 
واَکد  سومر  های  پاتسی  شودکه 
کنند. می  دفاعی  جنگهای  باایالمیان 
تسلط  شوند،  می  غالب  گاهی  اگرهم 
آنان برایالم دوامی ندارد وعاقبت ایالم 
برسومر واکد دست یافته دولت ایشان 

را منقرض می سازد.
با  عهدایالمیان  دراین   - عهددوم 
اند. بوده  درزدوخورد  بابل  پادشاهان 
ایالم  پادشاه  »خورباتیال«  دورة  دراین 
جنگید  بابل  پادشاه  گالزو«  با»کوری 

وسپس»شوتروک ناخونتا« بابل را 

به  را  آن  نفیس  کردواشیاِء  تصّرف 
تاخت  بُرد،عاقبت  شوش  به  غارت 
وتازایالمیان، دولت کاسوها)دربابل( را 
ازپای درآورد.      ازپادشاهان نامی ایالم 
شوشناک«  خاکین  دوره»شیل  دراین 
سیاستمداری  که  پادشاه  است،این 
ُمدبّر وبزرگ بود،بناهای بسیارساخت... 
به  ایالمی  وصنایع  ادبیات  او  زمان  در 

اوج ترقی خود رسیده بود.
عهدسوم- وقایع عمدة این عهدعبارت 
ایالم)پس  آسوربا  ازجنگهای  است 
نتیجۀ  دوسرزمین(  ازهمجوارشدن 
درسال۶۴5  که  شد  جنگهاآن  این 
شوش  پال  آسوربانی  سپاهیان  پ.م، 

پادشاهان  وخزانۀ  کردند  تصرف  را 
افتاد...در»مالمیر«  آنان  به دست  ایالم 
وغیره  سلیمان«  در»شکفت  بختیاری 
می  دیده  ایالمیان  دورة  آثاربسیاراز 
برجسته  هایی  شود.دراینجاحجاری 
وایالمی]نه  شوشی  میخی  خطوط  با 
خطوط عربی[بسیار یافته اندوُمحققان 
پ.م  های۱۳-۱2  قرن  آثاررابه  این 

مربوط می دانند.«.
میخی  رادرخط  ایالم   ها،  سومری 
می  نشان   nim.ki یا   nim شکل  به 
تلّفظ   )elam ma(صورِت وبه  دادند 
این سرزمین  نام  می کردند واّکدی ها 
که  برگرداندند،   elamtu شکل  رابه 
زبان  با  پیوندی  کمترین  اسامی  این 

عربی ندارد.

بند  در  نبی  دانیال  کتاب  در  درتورات 
یکم از باب هشتم آمده است:»درسال 
رؤیایی  پادشاه؛  بَلَشّفَر  سلطنت  سوم 
برمن دانیال ظاهر شد، بعد از اینکه اول 
به من ظاهر شده بود ودر رؤیا نظرکردم 
دردارالّسلطنۀ  من  که  دیدم  می  و 
باشد  می  عیالم  والیت  در  که  شوشن 
نهر  نزد  که  دیدم  رؤیا  عالم  ودر  بودم 
باشم«.  می  کرخه[   = ]کرخا  اُوالی 
 2 بند  در  پیدایش  ِسفر  در  همچنین 
های  باب  دیگر  ودر  باب چهاردهم   از 
ایالم  سرزمین  به  که  هرگاه  تورات 
اشاره شده است، در ترجمۀ تورات به 
عربی و سپس پارسی با کتابت ) ع ی 

ل ا م( آمده است .
ایالم    walther hinz((هینتس والتر 
شناس؛ می نویسد :» ایالمی ها سرزمین 
نوشتند  می  َهتمتی  یا  َهلتمتی  خودرا 
واحتماالً آن را اَلتمت تلفظ می کردند 
... سومری ها “ایالم” را در خط میخی 
به شکل NIM.KI یا NIM نشان می 
تلفظ   (ElAMMA(صورت وبه  دادند 
این سرزمین  نام  می کردند واکدی ها 
برگرداندند،     ElAMTU به شکل  را 
NlM در سومری،  از معانی  تنها یکی 
آن؛  اَکدی  ومعادل  بود  مرتفع  و  بلند 
 - عال  با  ریشه  هم  یعنی)ElUM(؛ 
می  بلندبودن  نیزمعنی  عربی  در  یعلو 
محققان  از  تعدادی  سبب؛  بدین  داد، 
و درسومری   (ElAMMA(واژگان
elamtu در اَکدی را مأخوذ از واژه ی

اند،  دانسته  وسامی  دراَکدی   elu  
نوشته  »عیالم«  را  آن  درنتیجه 
ترجمه  مرتفع”  “بلند/  وسرزمین 
گمشده   دنیای  کتاب  اند...«.  کرده 
فیروزنیا،  فیروز  ترجمۀ  ایالم. 
بر  ُمشعر  توجیحی  رویه۱2و۱۳چنین 
سرزمین  معانی  از  یکی  چون  که   این 
مرتفع  یا  بلند  سومری،  زبان  به  ایالم 
بوده است ومعادل اَکدی آن؛ هم ریشه 
با عال - یعلودر عربی دارد، از این رودر 

بقیه درصفحه ۴۸
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 کتایون بخش سوم 
 

بر  و  نهاد  سر  بر  پدر  تاج   گشتاسب 
تخت نشست و بزرگان بر او نماز بردند. 
گشتاسب به قیصر قیصر پیغام فرستاد که 
همه آرزوهای تو برآورده شده ات اینک 

به لشکرگاه ایران خرام 
 

 همه سر به سر با تو پیمان کنند 
 

 روان ا به مهرت گروگان کنند 
 

 قیصر به نزد گشتاسب آمد و او را بر تخت 
زرین نشسته دید و دانست که او نوردیده 
لهراسب است . گشتاسب را ستایش کرد 
و از گذشته پوزش خواست . گشتاسب 
شد  شب  چون  گرد  باز  گفت  قیصر  به 
آنکس که مرا برگزیده است و با سختیها 
نزد من  به  فوری  رنجهای من ساخته  و 
بفرست. قیصر با شرمساری گنج و افسر 
و طوق و کمر با هزار غالم و کنیز رومی 
و خزانه و دینار به نزد کتایون فرستاد . 
لشکریان  و  ها  هدیه  و  گنجها  گنجور 

بسیار به نزد گشتاسب آورد. 
 

 هنگامی که کتایون پیش گشتاسب آمد 
برخاست.  همهگان  از  شادی  هلهله   ،
سوی  لشکریان  و  کتایون  و  گشتاسب 
ایران نهادند. قیصر هم در منزل آنان را 
بدرقه کرد و گشتاسب به پیشگاه لهراسب  
آمد، پدر و پسر یکدیگر را در کشیدند و 
لهراسب جانشینی او را به همگان اعالم 
گشتاسب  شاهنشهی  از  چندا  کرد. 
ظهور  پیامبر  زردشت  که  بود  نگذشته 
کرد و گشتاسب دین بهی را پذیرفت و 
به تبلیغ آن قیام کرد و آتشکده ها بنا 
غیره.  و  مهربرزین  آتشکده  مانند  کرد 
گشتاسب را از کتایون دو پسر بود یکی 
چین  خاقان  پشوتن.  دیگر  و  اسفندیار 
به جنگ گشتاسب آمد. اسفندیار بر او 
بر  از چندی گشتاسب  . پس  غلبه کرد 
اسفندیار بدگمان شد و او را به بند کشید 
و خود به زابلستان نزد رستم رفت. خاقان 
رفتن  و  اسفندیار  شدن  اززندانی  چین 
گشتاسب از بلخ به زابلستان با خبر شد 
به  پیر  لهراسب  بلخ کشید.  به  لشکر  و 

مقابله با او شتافت و کشته شد. چینیان 
دختران گشتاسب همای و به آفرید را به 
اسیری بردند و آتشکده را خراب کردند 
و هشتاد تن موبد و هیربد را نیز کشتند. 
زن هوشمند گشتاسب بر اسب نشست 
و تازان به زابلستان رفت و او را از آنچه 
رفته بود باخبر ساخت. گشتاسب دلتنگ 
گشت. نامه به هر سوی نوشت و بزرگان و 
دلیران را جمع کرد و به جنگ ارجاسب 
آمد. عده ای از دالوران و سی و هشت 
پسر گشتاسب در جنگ کشته شدند و 
روزگار بر او تنگ گشت . از جاماسب وزیر 
با تدبیر خود خواست که او را راهنمایی 
کند. جاماسب به او گفت اسفندیار را بدون 
گناه و به گفته بدخواهان در بند کشیده 
است . اگر شاه او را از بند رها سازد، از 
گرفتاری نجات خواهد یافت. گشتاسب به 
جاماسب گفت همان روز که او را زندانی 
ساختم پشیمان شدم و اگر امروز او را در 
این جایگاه ببینم تخت و تاج خود را بدو 
خواهم داد. اینک به نزد او برو و از سوی 
من ازو پوزشها بخواه و بگو که بیاید و سر 
پادشاهی  وگرنه  نهد  خاک  بر  دشمنان 
نزد  به  جاماسب  رفت.  خواهد  باد  بر  ما 
اسفندیار رفت و از آنچه بر سر برادران و 
دیگر کسان او و پهلوانان ایران آمده بود 
او را آگاه کرد و اسفندیار پذیرفت که به 
جنگ رود. آهنگران را حاضر کردند و بند 
از دست و پای او گشودند و اسفندیار به 
نزد گشتاسب آمد و گشتاسب نوازشش 
کرد و او را به واگذاری تاج و تخت خود 
تاج  گفت  پدر  به  اسفندیار  داد.  مژده 
است.  شهریار  خوشنودی  من  تخت  و 
اسفندیار ارجاسب بزرگترین و سرسخت 
ترین دشمن پدر را کشت و لشکریانش 
و دو خواهر خود همای  داد  را شکست 
و به آفرید را که در بند ارجاسب اسیر 
بودند از اسارت نجات بخشید و به ایران 
آورد و از هفتخوان نیز گذشت و به نزد 
که  وقت  هر  گشتاسب  بازگشت.  پدر 
گرفتار میشد اسفندیار را مینواخت و به 
واگذاری تاج و تخت امیدوار می ساخت ، 
ولی همینکه از گرفتاری رهایی می یافت 
عهد خود را فراموش می کرد و با بنای 
بد رفتاری میگذاشت. اسفندیار پس از 
فراغت از جنگ ، شبی مست و غمگین 
خود  مادر  پیش  و  بازگشت  پدر  نزد  از 
کتایون آمد. او به مادر گفت که پدر با من 
ظالمانه رفتار میکند و با وعده های بیجا 
مرا می فریبد. فردا که آفتاب برآید به نزد 
او میروم و از وی میخواهم که به عهدش 
وفا کند و اگر سر باز زند بدون رضای او 

تاج برسرخواهم نهاد و تو را بانوی ایران 
خواهم کرد 

 
  تو را بانوی شهر ایران کنم 

 
 به زور و به دل جنگ شیران کنم 

 
چون  شد  غمناک  او  گفتار  از   مادر 
بدو  را  تاج  و  تخت  شاه  که  میدانست 
نخواهد داد پس به اسفندیار گفت که ای 
پسر رنجدیده ، امروز دارای مقام و گنج و 
لشکرهستی توقع بیش مدار، چون پدر 

درگذشت تاج او نیز ازآن تو خواهد بود. 
 

 چو او بگذرد تاج و تختش توراست 
 

 بزرگی و شاهی و بخشش تراست 
 

 اسفندیار به مادر گفت چه نکو گفته اند: 
 

 که پیش زنان راز هرگز مگوی 
 

 چه گویی سخن بازیابی به کوی 
 

 مکن هیچ کاری به فرمان زن 
 

 که هرگز نبینی زنی رایزن 
 

 کتایون مضطرب شد و از گفته پشیمان 
گشت. 

 
به  گشتاسب  که  بود  روز  شبانه   دو 
میگساری و رامش مشغول بود. سومین 
جاماسب  ش.  آگاه  پسر  قصد  از  روز 
در  تا  بنگر  او گفت  به  و  پیش خواند  را 
طالع اسفندیار چه می بینی ؟ دانای راز 
با چشمانی پر از  ، زیجها را نگاه کرد و 
اشک به گشتاسب گفت کاش مادر هرگز 
مرا نزاده بود و یا با زریر کشته میشدم 
تا شاهد مرگ اسفندیار یل نباشم. چون 
اسفندیاری که پشت آسمان را بر زمین 
می آورد ، در زابلستان به دست رستم 

دستان کشته خواهد شد. 
 

 ورا هوش در زابلستان بود 
 

 به دست یل پور دستان بود 
 

 اسفندیار به نزد پدر آمد و دست بر سینه 
به پیشگاه ایستاد. چون بزرگان کشور و 
موبدان و ردان جمع شدند اسفندیار به 
پدر گفت تو شاهی و من تو را کمین بنده 

هستم . اما این بنده چشم دارد که شهریار 
کند. گشتاسب  وفا  به عهد خود  جهان 
گرفتاریهایی  و  اسفندیار  جانفشانیهای 
را که او برای اسفندیار فراهم کرده بود، 
یکایک برشمرد و آنگاه گفت تنها یک 
از  باید  هم  را  او  که  است  باقی  دشمن 
میان برداری تا تخت و تاج هیچ معارضی 
پور  نافرمان  سرکش  این  باشد.  نداشته 
زال ، رستم دستان است که سر بندگی 
به آستان ما فرود نیاورده است . سپس به 
آفریننده اختر و ماه و هور سوگند خورد 
که اگر پشت رستم را بر زمین آورد و او را 
از میان بردارد، تخت و تاج ازآن او خواهد 
بود . اسفندیار پدر را از جنگ با او برحذر 

داشت و چنین گفت: 
 

 چه جویی به نزدیکی مرد پیر 
 

 که کاوس خواندی ورا شیر گیر 
 

 ز گاه منوچهر تا کیقباد 
 

 دل شهریاران بدو بود شاد 
 

 نکوکارتر زو به ایران کسی 
 

 نبودست کاورد نیکی بسی 
 

 گشتاسب به اسفندیار گفت: 
 

 اگر تخت خواهی ز من با کاله 
 

 ره سیستان گیر و برکش سپاه 
 

به  باید  خواهی  می  تاج  و  تخت   اگر 
سیستان بروی و رستم زال را دست بسته 
به درگاه آوری . اسفندیار گفت اگر برای 
تاج و تخت است که مرا به جنگ رستم 
میفرستی من از آن بی نیازم، چون میدانم 
قصد تو از میان رفتن رستم نیست بلکه 
اسفندیار است که باید بدین طریق نابود 

گردد. 
 

 تو را باد این تخت و تاج کیان 
 

 مرا گوشه ای بس بود زین جهان 
 

و  مکن  تندی  گفت  او  به   گشتاسب 
لشکریان را برگزین و به جنگ رستم برو 

 
   

 ادامه دارد 

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  بیست وهفتم

زانن شاهناهم  )  کتایون-قسمت دوم(
سال 1۹72 میالدی تا1۹7۳ میالدی

)۱۱ دی ماه  ۱۳50 تا ۱0 دی ماه ۱۳52(

2۷ ژانویه ۱۹۷2)۷ بهمن ۱۳50(
که  را  آینده  سال  بودجه  وزیر  نخست 
نسبت به سال قبل  ۷2 درصد افزایش  
می  تقدیم  مجلس  به  را  است  یافته 

کند0
- امروز اعالم شد که سال گذشته ۱200 
ودامپروری   کشاورزی  مروج  مهندس 

به کشاورزان یاری رسانده اند0

2۷ مارس ۱۹۷2) ۷ فروردین ۱۳5۱(

در  او  تولد  سالروز  دومین  که  لیال  
جزیره کیش برگزار می شود هنوز نمی 
داند  این جزیره  که خانواده اش  به آن 
سفر می کنند  درگذشته  پایگاه دزدان 
سند  میگویند   0 است  بوده  دریایی  
خود  سفرهای   درفواصل  بحری   باد 
سه   0 است  انداخته  می  لنگر  درآنجا 
سال پیش  ارتش ایران  درپی وظایف 
جدیدی  که در منطقه برای  خود  قائل 
شده  این جزیره را اشغال کرده است 
مکانی   جزیره  دراین  خزعل   شیخ   0
 0 بود  دیده  تندارک  استراحت  برای 
اوضاع  و  است  دیگری  دوران  اکنون 
هم  بتدریج دگرگون می شود0 فکری 
شکل گرفته 0 مقاطعه کاران  به میدان 
اند0 نقشه ساختمان هتل  وویال  آمده 
کارخانه  شود0  می  طراحی  کازینو   و 
همسایگان    ، دریا  آب   کردن  شیرین 
ثروتمند عرب  بسیار نزدیکند و ریویرا 
رقیب  جدی پیدا کرده است  خاندان 
عید  یا  آخرسال   روزهای  سلطنتی  
گذرانند0  می  جزیره  دراین  نوروزرا  
را   بدورازتشریفات   مکان  این  ها  بچه 
را  پدرش   لیال  دارند0  بسیاردوست 

میخنداند0 لیال  باران را دوست دارد 0 
پدرش ازاو می خواهد  که برای آمدن 
باران دعا کند0 حتی به نم نمک باران 

هم  راضی است 0  

۳0 مه ۱۹۷2)۹ خرداد۱۳5۱(
مسکو  از  بازگشت  سرراه  نیکسون 
توقف  درتهران   شاه  با  مالقات  بقصد 
جمهور  رئیس  نخستین   کند0وی  می 
کرده  سفر  چین  به  که  آمریکاست  
دژ   راه  دوگل   ازاو   قبل   0 است 
نیکسون  بود0  گشوده  را   مائوئیسم 
می داند  که دیگر  می توان به جنگ 

بافکر   شوم ویتنام  خاتمه داد0 مسکو 
بی  اتمی   تسلیحات  ساختن  محدود 
طلبی   توسعه  درنتیجه   0 نیست  اعتنا 
دکترین   0 است  کرده  تعطیل   را 
نیکسون  که درفرستادن اسلحه  بجای 
سرباز  خالصه می شود  موفق است 0 
شاه جمهوری خواهان را  بسیار تحت 
تأثیر قرارداده است 0 قادراست  بدون 
واختالفات   جهان  یادداشت   داشتن  
ونتایج  کند  مرور  را  آن   ی  بالقوه 
منطقی  ممکن را بگیرد0 ویلیام راجرز  
تأثیر   تحت   آمریکا  وزیرامورخارجه  
این تسلط یادداشتی  پراز تعریف  برای 
 0 میفرستد  درتهران  آمریکا   سفارت 
شاه آمریکائی هارا  متقاعد ساخته  که 
متحدیست  بلکه   نیست  مهره  ایران  

صاحب امکانات 0

نوامبر ۱۹۷2)آبان ماه ۱۳5۱(
درسال  که  ارشاد   حسینیه 
۱۹۶2)۱۳۴0(تأسیس شده بود  تعطیل 
محل   این  تأسیس  از  هدف  شود0  می 
که  است  افرادی  بین  ارتباط   برقراری 
آن  به  احترام  وپایبند   مذهب  درفکر 
درعمل  ارشاد   حسینیه  هستند0ولی 

تبدیل  به یک دستگاه  تبلیغ سیاسی 
این مرکز را  شده است 0 دولت خرج  
نیبز بآن  می دهد  وبازاریان ثروتمند  
غیر  شریعتی   علی  کنند0  می  کمک 
درفرانسه  را   تحصیالتش  که  معممی  
انجتم داده  ودرآنجا با  استقالل طلبان  
الجزایری  محشورشده  درسال ۱۹۶5  
 0 گردد  می  باز  ایران   به  ازفرانسه 
نطق  او طی  کند   کار می  مرکز  دراین 
های آتشین  روحانیت  سنتی را  بدلیل 
تظاهر به  بی طرفی  وتقویت حکومت   
بقول او بی آبرو  ومتحد غرب  شاه مورد 
حمله   قرار می دهد0این نطق ها  بردل 
شنوندگان  می نشیند0 تشییع  نطفه ی 
انقالب  وسودای عدالت  وبرادری را  در 
سر دارد 0 مسعین شریعتی  به سرعت 
خودرا  برای بکاربستن  اینخنان آماده 

می کنند0

مارس ۱۹۷۳)اسفند ۱۳5۱(
کهنه  نگار  روزنامه  واالس   مایک 
برنامه   اصلی  وگوینده  آمریکایی   کار  
سفرش  است   درتهران  »۶0دقیقه« 
با  ای  برنامه  ضبط   بمنظور  ایران   به 
تمام  به  شخصًا   شاه   0 است  شهبانو 
ریزه کاریها  نظارت می کند  درنهایت 
که   شود  می  همانی  درست  برنامه  
پسندند0  آمریکایی  می  های  خانواده 
تأثیری که بر جای گذاشته  این است 
که  شهبانو  نمونه زنی جذاب  و ساده 

است ۰

20 مارس  ۱۹۷۳)2۹ اسفند ۱۳5۱(
امروز خبر می رسد که ایرانیان مخالف 
لیبی   تروریستی  دراردوگاههای  رژیم  
تروریستی  های   دوره  طی  مشغول 

هستند0

2 ژوئن ۱۹۷۳)۱2ر خرداد۱۳52(
یک سرهنگ آمریکائی  در خیابان ی 
خلق   مجاهدین  گروه  توسط  درتهران 

ترور می شود0

2۳ سپتامبر ۱۹۷۳)اول مهر۱۳52(
تصمیم اوپک  بیش از هرانفجارجنگی  
صدا می کند0 قیمت نفت دوبرابر  شده 
طبق  است  حیرت  دربحر  دنیا   0 است 
تصمیم ۱۴ اکتبر  تولید کنندگان  عضو 
اوپک  تولید ماهانه خویش را  5 درصد 
باقطع  فیصل   ملک  اند0  داده   کاهش 
خشم  جلب   ودرنتیجه  نفت   فروش 
به  هنوز  ولی  است  مخالف  آمریکا 

پیروزی  اعراب براسرائیل  اعتقاددارد0 
اسرائیل   از  آمریکا  کامل  پشتیبانی  
ایران  کند0  می  عوض  چیزرا  همه 
اوپک  اعضای  دیگر  از  خودرا  سیاست 
برای  را  حراج  روش  و  کرده  متمایز 
بعلت  و  کند0  می  ابداع  نفت    فروش 
می  باال  نفت  قیمت  خریداران  هجوم 

رود0

دوم اکتبر  ۱۹۷۳)۱0 مهر۱۳52(
کودکان  فیلم  فستیوال  درتهران 
برگزار می شود 0  افسشا می شود که  
قراربوده است  شهبانو وولیعهد  دراین 

مراسم ربوده شوند0

۱0 اکتبر  ۱۹۷۳)۱۸ مهر ۱۳52(
سادات  انور  امروز   که  مصر   نیروهای 
برآن  فرمان میراند  در۶ اکتبر  جنگی 
را آغاز کرده  است که  جنگ کیپور  یا 
اکتبر  خوانده می شود0 شاه خردمندی  
وصاحب نظری  خویش را  دراین جنگ 
دهد0درعوض  می  نشان  بخوبی  
به  اسراییلی   شده  ساقط  فانتومهای 
اما  دهد  نمی  هواپیما  کشور   این 
ارسال  اسراییل  به  را  یدکی   قطعات 
نفت  مصر  به  دیگر   ازطرف  دارد0  می 
می رساند 0 بخشی از  عملیات درمانی  
کند   می  تقبل  جوالن   رادربلندیهای 
وحریم هوایی ایران را  به روی شوروی 

که متحد  اعراب است باز  میگذارد0

20 نوامبر  ۱۹۷۳)2۹ آبان ۱۳52(
کیسینجر   هنری    ۱۹۷2 ژوئیه  درماه 
ازطرف  آمریکا  ملی   مشاورامنیت 
وزارت  به  ای  نامه  نیکسون   پرزیدنت 
آمریکا  دفاع  ووزارت  خارجه   امور 
دهد   می  دستور  وبآنها  نویسد   می 
او  به  خواهد   می  شاه  که  هزسالحی 

بفروشند0 
ایران  ارتش   تسلیحات  ی  بودجه 
درسال  ۱۹۷۳  بسیار اضافه شده است  
و به دو میلیارد  دالر یعنی  دوبرابر سال 
سرباز  روحًا  شاه   0 است  رسیده  قبل  
است  وخوب میداند که  چه سرنوشتی  
است  سالح  بی  کشورهای   درانتظار 
کارآمد   رژیمان  یک  که   است  آگاه   0
کردن   دگرگون  امکان  پدرخودش   به 
سرنوشت ایران راداد0 کشوراو برآتش 
فشان نشسته  است وصلح دردسترس 
کسانی است  که برای جنگ آماده  اند0 
تجربه گذشتگان  چنین حکم می کند0
ادامه دارد

      روز شمار زندگی  محمدرضاشاه پهلوی   
شاه ایران 
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 جریان نماز خوف 
 

 بعله جونم براتون بگه ، اون قدیم ندیما 
که قبایل متمدِن شترچران و بیابانگرد 
جزیره  شبه  در  اروپا  تحصیلکرده 
حضرت  فرستاده  سر  هم  با  عربستان 
داشتند،  دعوا  و  جنگ  باریتعالی 
نازل  ای  آیه  بیشمار،  درهنگام غزوات 
اقامه  و  صلوات  حکم  آن  در  که  شد 
نماز خوف صادر گشت. استاد شیعیان 
اولین   ، مجلسی  باقر  محمد  مال  جهان 
دانشمند  و  المسائل  توضیح  مخترع 
یکی  در  آسمانی  و  زمینی  علوم  همه 
خود  همتای  بی  های  شاهکار  از  دیگر 
قول  از  بحاراالنوار  مستطاب  کتاب   ،
یکی دیگر از امت اسالم به اسم اعالم 
شده  کوتاه  ما  که  میکند  نقل  الوری 
کردیم  ترجمه  آخوندی  زبان  از  را  اش 
از  یکی  جریان  در  که  است  وچنین 
ای  دسته  مکه،  نواحی  غزوات  همین 
هنگام  گرفتند  تصمیم  مشرکین  از 
حمله  اسالم  امت  به  عصر  نماز  اقامه 
متعال  خداوند  دخالت  با  ولی  کنند 
نقشه  این  فرستادند  که  وحی  آن  و 
پلمب  خوف  نماز  دستور  و  شد  خنثی 
شد. برای آگاهی آندسته از خوانندگان 
چگونه  خوف  نماز  نمیدانند  که  گرامی 
از  پس  که  بگوییم  باید  میشود  اجرا 
ای  مشاوره  کنفرانس  و  وحی  نزول 
پیغمبر اکرم، امت نمازگزار به دودسته 
با هم  همه  اینکه  بجای  تقسیم شدند. 
نماز  آنان  از  نیمی   ، شوند  راست  دوال 
را یک هوا زودتر شروع کردند و چون 
نوبت سجده کردن تمام میشد و رکوع 
تا  ایستادند  می  پاس  به  میکردند 
مواظب حمله دشمن شوند،و بعدش آن 
الی  و  افتادند  می  به سجده  دیگر  نیم 

آخر تا نماز تمام شود. 
 

 چهارده قرن است که گرفتار مهمالت 
ایم  شده  قبیل  این  از  موهوماتی  و 
و  تضادها  از  ای  ملغمه  فرهنگمان  و 
نابرابری ها شده است.هر کسی حرف 
از تمدن چند هزار ساله ما میزند باید 
بطور جدی نگرشی دوباره کند. ما یک 
زمان دوری متمدن بودیم که آن دوره 
پایان  به  اسالم  و  اعراب  حمله  از  پس 

و  ایرانساز  پادشاه  وقتی  حتی  رسید. 
ایراندوست پهلوی هم که رفتن بسوی 
سر  در  را  بزرگ  تمدن  های  دروازه 
بیخبر  جامعه  سرطانی  بافت  از  داشت 
مذهبی  هم  او  خود  ای  اندازه  تا  بود. 
متعادل  و  تر  رقیق  بسیار  ولی  بود 
از  جزعی  عزیز  اسالم  جلو.  به  رو  و 
فرهنگ ایرانیست ولی فرهنگ ایرانی 
نا  البته  نبوده.  اسالم  از  جزعی  هرگز 
و  بیخردی  از  حرف  تا  که  نماند  گفته 
رگ  فوری  میشود  عقبماندگی  مذهب 
نباید  میگویند  و  میزند  بیرون  گردن 
این  که  کرد  توهین  مردم  معتقدات  به 
حرفی کامأل بیهوده و غیر منطقی است 
چون همان معتقدات است که به جامعه 
ومیکند.  کرده  توهین  انسان  مقام  و 
حاال هم چند وقتیست که رژیم اسالمی 
خودش  واقع  در  که  امتی   خوندی- 
مشغول  ایرانیست  و  ایران  دشمن 
همیشه  امت   . است  نماز خوف  اجرای 
حاضر در صحنه تقسیم به دو شده اند. 
اصولگرا و اصالح طلب، که هدف هر دو 
اینها یکی و نابودی ایران و ایرانیست.

کنهای  کارچاق  یعنی  طلبان  اصالح 
وعده  و  اند  کرده  فیلم  را  مردم  امتی، 
اصولگرا  بعد  میدهند  خرمن  سر  های 
وارد میدان میشود و هر کاری را بدون 
اینکه جوابگو باشند انجام میدهد البته 
در جریان  باال  به  دادن  زمانی جیره  تا 
نعلین  رژیم  ساله  چهل  کارنامه  باشد. 
خرابیهاست.  این  نمایانگر  آفتابه  و 
وقتی دسته اول در سجده است دسته 
دوم که در رکوع است، میگوید ما که 
خرابکاری نکردیم پس تقصیر آنهاست 
و بالعکس به هم پاس میدهند و وقتیکه 
به گردن  میافتد  میآید،  به تنگ  قافیه 
امریکای جهانخوار و صهیونیست فالن 
دجال  آن  اصلی  هدف  شده!.  فالن 
بنیاد  چوب،  و  سنگ  عهد  هندیزادة 
بهبودی  نه  میبوده  شیعه  امپراطوری 
 ، درماندگی  بخاطر  ایران.  بهروزی  و 
ندانم کاری ، بی لیاقتی ، بی سوادی و 
تمایل طبیعی به فساد، این امت نابخرد 
اینجا کشانده است که شعار  به  را  کار 
مایه  این  در  چیزی  یک  امروزیشان 
جدی  شکل  به  که  صورتی  در  هاست: 
اتخاذ  مشکالت  حل  برای  الزم  تدابیر 
قمصور  زرتمان  آینده  سال  در  نشود 

مشکالت  حل  اصلی  مسئله  است. 
انقالب  حیات  و  تداوم  الکن  نیست، 
گزارش  به  آخوندیست.  جمهوری  و 
مرکز خبر حوزه آخوندی، جانوری بنام 
موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه های 
مدرسه  طالب  جمع  در  تهران  انقالب 
علمیه معصومیه قم یعنی مرکز ابلهان 
و اجنه و شیاطین، چنین درفشانی کرد 
و گفت: “...اگر طالب خود را مسلح به 
علم و تقوا و هشیاری کنند، قطعا موفق 
خواهند بود. آنهایی که انقالب اسالمی 
را عمیقا قبول دارند، می دانند که این 
عظیم  حرکتی  برای  ساز  بستر  انقالب 
حرکت  در  جوشان  چشمه  این  است. 
بعله  به هدفش برسد...”  تا  بود  خواهد 
ارض  کره  تبدیل  مثل  عظیمی  حرکت 
و  کربال  علف  و  آب  بی  صحرای  به 
اجرای قوانین فقهی و شرعی پیچیده 
یا  و  غایط  و  بول  احکام  قبیل  از  ای 
کفار  یکزمان  اگر  که  دخول  احکام 
با  کردند  هوس  شده  مسلمان  تازه 
دخول  باالعملیات  دهکده  حیوانات 
چقدر  آن  دیه  بدانند  دهند،  انجام  را 
در  تا  بدهند  باید  تا شتر  و چند  است 
نگیرند  قرار  جین  سین  مورد  دنیا  آن 
و شب اول قبر مصاحبه شان با نکیر و 
منکر کمتر وقت ببرد و فشار قبر باعث 
ادامه  در  ما  استاد  نشود!.  ناراحتیشان 
بیانات گهربار خود چنین گفت: “...اگر 
ما انقالب را یاری نکنیم، حشدالشعبی 
زینبیون  افغانی،  فاطمیون  عراقی، 
خواهند  یمنی  حوثی های  و  پاکستانی 
کرد...”  خواهند  یاری  را  انقالب  و  آمد 
با  صدآفرین  کارت  یک  استاد  به  باید 
با شهامت هرچه  ستاره طالیی داد که 
و  خود  موجودیت  اصلی  هدف  بیشتر، 
نژادش  اهریمن  های  پالکی  هم  مابقی 
تابلو   ، تمام  شفافیت  و  زیبایی  به  را 
کرد. یاد آباء اجداد پابرهنه و بیابانگرد 
از دفتر وحشیگری  افتاد و برگی  خود 
و  بازخوانی  را  آنان  چپاول  و  غارت  و 
نه  انقالب  به  یاری دادن  بازگویی کرد. 
به منظور ساخت وساز کشور و جامعه 
بلکه برای کشتن و سرکوب هر  است، 
و  دگراندیش  و  سیاسی  مخالفان  چه 
و  اسالم  امت  لشکر  است.  وطنپرست 
سوسول   ، زمان  امام  گمنام  سربازان 
از قبیل تفکر و هویت ملی ،  بازیهایی 

بر  اینها  نمیداند چیست.اما بجا ماندن 
با  است  برابر   ، مملکت  و  قدرت  تخت 
نابودی ایران پس واجب است که رژیم 
باید  رژیم  شدن  متالشی  و  شود  نابود 
همراه با پاکسازی فرهنگی باشد وگرنه 
همین خرافات و موهومات ادامه خواهد 
و  شرعی  عقبمانده  قوانین  با  یافت. 
اسالمی که نمیشود مملکت داری کرد. 
اگر خوب بود بی برو برگرد تا حاال شده 
بود بهشت اسالمی آخوندی و همه در 
تهی  های  نمونه  از  یکی  بودند.  رفاه 
مغزی امت اینست. در خیمه شب بازی 
چه  میدانیم  ما  بعله  اینکه  به  تظاهر  و 
الیحه  بنفش  جمهور  رییس   ، میکنیم 
شورای  طویله  به  داد  را  کشور  بودجه 
اسالمی و نهادهای دیگر که اصأل دخلی 

به جریان ندارند مثل شورای نگهبان! 
 

عباسعلی  صداوسیما،  گزارش   به 
نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی 
ایراد شرعی در حدود هشت  از وجود 
درجلسات   ۹۸ بودجه  الیحه  از  بند 
استاد  داد!.  خبر  شورا  این  العاده  فوق 
ما چنین گفت:”...در بررسی های که تا 
اشکاالت  از  شماری  با  داشتیم  کنون 
مقدس  شرع  و  اساسی  قانون  با  مغایر 
نیز  موارد  برخی  در  و  شدیم  مواجه 
دارای ابهام است که به مجلس ارسال 
خواهیم کرد...” شما کجای دنیا وکدام 
که  اید  دیده  سلیم  باعقل  را  مملکتی 
الیحه بودجه اش اشکال شرعی داشته 
در  نابخردیها  این  فقط  به  باشد؟  فقط 
و  میشود  دیده  زده  اسالم  کشورهای 
است،  ورشکسته  ایران  اقتصاد  بس. 
و  عالم  با  دشمنی  سال  چهل  نتیجه 
آدم از این بهتر نمیشود. طبق گزارش 
منتشر شده از مرکز آمار ایران ، و مرکز 
پژوهش های مجلس آخوندی، نرخ رشد 
 ۱۳۹۸ جاری  سال  در  ایران  اقتصادی 
منفی ارزیابی شده است و نهادهایی از 
بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  جمله 
که  بودند  کرده  پیش  بینی  نیز  جهانی 
کاهش  ایران  داخلی  ناخالص  تولید 
وابسته  کامأل  اقتصاد  یافت.  خواهد 
بانکهای  تحریمهای  و  گاز  و  نفت  به 
جمهوری  با  ستد  و  داد  برای  جهانی 
عقبماندگان ذهنی ، راه درآمد کشور را 
بسته است. قدرت خرید مردم بشدت 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

دراوایل دورة سلطنت پهلوی هنگامیکه 
مرکزلشکرجنوب  شهراصفهان 
بادرجۀ  آیرم  بود،ومحمودخان 
لشکررابرعهده  فرماندهی  سرتیپی 
رفت  اصفهان  به  داشت،رضاشاه 
افسران  بعدازورودموقعیکه  وروز 
پس  پرسید  میکرد  لشکررابازدید 
سلطان سیدجوادخان صوفی کجاست؟ 
     گفتندسه روزاست که مریض شده 
باتغّیرگفت  ندارد.شاه  حرکت  وقدرت 
وبایدفوری  میگوید  دروغ  که 

احضارشود.
     مأموران به دنبال وی رفتند واندکی 
خواست  می  شاه  که  ای  درلحظه  بعد 
شودچشمش  خارج  ازدرچهلستون 
افتادکه  سیدجوادخان  سلطان  به 
ُمشّوش ای  وقیافه  پریده  بارنگ 

بیکاری  و  تورم  است،  یافته  کاهش 
حکومتی  ساالری  دزد  و  میکند  بیداد 
چپاول  یعنی  است  اقتصاد  بر  حاکم 
باالکشیدن  مثل  مردم  منال  و  مال 
سرمایه مردم توسط مؤسسات مالی و 
غارت منابع اقلیمی که همه باید خرج 
شود.  اجتماعی  و  عمرانی  های  برنامه 
طبیعتأ هیچ ملتی عمدأ و یا خودسرانه 
حکومت  نوع  نمیافتد.  روز  این  به 
دارای   ، نیافته  توسعه  کشورهای  در 
بلوغ  کمبود  و  دیکتاتوری  رژیمهای 
اقتصاد  با  همراه  فرهنگی  و  سیاسی 
بخش  مشارکت  بدون  دولتی  فاسد 
ناهنجاریهاست.  اصلی  پایه  خصوصی 
و  زندگی  کیفیت  کاهش  اش  نتیجه 
اجتماعی  امنیت  و  رفاه  آمدن  پایین 
میشود. مشکل بسیار بزرگ دیگرنبود 
بر  که  کسانی  است،  اجتماعی  عدالت 

مشاغل دولتی می نشینند سوار 
 

می کنند  ظلم  آنان  بر  و  شده   مردم 
انجام  را  خود  وظایف  حال  درعین  و 
به  دست  ناهنجاریها  همه  نمی دهند. 
از  میشود  پر  جامعه  و  داده  هم  دست 
فساد، دزدی، رشوه  خواری و نارضایی 
عمده مردم که حقوقشان زیر پا گرفته 
بتوانند  .بنابراین مردم هر جا که  شده 
منوال  به همین  و  زده  به تالفی  دست 
میشود  اش  نتیجه  که  میکنند  رفتار 
از  جدانشدنی  وجزئی  غالب  فرهنگ 
سقوط  آن  و  مردم  ی  روزمره  زندگی 
اخالقیات را در پی دارد. بودجه کشور 
اشکال شرعی ندارد، خود شرع مقدس 
شده  فرهنگی  اشکال  باعث  که  است 

است.  
Teymour_Shahabi@yahoo.com 

Facebook.com/Teymour Shahabi   

ودست  خبردارایستاده  حال  به 
وبی  جلورفت  است.شاه  باالگذاشته 
صورت  به  آبدار  چندسیلی  مقّدمه 
بدون  نواخت،سپس  سیدجوادخان 
آنکه چیزی بگوید به راه خودادامه داد.
درباغ  بازافسران  که  بامدادفردا       
چهلستون جمع شده ومنتظر تشریف 
بیرون  بودند؛رضاشاه  شاه  فرمایی 
آمدوروبه سرتیپ محمودخان آیرم کرد 
افسرخیلی  سیدجوادخان  وگفت:این 
وازهمین  قدراورابدان  است  خوبی 
یاوری]=سرگردی[  درجۀ  امروز 

بدوزد...
     باسابقۀ روزگذشته دهان تمام افسران 
فکرمیکرد  وهرکسی  بازماند  ازتعّجب 
چندساعت  درظرف  شاه  چگونه  که 
عوض  سیدجوادخان  با  رفتارخودرا 
کردواصوالً چرا دیروز بدون هیچ تقصیر 
ظاهری اوراکتک زدوامروزهم بی هیچ 
درجۀسرگردی  به  را  وی  وعلتی  دلیل 

مفتخرکرد!؟
معما  واین  رفت  ازاصفهان  شاه       
افسران  ماند.هرقدر  الینحل  همچنان 
کردند  تحقیق  ازسیدجوادخان 
کسی  وبه  زد  نادانی  به  اوخودرا 
آیرم  سرتیپ  نگفت،عاقبت  چیزی 
علت  ووعید  وباوعده  خواست  اورا 
راپرسید.سیدجوادخان  جریان  این 
باز  جایی  اینکه  قول  گرفتن  با 
من  که  پیش  گونشودگفت:»چندسال 
می  خدمت  هردودرقزاقخانه  وشاه 
ازاظهار  که  علتی  به  روز  یک  کردیم 
شدومن  ماگفتگویی  میان  معذورم  آن 
نواختم  ایشان  صورت  به  سیلی  یک 
ایشان  که  وقتی  از  جهت  همین  وبه 
سلطنت  به  وبعداً  جنگ  وزارت  به 
خودراازاومخفی  رسیدند،ناچارهمیشه 
به  شاه  بنابود  که  روز  تاآن  کردم  می 
تمارض  روزپیش  ازسه  بیایند  اصفهان 
ترتیب  این  به  که  وامیدواربودم  کردم 

از مالقات وی مصون بمانم ،ولی نشدو
کردوپیش  دیدیدمرااحضار  چنانکه 
چندسال  سیلی  انتقام  ازهرچیز 
درجۀ  وروزبعدبه  رابازگرفت  پیش 
نامه  کرد«.)هفتگی  مفتخرم  یاوری 
دوم  شماره۳۸بیست  خواندنیها- 

اردیبهشت۱۳2۴(.
***

  رضاشاه برحسب معمول برای افتتاح 
به  ایران  ساخت  کاالهای  نمایشگاه 
از  ای  َرَود،عده  می  نمایشگاه  محل 
وزراء ودست اندرکاران ازجمله منصور 
وهنرحضورداشتند. پیشه  وزیروقت 
درتاالر غرفۀ وزارت پیشه وهنرکروکی 
های  ونقشه  ومعادن  کارخانجات 
که حیاتی  منابع  وسایر  اقتصادی 

و کشوراستفاده  سود  بایدازآنهابه   
به  زیاد  شودوخیلی  برداری  بهره 
سیاه  سنگ  تّکه  رسید.یک  می  نظر 
آهن  سنگ  گویا  که  شّفاف  رنگ 
واز  گرفت  قرار  شاه  بودموردتوجۀ 
چگونگی ساختمان این سنگ وعوامل 
زیادکرد. سئواالت  ِآن  دهنده  تشکیل 
حاضر  ومهندسین  کارشناسان 
این  ووزیرپیشه وهنرتوضیح دادند که 
دارد،شاه  درصدآهن  شصت  سنگ 
تکه  آمیزی  وتعّجب  عبوس  قیافۀ  با 
اینطرف وآن  انگشتان خود  رابا  سنگ 
زحمت  به  را  آن  دادوبعد  تکان  طرف 
درمیان دستهای خودجا دادوبه منصور 
گفت:ملتی که یک چنین سنگ قیمتی 
از  ونتواند  باشد  رادراختیارخودداشته 
آن استفاده کند باید مغزآن را باهمین 
سنگ کوفت.آنگاه درجلوغرفۀ آبجوی 
مجیدیّه توقف کرد، مرحوم اسفندیاری 
شاه  به  نزدیک  خیلی  مجلس  رییس 
حضرت  واال  سر  پشت  دردوقدمی 
ولیعهدایستاده بود،یک گیالس آبجوی 
خنک تقدیم شاه می شود،واالحضرت 
شاه  ولی  کرد  آبجوامتناع  ازخوردن 
گیالس آبجورا سرکشیدوبه اسفندیاری 
گفت: آبجوی بدی نیست.اسفندیاری با 
آبجوی  قربان  بلی  داد  جواب  لبخندی 
فوراًتوی  است،رضاشاه  خوبی  بسیار 
که  تو  وگفت:  دوید  اسفندیاری  حرف 
خورم،پس  نمی  آبجو  من  گفتی  می 
ازکجا فهمیدی آبجوی خوب وگوارایی 
خواندنیها-  نامه  است!)ازهفتگی 

شماره۴۱دوازدهم خرداد۱۳2۴(.
***  

علم  الملک  امیرشوکت  روزی 
از کشت زعفران  بود،صحبت  شرفیاب 
فرمودند:  سئوال  شد،اعلیحضرت 
زعفران  شمیران  مثل  آیادرییالقاتی 
آیدیانه؟قرارشدآقای  می  عمل  به 
آزمایش  برای  الملک  امیرشوکت 
بایکنفرزارع  پیاززعفران  مقداری 
چندی  از  بفرستد.پس  متخصص 
زارع  با  خروارپیاززعفران  یک  قریب 

ازبیرجندویاقائن آمدودستورفرمودند
دررودهن  درسعدآبادو50من  50من 
شد  معلوم  ازکشت  شود.پس  کشت 
آیدولی  می  عمل  درسعدآبادخوب 
کشت  نیامد،واین  عمل  دررودِهن 
دِر زعفرانی  نزدیک همان  زعفران هم 
رنگ بودوازاین روخیابان خودبه خودبه 

خیابان زعفرانّیه معروف شد.
که  درموقعی  هست  خاطرم  به       
ثمررسید،نمایشگاه  به  پیاززعفران 
خارج  درباغ  کشاورزی  محصوالت 
شهرداری  داراالیتام  درمحل  ازشهر 

برپابودوبیشتر مالکین وباغداران

 ازهمه جامحصوالت خودرا به نمیشگاه 
فرمودند  بودند.اعلیحضرت  آورده 
جمع  مقداری  زعفران  اول  ازمحصول 
وسینی  بشقاب  ودریک  شود  آوری 
بپوشانم. باهوله  را  آن  وروی  بگذارم 

راداخل  وبشقاب  سینی  اعلیحضرت 
وبرای  گذاشتند  خودشان  اتومبیل 
ورود  بردند.هنگام  تشریف  افتتاح 
شرکت  ی  همه  نمایشگاه  محل  به 
کردند  مالحظه  درنمایشگاه  کنندگان 
سرپوشیده  سینی  بایک  اعلیحضرت 
شده  تعّجب  واردشدندوباعث  محل  به 
وبازدید،شرکت  ازافتتاح  بود.پس 
کنندگان را جمع کردند وفرمودند:این 
را  وروپوش  است  من  محصول  هم 
برداشتند وهمه دیدند که داخل سینی 
شرکت  برای  وبعد  است  تازه  زعفران 
کنندگان طرز کشت وآبیاری وبرداشت 
کردند...)خاطرات  تعریف  را  محصول 

سلیمان بهبودی -ص۳02(.
    سینه ای پُرجوش ازعشق به میهن 
کشورش  ومردم  آن  وتعالی  وبهروزی 
کارهایی  چنین  به  تادست  خواهد  می 
زده شود،این کار شاید به نظر ساده وبی 
اهمّیت باشد،ویا مخالفان رضاشاه آن را 
از سرمال اندوزی اوقلمدادکنند،اما دلی 
بی غرض ووجدانی بیدار می خواهد تا 
چنین  به  یازیدن  دست  که  پذیرد  به 
پادشاه  یک  سوی  از  آنهم  کارهایی 
اودربرانگیختن  که  بود  درسی  شرقی  
هموطنانش برای پیشرفت وتعالی آنان 
وگرنه  داد.  می  کاروکوشش  ایجاد  به 
رضاشاه  چون  مقتدری  پادشاه  برای 
هایی  راه  از  ومال  پول  گردآوری 
ازبرای  بود،همچنانکه  آسانترفراوان 

شاهان پیش ازاو.
***

ملک الشعرای بهارمی نویسد:احمدشاه 
فرنگستان  بعدازکودتای   ۱2۹۹دوباربه 
به  بوشهر    راه  از  درباراول،   ، سفرکرد 
رضاخان   [ ووزیرجنگ  بازگشت  ایران 
سردارسپه[  تابوشهر  ازشاه استقبال کرد 
هنگامی که شاه  و وزیرجنگ ازبوشهربه 
شیرازرسیدند...دونفرازعلمای شهر که 
وقت به آنها داده شده بود،قبل ازظهر 
به حضورپذیرفته شدند وتانزدیک ظهر 
نشستندوحرف زدند وحدیث خواندند!
سردارسپه دراتاق دیگر عصبانی شده بود

خوردوباالخره  می  را  خونش  وخون   
راروی  شمشیرش  که  درحالتی 

زانوهایش گذاشته بود،چنین گفت:
»من ازحوصلۀ شاه تعجب می کنم که 
نشسته به مزخرفات این آخوندها گوش 
بااین  اوبودم  جای  به  دهد،اگرمن  می 
هردوآخوندراپاره  این  شکم  شمشیر 

می کردم«.)جلد-2 ص۱۶۳(

گوشه هایی از زندگی رضاشاه کبیر

mailto:Teymour_Shahabi@yahoo.com
mailto:Teymour_Shahabi@yahoo.com
http://facebook.com/Teymour
http://facebook.com/Teymour
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مار در ایرلند
ندارد  وجود  مار  ایرلند  در  گویند  می 
که  کنند  می  ذکر  اینگونه  را  آن  ودلیل 
ایرلند  از  ماررا  نسل  پاتریک   سنت 

برانداخت 0 

عمر الک پشت
الک پشتی که تویی ماالTui Mala  نام 
الک  این  ُمرد0  سال  ۱۹۶5   در  داشت 
داشت 0  مرگ ۱۸۸ سال  بهنگام  پشت 
تویی ماال متعلق به یک خانواده سلطنتی  

از قوم  تونگا در  اقیانوس آرام بود0

گرم کردن آب 

انسان های اولیه  ظرفی که بتوان درآن آب 
را گرم کرد دراختیارنداشتند چون ظروف 
آنها بیشتر چوبی یا سنگی بود که ظروف 
چوبی  روی آتسش می سوخت و ظزوف 
سنگی هم آنقدر ضخیم بود که حرارت

قطعه  لذا  بود0  اثر  بی  درآنها  آتش    
می  آتش  روی  کوچکتررا  سنگهای 
گذاشتند و پس از داغ شدن این سنگها 
آن را درظرف آب می انداختند تا حرارت 
سنگها به آب منتقل شود وبرای آنها آب 

گرم تهیه کند0 
بااینهمه  آنها در آن زمان نه از آب جوش 
آگاهی داشتند و نه  می توانستند آب را 

به جوش بیاورند0

راهب های بودائی

راهب های بودائی وقتی تصمیم می گیرند  
به زندگی مذهبی  روی آورند  فقط سه 
وسیله برای زندگی  همراه خود می برند 
لباس  سبزرنگ ،  پیاله برای  غذاخوردن 
و آب آشامیدن  و یک صافی  که معموال 
آب را ازآن عبور می دهند  تااگر حشره 
ای درآن باشد  گرفته شود  زیراخوردن 
حرام  بودا  دردین  هرحیوانی  یا  گوشت 

است  0

آتیال وقوم هون

آتیال پسر موندزوک  پادشاه قدرتمندی 
بود که  قبایل هون را از دانوب تا بحرخزر  
وسیعی   وسرزمینهای  ساخت   متحد 
شرق   و  ایتالیا    ، فرانسه   ، رادرآلمان 
درمجارستان   ابتدا  او  درآورد0   بتصرف 
امروزی  دولت خودرا تشکیل داد  وبعد به 
سرزمینهای مجاور حمله برد آتیال درسال 
۴۳۴ میالدی  پادشاه قبیله هون  شد  0 
او برادرش بِلدا  را که شریک فرمانروائیش 
بود درسال ۴۴5 بقتل رساند وخوددرسال 

۴5۳ میالدی درگذشت 0

آتیالرا خونخوارترین فرمانروای تاریخ می 
دانند0

تأثیر  زمان   آن  مردم  درروحیه  آتیال  
فراوان  برجای گذاشت 0 اومردی بی رحم 
بود که وحشت  ، کشتار و انهدام  وحیله 
گری را  بعنوان وسیله ای  برای موفقیت 
به کار می برد به همین جهت  اورا بالی 
آسمانی  لقب داده بودند وخوداو ادعا می 
کرد هرکجا  اسب او عبور کند  ازآن محل 

علف نخواهد روئید0

آدامس از کجا آمده است ؟

درسال ۱۸۶0  یک ژنرال مکزیکی  بنام  
آنا شیره درخت  لوپز دی سانتا  آنتونیو 
شیکل  را به آمریکا آورد  تا بعنوان  یک 
نوع الستیک جدید بفروشد0 قسمتی از 
آن را به  یک داروساز اهل نیویورک  به نام 

  تامس  آدامس  داد۰
تا  کرد   زیادی  کوشش  آدامس  آقای 
ازشیکل  نوعی الستیک تهیه کند  ولی 
این ماده باندازه کافی  سخت وسفت نمی 
شد  درضمن این تالشها  آدامس کشف 
کرد  که از شیکل می توان  ماده جالب 
کرد  درست  جویدن  برای  ومناسبی  
وهمین مقدمه ای بود برای پدید آمدن 
یک جویدنی بنام آدامس 0 شیره درخت 
شیکل را هزارسال قبل  نیز  درمکزیک  
آدامس   ۱۹2۸ جویدند0درسال  می 

بادکنکی هم ببازار آمد0  
آن  گویند جویدن  آدامس می  مخالفان 
کاربیهوده ای است و باعث خراب شدن 

اما موافقان می گویند  دندانها می شود 
حواس  تمرکز  باعث  آدامس  جویدن 
این  روزمره  کارهای  از  خستگی  ورفع 

عصروزمان می شود0

پارسی باستان

پارسی   زبان  هخامنشی   دوره  ایرانیان 
جدیدی بنام » پارسی باستان« سخن می 
گفتندکه از خانواده  زبانهای هندواروپایی  
است 0 متون نوشته شده  به زبان پارسی 
باستان  به خط میخی شکلی هستند  که 
دارد0  فرق  اکد ی  میخی  با  خط  بکلی 
میالدی  نوزدهم  آغازقرن  در  خط  این 
پیشرفت  شد  ورمزگشائی  شناسائی  
بزرگ دراین زمینه مرهون  کوشش های 
هنری  راولینسون )عکس زیر( است که 
نبشته   سنگ  زیاد   بادشواری  توانست 
بسیارطوالنی را که برتخته سنگ عظیم  
)همدان  اکباتان  اصلی  برجاده  وبلندی  
امروزی ( در بیستون)عکس باال(  حک 
شده است بخواند0 این سنگنبشته  به 

داریوش یکم تعلق دارد

ی  واندن واته وخ ک
اهل سبا

زنده یاد دکتر اصالن غفاری کتابی دارد 
بنام  داستان اهل سبا0  او که زمانی در 
نوجوانی با اوضاع سیاسی ایران مخالف 
بود و دوسال  درسالهای ۱۳۱۹ و۱۳20 را 
اوضاع  از  کتاب  دراین  گذراند  درزندان 
ایران درزمان پادشاهی  تجلیل می کند 
و می نویسد: » اهل سبا  مردمی بودند که 
درنازونعمت غوطه می خوردند« واززبان 

مولوی ادامه می دهد:
داده حق اهل سبا را بس فراغ 

صدهزاران  قصروایوانها و باغ
دادشان چندان  ضیاع و باغ وراغ

ازچپ وازراست  ازبهر فراغ
وآنگاه  نتیجه می گیرد که :

»  هرچه بیشتر این اشعار  مورد  رسیدگی 
وبررسی  قرار گیرد  مالحظه می شود  که 
آئینه  تمام نمای  وضع مردم ایران  پیش 
از انقالب است 0 مردم در نازونعمت  غرق 
شده بودند  )البته هرطبقه نسبت بخود(  
پول از درودیوار  می ریخت 0 هرکاسب  
کرد   می  جیب  در  دست  وری   وپیشه 
چنگ چنگ  اسکناس هزارتومانی درمی 
)نه  داری   اقتصاد  سرمایه  ازنظر  آورد) 
ازلحاظ  تز سوسیالیستی  وکمونیستی(  
بهترین مقیاس  ومعیار  برای رفاه نسبی  
یک جامعه  ، مسئله اشتغال  وکار است 0

 

درایران  یا در  شهرسبای معاصر  بیکاری 
کارگر   کمبود  بلکه  نداشت   وجود 
محسوس بود عده ی بی شماری  )شاید 
 ، هندی   ، افغانی  میلیون(  یک  از  بیش 
پاکستانی ، فیلیپینی  وکره ای  درآنجا  به 
کار اشتغال داشتند  وبازهم کمبود  نیروی 

کار حس می شد0000« 

نفوذ زبان فارسی در زبان عربی

بسیاری  هجری   نخستین  های  درقرن 
از واژه های اداری اززبان پارسی به زبان 
عرب  استفاده  مورد  و  نفوذکرد  عربی  
زبانها قرارگرفت 0 از آن جمله می توان 

به این واژه ها اشاره کرد:
اصبهبدوصبهبد)سپهبد( مرزبان ، 

 ، مارستان  دیوان،  برید،   ، دیدبان 
 ، رزنامج  )بارگاه(  بارجاه   ، بیمارستان 
صک )چک( ، سفتچه )سفته( ، موانیذ ،

 بهرج )بهره(ونبهرج وجزاینها0

هفته نامه ایران باستان

اینهم روی جلد ایران باستان هفته نامه ای
 که حدود ۸5 سال پیش درایران منتشر 

می شد۰

این شماره مخصوص نوروز این هفته نامه 
است0

پنگوئنها در جزایر بهشتی کامیاب 
شدند ولی 000

برای هزاران سال  پنگوئن ها  درآبهای 
اند  کرده  شنا  جنوبی   اقیانوسهای 
ودرسرزمینهای بین  جزایر  گاالپاگوس  
وقطب جنوب  آشیانه ساخته اند0 امروزه 
دردنیا تقریباً  بیست نژاد پنگوئن  است 
از» ادلی« بازیگوش  گرفته  تا » امپراتور« 
باشکوه 0 اما قبالً  پنگوئن های دیگری 
وجودداشتند ، شامل  یک نوع ناشناس  
بوده  وزردچشم   کوتوله  که  ازنیوزیلند 
است 0 اما حاال  این نسل ازبین رفته است 0
پژ وهشگر   یک   ، کل   تریسا  قول   به   
علمی ،» مافکر می کنیم  که این پنگوئن 
تازه  نژاد  بو دکه یک گونه   نزدیک  ها  
برای  نیافتند  را  فرصت  این  اما  بشوند  
اینکه انسانها  آنهارا خوردند0«  خانم کل 
پنگوئن  نامه   ایشان  شجره  وهمکاران 

هارا نوشته اند0 تحقیقات  ایشان نشان 

که  جزایر   آن  محیط   که  دهد   می 
تنوع پنگوئن هارا ایجاد کرده همچنین  
وآن  داشته   آنها  برای  بدی  سرنوشت 
زمانی بوده است که مردمان گرسنه وارد 

صحنه شدند 0
ترجمه الیسا متحد دانشجوی  بوستن کالج
آزادی ماهنامه  برای  تایمز  نیویورک  از   

هوای آلوده و نوجوانان

اند  رسیده  نتیجه  این  به  کارشناسان 
هوای  در  که  وکودکانی  جوانان  که 
شهرهای آلوده نفس می کشند بیش از 
دیگران درمعرض بیماریهای روانی قرار 

می گیرند0
 2050 سال  تا  که  می شود  بینی  پیش 
در  جهان  جمعیت  درصد   ۷0 از  بیش 
همه  هوای  که  کنند  زندگی  شهرها 
آنها آلوده است 0 بنابراین باید منتظر  

بیماران روانی زیادی باشیم 0

استفاده ازاینترنت

درکامپیوتر  خودرا  سابقه  کنون  تا  آیا 
جستجو کرده اید؟ سابقه ی  همسایه 
درصد   5۷ چطور؟  را  خودتان  های 
که   کنند  می  هااعتراف  آمریکایی  از 
اهمیت  خود  آنالین  اعتبار  حفظ  برای 
قائلندو ۴۶ درصدمی گویند با استفاده 
دوستان  کردن   پیدا  برای  اینترنت  از 

گذشته خود استفاده  کرده اند0

که  دارد  وجود  جدید  سایت  وب  یک 
کاربران آن را »خزنده«، »ترسناک« و 

»بسیار جذاب« می نامند.
یا  بار  یک  حداقل  ها  آمریکایی  اکثر   
حقیقت،  در  اند.  شده  تضعیف  بار  دو 
ازهر چهار آمریکایی یکنفر دستگیر یا 

باسابقه کیفری است.

به  که  جدید  نوآورانه  سایت  وب  یک 
یاب  حقیقت  یا   Truthfinder نام 
نامیده می شود، اکنون سابقه  میلیون 
ها آمریکایی را به طور کامل نشان می 

دهد.
عرض  در  تواند  می   TruthFinder
پرونده  میلیون  صدها  دقیقه  چند 

عمومی را جستجو کند.
تواند  می  هم  اطالعات   این  که 
ازموارد   دربسیاری  و  مفید  درمواردی 

دردسر ساز باشد0

زن بارگی در آمریکا

پس از اینکه رابطه  پرزیدنت کلینتون 
و  شد  فاش  لوینسکی   مونیکا  و 
از ریاست  کلینتون تالبه پرتگاه  عزل 
جمهوری  پیش رفت  تقریبا قبح  رابطه 
ازبین  درآمریکا  مشروع  غیر  جنسی  
رفت و به امری عادی تبدیل شد0 این 
آمریکایی   سیاستمدار  هر  برای  روزها 
رابطه  بر  مبنی  ای  پرونده  توان  می 
ین آخر   0 ساخت  جنسی   نامشروع 

بایدن  جو  آقای  صحیح  نا  تماس  آن   
که  است  زن  چند  با  اوباما  معاون 
بایدن   کاندیداتوری  اعالم  درآستانه 
علیه او  دست به افشاگری زده اند0 به 

قول شاعر خودمان:
  گرحکم شود که مست گیرند

درشهر هرآنچه هست گیرند0 

مغز ما پس ازمرگ

دانشمندان براین باورند که پس ازمرگ ، 
می  خودادامه  فعالیت  به  مدتی  تا  مغز 
دهد و می تواند  جسد صاحب خودرا 
را  نکته  این  کند0  تماشا  ازفرازآن 
قلب  رگهای  گرفتگی  براثر  که  کسانی 
مرده بودند و پس از چنددقیقه دوباره 
زنده شده اند  بازگو کرده اندوگفته اند 
که پزشکان وپرستاران را می دیده اند 
که دورجسد آنها درتالش مداوای آنها 

بوده اند0

بلقیس ملکه سبا



- سال دهم صفحه 27
آزادی    شماره  111
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کاندوم جدید ساخت 
بوستون

در   شیمی  استاد  گرینستاف   مارک 
مهندسی   کالج   و  وهنر  علم  دانشکده 
رهبران  از  یکی  که  بوستون   دانشگاه 
تیم تحقیقاتی   است  درژورنال جامعه 

سلطنتی  علوم انگلستان  می نویسد:
ایدز  وبیماریهای  از اشاعه   »جلوگیری 
دیگر آنقدر اهمیت دارد که تیم مارا برآن 
تکنولوژی جدید ی را   داشت  تا اجباراً 

ابداع کنیم «  
از  پس  جدید  تکنولوژی  این  برمبنای 

کاندومی  بوستون  دانشگاه  سال  پنجاه 
را  ببازار عرضه خواهد کرد که از اشاعه 
ناخواسته   های  حاملگی  و  ایدز  بیماری 
کاندوم  کند0  می  گیری  جلو  بخوبی 
ازنوعی ماده   چرب ساخته می شود که 

نیازی به هیچگونه  لوبریکیشن ندارد0
هنوز این کاندوم درمرحله آزمایش است 
 این تیم برای بدست آوردن ماده ای که 
هم روغنی باشد و هم  حالت ارتجاعی 
داشته باشد  سه سال به آزمایش فورمول 
های مختلف و ساخت مواد پرداختند تا 

سرانجام ماده مورد نظررا ساختند0
با ساخته شدن این  باید منتظر بود که 
کاندوم  تحول چشمگیری در  جلوگیری 
همچنین  و  مقاربتی  بیماریهای  از 
روابط جنسی   و   ناخواسته   بارداریهای 

زوج ها بوجود آید0

دوروزی ها کیستند؟

مذهبی  کوچک   جامعه  ها   دوروزی 
هستند که  در خاورمیانه زندگی می کنند0

از ویژگی دین این قوم آن است که همه 
شعائر آن را مخفی نگهمیدارند و نه کسی 
می تواند به این دین  بگرود و نه کسی می 
تواند از این دین به دین دیگری   ایمان 
تعداد  از  روزبروز  دلیل  بهمین  بیاورد0 
شود۰این  می  کاسته  دین  این  پیروان 
در  میالدی   ۱0۱۷ سال  درحدود  آیین 
مصر پایه گذاری شد0ازدواج بین  افراد 
ممنوع  دیگر   جوامع  افراد  و  دوروزی 

است 0
امروزه دوروزی ها بیشتر درلبنان ، سوریه 
و لیبی زندگی می کنند0 درعکس سمت 
راست رهبر دوروزیهای لبنان دیده می 
حامیان  از  نیز  سوریه  شود0دوروزیهای 

بشاراسد هستند0

پیدایش دین 

دین احتماال از زمانی  پیداشد که انسانها 
آگاه شوند  زندگی  اسراز  از  خواستند   
- که چگونه به این دنیا آمدند و وقتی 
مردند چه برآنها خواهد گذشت 0  دین 
خدایان  پرستش  به  بیشتر  اولیه  های 
مثال  وبرای  داشت  اختصاص  گوناگون 
خدایانی  آن  وامثال  باران   یا  آفتاب  
داشتند که مورد پرستش عده ای بودند0 
ویا مردم قبل از اینکه جنگی واقعی بین 
دوقوم درگیرد به خدای جنگ  هدایایی 
کردند0امروزه  می  اهدا  قربانی    بنام 
هزاران دین در دنیا وجوددارد که بعلت 
ادیان  این  گفت  توان  نمی  آنها  کثرت 
درچه عاملی باهم مشترکند0بسیاری از 
مذاهب خدای یکتارا می پرستند وعده 
نیز پرستنده ی خدایان گوناگونند0  ای 
پیروان  ازویژگی های دین آن است که 
هردین  باورهای خودرا در نحوه  افکار و  

اعمال خود  دخالت می دهند0

حلقه نامزدی
از چه زمانی حلقه نامزدی مرسوم شد؟

آنچه دراین مورد  در تاریخ های مختلف 
دارند0  بسیاری  تفاوت  باهم  ذکرشده  
که  ها   ونیزی  شده  گفته  منبع  دریک 
الماس  ارزش  به  شانزدهم   درقرن  
را  الماس  حلقه  بودند   برده  پی 
مورد استفاده قراردادند0 اما حلقه برای 
نامزدی ازسال ۸۶0 میالدی  متداول شده 
بود0 درآن زمان  پاپ نیکالس اول  حلقه 
نامزدی را بعنوان تضمینی   برای مردی 
که از زنی خواستگاری می کرد  درنظر 
گرفت 0  در منبع دیگری آمده است که 

ازسال ۱۴۷۷ آرشیدوک ماکسیمیلیان  از 
اتریش  اولین حلقه الماس را بعنوان حلقه 
بکاربرد  مری   نامزدخود  برای  نامزدی 
وازآن پس این رسم بین اشراف و نجیب 
زنی  اگر  شد0  متداول  اروپایی  زادگان 
نامزدی خودرا با مرد بهم میزد مجبوربود 
حلقه ر ا پس بفرستد و خود او نیز به دیر 

و صومعه فرستاده می شد0
رادیو تلسکوپ چیست ؟

رادیو تلسکوپ وسیله ای است که بجای 
دریافت نور قابل رؤیت از اجرام سماوی   
دیدن  غیرقابل  که  را  رادیویی  امواج 
می  دریافت  الیتناهی  فضای  هستنداز 
کندو ازاین طریق   می توان اجرام سماوی 
را مشاهده کرد0امواج رادیویی از ضخیم 
ترین ابرها نیز عبور می کندوبهمین دلیل  
رادیو تلسکوپ در علم ستاره شناسی از 

اهمیت زیادی برخورداراست 0

عشق افالطونی چیست ؟

علمی پاسخ پرسش

او  معلم  که  بود  شده  متوجه  افالطون  
زنان   به  را  جوان  مردان  عشق  سقراط  
پدیده ای  بزرگ می داند اما  برای این 

عشق رابطه جنسی را نمی پذیرد0 
افالطون نتیجه گیری کرد که ناب ترین 
می  شکل  انسان   فکر  در  تنها  عشق  
گیرد0تکامل عشق دلخواه   یک حالت 
روحی است 0و اگر این عشق ناب  به هم 
آغوشی بیانجامد ازبین میرود0 سرانجام  
فلسفه ی افالطون  درمورد عشق ، زنان 
را نیز شامل شد0و ازسال ۱۶۳0 دراروپا  
بنابراین  کرد0  پیدا  زیادی  طرفداران 
یک  ها  امروزی  بگفته  افالطونی  عشق 
عشق پاک وعاری از روابط جنسی است  
که درآن  زن ومرد  از نظر روحی ارتباط 

عاشقانه  خواهند داشت 0

سن قانونی

سنی  شرایط  بار  اولین  برای  کسی  چه 
رابرای نوشیدن مشروبات الکلی و خدمت 

در ارتش تعیین کرد؟
درقرن یازدهم  میالدی  دراروپا ، آسیا و 
خاورمیانه  سن ۱۳ سالگی را  برای کسی 
 ، کند  خریدوفروش  را  ملکی  بتواند  که 
مشروب الکلی بیاشامد  والبته درارتش 
ها   نورمن  گرفتند0  درنظر  کند   خدمت 
درقرن نوزدهم میالدی این سن قانونی را 
به ۱۸ سالگی تغییر دادندزیرا باورداشتند 
که ۱۳ سال برای  خدمت درارتش سن 
بسیارکمی است و سرباز قدرت بدنی الزم 
ر ا ندارد0 امروز سن قانونی برای نوشیدن 

مشروبات الکلی  متغییر است 0 
برای  سنی  محدودیت  هیچ  چین  در 
ندارد   وجود  الکلی  مشروبات  نوشیدن 
برای  قانونی  سن  متحده  ودرایاالت 
نوشیدن مشروبات الکلی 2۱ سال است 0

 سیاره تیر

آیا حقیقت دارد که سیاره تیر یا عطارد  
روزهایش از سالش طوالنی تراست ؟

یا  مرکوری  سیاره  است  مثبت  پاسخ 
عطارد یا بفارسی تیر  هرسالش برابر با  
۸۸ روز زمینی است اما هرروزش  یعنی 
از طلوع آفتاب امروز تا طلوع آفتاب روز 

بعد  ۱۷۶ روز زمین طول می کشد0
سفینه مارینر ۱0 درسال ۱۹۷۴  به مدت 
سه ماه زمینی ازاین سیاره بازدید کرد و 

از نصف این سیاره که در معرض دید بود 
عکس گرفت 0

لیزربه چه معنی است؟
لیزر از حروف اول کلمات زیر شکل گرفته 

است :
 Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation
که به معنی  تقویت نوربا تحریک تشعشع 
است 0همانگونه که  ازنام  این شعاع نوری  
درمی یابیم  لیزر  خود مولد نور نیست 
کند0  می  تقویت  موجودرا  نور  بلکه 
بااستفاده از اشعه لیزر فاصله ماه تا زمین 
را اندازه گیری کردند0 جراحان  با کمک 
لیزر می توانند چشم آسیب دیده را عمل 
کنند 0 لیزر می تواند از سیمان وفوالد 

عبور کند0

حلقه های آرم المپیک
پنج حلقه آرم المپیک و رنگهای هر حلقه 

به چه معنی است ؟ 
5 حلقه نشانه 5 قاره روی زمین است که 
با روح همبستگی که در میادین ورزشی 
رنگ  اند0و  پیوسته  بهم  است  جاری 
هرحلقه و زمینه سفید پرچم که این 5 
شوند  می  ظاهر  آن  برروی  رنگی  حلقه 
برگرفته از رنگ پرچم ملتهاست 0 پرچم 
ملتی را نمی توان سراغ گرفت که یکی از 
رنگهای  حلقه های المپیک در آنها وجود 
نداشته باشد0 این آرم توسط  احیا کننده 
بازیهای المپیک باستان  یعنی پی یر دی 

کوبرتن طراحی و پیشنهاد شد0

علم ریاضی
در حوالی سال ۷00 میالدی  دانشمندان 
شمارش   برای   سمبل   ۹ از  هندی 
بار صفررا  اولین  برای  و  کردند  استفاده 
اعراب  گرفتند0  بکار  درشمارش  نیز  
این سیستم را مورد استفاده قراردادند 
سیستم  این  میالدی    ۱200 درسال   و 
ازاین  پیش  تا   0 اروپارسید  به  شمارش 
رومی  اعداد   سیستم  از  ها  اروپائی 

استفاده می کردند که صفر نداشت 0
در  انقالبی  هندیها  توسط  صفر  خلق    
را  تسهیالتی  و  آورد  بوجود  ریاضیات 

درکارشمارش  و بیان اعداد ایجاد کرد0 
دربرخی از نوشته ها آمده است که  ایرانی 
ها نیز در ایجاد سیستم جدید شمارش  
نقش داشته اند0   این نکته مسلم است 
که خوارزمی  لگاریتم وجبر را ابداع کرد  
و نام لگاریتم  از تغییر شکل نام خوارزمی 

درزبان  التین  بوجود آمده است 

تاریخ  کتابهای  از  بسیاری  متأسفانه 
خوارزمی را عرب معرفی کرده اند0

باران اسیدی
ترکیب  آب  بخار  با  آلوده   هوای  وقتی 
است  اسیدی  باران  آن   حاصل  شود  
ایجاد  باعث  ببارد  برزمین  وقتی  که 
گردد0   می  خاک  جنس  در  تغییراتی 
وقتی آب حاصل ازباران  محتوی مقدار 
زیاده ازحد متعارف اسید  باشد  )اسید 
نیتریک هیدروکلریک( به خاک وگیاهان 
آسیب می رساند0اگر اسید با آلومینیم 
موجوددرخاک ترکیب شود ماده ای سمی 
تواند  اسیدی می  باران  ایجاد می کند٪ 
ماهیت دریاچه ها  ورودخانه هارا تغییر 
به ساختمانهای  و  را بکشد  دهد، ماهی 
فلزی ، آجری و سنگی  آسیب وارد کند0

ترین  عمده  از  یکی  ها  اتومبیل  اگزوز 
دودکش   0 هواست  کردن  آلوده  موارد 
کارخانجات صنعتی نیز  در مقام دوم  قرار 

دارد0

سلولهای حسی بویایی

سلول  میلیون    ۴0 حدود  انسانها  ما 
بوهای  توانند  می  که  داریم  گیرنده   
مختلف را  حس کنند0٪ فکر می کنید 
این تعداد سلول حسی زیاد است ؟ پس  
بدانید که  خرگوش  حدود یکصد میلیون 
سلول حسی دارد  و سگها  نزدیک به یک 
میلیارد سلول حسی برای دریافت بو  در 

اختیاردارند0

 مقابله  بابی خوابی 

 اگر دراتاق خوابتان ازوسایل  الکترونیکی 
نظیر تلویزیون ،  کامپیوتر یا  لپ تاپ  یا 
آی پد  ویاتلفن همراهتان برای گردش 
دردنیای مجازی استفاده می کنید حتما 
یک ساعت قبل از خواب  این وسایل را 
ازخود  وسایل   این  زیرا   کنید  خاموش 
که  کنند   می  ساطع  رنگ  آبی  اشعه 
از  را   خواب  عامل  هورمون  مالتونین  
حتی  دارند0  می  باز  خود  وظیفه  انجام 
سه یا چهارساعت قبل از خوابیدن اگر به 
تماشای تلویزیون بنشینید و یا درمقابل 
کامپیوتر باشید  تولید مالنونین  به تعویق 
می افتد0 اما راه جلوگیری از این رخداد 
استفاده از عینک هایی است که نورآبی 
را متوقف می کنند و ازرسیدن به چشم 
ازروی  هارا  عینک  این  دارند0  می  باز 

اینترنت می توانید سفارش دهید0
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برخالف خبرهای ناراحت کننده ای که 
درباره سیل اخیر ایران شنیدیم  بی بی 
سی خبر جالبی را منتشرکرده است از 

سیل موزامبیک که دریز می خوانید:
مادر باردار موزامبیکی که از بیم سیل 
باالی  خود  دوساله  پسربچه  همراه  به 
یک درخت انبه پناه گرفته بود همانجا 

دخترش سارا را به دنیا آورد.
گردباد سهمگین “ایدای” در موزامبیک 
۷00 کشته برجای گذاشته و هزاران نفر 

را آواره کرده است.
آمیال که به تنهایی خانواده را سرپرستی 
توسط  زایمان  از  بعد  روز  دو  می کند 
این،  وجود  با  یافت.  نجات  همسایه ها 
نیست نوزادی  تنها  آمیال،  سارا، دختر 

فعالیت  عمر  یک  جایزه  فردا:  رادیو 
در  امسال  برلین  جشنواره  سینمایی 
ماه فوریه به آنیس واردا رسید، جایزه 
کسی  شاید  اما  به جا.  و  موقع  به  ای 
گمان نمی کرد به این زودی -تنها یک 
مهم ترین  فرانسه  سینمای  بعد-  ماه 
بدهد.  دست  از  را  خود  زن  فیلمساز 
آنیس واردا جمعه بیست و نهم مارس، 

در ۹0 سالگی در پاریس درگذشت

به  و  درخت  باالی  را  او  مادرش  که 
هنگام سیالب به دنیا آورده است.

“با  گفته:  یونیسف  امدادگران  به  آمیال 
پسربچه دوساله ام در خانه بودیم که به 
متوجه  اطالعی  هیچ  بدون  و  باره  یک 
هیچکس  شده.  خانه  وارد  آب  شدیم 
نداشتم  دیگری  چاره  نبود.  ما  پیش 
جز این که با پسرم برویم باالی درخت 

انبه.”

یک  در  اکنون  فرزندش  دو  و  آمیال 
اردوگاه موقتی در نزدیکی شهر دامبه 
گزارش  که  طور  آن  و  یافته اند  اسکان 

شده وضعیت جسمی خوبی دارند.

سفر  هم  ایران  به  هفتاد  دهه  در  او 
دقیقه ای  شش  فیلمی  آنجا  در  و  کرد 
ساخت ایران«  در  عشق  »لذت  نام  به 

که   )Plaisir d’amour en Iran)  
نسخه ای از آن در اینترنت در دسترس 

است.
اسکار  جایزه   20۱۷ سال  در  واردا 
افتخاری را از آن خود کرد؛ نخستین زنی 
که در طول تاریخ این جایزه را گرفت.

صدای آلمان: ۱۳0 سال پیش برج ایفل در 
پاریس افتتاح شد. امروز این برج نماد و 
نشانه پایتخت فرانسه محسوب می شود. 
و  دشنام ها  ایفل  برج  بنای  زمان  در  اما 
اعتراض های زیادی متوجه آن بود. برج 
ایفل از تاریخ ۳۱ مارس ۱۸۸۹ در ضلع 
بنا  مارس  دو  شان  میدان  غربی  شمال 
گردشگر  میلیون  هفت  ساالنه  و  شده 
از آن دیدن می کنند. بدین ترتیب برج 
جهان  معماری  اثر  پربازدیدترین  ایفل 
به شمار می رود. هر شب 20 هزار چراغ 
نورباران  را  ایفل  برج  خود  روشنایی  با 
متناسب  ایفل  برج  همچنین  می کنند. 
ویژه ای  رنگهای  گوناگون  رخدادهای  با 
رخدادهایی  هنگام  می گیرد.  خود  به 
ژوئیه،  در ۱۴  فرانسه  ملی  روز  همچون 
خواننده هالیدی،  جانی  درگذشت 

فرانسوی و “الویس” ملت فرانسه0
برج  20۱۶ سال  تروریستی  حمله  یا 

درآمد.  فرانسه  پرچم  رنگ  به  ایفل   
برج ایفل در زمان افتتاح اش با ۳00 متر 
شمار  به  جهان  بنای  بلندترین  ارتفاع 
به  آن  ساخت   ۱۸۹۹ سال  در  می رفت. 
عنوان ورودی و برج دیدبانی نمایشگاه 
جهانی به پایان رسید. در ابتدا قرار بود 
برج ایفل پس از 20 سال برچیده شود. 
تجهیزات  و  نظامی  رادارهای  نصب  اما 
برج،  این  رأس  در  هواسنجی  ایستگاه 
آن را از تخریب نجات داد0 گوستاو ایفل، 
مهندس و معمار فرانسوی، بخش بزرگی 
از مخارج ۷،۸ میلیون فرانکی احداث این 
برج را خود به عهده گرفت. او همچنین با 
دارایی شخصی خود افتتاح به هنگام آن 
را برای نمایشگاه جهانی پاریس تضمین 
کرد. اما در همان نخستین سال، پس از 
گشایش ایفل، تمام مخارج و هزینه های 
شدید  استقبال  خاطر  به  پرداختی 
شد. بازگردانده  او  به  بازدیدکنندگان 

ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از زن سیل زده   باالی درخت  زایمان کرد

انیس واردار فیلمسازموج نو فرانسه  در گذشت

برج ایفل 1۳0 ساله شد
تیم  برزیلی  ستاره  نیمار،  یورونیوز: 
بنیامین  دعوت  به  ژرمن  سن  پاری 
برای  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو، 
و  داد  مثبت  پاسخ  کشورش  از  بازدید 
وعده داد که به زودی به تل آویو سفر 

خواهد کرد.
هنگام  را  دعوت  این  نتانیاهو  بنیامین 
جمهوری  رئیس  بولسونارو،  ژائیر  سفر 

برزیل به اسرائیل مطرح کرد.
پیام  یک  در  اسرائیل  وزیر  نخست 
بولسونارو  آقای  توسط  که  ویدیویی 

در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد 
موج  قهرمان  مدینا،  گابریل  همچنین 
قهرمانی  عنوان  دارنده  برزیل،  سواری 
نیمار  نزدیک  دوستان  از  که  را  جهان 
دعوت  اسرائیل  به  سفر  به  نیز  است 

کرده است.
ویدیو  این  در  یادشده  ورزشکار  دو 
لقب  با  را  اسرائیل  وزیر  نخست 
قرار  خطاب  مورد  بی«  »بی  معروفش 
سفر  این  از  که  گویند  می  و  داده 

استقبال می کنند.

مسؤوالن  از  یکی  فرانسه:  رادیو 
مالزی  و  سنگاپور  از  آمریکا  بلندپایه 
شده  وضع  های  تحریم  تا  خواست 
پا  زیر  را  ایران  اسالمی  جمهوری  بر 
نگذارند و بر عبور و مرور کشتی ها از 

آبراههای خود نظارت کنند.
امور  در  داری  خزانه  وزیر  معاون 
آمریکا،  مالی  اطالعات  و  تروریسم 
سیگال مندلکر*، که به سنگاپور سفر 
مارس/۹   2۹ جمعه  امروز  است،  کرده 
در  که  گفت  خبرنگاران  به  فروردین 
دیدارهایی که در این هفته با مسؤوالن 
حمل  مسأله  داشت،  سنگاپور  و  مالزی 
عنوان  را  ایران  نفت  غیرقانونی  ونقل 

کرد.
های  فعالیت  از  بخشی  که  افزود  وی 
دفتر تروریسم و اطالعات مالی آمریکا 
در این منطقه بر شناخت تاکتیک های 
از  فرار  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
تحریم های آمریکا متمرکز شده است.
به گفته سیگال مندلکر، هدف آمریکا 

و  مالزیا  بلندپایه  مقامات  با  مذاکره  از 
هشیاری  از  اطمینان  حصول  سنگاپور 
آنها در برابر ترفندهای گوناگون حکومت 
ایران برای فرار از تحریمها در زمینه حمل 
ونقل نفت و عزم جزمشان برای نظارت بر 
آبراههای کشورهای  از  ها  عبور کشتی 
عبور  مجوز  صدور  حتی  و  متبوعشان 

برای آنها است.
رفینیتیو  مؤسسه  اطالعات  اساس  بر 
ایکون، یک نفتکش ایرانی اخیراً علیرغم 
تحریم های آمریکا از آبهای مالزی عبور 

کرده است.
مارس  بیستم  در  رویترز  خبرگزاری 
اعالم  نیز  اسفند  نهم  و  گذشته/بیست 
راه  از  ایران  اسالمی  جمهوری  که  کرد 
انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی و با 
استفاده از چهار نفتکش و مدارک جعلی 
به یک انبار ذخیره سوخت در سنگاپور 
نفت رسانیده است. در این مدارک ذکر 
شده بود که مبداء محموالت این نفتکش 

ها عراق بوده است.

آمریکا ازمالزی وسنگاپور خواست مواظب ترفندهای 
ایران برای فرار از تحریمها باشند

نیمار دعوت برای دیدار از اسراییل  راپذیرفت

700 هزار ایرانی به اوتیسم دچار هستند
انجمن  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
ایران گفت: هرچند آماردقیقی  اوتیسم 
در  اتیسم  طیف  اختالل  به  مبتالیان  از 
کشور وجود ندارد اما براساس پیش بینی 
سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت بیش 
از ۷00 هزار نفر در ایران به این اختالل 
دچار هستند.سعیده صالح غفاری روز ۱۳ 
فروردین همزمان با روز جهانی اوتیسم 
اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
برابر  پسران چهار  در  اوتیسم  اینکه  به 
بیشتر از دختران است، افزود: تشخیص 
و  نیست  ممکن  تولد  بدو  در  اوتیسم 
ماهگی   ۹ از  معموال  اختالل  این  عالئم 
قابل تشخیص و در 2 تا ۳ سالگی بهترین 

دوران تشخیص اختالل اوتیسیم است.
روز جهانی اتیسم به صورت یک رویداد 
آوریل  دوم  در  ساله  هر  المللی  بین 
دنیا  در سراسر  فروردین  با ۱۳  مصادف 
شناخته شده تا کشورها اقداماتی را برای 

افزایش آگاهی مردم انجام دهند.
جلب  و  عمومی  آگاهی  افزایش 
های  پژوهش  زمینه  در  مشارکت 
اقبال  و  درمان  تشخیص،  مرتبط، 
از  اتیسم  مبتالیان طیف  برای  عمومی 

اهداف برگزاری این روز جهانی است.
اولین بار در سال 200۸ این روز معرفی 
و گرامی داشته شد و از آن سال به بعد 
هر سال و یکی از ابعاد اختالل اتیسم 

مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
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خانواده  از   Cinnamon( دارچین 
Cinnamonum(  ادویه ای به رنگ  قرمز 
مایل به قهوه ای است 0 بوی خوش آن  
اشتهارا تحریک می کند0 دارچین پس 
ادویه   ترین  مصرف  پر  سیاه  فلفل   از 
درایاالت متحده  واروپاست 0 درجزایر  
وجنوب  جنوبی   آمریکای   ، کارابین  

شرقی  آسیا گیاهی  بومی است 0
برای تهیه دارچین ساقه های  درخت 
از خشک  کنند  وپس  قطع می  را  آن 
می  در  هائی   لوله  بشکل   کردن  
آورند  که می توان  آن را بصورت پودر  

درآورد و مصرف کرد0
سبب   به  دارچین   خاص  وبوی   طعم 
 Cinnamon( وجود ترکیب  روغنی آن
Bark Oil(   می باشد که سرشار ازماده  
باور  به   0 است    )Cinnamaldehyde(
درمانی   وفواید  قوی  اثر  دانشمندان  
دارچین  بسبب وجود این ماده  است 
0 از چندهزارسال  پیش فواید  درمانی 

دارچین شناخته شده است 0

اثر ضد اکسیدان

فراوان  مقادیر   داشتن  با   دارچین 
را   بدن  قوی   ضداکسیدان   ترکیبات  
محافظت  آزاد   های  ریشه  آسیب   از 
می کند0 دریک بررسی  که برروی 2۶ 
ادویه صورت گرفت  آشکار گر دید که 

اثر ضد اکسیدان  دارچین  ازسیر ،
 ، بلوبری   ،   )Oregano( کوهی  پونه   
میخک  و   )All Spice( فرنگی  فلفل 

بیشتر است 0 

سالمت قلب وتنظیم کلسترول خون

آوردن  پائین   به  کمک   بر  عالوه 

تجمع   از  دارچین    ، خون   کلسترول 
کرده   جلوگیری  خونی  های  پالکت 
وبکاهش خطر بیماری قلبی  ، دردقلب 
)Angina(  وبیماری رگهای قلب کمک 

می کند0

تنظیم قندخون

مصرف نصف قاشق مرباخوری دارچین  
انسولین  هورمون  ترشح  به  درروز 
ودرپائین   کرده  کمک  پانکراس  ازغده 
به  مبتال  بیماران  خون  قند  آوردن 

بیماری قند  نوع 2  مؤثر  است 0
است   داده  نشان  چندی  مطالعات  
به  را   خون  قند  تواند   می  دارچین 
آورد0  پائین  درصد   2۹ تا   ۱0 میزان 
سبب آن فعالیت  تعدادی آنزیم  های 
گوارشی است که  تجزیه کاربو هیدرات 
کرده   کند  گوارش  دستگاه   در  هارا 
ومقدار گلوکز  را که وارد  جریان خون 

می شود  کاهش می دهند0
سینامالدئید  ترکیب فعال  دارچین را 
برای  پوستی   بصورت  کرم  توان   می 
کرختی    ، ذحسی  اختالل  تخفیف 
وپاها   ها   دست  رفتگی   وخواب 
)آسیب  نوروپاتی  به  مبتال   دربیماران 

اعصاب(  بیماری قند  بکاربرد0

اثر برروی دستگاه اعصاب

های  موش  برروی  تجربیات 
بیماری  به  مبتال   آزمایشگاهی 
پارکینسون  نشان داد که دارچین  به 
انتقال پیام های عصبی کمک می کند، 
درمحافظت نورون ها  نقش داشته  وکار 
بخشد0  می  بهبود  را   حرکتی  اعصاب 
بیماری  دردرمان   همچنین   دارچین 

آلزایمر  نیز ممکن است مؤثرباشد0
اثر ضد میکروبی 

دارچین دردرمان  عفونت های قارچی 
دهان  )Candidiasis(  ودستگاه تنفس ،
سبب  به  گوارش   دستگاه  عفونت    
از  وجلوگیری    ،   H.Pylori میکرب 
رشد برخی میکروبها مانند  سلمونال و 

لیستریا  مؤثر است 0  
بنا بروایت  تورات  کاهن بزرگ قبل از 
انجام مراسم قربانی ها دربیت المقدس 
، روغن مقدس را  که حاوی دارچین و 
ادویه های دیگر بود  به بدن خود  می 
مالید 0 این  برای پیشگیری از انتشار 
پژوهندگان   بود0  بدیگران  عفونت 
را  نظریه   این  آویو   تل  دانشگاه 

آزمایش کرده  و آشکار ساختند  که 
از دارچین را می توان  عصاره خاصی  
ویروسی  های  باعفونت  مقابله   برای 
وآنفلو   )HIV(ایدز بیماری  مانند  

آنزای  مرغی )Avian Flu( بکاربرد0
افزون بر دارابودن  خاصیت ضد التهابی ،

 دارچین برای بهبود عملکرد  دستگاه 
ایمنی مفید است 0

وجود دارچین  دونوع   که  دانست  باید 
ونوع    )Cassia(کاسیا نوع  دارد: 

سیالن)Ceylon(  0 نوع کاسیا  

کومارین  ترکیب  زیاد  مقادیر   حاوی 
)Coumarin( می باشد0

مطالعات  نشان داده است که مصرف 
آوراست  زیان  کومارین  ازحد   زیاده 
کبد  آسیب  موجب  است   وممکن 

وافزایش خطر  بروز سرطان گردد0
نوع سیالن  به نوع کاسیا برتری دارد  
کمتری  کومارین  مقدار  دارای  زیرا 

است0
اثر  اثبات   برای  پژوهندگان   باور   به 
دارچین  دربیماریهای مختلف  وفوائد 
آن  برای سالمت  بدن نیاز به پژوهش 

های بیشتری می باشد0

تداخل دارچین باداروها :

وجود  مورد  دراین  کافی  مدارک 
ندارد0 احتمالبًا دارچین ممکن است با 
می  مشابه  اثرات  دارای   که  داروهایی 

باشند  مانند آنتی بیوتیک ، داروهای 
 ، ضدقارچی  داروهای   ، انعقاد   ضد 
وداروهای  قند   ضدبیماری  داروهای 

قلبی  ، تداخل داشته باشد0
بهتراست   دارچین  مصرف  درصورت 
زیر  را  وانعقادخون   قندخون   میزان 

نظر داشت 0

                           فوائد    ـبی شمار  دارچین

  مصرف نصف قاشق مرباخوری دارچین  درروز به ترشح
  هورمون انسولین ازغده پانکراس کمک کرده ودرپائین

  آوردن قند خون بیماران مبتال به بیماری قند  نوع 2 
   مؤثر  است 0

دکترهمایون آرام- نیویورک

-۱2۸۸( میرفخرائی   مجدالدین 
گیالنی«   گلچین   « تخلض   با   )۱۳5۱
نو   شعر  سخن   شیرین  پیشقدمان   از 
درایران وپزشک  بود0 ازگلچین  بعنوان 
بزرگترین  شاعر  خطه گیالن  نیز یاد 
بجا  شعرهای  مقدار   همین  اند0  کرده 
دانسته  ارزنده  بسیار   ازاورا   مانده  
 0 آمد   بدنیا  گلچین  دررشت  اند0000 
و۱2۹0    ۱2۸۹ سال  اورا   تولد   تاریخ 
نیز ذکر کرده اند0000 اودررشته  ادبی 
گلچین    000 نوشت  نام  دارالفنون  
سرودن   به  درتهران   تحصیل   هنگام 
داد   ادامه  ادبی   های  وفعالیت   شعر 
شیخ  ریاست   به  که  ادبی   ودرانجمن 
 000 داشت  عضویت  افسر   الرئیس  
گروه  آخرین  انتخاب   درآزمون  
پذیرفته شد ودرسال ۱۳۱2  صدنفری  
ساله   یک  ی  دوره   0 رفت  بانگلستاتن 
زبان  آموزی رادرشهر  هنلی گذراند0 
به  گلچین   دوره  این  ازپایان   پس 
دانشگاه  لندن رفت 0 ابتدا به تحصیل  
دررشته ی ادبیات  پرداخت  اما مدتی 
نگذشت  که از تحصیل  درادبیات  دست 
ومقررات  قوانین   خالف  وبه  کشید  
تغییر رشته   از  اورا  اعزام دانشجو  که 
اکیداً  بازداشته بود  به تحصیل دررشته  
پزشکی  واداشت 0 همین امر  موجب 
قطع  هزینه تحصیلی اوشد اما گلچین  
مقامات   وبواسطه  ننشست   ازپای 
خوداو  وهمچنین خانواده اش  درایران  
وبورس  هزینه   کمک  بعد  مدتی    ،
میرفخرائی   اوبرقرارشد0  تحصیلی  
شبیه به شعرهایش بود  ساده ِ، سبک ،  
بی ادعا 0 باآنکه  سایه اندوهی  برچهره 
در   ممتد  اززندگی   شاید  که  بود   اش 
توانست   می   ، گرفت   می  مایه  غربت 
دریکی  شاید   ومن  باشد   سبکروح 
ازبهترین روزهای عمرش  بااو سروکار 
پیدا کردم  زیرا هنوز  بعضی مشکالت 
خانوادگی  که بعدها  برایش پیش آمد  
تا  حضورش   بود0  ننهاده  پنجه   براو  
اندازه ای  شبیه به شعرهایش  بود که 
آسان  ومستقیم  می ماند000 او گذشته 
حرف  هم  فرانسه  قدری  انگلیسی   از 
وتند  ایرانی   بالهجه   هردورا  میزد  
تند0 در آن  زمان محیط لندن  بقدری  
اطمینان بخش بود  که بآسانی می شد  
بازکرد000  را  سرحرف  ناشناسان   با 
 ، مرگ   از  قبل  چندروز  که   کسی 
گفته  بود   دیده  بیماری  اورادربستر  
است  که همچنان  شادو زنده دل   بود

 وازمرگ بیمی نداشت  ومی گفت ومی 
سفربازپسین   برای  وخودرا  خندید 
که   شعری  آخرین  دید0  می  آسان 
سروده  آذر(   ۶( نوامبر    2۱ درتاریخ  

است  این سخنان را  تأیید می کند:
دادند دگرانم  زخون  شیشه  تا  دوسه 
تا ماه  دگر  بیهده جانم دادند دو سه 
 این چنین  بخشش کم مایه بپرسیدچرا؟
بس نبود آنچه  بیک عمر نشانم دادند؟
اینهمه رنگ  دل آرا که جهان راست چرا
دادند یرقانم   ، بچشمم  کشیدند  کج   
سرزنش کم کن اگر نیست مرا باروبری
شصت سال است که چون شاخه تکانم دادند
بودم محصل  که  زمانی  پرستار  ای 
دادند هیجانم  چندی  چوتو  دلبرانی 
می شمری ها  چه  تو  نبینم  پرستار  ای 
دادند وزیانم  رفت  زکف  سوداگربود    
خوشم ای دل که  دراین بتکده ی  بی بت ومی
دادند ضربانم  وساقی   می   باخیال 
 هم اتاقم دوسه شب دردکشیدو دررفت
دادند   چمدانم  بجای  تابوت  گفت 
اما    ، زیست  دردیارغربت  سال  چهل 
می  کودکیش  سرزمین   به  دیار   آن 
 ، ریز  باران  آسمان  همان    0 مانست 
وآیا  راداشت  سرسبز  طبیعت  همان  

بدین سبب نبود  که او دل از آن بر نمی 
کند  ورخت ازآن دیار نمی کشید؟ آری 
گلچین گیالنی  کودکی وسرزمینش را  
باخود از گیالن به انگلستان  برد وازاین  
رو احساس غربت نکرد  وتاپایان عمر  
بیاد  گاه   گاه  وبااین همه   ماند  کودک 
خانه  ای می افتاد  که دربامدادجوانی  
باحسرت  یاد  واین   بود  گفته  ترکش 
می  بیدار  دردلش  را  بازگشت  سوزان  

کرد0
یک روز دوباره خانه خواهم رفت

درخواهم زد  چو مرد بیگانه
خواهی پرسید کیست پشت در؟

خواهم پرسید  کیست درخانه؟
آری - یک روز خانه خواهم رفت

درخواهم زد چومرد دیوانه
دیوانه تری به خشم خواهدگفت

او دیگر نیست  توی این خانه
 یک روز دوباره  خانه خواهم رفت

اما، اما کجاست آن خانه؟
نه مادر، نه پدر، نه در000

آیا همه چیز  بود افسانه؟ 
شعرنو  نخستین    ۱۳2۳ درخرداد 
درمجله سخن بانام » باران«  از گلچین 
گیالنی چاپ می شود اما باران  باوجود 

ظاهر نیمائی  درواقع  شعرنو به تعبیر  
مدرنی  بحرطویل   0 نیست  نیمائی 
است  با مضمون  احساساتی وکم ژرفا، 
بافضائی بارانی ولطیف وواژه هائی  که 

عمومًا  دم دستی وساده  است ۰ 
عبدالحسین زرین کوب  دراین باره می 
بنام  امروز   آنچه  بااین همه     «: گوید 
شعرنو خوانده می شود  محدود به این 
اوزان نیمائی نیست ، تفنن ها  درآن راه 
یافته است  وتجددها0 چنانکه مجاهد  
شکنی   قالب   دراین  دیگر   وکامیاب 
عبارت بوده است  از تجربه  مجدالدین  
قطعه   0 گیالنی(  )گلچین  میرفخرائی  
مشهوراست   نمونه  یک  که  او   باران 
دراین باب توفیقی است  درتلفیق  بین 
آهنگ  ومعنی درشعر  بدون  پای بندی  
به سنت « 0000 باید  به تندری که از ته 
دل  میغرید  واز شر تردید  می پرسید:

ای تیره آسمان
  جز نام چیز دیگر ماند  دراین جهان ؟  

با نام نیز می رود  از یاد روزگار

***
کتاب گلچین  )مهروکین(  نام دارد0

نقل از فرهنگ معاصر - هوشنگ اتحاد 
صفحه ۴۸۶ 

گشتی ردمیان کتابها

مجدالدین  میرفخرائی ) گلچین گیالنی(

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

مجدالدین میرفخرائی زمانی که ازایران رفت
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تقاضای  هیتلر ازرضاشاه 
بین  جهانی   دوم  جنگ  درجریان 
هیتلر   آدولف    ، ومتحدین  متفقین 
کرد   تقاضا  ازرضاشاه  خاضعانه  
جنوب  های  جاده  تمام  دستوردهد  
شوند  خراب   ایران  شمال   به  ایران  
واصوال  کلیه  ارتباط  جنوب به شمال  
قصد  متفقین   چون  شود   قطع  ایران 
مهمات   و  اسلحه  طریق   ازآن  دارند  
رضا  بفرستند0  روسیه  به  تانک  حتی 
را  کاری  چنین   : گفت  درجواب  شاه 
کلیه  هزینه  نخواهد کرد  چون  هرگز 
هیتلر  واز  است0  کرده  پرداخت  را  
با  مقابله  رابرای  دیگری  راه  خواست  
متفقین درنظر بگیرد0 و هیتلر چاره ای 

جز پذیرفتن حرف رضا شاه نداشت 0

نقش فیل  دردهه پنجاه
این فیل  آن  حیوان بزرگ که بچه اش 
 0 نیست  دارد   وزن  گرم  کیلو  سیصد 
فیل حیوان  ، چشمانی بسیار  کوچک 

دارد  که شعرا گفته اند:
ازتنگی چشم فیل معلومم شد

 آنانکه غنی ترند محتاج ترند
عبارت  این  نیز  عوام   درمیان  حتی  

رایج است : » فیل وفنجان!!«
باین ترتیب فیلی که مورد بحث ماست  
فکروعقیده  یک  از   طرفداری  مقصود 

است 0
که  هست   یادشان  ساالن   بزرگ 
فیل   آنلو  زاده    تقی  گفتند  می 

فیل  فرانکو  ومنصورالملک   است  
برلن   زبان   فارسی  ی  وگوینده  است  

جرمنوفیل است 

یک سند تاریخی
پشت  کشورهای   مقیم  های  دیپلمات 
ی  شده  آزاد  و  دیروز  آهنین   پرده 
امروز  سرگرمی هائی دارند  وداشتند  
لندن   مقیم  کشورهای  سفرای   که 
آن  از  وتوکیو   وواشنگتن  وپاریس  

امتیازها  برخوردار نیستند0
از تعطیالت  آخر  بخاطر دارم  دریکی 
هفته  سفیر یونان  ، رؤسای  هیئت های 
سیاسی  مقیم صوفیارا  را به سالونیک  
واقع در مرز یونان  وبلغارستان دعوت 
یونان   باستانی  وآثار  ها  خرابه  تا  کرد  
را به ما نشان دهد ویک تعطیالت آخر 
هفته  را با همکاران خود بگذرانیم 0 ما 
از صوفیا  فاصله دویست کیلومتری  تا 
اتومبیل  با  را  )سالونیک(   یونان   مرز 
ولی   رفتیم  خودمان   مرسدس  های  
با  همه  اینکه   برای  میزبان   آنجا  در 
دریک   مارا  باشیم   وجور  جمع  هم 
برای  و  نشاند  مجهز   بزرگ  اتوبوس 
برد0  وتاریخی  باستانی  آثار   دیدن 
درراه  دراتوبوس  من در کنار دیپلمات  
اگر  پرسید   من  از   0 بودم  آمریکایی 
وزیر  نخست  با  لندن   در  شما   سفیر 
انگلیس  در  خصوص موضوعی  صحبت 
کند  سایر سفرای  ایران در کشورهای  
دیگر درجریان  آن مذاکرات  قرار می 

گیرند؟  درجوابش  گفتم  اگر موضوع 
داشته  کشور  با   تباطی  ار  مطروحه  
خیر0  اینصورت   ودرغیر  بلی  باشد  
سولیوان   مذاکرات   از  تو  آیا  گفت  
سفیر آمریکا  در تهران  با اعلیحضرت 
اطالعی داری ؟  جواب دادم خیر0 گفت 
کار   ی  وشیوه  روش  آمریکا   در  ولی  
از  مثاًل  من  است  وگفت  طور دیگری 
تمام مسائل  سیاسی جهان  در هر نقطه 
ای که باشد  بااطالعم  وما که در صوفیا 
سفیرمان   مذاکرات   از  حتی  هستیم  
درتهران با شاه ایران  بااطالع هستیم  
وچنین گفت :»  برداشت من  از بحث 
بی نتیجه ی سولیوان با شاه  این است 
ترین  پرست  وطن  شما   پادشاه   : که 
زمامدار روی زمین است 0 او جز اعتال 

و ترقی  کشورش  فکر دیگری ندارد0
)درتصویر زیر نمایی از شهر سالونیک  

یونان  را مشاهده می کنید0(

محمد مسعودرا چه کسی کشت؟

بسیاری  مسعود   محمد  مرگ  از  پس 
اوقلمدادکردند  مرگ  مسئول  درباررا 
مشکل  السلطنه   قوام  با  مسعود  اما 

داشت نه بادربار0 
محمد    ۱2۳25 مردادسال    25 روز 
مسعود  دست به یک اقدام  تهورآمیز زد 
ودرصفحه اول روزنامه اش اعالم کرد:

برای  سند   این  موجب  به  اینجانب 
تعهد  می  به مملکت  وجامعه  خدمت 

به  ریال   میلیون  یک  مبلغ  نمایم  
خود  ویا ورثه کسی  بپردازم  که قوام 
یعنی  زمامداری   رادرزمان   السلطنه  
قبل از سقوط  کابینه اش معدوم نماید0

محمد مسعود  بخاطر  مطالب روزنامه  
» مردامروز«  اغلب متواری بود  وروزی 
که چنین  اعالنی را نوشت  مخفی شده 

بود0
درسرمقاله  این شماره ی روزنامه  وی ، 
خطاب به  ملت ایران  بشدت  ازاعمال 
آن  کرده وضمن  انتقاد  السلطنه   قوام 
نوشته بود:»  ای گرسنه  بی نوائی که می 
گوئی  از جان خود سیر شده ای  حاضر 
به انتحار هستی ، ای مظلوم  بدبختی  
حاکمه   هیئت  این  وجنایت   ظلم  که 
می  اگر   ، کرده  حرام   برتو  را  زندگی 
خواهی  با چند نخود تریاک  خودکشی 
کنی  من یک میلیون ریال به توخواهم 
پرداخت اگر یکی ازعاملین  بدبختی ، 
یکی از خائنین  بزرگ کشور ، یکی از 
وتیره  گرفتاری  اول  درجه  مسببین  
روزی  کنونی مملکت  را معدوم نمائی0  
»۰ است  السلطنه  قوام  شخص  این 

مردامروز   مدیرروزنامه  مسعود  محمد 
 -   ۱۳2۶ بعد-   سال  ماه  بهمن  در22 
چاپخانه   مقابل  اکباتان   درخیابان 

مظاهری ترورشد0
زمان  آن  سیاستمداران   از  بسیاری 
وطن   مردان  از  یکی  را  السلطنه  قوام 
پرست می دانند که باعث فریب روسها 

و سرانجام نجات آذربایجان شد0 

گوانگون
ناصرامینی - پاریس

شش اصل ضروری برای زندگی سالم از 
دیدگاه طب سنتی شامل :

خواب   -۳ وسکون  2-حرکت  ۱-هوا 
وآشامیدنیها  ها  ۴-خوردنی   بیداری 
غیر  مواد  ضروری  دفع  مواد  5-جذب 
)حاالت  نفسانی  ۶-اعراض  ضروری 
روحی وروانی مثل خشم وغم ونگرانی 
خواب  مورد  در  گذشته  مقاله  در  و...( 
 بیداری  ،شرایط خواب خوب  و بیداری 
مقاله  این  .در  شد  ذکر  مطالبی  مفید 
بحث را در مورد هوا   ،خصوصیات هوای 

خوب شروع می کنیم.
وبازدم  دم  اولین  نوزاد  وانجام  باتولد 
حیات مستقل انسان بر روی کره خاکی 
انسان قادر  . بدون هوا  شکل می گیرد 
به ادامه حیات  واستفاده از مواد غذایی 
ومرگ  نیست  وحرارت  انرژی  وتولید 
وبازدم  دم  در  که  .هوایی  فرامیرسد 
جابجا میشود مقداری از حرارت اضافی 
وتعادل  کرده  خارج  را  شده  تولید 
تغییر  کند  می  حفظ  را  بدن  حرارتی 
می تواند  مختلف  اوقات  در  هوا  درجه 
زند،همچنین  برهم  را  بدن  تعادل 
آب  شرایط  در  خاص  مسایل  رعایت 
ونهایتا  بدن  حرارت  حفظ  در  وهوایی 
نقش  بیماری ها  پیشگیری  و  سالمتی 
روح  به  نسبت  هوا  طبع   . دارد  مهمی 
است  وکار  بسیار سردتر  انسان  وروان 
پاالیش ، ترویح وجلوگیری از احتباس 
تدابیری  شامل  دارد.هوا  برعهده  را 
جهت حفاظت از بدن از طریق رعایت 
هوای استنشاقی پیرامونی است .هوای 
کشیدن  نفس  که  است  آن  خوب 
هر  در  هوا  بهترین  و  نسازد  رامشکل 
ی  هوا  وحرارت  سرما  لحاظ  از  فصل 

منطقی با مزاج آن فصل باشد .
هوای پاک از دیدگاه طب سنتی ایرانی 
آالینده های  به  آلوده  که  است  هوایی 
مورد  در  نباشد  فیزیکی  شیمیایی  و 
 ، خوب  هوای  فیزیکی  های  آالینده 
گرد  غبار  از  عاری  که  است  هوایی 
وبخار ودود باشد به طوری که ستارگان 
کم فروغ آسمان به راحتی دیده شوند .
باید  شیمیایی  های  آالینده  نظر  از 
محل  انجیر  و  گردو  ،  درختان  از  دور 
تره  مثل  وداروهایی  سبزیجات  کشت 
وکرچک باشد همچنین دور از مرداب 

ها  جنگل ها  فاضالب ها باشد .
بین  ومحبوس  پست  های  زمین  هوای 
دره هاکه سرعت گرم ویا سرد میشود 

 نامطلوب است.
وسقف  دیوارها  بین  محبوس  هوای 
های  آهکی وبنا  دیوارهای  بخصوص 
عاری  باید  وهوا  است  نامطلوب  نوساز 

از بوهای ناخوشایند باشد .
بوزد  محیط  در  نسیمی  گاهی  اگر 
مناسب است ، سالم ترین هوا ، هوایی 
است که موافق مزاج  طبیعت آن فصل 
وسرمای  افراط  مثال  عنوان  به  باشد 
بیش از حد در زمستان ویا تفریط  گرم 
را  هوا  زمستان  در  حد  از  بیش  بودن 
تمام  مورد  در  .واین  میسازد  نامطلوب 
مزاج طبیعی وخاص  که هریک  فصول 

خود رادارد ، صادق است.
هوای پاک انرژی ها را افزایش می دهد 
آورد  می  ارمغان  به  ونشاط  ،  سالمتی 
انرژی  میشود  موجب  آلوده  وهوای   .
وفرد  یابد  کاهش  وکبدی  قلبی  مغزی 
میسازد  مختلف  بیماری های  رامستعد 
شهری  ماشینی  زندگی  امروزه  .گرچه 
تسهیالتی برای بشر فراهم کرده اما در 
بهمراه داشته  را  آلودگی هوایی  مقابل 
که اغلب شهر نشینان را بامشکل روبه 

رو کرده است.
تاثیر هوا بر بدن
۱- هوای گرم : 

سمت  به  خون  :خروج  معتدل  گرم 
بیرون بدن  سرخی پوست

خلط  گداختن  معتدل:باعث  غیر  گرم 
هاوسستی بدن میشود

،زردی  شدید  :گداختن  افراطی  گرم 
ادرار  زیاد،کاهش  ،تعریق  چهره  رنگ 

،ضعف هضم وتشنگی مفرط میشود
2-هوای سرد :

نگهداری  هضم  ،تقویت  بدن  استواری 
پوست  ،خشکی  بدن  در  رطوبت ها 
)بعلت  مدفوع  ،کاهش  ادرار  ،افزایش 
مقعدوتبدیل  های  ماهیچه  انقباض 

بخش آبکی مدفوع به ادرار(
۳-هوای مرطوب :

نرمی پوست وطراوت و  شادابی
۴- هوای خشک:

بهمراه  را  مردگی  وپژ  پوست  خشکی 
دارد .

الزم است برای بررسی تاثیرات فصول 
،هوای مناسب در هر فصل ، یاد آوری و 
اشاره ای به مزاج فصل ها  وخصوصیات 

فصول داشته باشیم.
باعث  است  معتدل  بهار:فصل  فصل 
میشود  رخسار  وسرخی  خون  اعتدال 

.در این فصل خلط های راکد به جریان 
بروز  مزمن  بیماری های  افتند  ،  می 
می کند . بخصوص اگر در زمستان زیاد 
خورده وورزش نکرده باشند . جوش ، 
کلی  وبه طور  دماغ  و خون  دمل  انواع 
وخواب  شده  ایجاد  خون  دگرگونی 
آلودگی افزایش می یابد  وجنبش های 
ها  گرمی  وروانی  خوردن  بدنی  مفرط 
می کند  بهترین  تشدید  را  مسایل  این 
) ،حجامت  )فصد  خون  کردن  کم  کار 
است.این  نوشیدن  وکم  خوردن  وکم 
بهترین  کودکان  نوجوانان  برای  فصل 
که  هاست  دموی  جان  وبالی  فصل 
تجربه  نیز  و.......را  آلودگی  خواب 
فصل  هم  ها  سوداوی  .برای  می کنند 

مناسبی است .
فصل تابستان

نیرو کاهش  باعث  آن  گدازنده   گرمای 
،زردی طبیعی  های  کنش  شدن   وکم 
دستگاه وضعف  بیخوابی   رخسار 
 گوارش میشود .در تابستان های خیلی
است شایع  ها  تب  الغری  انواع   گرم 
نمی شود طوالنی  تابستان   بیماریهای 
خلط دفع  و  پختن  به  قوی  افراد  در   و 
ضعیف افراد  در  می کند  کمک   فاسد 
باعث ضعف بیشتر  حتی مرگ میشود.
و باعث  ، پیران  شادابی  فصل   تابستان 
صفراوی افراد  در  متعدد   مشکالت 
پرهیز ها  ازگرمی  باید  که   میشود 
مثل معتدل  مرطوب  های  خنکی   وبه 

.هندوانه  خیار رو آورند
:پاییز

یابد می   تغییر  هوا  طبع  فصل  این   در 
 نیروی فرد ازتابستان،تحلیل رفته است
هوا سردی  بعلت  سوخته  های    خلط 
میوه مصرف  میشود  محبوس  بدن   در 
بیماری ها وبیشترین  یابد  می   افزایش 
میآورد ارمغان  به  فصل  این   را 
افزایش مفصلی  بیماری های   انواع 
وکمردردو...رابیشتر مشاهده می کنیم
 این فصل باعث دردسر سوداویها ست

 حجامت می تواند به آنها کمک کند
:زمستان

 دراین فصل گرما به درون بدن می رود
غذاهای وبیشتر  کمتر  میوه   مصرف 
استراحت غذا  از  میخورند  بعد   سبک 
 وبه وسایل گرما زا پناه میبرند دستگاه
وهضم رادارد  حالت  بهترین   گوارش 
های بیماری  فصل  این  در  است   قوی 
الریه ،ذات  گلودرد   ، زکام   بلغمی 

پشت  بیماری های و  پهلو   دردهای 
 عصبی به ویژه افسردگی سکته وصرع
 وخشکی پوست شایع است .این فصل
میانساالن پیران  راحتی  دردسر   مایه 
.  بدترین فصل برای بلغمی مزاج هاست
خنک هوای  به  نیاز  ها  مزاج   صفراوی 
 وتازه همیشگی دارند .بلغمی ها هوای
را می پسندند  کمی گرم  کمی خشک 
 وگرمای کافی  ، لباس مناسب در هوای
.دموی میشود  توصیه  آنها  به   مرطوب 
به به هوای گرم ودر گرما   ها در سرما 
گرم هوای  دارندواز  نیاز  سرد   هوای 

.ومرطوب باید پرهیز نمایند
: توصیه ها برای استفاده از هوای پاک
 به صورت هفتگی شب را خارج از شهر

. ودر دامان طبیعت تنفس کنید
 ساعتی از روز را به پیاده روی در پارک

.  و مناطق باهوای مناسبتر بپردازید
 باکاشت گیاهان  و درخت های مناسب
را درختکاری  سنت  زندگی  محل   در 
کاشت مان  نیاکان  چراکه  دهیم   رواج 
 هر درخت را کاشت درختی در بهشت

. میدانستند
دامان در  طوالنی  تعطیالت   در 
ویا حتی در ییالقات  ویا  ها   کوهستان 
 دل کویر فرصتی برای ترمیم  بازسازی
فراهم تنفسی  ها  سیستم  ریه    تغییر 

.سازیم
 دستور تنفس طبی:در حالت نیمه دراز
و بکشید  عمیق  کامال  ،نفس   کشیده 
 ریه های خود را از هوای تمیز پر نمایید
 به مدت پنج ثانیه نفس خود را حبس
ثانیه  کرده وسپس به آرامی حدود ده 
مکث ثانیه  یک  دهید  رابیرون   نفس 
تنش شرایط  در  کنید  تکرار  بار   وده 
بهره گیرید این روش تنفس عمیق   از 
 حتی در شرایط معمولی نیز به آرامش
 شما کمک خواهد کرد .بهر حال تنفس
اثرات می تواند  برآن  تمرکز   عمیق  و 
وروانی جسمی  سالمت  در   مفیدی 
 افراد داشته باشدوبکوشیم تا با تمرین
و درست  تنفس  عادت  عمیق   تنفس 
مفید اثرات  واز  کرده  راایجاد   کامل 
 آن بهره مند شویم . وامیدوارم که در
 آینده به ادامه مباحث مربوط به شش
 اصل ضروری برای زندگی سالم وایجاد
 سبک وروش زندگی سالم ادامه دهیم

...... تا بعد
ادامه دارد

     دکتر سیمین ملک افضلی

آشنائی با طب سنتی ایران
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       ردرپندنیلی    شعروزغ ل

نادرنادرپور

خطبه ی بـهاری
بهاربانفس گرم بادها آمد

زمین جوانی ازاوجست وآسمان ازاو
گلوی خشک درخت

چنان فشرده شد از بغض دردناک بلوغ
که برگ ، سربدرآورد چون زبان ازاو

بنفشه ، بوی سحرگاه خردسالی را
به کوچه های مه آلود بی چراغ آورد

نگاه نرگس -) همزاد خالی خورشید(-
به راه خیره شدوصبح را به باغ آورد

طالی روز در آئینه های جوی چکید
چمن زروشنی وآب ، تاروپودگرفت

شکوفه ها همه چون پیله ها شکافته شد
هوالطافت ابریشم کبود گرفت 

ایا بهار ، اال ای مسیح تازه نفس
که مردگان نباتی رابه یمن معجزه ای ، رشک زندگان کردی

نهال الغر بیمارراشفادادی
درخت پیرزمینگیرراجوان کردی
ایا بهار ، اال ای بشیر تازه ی طور

ایا پیمبر فصل
تو ، ای که آتش نارنج رازشاخه ی سبز

بیک نسیم ، برافروزی و برویانی 
سپس بحکم عصائی که سرسپرده ی تست

شکاف دردل امواج نیل  شب فکنی
که تا قبیله ی خورشید رابکوچانی

مرابه وادی سرسبزخردسالی بر
مرابه خامی آغاززندگی بسپار

ایا بهار، اال ای بشیرتازه ی طور
ایا بهار اال ای مسیح سبز بهار!000

یحیی آرین پور

رتاهن ی بـهار
بهـــــارآید ، بهارآید نگفتم؟   نوآیین روزگار  آیــــد نگفتم ؟
جهان خنده روسرمست وشاداب     بسی بهتـــر زپارآید ، نگفتم؟

***
برون آیند از خلوتگـــــه خاک نگفتم سبزه ها سرسبزوچاالک 

به تن پیراهن گلگون زند چاک؟ نگفتـــم نوعروس گل  زشادی 
***

ره آوردش همه رنگ وهمه بوی ، بهارآیــد ، بهاری نغزو نیکوی ،  
عبیر آمیـز گل ریزد به هرسوی  خیال انگیز نقش آرد به هرجای 

***
بهارآمد ، کنون  دنیا جوان است                 جهان گوئی  بهشت جاودان است
دِل پُردردمن  وقف   خزان  است طبیعت شـاد ومردم  زنده ، اما 

***
زند در مراهـــم می  بدلجوئی  بهاری این چنین باحشمت وفر  
نهـــــددرکلبه ام پا باردیگر؟! ندانم لیک کاین فرخنده مهمان   

 م۰ پرتو

ژمده هک آدم بهار
هواشده دلپذیر سبزه وگل بی نظیر

باغ شده الله زار، مژده که آمدبهار  
دشت گلستان شده ، الله به بستان شده

بلبلکان صدهزار، مژده که آمدبهار  
کبک دری  پیش جفت، این سخن نغزگفت   

       گذشت فصل شکار، مژده که آمدبهار
برزمین  زده  ببین خیمه  ابربهاری 

      قوس وقزح بین نگار   مژده که آمدبهار
سفره هفت سین ما نُماد آیین ما 

        جلوه کند بی شمار مژده که آمدبهار
مجلس جشن وسرور، هرطرفی شمع ونور

پری  رخان     گلعذ ار، مژده که آمدبهار
صبحگه فروردین ، پرتو خوش ایده بین

که ســردهد این شعار، مژده که آمدبهار

رشید یاسمی

انقالب بهاری
تابگیتی انقالبی  سهمگین برپا کند ابرآذاری دگر ره ُغّرش وغوغا کنــد 
ریزشش پیران دشت وباغ را برناکند غرشش برخفتگان خاک بیداری دهد 
راغ پرغلمان کند گلزار  پر حورا کند جویها پرشهد سازد باغ پر طوبی کند 
نه تراخوشبخت سازد نه   ترازیباکند کوه راگوید که این آکنده گنج سیم ناب 
تاکه بستان  رانهان در مفرش خضراکند گنج بستانم  زتو بربوستان ســازم نثار 
اززمرد جامه بخشد وز  گهر کاال کند زان سپس باران فروردین بپاداش ترا 
روی زی بُستان نهد برگلبنان آواکند ابرآذاری  دوکف  پر    لؤلوی الالی بحر 
نوگالن خندان کند موسیچگان گویا کند برگ ها زیبا کند ، اشجار با نیرو کنــد 
بی تفاوت  جامه ها ازنیلگون دیبا کنـد گاِه آن آمد  که هر پست وبلندی برزمین 
نه دگربادخزانی  تنــــدی صفرا کند نه دگر سرمای دی  برناتوان  سختی کند 
روزگار نیک بختی        روزوش باالکند شامگاه تیره بختی شب صفت کوته شود 

چون منوچهری هزاران چامه ی شیوا کند درامیـــد وصل آزادی » رشیدیاسمی« 

حسین توکل )واله(

بهاران خجسته باد
خندید وغنچه  درخت  شکوفاشد 
وعید خرم  بهـــار  ازره  رسید  
بیـد زد  خیمه  جویباران  بطرف  
روئیـد پونـه  گل   روان  آِب  لِب 

وشادوسرمست خرسندباش  گنون 
ازدست فرصت  بهاران  دراین  مده 
وُخــرم سبز  بهــــار  هنگام  به 
مرهـم ازعشق   ، دل   ریش  بر  بنه 
کم ی  غصه  و  نبود  رنج  مبـــــر 
غم؟ چرا   ، را  کوته  عمـــر  چراغ 
است دربهار   زندگانی   صفـــای 
آشکاراست هرجا  به  سرسبزی  که 
هــزاراست ازبانک  پُرنغمه  چمن 

است کردگار  لطف   ، عشق  و  بهـار 
شیرین ازخنده  کن  کام   ، شادی  به 
ونسرین آزاد  نگربرســـــوسن  
ریاحین ها،گلها،    بوته   ، درختان 

دیدارتسکین بدین   ، ده  دل  غــم 
توانی می  گر  راشــادکن  دلی  وشادمانی    سرور  فصــــل  دراین 
نهـانی مهــر  و  ظـاهر  صفـای  ومهـــــربانی  ولطف  ورز  محبت 
وجودت بی گزند ازگشت گردون بادمقــرون  درستی،    تن  با  تنت 
بزی  درسایه ی یزداِن بی چون همایون  وعیدت  خرم  بهــــارت  محمودخان صبا-ملک الشعرا

بهار*
بیابباغ ای صنم بهل همــه کارها پِرگل وسنبل شدست یکسره گلزارها 
قافله ی روم وچین بردِر شهـرآمدند  فکنده بر کوه ودشت  زهرطرف بارها
به بارهاش اندرون زمشک خروارها باد ِز شهِر تتـار  رسیدو  بگشـود بار 
کبودووسرخ   وبنفش  ازبِر ُکهسارها از َحِد چین  تا بروم یکی کمان  شد پدید 
پیکارها کوه سـاخته  البرز  وزبِر  ور  بادشــده حمله  تیغ  ابربرآورده 

زبرجدین پودهاش زمردین تارها بادصـبا چادری  فکند  هرتل  برسِر 
بهاررادیده ام   به عمرخود بارها هیچ   بهاری   نبود  چنین نوآئین ، که من 
درگلوی مرغکان   تعبیه مزمارها بادخوش  فرودین کرده بوقت سحر 
تهــی زاندوه ها  مصون زآزارها باددِل   روشنت  باد      تن َفُرَخت 

* بخشی از قصیده بلندی که » محمودخان صبا- ملک الشعرا)۱۳۱۱-۱22۸ 
ه0ق( دروصف بهار ومدح ناصرالدین شاه سروده است 0

شهناز اعالمی

نجوای رشاب

ای یگانه 
بازهم بهار آمده است

مرابنوش عاشقانه

من چکیده ام زمهرخوشه
دروجودمن نهان شده است گریه 

گریه ، های های

نمی کنم نهان زتو
مراغمی است

بَبرَخبر بدو
بدو که جان من ازاوگرفته  پای

بگو به تاک
هنوز ازخیال او پُرم

تمام خوشه های هستَیم که خون شده است
مست اوست

بگو بدان زمن کشیده دست 
که من هنوز عاشقم

که مانده ام بدان سبک سری ، به عاشقی
سخت پابجای

    محمودکیانوش

بهار
می چکد بردامن رنگین خاک شبنمی آهسته ازچشمان برگ  
نازخنـــــدی خوابنــاک گل می افشاند بچشم آفتاب  

***

ناگهان از جای می خیز نسیم   شادمیرقصد میان شاخسار
گفت وگویی نرم میلغزد بگوش                    » هان ، بهار؟«  »آری بهار«
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      اونمی دانست که برای شنیدن این 
حرف ازدهان اوطّی هفته ای که گذشته 
بود خواب وآرام نداشتم،ازاین روبدون 
وجودم  دادم،باتمام  پاسخ  درنگ 
ودرکمال اشتیاق عشقت  را می پذیرم 
وبه آن احترام میگذارم،یقین دارم که 
درکنار تو به یک زندگی آرام ودلخواه 
کمتر  زمان  تااین  رسید،من  خواهم 
وآشنایان  دوستان  میان  از  دختری 
تو  شایستگی  به  را  بستگانمان  وحّتی 
ام،رفتاروگفتارموقرانه وسنجیده  دیده 
بُرده  ومادرم  پدر  از  دل  حّتی  تو  ی 
ما  درمنزل  که  است  ،کمترروزی  است 
این  به  نیاید،باید  به میان  ازتو  صحبت 
نکته نیز اشاره کنم که تعریف وتمجید 
من از تو،نه به خاطر ارضاءشدن غرورم 
کرده  ازمن  تو  که  است  تعریفی  از 
خوددانسته  عشق  ی  شایسته  ومرا 
از  وچه  ازنظراخالق  چه  الحق  ای،بلکه 
نظیری  بی  نشودگفت  اگر  نظرذکاوت 
نظیری  کم  که  میگویم  جّد  به  ولی 
نیست،  من  ی  وگفته  باور  تنها  واین 
دبیرستانی  ومسئوالن  ومادرم  پدر 
نیزکه درآن مشغول تحصیل می باشی 
دید یک  از  نه  دارندومن  اذعان  آن  به 
که  استاد  یک  جایگاه  از  بلکه  عاشق 
این  بودم  نُه سال آزگارمراقب رفتارت 
نیز  تو  به  من  وعشق  میگویم  چنین 
است،سپاس  باورها  همین  ی  برپایه 
بپذیر،ضمنًا  ای  کرده  که  مراازانتخابی 
پیشنهادم این است حال که از کسوت 
وخودی  آمده  بیرون  استادشاگردی 
تعارفات واحترامات  از  ایم دست  شده 
بشویم.                                                                                                                                            تر  وخودمانی  برداریم  زاید  

    
        گفت: با پیشنهاد تو کاماًل موافقم 
پاسخ  خواهدشد،ضمنًااز  ورعایت 
بسیارخوشحالم،دغدغه  تو  مثبت  
برای  من   ونگرانیهای  خیال  ی 
عشق  که  بود  تواین  به  عشقم  ابراز 
چشمان  پیش  دنیا  مرانپذیری،آنگاه 
صورتی  میشدودرچنین  سیاه  من 
سوختگی  ودماغ  شدن  بور  فرط  از 
تو  نزد  درس  فراگیری  به   بود  محال 
آیا پدر  ادامه بدهم،ازاینها که بگذریم 
تودر  به  نسبت  مرا  عشق  ومادرتونیز 

چنین شرایطی که من وتوداریم پذیرا 
خواهند بود؟

پدرومادرم  نگران  گفتم:          
گفته  ازاین  پیش  که  نباش،همانگونه 
ام،اغلب اوقات که درباره ی تودرمنزل 
آنان  میشود،ازهردوی  ماصحبت 
تنها  نه  اند،نازنین  گفته  که  ام  شنیده 
زیبا ودوست داشتنی  ای  دارای چهره 
دارای سرشت  نامش  مانند  بلکه  است 
پیش  راستی  به  هست،آنان  نیز  زیبا 
تو  ،عاشق  توشوم  عاشق  من  آنکه  از 
شده اند،انگار تو دخترشان هستی،آیا 
دراین چندسال متوّجه ی برخورد آنان 

با خودت نشده ای؟
باشنیدن  درحالیکه  نازنین          
لبانش  برروی  لبخندی  من  سخنان 
از  اش  بودودرچهره  بسته  نقش 
دقایقی  هاونگرانیهای  دلواپسی 
آرامی  نبود،نفس  اثری  پیش 
بی  خو ر بسیا ر د ما و ر پد : گفت و کشید
داری،پدرومادربزرگم همیشه از خوبیها 
یاد می کنند،آنان  وبزرگ منشی شان 
ازپدرو مادرم که ناکام درسنین جوانی 
بزیر خروارهاخاک رفته اند به تلخی یاد 
خوشبختی  درآرزوی  میکنندوهمواره 
دختر  یادگار  تنها  بخیری  وعاقبت 
ناکام شان بوده وهستند،شبی که باهم 
بگونه ای محرمانه درباره ی من صحبت 
گوش  فال  به  دراتاقم  ومن  میکردند 
پدربزرگم  که  بودم،شنیدم  ایستاده 
آرزودارم  نخست  ی  دردرجه  گفت: 
التحصیل  فارغ  ازدانشگاه  نازنین  که 
شود،چراکه هم استعدادش رادارد وهم 
ذوق درس خواندن دراوهست،دردرجه 
از  جوانی  با  مقتضی  ودرزمان  دوم  ی 
ازدواج  وشایسته  محترم  ای  خانواده 
ازیک  گفت،آری  کند،مادربزرگم 
خانواده ی نجیب ومحترم مثل خانواده 

ی آقای گلشهری.
درست  کاماًل  گفت:  پدربزرگم          
با  که  دخترانی  حال  به  گفتی،خوش 

پسرهای این خانواده ازدواج کنند.
        گفتم: بنابراین باتوجه به دید گاه پدر 
ومادربزرگت نسبت به من وپدرومادرم 
نگرانی  کمترین  تو،جای  به  نسبت 
منتظرزمان  باید  بود،منتها  نخواهد 

نمی  کتمان  ومساعدبود،ضمنًا  مقتضی 
کنم که تحمل دوری توازبرایم چندان 

سهل وآسان نخواهدبود. 
شرم  صدایی  باآهنگ  او            
آلودافزودکه:آیا به نظر توباابراز عشقم 
رایج  وفرهنگ  تو،ُعرف  به  نسبت 

درجامعه مان رانشکستم؟
        گفتم: به درستی متوجه ی منظورت 

نشدم،اگر میشود روشن تربگو.
به  ماباتوجه  ی  درجامعه  گفت:          
فرهنگ وعرف رایج،ابراز عشق ازسوی 
به  پسرویازنی  یک  به  دخترجوان  یک 
مردی معمول ومتداول نیست وافشای 
وسرافکندگی  شماتت  موجب  آن 

وحّتی رسوایی است.
که  است  گفتم:متأسفانه چنین          
ننوشته  ازضوابط  میگویی،بسیاری 
دردرازای  قانونی  وحتی  عرفی  ی 
به  تغییرات  میکندواین  تغییر  زمان 
وبرای  افتد  می  جا  درجامعه  مرور 
های  ُسّنت  وشکستن  تغییرات  این 
گامانی  پیش  وپاگیرظهور  دست 
ودلسوزبرای  بین  وروشن  شجاع 
ضروری  ما  ی  جامعه  وپیشرفت  تعالی 
راحتی  به  ُرنساس  دراروپا  است،مثاًل 
ویکشبه به وجودنیامد،بسیاری ازافراد 
رادراین  بین وشجاع جان شان  روشن 
راه ازدست دادند،چرا که درزیر سایه ی 
ساطور پاپ ها کمتر کسی جرأت ابراز 
نظر مخالف داشت،ولی باالخره رنساس 
با تالش وشجاعت وجانبازیها به وقوع 
پیوست وازآن زمان اروپا راه پیشرفت 
وترقی وباروری رادر همه زمینه هاگام 
به گام پیمود تا به جایی رسید که می 
بینیم،بنابراین زن هم یک انسان است 
ومی تواند عاشق بشودوابراز کند،زنان 
وُسّنت  سّدها  این  روزی  ما  ی  جامعه 
وبیموردراخواهند  ُکش  حق  های 
نباید  عشق  شکست،ابراز 
مردباشد،هرانسان  همواردرانحصار 
بالغ نباید ازابراز عشق خودبه معشوق 
طبیعی  امر  یک  باشد،این  داشته  پروا 
مردها  کشورما  در  چون  ،منتها  است 
همواره  تاکنون  دور  بسیار  زمانهای  از 
آنان  به  ونسبت  بوده  مسلط  برزنان 
کنند  کردندمی  می  مالکّیت  احساس 

عرض  حق  جامعه  کجای  درهیچ  وزن 
وجای  وندارد  نظرنداشت  واظهار  اندام 
شان در چهار دیواری خانه بودوتقریبًا 
حق  زن  هست،بنابراین  هم  هنوز 
هم  هنوز  که  نداشت   خود  ابرازعشق 
ُسّنت  این  گفتم  که  ندارد،همانگونه 
از حق خود محروم  را  زنان  که  وعرف 
امثال شما زنان  به دست  باید  میسازد 
این  تو  شود،که  شکسته  باشهامت 
برتو،البته  باد  وآفرین  کارراکردی 
میدانم که کارتو باتوجه به فرایافتهای 
نقشی  صورت  به  که  ازکودکی  ُعرفی 
سترگ  کاری  است  درآمده  درسنگ 

بود.
تشریح  خوب  :چقدر  گفت          
وتوجیه میکنی،درچنین سّنی بااینهمه 
معلومات،جای خوشحالی است به ویژه 
تو  درکنار  را  عمری  باید  که  من  برای 
تبریک  پدرومادرت  به  بگذرانم،باید 
گفت،راست میگویی همانگونه که گفته 
ام ابرازعشق ازبرایم باتوجه به آنچه که 
از بچه گی درگوشم خوانده شدوحتی 
بسیار  ام،  شنیده  هایم  کالسی  هم  از 
گفتی  که  همانطور  بودولی  مشکل 
شود.                                                                                                                                              شکسته  روزی  باید  سدها  این 

  
      گفتم: اکنون که تو پیشقدم شدی 
بگذار  ای  نهاده  کنار  را  ورودربایستی 
خودم  حال  بیان  به  صادقانه  منهم 
بودم  قرارگذاشته  پردازم،باخود  به 
امروز،مراتب  درس  پایان  از  پس  که 
توابراز  به  رانسبت  وعشقم  دلبستگی 
کنم واگرازتو به هردلیلی پاسخ مساعد 
مراجعه  پدرومادربزرگت  نشنوم،به 
وحیایی  ُحجب  براساس   که  کنم،چرا 
فرهنگ  ی  درباره  این  از  بیش  که 
شرم  بود  ام،ممکن  گفته  ما  ی  جامعه 
تو  وموافقت  تمایل  ازابراز  مانع  حضور 
باپیشنهادم میشد،تردیدی نداشتم که 
مراسم  برگزاری  رابا  درخواستم  آنان 
نامزدی، با گرمی پذیرا میشدند، ناگفته 
به  انگیزه ی من درمراجعه  که  نگذارم 
پدرومادر بزرگت به خاطر بیمی بود که 
امکان داشت درغیاب من که درتهران 
ازبرای  بردم،خواستگاری  می  بسر 
قصدم  از  آنان  شودوچون  پیدا  تو 

انزنین
                        قسمت  یازدهم

وخواسته ام آگاه نبودند ،کار ازدواج تو   از: ک - هومان
با دیگری انجام میشد.

        نازنین گفت:چقدر خوشحالم که 
نبودواین  یکطرفه  من  عشق  بینم  می 
ونوید  تضمین  بهترین  تواند  می  امر 
بوده  زندگی دلخواه  برای ساختن یک 
من  بین  که  آنچه  امشب  باشد،همین 
درمیان  پدرومادربزرگم  وتوگذشت،به 
خوشحال  گذاشت،مطمئنًا  خواهم 
توصیه  مورد  دراین  خواهندشد،آیا 

ونظر دیگری داری؟
اشتراک  باهم  که  :اکنون  گفتم          
پایداری  به  ویقینًامتعّهد  نظرداریم 
میکنم  فکر  باشیم،  می  مان  عشق 
وتو،فعاًل  من  کنونی  شرایط  به  باتوجه 
ابراز آنچه که بین ما گذشت   به  نیازی 

نباشد.
پنهان  این          گفت: فکرنمی کنی 
باریک  بجای  کاررا  بعدها  کاری 
کرده  اشاره  که  همانگونه  بکشاند،مثاًل 
خواستگاری  به  پدرومادربزرگم  ای  
واز  وشایسته  برازنده  ازنظرآنان  که 

خانواده ای محترم بوده 
بدهند  مساعد  باشد،پاسخ 
ومرادربرابراین کار که باتو عهدوپیمان 
کنند؟میدانی  دچاردردسر  ام  بسته 
گردن  به  دونفرکه  دربرابراین  که 
بسیار  من  بسیاردارندونزد  حق  من 
عزیزومحترم اند تاب ایستادگی ندارم 
خود  بجز  راهی  اصراربورزند  وهرآینه 

ُکشی ازبرایم باقی نخواهدماند؟
توابداً  نگرانی  گفتم:          
موردندارد،مسأله آنقدر مشکل نیست 
به  کردوکار  حل  آسانی  به  نشود  که 
عهدوپیمان  نرسد،چنانچه  خودکشی 
قیدشرف  وبه  محکم  وتو  من 
باشد،اگرهزاران  بیدار  ووجدان 
طرفی  قراربگیرند  مان  نفربرسرراه 
آنچنان  بست،اگرروزی  نخواهند 
توآمد،آنگاه  سراغ  به  خواستگاری 
ایم  بسته  باهم  که  را  عهدوپیمانی 
ندارم  بگذار،تردیدی  درمیان  باآنان 
که پدرومادربزرگت با توجه به پیشینه 
به  که  وعنایتی  خانوادگی  دوستی  ی 
پاسخ  خواستگاری  هیچ  دارندبه  من 
که  آنچه  به  نخواهنددادومن  مساعد 

میگویم اطمینان دارم.
        پرسید: توچطور،آیا تودراین باره 

چیزی به پدرومادرت نخواهی گفت؟
        خندیدم وگفتم:باتوجه به آداب 
ورسوم وفرهنگ ما،این دختران اند که 
خواستگاران به سراغ شان می روند نه 
ازجانب  خیالت  بنابراین  مردها،  برای 
پدرم  که  ویژه  به  باشد  آسوده  من 
بارها به من وبرادرم گفته است که من 
درانتخاب  دخالتی  کمترین  ومادرتان 
داشت  نخواهیم  تان  همسرازبرای 
اندیشی  نظر خواهی وصالح  ازما  ،مگر 
شود،بنابراین آنچه که مهم وعامل اصلی 

عهدوپیمانی  به  نسبت  استواری  است 
این  ایم،اگردرخودت  بسته  که  است 
که  بینی  می  را  وپایبندی  استواری 
وعهد  باشی  وقرارمان  قول  برسر 
بده  من  دست  به  را  دستت  نشکنی 
دستم  لحظه  سوگندبخوریم،دراین  تا 
واودست  کردم  اودراز  سوی  رابه 
گذاشت،سوگندیاد  من  دردست 
که  عهدوپیمانی  به  نسبت  که  کردیم 
دقایقی  وفادارباشیم،آنگاه  ایم  بسته 
را درسکوت مطلق چشم به چشم هم 
رازونیاز  یکدنیا  حکایتگر  که  دوختیم 
دردست  لطیفش  بود،همچنانکه دست 
شده  داغ  تنم  تمام  بوددیدم  من 
که  یافته  شدت  آنچنان  قلبم  وضربان 
گویی قلبم از قفسه ی سینه ام درحال 
آرامی  به  را  است!دستم  آمدن  بیرون 
وصدایی  وبالبخند  رهاکردم  ازدستش 
که با اندکی ارتعاش توأم بود گفتم :به 
این ترتیب من وتو رسمًا نامزد هم شده 
ایم تا به بینیم صبر وتعّهد هریک ازما 
برای کشاندن این عشق به یک زندگی 
کارساز  حّد  چه  تا  ودلخواه  مشترک 

خواهد بود.
باتو  باشی  موافق  اگر  گفت:          

خداحافظی میکنم به امیددیدارفردا.
پرسیدم:فردا!؟اگرچه  باتعجب          
ازبرایم  توهرلحظه  دیداربا 
ما  ی  قضّیه  تا  دلپذیراست،ولی 
دیدارزودبه  است  پنهانی  درشرایط 
بود،آیا  خواهد  برانگیز  شک  زود 

اینطورنیست ؟
مادرجان  گفت:مگرنمیدانی          
تو،مارا به مناسبت رفتنت به تهران وبه 
میشوی،  دانشگاه  وارد  اینکه  مبارکی 
به شام فردا شب دعوت کرده است .؟ 

        گفتم :تعّجب میکنم ازاینکه مادرم 
دراین باره چیزی به من نگفت!

نشنیده  ازمن  بنابراین  گفت:          
تورادربرابر  است  خواسته  بگیر،شاید 
یک شادی غافلگیرانه قراردهد،او پس 
ومادرم،ماراترک  بامن  خداحافظی  از 

کرد.
از آن روزتاآن زمان که به          پس 
ی  دِروازه  ،گویی  بودم  نرفته  تهران 
وخوشبوولی  زیبا  گلهای  پراز  باغی 
محصوری رابرویم گشوده باشند،گویی 
به گنجی دست یافته بودم  که سالیان 
دراز دردل خاک نهفته وازنظرها پنهان 
باپروبالم  پرندگان  چون  بود،گویی 
میکردم،گویی  درآسمانهاپرواز 
گامهایم را بجای زمین برروی ابرها می 
نهادم،چقدر سبک بال وبی خیال ازغم 
آن  به  ازانسانها  بسیاری  که  ودردی 
اند شده بودم ،به راستی شادی  آلوده 
وسرخوشی من وصف ناپذیربود،ایکاش 
وعلم  ریاضیات،ازفن  استعداددر  بجای 
تامی  بودم  برخوردارمی  نگارش 
روشنی  رابه  وحالم  وضع  توانستم  

توصیف کنم.                                                                                                                                           
          ازبامدادروزیکه  نازنین همراه 
دوستان  از  وچندتن  پدرومادربزرگش 
وبستگان  به مناسبت رفتنم به تهران 
ما  بودند،درمنزل  شده  دعوت  شام  به 
بود،  برقرارشده  ویژه  وجوش  ُجنب 
اگرچه ازطریق نازنین دریافته بودم که 
است  به خاطر من  این مهمانی  برپایی 
ازعلت  که  کنم  وانمود  آنکه  امابدون 
باخبرم،ازمادرم  شب  آن  ی  برنامه 
خبراست،مگر  چه  پرسیدم،امروز 

قراراست مهمانانی داشته باشیم؟
        گفت: خبرچندانی نیست ،فقط 
شام  به  مان  خوب  دوهمسایه  ازیکی 

امشب دعوت کرده ایم.
این  بدانم  است  گفتم:ممکن          
اند؟سپس  کدام  خوب  های  همسایه 
افزودم :همه ی همسایه های ما مردمان 
خوبی هستندوباما خیلی صمیمی،چرا 

از همه ی آنان دعوت نکرده اید؟
ترشان  صمیمی  نوع  از  گفت:          

دعوت کرده ایم.
        پرسیدم:مثاًل؟

        گفت: داری حوصله ام را سر می 
بری،چقدرسماجت می کنی،توراچه به 

این کارها!
آنقدرها  مهمانی  گفتم:مگراین          
نام  نباید  من  که  پُررمزورازاست 

مهمانان رابدانم؟
        بیچاره مادرم که می خواست این 
ازبرایم یک شادی غافلگیرانه  مهمانی 
طاقت  من  خاطرسماجت  به  باشد 
اش  همیشگی  ملیح  تبّسم  نیاوردوبا 
وچندتن  نازنین   گفت:پدرومادربزرگ 
ار بستگان به خاطرموفقّیت تووورود به 
دانشگاه، حال دست ازسرم بردار تابه 

کارهایم برسم.
مادرم  که  دریافتم  بعد  سالها           
با تیزهوشی ویژه اش پی به دلبستگی 
به  ولی  بود  برده  نازنین  به  نسبت  من 
روی خود نمی آورد،وآن مهمانی بهانه 
ای بودتا بگونه ای غیر مستقیم چراغ 

سبزی به من نشان داده باشد!     
         اگرچه بارها آحسن ودختر آقا 
ما  منزل  به  ناهار  ویا  شام  مهمانی  به 
در  آنان  دعوت  اما  بودند  شده  دعوت 
آن شب آنهم پس ازگفتگوی دیروزمن 
ولطفی  بود  دیگری  حدیث  نازنین،  با 

دیگری داشت.
         با بی صبری درانتظار ورود مهمانان 
بودم،بهترین لباسم را که نازنین از آن 
که  کردم،من  برتن  آمد،  می  خوشش 
خانه  درکاِر  نداشت  سابقه  هیچگاه 
مادرم  به  روز  کنم،ان  کمک  مادرم  به 
کمکی  شما  به  منهم  بده  اجازه  گفتم 
کرده باشم،ولی با همه ی اصرار من ،با 
نکردوگفت:لزومی  موافقت  ام  خواسته 
ازاین  وقت  تونیست،توچه  کمک  به 
خواهی  می  امروز  که  کردی  کارهامی 

قربان  مش  وآقا  خانم  خدیجه  بکنی!؟ 
ام،توبرو  ندیده  زیادی  هستند،تدارک 
بود   رفته  ،یادم  باش  سفرت  درتدارک 
قربان  مش  که  بنویسم  ازاین  پیش 
باغبان خانه  اززمان احداث خانه ی ما 

ی ما بود.
نزدیک غروب حاج آحسن که          
ی  وواژه  رفته  مّکه  به  پیش  چندی 
قرارگرفته  نامش  »حاجی«درمقّدمه ی 
بود،همراه دخترآقا ونازنین که پیراهن 
بسیار زیبا وخوش دوختی  برتن کرده 
دوسد  ورعنایش   موزون  بودواندام 
منزل  بود،به  شده  گر  جلوه  چندان 
مانده  یادم  به  که  آنجا  وتا  آمدند  ما 
وهمسر  بنکدار  حبیب  است،حاج 
نفری  وچند  شان  ودخترزیبای 
دیده  مهمانان  درجمع  نیز  ازمنسوبین 

میشدند.
       مهمانان ساعتی پس ازگفتگوهای 
صرف  و  پرسی  واحوال  ورایج  معمول 
دعوت  میزشام  سر  به  ومیوه،  چای 
غذا،  سرو  از  پیش  وپدرم  شدند 
دعوتش  خاطرپذیرفتن  به  ازمهمانان 
سپاسگزاری کرد وافزود: بارها درجمع 
دوستان گفته ام وفکر میکنم تکرارآن 
وآن  نخواهدبود  مورد  بی  مطالب  
داشتن  از  چقدر  وشهربانو  من  اینکه 
ومهربان  خوب  ودوستان  همسایگان 
خوشحال  عزیزان  شما  ازجمله 
خواست  می  وسرافرازیم،دلمان 
ازبرای  این  از  بیش  پذیرایی  امکانات 
از چند گاهی  مان فراهم می بود تاهر 
همه ی همسایگان ودوستان رابه بهانه 
می  دعوت  جلسه  یک  در  آنهم  هایی 
زندگی  های  درگیری  از  وفارغ  کردیم 
،ساعاتی را درکنار هم می بودیم وگپی 
دقایقی  میداند  زدیم،خدا  می  باهم 
ازبهترین  هستیم  درکنارهم  که  را 
حال  هر  مااست،به  عمر  لحظات 
دوستانیکه  جای  که  کنم  بایداضافه 
خالی  بسیار  نیستند  جمع  دراین 
برای  من  بار  این  ی  بهانه  واما  است، 
شدن  پذیرفته  شماعزیزان  از  دعوت 
دانشگاه  کنکور  امتحانات  در  هوتن 
تهران  به  چندروزدیگراو  وعزیمت 
در  پیش  دوسال  که  ،همانگونه  است 
مورد رفتن برادر او هوشنگ به تهران، 
عزیزان  شما  باجمع  را  مجلسی  چنین 
هوتن  که  بودیم،امیداست  کرده  برپا 
دانشکده  دوره ی چهارساله ی  بتواند 
پایان  به  عالی  امتیازات  دریافت  رابا 
ازبرای  آنان  دوری  تاب  برساند،اگرچه 
وآسان  سهل  چندان  ومادرشان  من 
نخواهد بود اما چون ادامه ی تحصیالت 
راازبرای  بخشی  نوید  ی  آینده   ، عالی 
این دوری  رنج  زد،ما  رقم خواهد  آنان 

رابارغبت تحمل خواهیم کرد.
        دراین هنگام مهمانان ازبرایم کف 
بقیه درصفحه ۴۸
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مانده از شماره پیش
به  همین  سیاق  دیباچه ی کتاب نیز 
که به قلم صدارت است، به دور از هر 
تظاهر خود پسندانهء معمول در موارد 
مشابه، توضیح موجزو مفیدی است، در

نام  به  پیشینش  مجموعه شعر  باره ی 
سپیده و سپاسگزاری از اقدام مشترک 
حقیقت  عبدالرفیع  و  سخاوت  حسن 
با  را  نسیم  وانتشار  خوشنویسی  که 
همکاری یکدیگر به سامان رسانده اند.

مقدمه  حاوی  دیباچه  بر  افزون  نسیم: 
به  ایجاز  نهایت  ایست، که صدارت در 
است.  نوشته  تکّلف  بی  و  لطیف  نثری 
این مقدمه زبده نقدی است که ادیبی 
بهره  و  قوی  متقن  دالئل  با  حقوقدان 
وری از شّم حقوقی به صورت ادعانامه 
ای تاریخی، در بارهءفراز و نشیب شعر 
وشاعری صادر کرده است. در بر دارنده 
نکته های ارزنده بسیاریست، که افزون 
از  قولهایی  نقل  به  ُمتَّکی   آنکه   بر 
مستند  و  پیشین  ادیبان  و  فیلسوفان 
ادبی  و  تاریخی  متون  از  استشهاد  به 

است، از جهت تدقیق وتأّمل شخصی
تعابیر  با  اندازجالبی  چشم  که  وی 
شاعرانه  مصّور  وتشبیهات  وتفاسیر 
ارائه می دهد،حائز جنبه های آموزنده 
برای  ویژه  به  است.  اندیشانه  ژرف 
کسی که بخواهد،به دور از حب و بغض 
وپیشداوری در بارهء  موضوعات  ادبی  
باخبر   آزموده   نظری  آراء  صاحب   از 
شود، و باگذر  از راهی  که راهنمایی  ره 
شناس  دارد، بازتاب جلوه ی جّذاب شعر 
وشاعری را در چشم انداز تاریخی اش

 بنگرد!
و  آراء  و  صدارت  سنجی  سخن 

اندیشه های ادبی او:
استادی  و  سخنوری  بر  عالوه  صدارت 
بالمنازع در سرودن انواع سخن منظوم ،

 در سخن سنجی و نقد ادبی نیز دستی 
شیوا  مقدمهء  داشت.  وچشمگیر  قوی 
در  مندرج   های  بر سروده  گویایش  و 
دهد،  می  نشان  نسیم،  شعر  مجموعه 
اصول  به  ،پایبند  است  شاعری  وی 
شده،  یاد  ضوابط  و  عروضی  قواعد  و 
این  بر  و  بیان  معانی  و  بدیع  علوم  در 
صاحب  گوینده،   اگر  که  است،  باور 
در  تواند،  می  باشد،  توانا  ای  قریحه 
قالب های کهن شعر  به  پایبندی  عین 

فارسی وسَنّت دیر پای ادبی فراورده

مضامین  همانا  که  را  اش  ذهنی  های   
زندگی  از  یافته  الهام  موضوعات  و 
تحوالت  و  تغییر  از  ناشی  ومفاهیم 
اجتماعی وتمدن نوین صنعتی است،با 
دّقت نظری که مناسب زمانه ماست، در 
ظروف اوزان کهن بریزد، و این مظروف 
موزون را به گونه ای لطیف و استوار و 
کند.  بیان  عاطفی  مؤثّرو  ای،  شیوه  به 
تأثیر در طبایع مخاطبان  وبه رسوخ و 

توفیق یابد.
شعر،  موضوعات  و  مضامین  حیث  از 
وی  شعر  مضامین  بیشتر  باآنکه 
به  معطوف  او  کّلی  وتوّجه  عاشقانه، 
دربهره  روح  ونشاط  کیف  های  جنبه 
وری از زیبائی است، برای  رهایی  شعر 
موجود   یکنواختی   حالت   از  فارسی 

تجویز می کند، سرایندگان به  جای
بیان نفسانیات وتمایالت فردی متوّجه 
اجتماعی  های  نابسامانی  و  تألمات 

شوند. 
بر  انسان  امتیاز  و  برتری  صدارت 
و  اندیشه  داشتن  از  ناشی  را  حیوانات 
تمدن  پایه  که  داند.  می  بیان  توانایی 
بشری بر ارکان دو گانه اش قرار دارد. 
از آنجا که» شعر را نوعی ممتاز از بیان 
اندیشه« ۱تلّقی می کند، که بیتی از آن 
به نیرویسحر آمیزش می تواند”فتنه ای

بر  را  رستاخیزی  نشاندیا  فرو  را   
رفیع  جایگاه  شاعر  برای  انگیزد”2 
در  که  شود،  می  قائل  ای  گونه  پیامبر 
عین حال مبتنی بر سوابقِ آراء اجله ی 
کتب  مندرجات  یا  و  باستان  فالسفه 

مقّدس پیشین است.
که  نکته  این  تذکار  از  پس  صدارت 
در  بوده،  عنایت  مورد  باز  دیر  از  شعر 
کتب مقّدس یهود و مسیحّیت از شاعر 
چون پیامبرییاد شده که از زبان یهوه 
سخن می گوید، بین سخن افالطون که 
شاعر را موجودی منّزه و فرشته مانند 
را  اش  استعدادشاعری  و  داند،  می 
حالتی وابسته به هیجان درونی و الهام 
با سروده ی  کند،  می  قلمداد  آسمانی 

نظامی که می گوید: 
پس  کبریا/  صف  بست  پسی  و  پیش 
عرشند  بلبل  انبیا/  وپیش  آمد  شعرا 
آن  به  مانند  چه  باز  گستران/  سخن 

دیگران ؟
مشعربر  یابد،  می  مضمونی  نزدیکی 
چگونگی جایگاه شعر و شاعری در نظر 
جهانیان و نقش سازنده ی تاریخی اش، 

طی  که   ، جهانیان  ضمیر  و  ذهن  در 
پیشرفته  های  کشور  از  پیاپی  قرون 
 - شکسپیر  چون  شاعرانی  گرفته،که 
دانته- میلتون- گوته - ولتر داشته اند،

 تا ایران که موالنا وسعدی و حافظ به 
خود دیده، شعر و شاعری در فرهنگ 
جهانی و اندیشه و بینش بشری دارای 
بوده  واال  مقامی  و  احترام  و  اعتبار 

است.۳ 
 صدارت از اینکه می بیند، شعر فارسی 
بر خالف اهمیتی که در گذشته داشته 
تواندبه  می  امروز  که  مهمی  نقش  و   ،
بهای فرهنگ  عنوان پشتوانه ی گران 
فخر  و  آبرو  ی  مایه  و  ملّیت  پاسدار  و 
هنر  و  اندیشه  ی  عرصه  در  ایرانی 
ای  بازیچه  به صورت  کند،  ایفا  جهانی 
شعر  نام  به  هایی  یاوه  که  آمده،  در 
و  مجالت  و  ها  روزنامه  از  برخی  در 
ناک  بیم  یابد،  می  انتشار  ها  مجموعه 
می گردد، مبادا طی یک دو نسل آتی، 
شعر حقیقی از نوع سروده های سعدی 
سپرده  فراموشی  دست  به  حافظ  و 
شود، جای خود را به گفته های سست 
بی مایه یا سروده های هذیان گونه ی 
معما مانند بدهد. بالیی که نه تنها شعر 

بل که زبان فارسی را تهدید کند!۴
َخْلِط  از  جلوگیری  قصد  به  رو  این  از 
مبحث در باب شعر و تمایزش از سخن 
ی  گونه  هذیان  الفاظ  یا  منظوم  سرد 
معمامانند، به طرح مبحثی می پردازد، 
به  شعر  تعریف  ابواب  بر  مشتمل  که 
قدما-  تعریف  از  انتقاد  قدما-  عقیده 

حد نصاب شعر ونظم است.5
عقیدهء  به  شعر  تعریف  مبحث  در 
کتاب  در  رازی  قیس  نظرشمس  قدما، 
در  العجم  االشعار  معائیر  فی  المعجم 
بارهءشعر راکه می گوید، شعر “ سخنی 
ُمَتکّرر،  موزون،  معنوی،  ِِّب  ُمَرت است، 
بیکدیگر  آن  ِآخریِن  حروف  متساوی، 
ماننده “ را شایسته نمی داند. ۶  تعریفی 
ناقص و نارسا و گمراه کننده تلقی می 
کند. که شعر را از اوج هنری و ظرافت 
به  آنست،  وجود  الزمهء  که  فخامتی  و 
سطح یک سخن عاّدی و بازاری، تنّزل 
ابتذال  گناه  داند،  نمی  بعید  دهد.  می 
های  دوره   ِ ایران  در  شاعری  و  شعر 
که   باشد.  تعریف  این  گردن  به  اخیر 
از  ُمْلَهم  نویساِن  تذکره  موجب گشته، 

تعریف ناقص و نادرست شمس قیس ،
 هرکجابیتی موزون و مقفی یافته اند، 

ردیف  در  محابا،  بی  را  اش  گوینده 
شاعران واقعی به شمار آورند. چنانکه 
یاوه  آتشکده  تذکره  در  بیگدلی  آذر 
سرایی به نام غّواصی یزدی را در عداد 
شعرا آورده ، از او این بیت را نقل کرده 
است:ز شعرم آنچه حاال در حسابست                
هزارو نهصد و پنجه کتابست ۷صدارت 
پس از آنکه تعریف شمس قیس از شعر 
آذر  ای  حرفه  غیر  نویسی  تذکره  و 
از  را  او  ناقص  بیگدلی و درک جزئی و 
نقد می کشد،یافتن  به  شعر و شاعری 
جانبه  همه  و  درست  و  دقیق  تعریفی 
برای شعر را کاری بسیار دشوار قلمداد 
روشن  تصویر  ارائهء  قصد  کند.به  می 
شعر  است،  شایسته  آنچه  از  تری 
نامیده شود، تحت عنوان مضمون شعر 
می گوید: “ شعر چون هر سخن دیگر 
مرکب از لفظ و معناست. و این معنی و 
مضمون است. که رکن عمده ی شعر و 
شایان کمال توّجه است، مضمون شعر 
باید مولود اندیشه و احساس و عواطف 
محیط  از  او  دید  ی  ونتیجه  شاعر 
دیگر،معنایی  بیان  به  باشد.  پیرامونش 
به  بتواند  و  بیرزد.  گفتن  به  که  باشد، 
قرار  هنری  اثر  یک  موضوع  وجهی 
کند.  ابتکار  ..........یعنی]شاعر[  گیرد. 
این  و  مقبول  و  معقول  ابتکار  البته 
ابتکار چه در معنی و چه در طرز بیان 
شاعر  کار  ترین  اساسی  و  ترین  مهم 
شاعران  و  اوست.  هنرمندی  معیار  و 
بزرگ ایران هریک کم و بیش از حیث 
تشبیهات  و  بیان  طرز  و  شعر  مضمون 
و استعارات و ترکیبات لغوی ابتکاراتی 
و  قواعد  به  همگی  ولی  اند.  داشته 
اصول  و  زبان  دستور  و  لغوی  ضوابط 
دیگر مربوط به سخنوری وفا دار مانده ،

نشده  منحرف  ضوابط  و  قواعد  ازآن 
تحّول  یا  آوری  نو  و  .........ابتکار  اند. 
هیچگاه  فارسی  درشهر  تدریجی 
ی  دوره  از  خصوص  به  نشده،  متوّقف 
با  ایران  ارتباط  که  بعد  به  مشروطّیت 
در  نویی  افکار  و  یافته  افزایش  اروپا 
مغز ها راه یافته، این تحّول به روشنی 
چشمگیر تر و عمیق تر است. به طوری 
که اشعار واقعی این دوره با مقایسه با 
به  آن  از  قبل  بالفاصله   دورهء  اشعار 
امروز  کّلی متفاوت است. شعر فارسی 
با زمان  با تحّول تدریجی متناسب  که 
با  است،  آمده  در  کنونی  صورت  به 
وجوداوزان متعّدد  و متنّوع  عروضی و 
قالب های گوناگون شعری و به خصوص  
سلسلهء   چون  آن  دامنهء   که  مثنوی 
با  و  است،  گسترده  نهایت  تابی  اعداد 
توانایی   و  فارسی  رسای  زبان   وجود 
ترکیبات  لغوی اش ، برای  بیان  تمام  
و  حماسی  و  غنایی  از  موضوعات  
انتقادی و اجتماعی و مردمی و تاریخی 
هریک  در  دارد.  کامل  توانایی  غیره  و 
از شعر  هایی  نمونه  مو ضوعات  این  از 

سیری رد احوال و اشعار نسيم اردكانی و سفينهء نسيم او
منوچهر برومند - پاریس

های خوب معاصر موجود است. ناگفته 
معدود  محاسبه،  این  در  که  نماند: 
گویندگانی را که در شعر اصیل فارسی 
نکرده  رابطه  آن قطع  از  و  دارند،  مایه 
اند، و به زبان اصیل فارسی سخن می 
سخنشان  آهنگ   گاه  چه  اگر  گویند، 
در  یا  نباشد،  عروضی  اوزان  با  منطبق 
قافیه  شیوهء  به  کلمات  سازی  قرینه 
پردازی سنتی پیروی نکنند، به حق به 

حساب می آیند.”
شعر  نواختی  یک  ی  عارضه  صدارت   
با  کاملش  همگامی  توانی  نا  و  فارسی 
عامل   دو  از  ناشی  را  جهانی  تحوالت 

می داند : 
یک: قصورشاعران 

دو: قاعده ای در علم معانی بیان
می  شاعران    ِ قصور  باب  در 
فارسی  شعر  که  است،  گوید:”گفتنی 
با تحوالت  باید، همگام  امروز، چنانکه 
جهانی پیش نرفته]است[. و اگر قصور 
یا تقصیری در کار باشد، از جانب شاعر 
و  احساسات  بیان  جای  به  که  است. 
عواطف مربوط به زندگی شخصی خود، 
یا مطالب مکّرر و بیهوده ی دیگر کمتر 
به مسائل اجتماعی و مردمی پرداخته 
است. گناهی از شعر نیست که آمادگی 
از  موضوعی  هر  قالب  و  تا ظرف  دارد، 

موضوعات واقع شود.
در توضیح و تشریح قاعده علم معانی 
بیان نیز اظهار می دارد، هرگاه موضوع 
از معانی کّلی عام باشد، در علم معانی 
به  که  است،  آمده  ای  قاعده  بیان  و 
مضمون  متأّخر  شاعر  اگر  آن  موجب 
را  متقدم  شاعر  طرف  از  شده  ابتکار 
بهتر از او بُِسراید، مضمون از آن شاعر 
که  قاعده  این  ولی  گردد.  می  متأّخر 
از جنبه مثبتی نیست، روی هم  خالی 
از  و  است،  ناکی  خطر  ی  قاعده  رفته 
تا   دری  شعر   پیدایش    اّولیه   قرون 
امروز مورد سوء استفاده  بسیار  واقع 
شده، و به شعر ایران با  همه ی بلندی  
و عمق  یک نوع یک نواختی نا خوش 

آیند داده است. ۸ 
برای  شعر،  نصاب  حد  مبحث  در  وی 
شعر  شبه  از  شعر  حداقل  تشخیص 
موزون  سخن  همان  او  عقیده  به  که 
فاقد  ولی  ِّْب  ُمَرت معنی  دارای  مقّفی  و 
زیبای  لفظ  و  مناسب  در خور  مضمون 
حد  تعیین  به  مایل  است،  دلنشین 
از  شعر  تمیز  ی  مایه  که  است.  نصابی 
شبه شعر شود. ولی دست یافتن بر این 
تعریف و ضابطه ی  را چون  حد نصاب 
ندارد، مشکل  ص فرمول مانندی  مشخَّ
تمیز  ی  مایه  تقریب  به  و  داند.  می 
شعر  غیر  و  شعر  شبه  از  شعر  حداقل 
سخن  همان  به  کند،  می  محدود  را 
موزون و مقّفی و دارای معنی که إثباتًا 
برای  نفیًا واجد حداقل شرایط الزم  یا 
شعر از حیث مضمون و لفظ باشد. ولی 
برای شعر خوب در درجات باال مطلقًا و 

قائل  ای  تعریف و ضابطه  به هیچ وجه 
می  خوب  شعر  گوید:”  می  و  نیست. 
باپیرایه هایی از صنایع لفظی و  تواند، 
این  از  از هریک  یاعاری  باشد،  معنوی 
پیرایه ها باشد.... به عالوه ممکن است، 
و  دید  به  بستگی  شعر  خوبی  درجات 
ذوق اشخاص مختلف داشته باشد. و به 
تأثیر  بی  امر  این  در  زمان  خصوص 

نیست”. ۹
تمیز شعر  برای  نصابی  توضیح حد  در 
این  تذکار  از  پس  شعر  شبه  از  واقعی 
دارای  مقّفی  موزون  سخن   “ که  نکته 
درجاتی  است،  ممکن  ِّْب  مرت معنی 
یعنی   عالی  و  خوب  و  متوسط  و  بد  از 
۱0 حد نصاب    » باشد.  شاهکار  داشته  
شعر را  در درجه ی  متوسط  قرار می 
نقد کشیدن سروده های  به  با  و  دهد، 
شاعران نام آور مانند، سعدی و حافظ 
و نظامی و سید احمد ادیب پیشاوری، 
موارد مختلف  عدول و عبور از مراحل  
با  را  عالی  و  خوب  و  متوسط   سخن  
تجزیه و تحلیل  مضامین و الفاظی  که 
به کار برده اند باز می نماید. نظم را که 
با  تقابل  در  و  شعر  مرادف  پیشینیان 
نثر به کار می بردند، نام مناسبی برای 
سخن موزون مقّفی زیر حد نصابی می 
از  خالی  و  هنری  ارزش  فاقد  که  داند، 

لطف و جاذبه و دلنشینی است. ۱۱
درون مایه ی سروده های 

صدارت:
سروده های صدارت، روان، منسجم ،

سرشار  لطیف،  یکدست،  استوار،   
عاری  و  تکلف  بی  خیال،  صور  از 
آنکه،  بر  است.افزون  پیچیدگی  از 
و  معنوی  های  جنبه  از  برخوردار 
شعری  ساختار  استحکام  و  پختگی 

است، آراسته به زیبائی های  ظاهری ِ
بکرعاشقانه،  لفظی،مضامین  صنایع 
وصحنه  ابتکاری  های  پردازی  تصویر 
با  است.  استادانه  دلپذیر  های  سازی 
ستایش  بر  افزون  که  ای  مایه  درون 
عشق و لزوم کامیابی از مظاهر زیبایی 
وطن  ی  اندیشه  ارکاِن  بر  حیات  های 
قرار  ای  مدارانه  انسان  ی  دوستانه 
و حق  آزادی خواهی  متوّجه  که  دارد، 
از  دستگیری  و  اخالق  رعایت  طلبی، 
درماندگان است. کاهلی و نفاق و قمار و 
اعتیاد  را  نکوهش  می کند. مخاطب را  
کرامت وشرف،  فضل،  حفظ  به کسب 
طلب  همت  و به کار گرفتن  کوشش  
که  آنجا  از  ولی  خواند.  می  فرا  فردی 
روحی  متبرک  مولوِد  او  های  سروده 
است، که االهه ی عشق پرورده است، 
و از  شور و  شعورِ شاعرانه ای مایه می 
مصرف  تاریخ  شعار  به  را  گیرد، سخن 
دارانه تقلیل نمی دهد. گوئی صدارت با  
چشم  زیبا  نگری  که تربیت یافته ی 
مشاطه ی صنع است، در آیینه ی صاف 
الهامش،  گاِه  جلوه  ضمیِر  غش  بی  و 

بیند،که  می  ای  شاعرانه  بکر  تعابیر 
و  موزون  و  سخت  سخنی  ترکیب  در 
رساند.  می  یاری  را  او  مصّور  و  مخّیل 
لبریز صهبای شعر  پیاله ی سخنش  تا 
شود. و باعبرت آموزی و نشاط انگیزی 

توامان جنبه جاودانگی یابد.
مشرب ذوقی و فکری صدارت:

از آثار حیات شاعر توّجه او به واقعیات 
وقایع  به  داشتن  نظر  و  اجتماعی 
با شناخت  که  هنگامی  که  زندگیست. 
با  انجامد،که  می  کمالی  باشد،به  توام 
نمایش زبان دل مظهر روح شاعرانه ای 
می شود، که افزون بر توّجه به کیف و 
نشاط روح به مظاهرمعرفت و شعور که 
می  نظر  است،  وادب  شعر  غائی  هدف 
شاعرانه  این شعور  بارز  مصداق  دوزد. 
مشرب  چگونگی  ی  دهنده  نشان  که 
است،محسوسات  صدارت  فکری 
که  اوست،  های  درسروده  منعکس 

متاثر از تمنیات ذهنی زیر است:
 - گرایی  زیبائی  ورزی-  عشق 
مهرپروری- هّمت طلبی- ریا ستیزی- 
بی  از  گزاری  شکوه  گریزی-  تعّلق 
و  دستی  گشاده  نابرابری-  و  عدالتی 
فقرستیزی  دوستی-  بخشش  و  بذل 
عرفان  خوشباشی-  ستایی-  خرد   -

مداری- ستم ستیزی- نیکی مآبی - 
دانش دوستی0

در زیر غزلی از او که متأثر از نابسامانی 
های زمانه، و حاوی یکی از موارد پیش 
ناامیدی  و  گزاری  شکوه  یعنی  گفته، 
بر  که  است،  نابجایی  اوضاع  بهبود  از 
مدار کج اندیشی و حقیقت گریزی می 

چرخد، بر حسب نمونه نقل می گردد.

    شکوه گزاری
 نه ز نظم است  نشانی،  نه  زبهبود  نمودی   
  نه    امیدی    برسیدن  به    فرازی   ز   فرودی 
همه سرمایهء هستی  زکج  اندیشی و  مستی 
 سوخت  در  آتش  و بر  باد  فنا  رفت  چو دودی
پرنیانی  که  شدی  شیفته  بر  نقش و نگارش    
 سود و فرسود و از آن نیست به جا تاری و پودی
بهر ده روزهء هستی، چه رود این همه پستی    
 وای  اگر  بود  در   این   مرحله   امکان  خلودی

رود رود از لب بس مادر  گم  کرده  پسر   بود 
گر  شنیدیم  در  این  شهر  غم   انگیز   سرودی 
ناله ی   جغد  در  این   بوم   بال   خیز    بیاید
 با   دل   غمزده   مردم   چه   کند   نغمه ی  رودی

ما  بجستیم  و   ندیدیم   نشانی   ز   حقیقت 
 گر تو دیدی برسان  از منش  ای  دوست  درودی 

تعّلقات فکری صدارت در 
قضایای زندگی اجتماعی:

از  رنجور  مشتبه  گویندگان  از  یکی 
خود شیفتگی شدید، که شعار منظوم 
وهمه  پنداشت،  می  شعر  را  سیاسی 
هنر گویندگی اش منحصر به تقلید از 
بهار و سرمد و اقبال یا تشّبه به عشقی 
و عارف بود. به تبع امتیاز ویژه ای که از 
این رهگذر برایخود قائل می شد، در 

مطلبی که به قصد رثای صدارت نوشته 
وی را” فاقد تعلق فکری خاص و اثرات 
قضایای  در  پیگیر  و  بارز  تذکرات  و 
احوال  و  اوضاع  و  اجتماعی  زندگی 
قلمداد  ها”  رویداد  و  زیست  محیط 

کرده است!
شاعرانی  زمره  از  صدارت  آنکه  حال 
اندیشه  آنکه شاهباز  لحاظ  به  که  بود، 
بلند پروازش، در آسمان فکری متعالی 
اوج می گرفت،از ابتذال کاستی گرایی 
فاشیستی و فرصت طلبی ملی گرایانه 
دوری  متظاهرانه  باوری  دین  به  آلوده 
می جست. متشاعری نبود،که بخواهد 
تمهید  و  مقّلدانه  تدابیر  اتخاذ  با 
توّجهی  جلب  فریبانه  عوام  تبلیغات 
چند روزه کند. بل که گوینده ای بود، 
که ابالغ پیام روشنگرانه اش که حاکی 
پوشش  در  بود،  او  خود  بلند  نّیات  از 
ایهامات شاعرانه ای عنوان می شد، که 

مالیمتی بخردانه داشت.
جهل،  حجاب  کشف  با  خواست،  می 
حصار غفلت فردی و سد تغافل جمعی 
عبرت  اشارات  با  شکند،  هم  در  را 
می  موجود  مرکب  جهل  به  که  آموزی 
به  را  خود  لطیف  طبع  هیجانات  کند، 

مستعدان زمانه انتقال دهد.
که  نظری  اظهار  با  تقابل  در  دارد،  جا 
در باره نقصان تاثرات و تذکرات فکری 
شده،  اجتماعی  قضایای  به  صدارت 
سعیدی  یاد  زنده  سخن   از  فرازی 
ضّحاک  کتاب  مقدمهء  از  سیرجانی 

ماردوش نقل شود. آنجا که می گوید: 
یکی خالصه  توانا  هنر های شاعر  از   “
و  فهم  اهل  اشاراتی  با  و  است،  گویی 
بشارت را متوّجه نکات نگفتنی کردن، 
چنانکه اگر مضمون این دوبیت به ظاهر 

مختصر]سعدی[
یکی بر سر شاخ ، بن می برید                      
خداوند  بستان  نظر  کرد  و دید

بگفتا که این مرد   بد   می کند   
            نه با کس که با جان خود می کند

افتاد،شاید  می  شاعری  غیر  دست  به 
تبدیل به منظومه ای مفصل و صد بیتی 
، موضوع  اصل  به  آنکه  بی  شد،  می 

چیزی افزوده شود، اّما سعدی توانا که 
کلمه  انتخاب  با  نیست،  گو  پر  و  ناشی 
ذهن  مالزمی  و  تمیز  هیچ  بی  )یکی( 
واقعیت  متوّجه  را  نکته سنج  خواننده 
ایجاز  گویند  می  را  این  کند........  می 
شاعرانه که هنری است، در حد اعجاز، 
شاعران  که  هنراست،  همین  برکت  به 
نام آور ما غالبًا یک سینه سخن را در 
به  و  اند.  ریخته  مصراع  یا  بیت  یک 
معاصران  به  نافذ  و  مؤثّر  پیامی  عنوان 

و نسل های آینده رسانده اند” ۱2 
 

آینده  ی  درشماره  را  بحث  این  دنباله 
پی می گیریم
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طـنز
طنز باید خنده برلب آورد

نی بسوزاند دل وتب آورد
طنزباید گفت وطنز خوب گفت

نکته های تازه ی مرغوب گفت
طنز گفتن  نیست آسان ای عزیز

سخت کوشی خواهد وذوق تمیز
نیک وبد درطنز می گردد عیان

کی زیان باشد دراین طرز بیان

امپریالیزم

وتلویزیون  رادیو  جرا  نمیدانم    : اولی 
وخبرگزاری جمهوری اسالمی  خبرهای 
مربوط به ایران را  از قول خبرگزاریهای 

امپریالیزم  جهانخوار نقل می کند؟
دومی : برای اینکه  یاخودش روش نمیشه  
اعالم کند ویا اگر فردا دروغ از آب  در 

آمد  گناهش  را  گردن  آنها بیندازه0

هی شانس دیگه 
زن : همین امروز این شفره رو بیرونش 

گن0
مرد: چرا خانم ؟

نزدیکه  که  دومشه  دفعه  این  زن: چون 
منو  بکشتن بده0

مرد: این دفه رو بگذر خانوم 0 بذا ر یه 
شانس دیگه هم بهش بدیم 0

کایت ؟ تفارخ یا ش
نونوش : هیچکس جز نامزدم تا حاال منو  

نبوسیده
موموش : تفاخر می کنی یا گله گزاری؟

جلو زنتو بگیر
اقدس : شیرعلی خان ، جلوی این زن بی 

چاکِ  دهنتو بگیر

اقدس خانوم چه  :  چی شده  شیرعلی 
غلطی کرده؟

اقدس : به من میگه  زنیکه لوند۰
 0 نده  اهمیتی  حرفهاش  به   : شیرعلی 
اخالقش همینه  ، با منهم ازاین حرفا  می 
زنه 0 مثالً  من بیست سال پیش رفتم  
خدمت نظام ، هنوزهم به من میگه  جناب 

سروان0

سیاه پوش
اولی : حبیب خان ، دیدم خانومت  سیاه 
ازش  مسی  نکرده  خدای  بود0  پوشیده 

فوت کرده؟
دومی :  نخیر جانم ، باهم دعوامون شده ، 

واسه ی شوهر اولش سیاه پوشیده !!

انتـظار
بیوه زنی در حیاط خلوت خانه اش ده تا 

خروس نگهداشته بود با یک مرغ0
همسایگان  توجه  تناسب  عدم  این 
طیوررا  پرورش   درامور  ومتخصصین 
گفت:  او  به  آنها  از  ویکی  کرد  جلب 
خانم جان  این چه بدعتی است که در 

مرغداری گذاشته ای؟
بیوه زن:  شما چی میگین ، من میدونم 

انتظار چه مزه ی تلخی داره !

بيـمه

بانوئی ، آسیمه سرو دستپاچه وارد اداره 
بیمه شد ویک ورقه گذاشت روی میز 

زن : بفرمائید ، این بیمه عمر شوهرم ، این 
هم گواهی فوت او، لطفاً  حق بیمه  عمررا  

بپردازید!
کارمند بیمه :  همشیره ، عوضی گرفتین ، 
این بیمه عمر نیست ، بیمه آتش سوزیه0

زن : ای دل غافل ، باید  آتشیشش می 
زدم ؟!

کدومشون
بادستان سفید ولطیفش ، کاغذی صورتی  

چابک  سرانگشتان   وبا  برداشت  رنگ 
وظریف ، قلمی برگرفت وعاشقانه نوشت 
: عزیز دلم ، تنها  عشق ابدی وازلیم ، دلم 
برایت تنگ شده ، آنقدر  که نزدیک است  
از خانه فرار کنم  وسربه بیابان بگذارم 0 
خواهش می کنم  هفته آینده  به دیدن 
می  هزاربار   ، دارم  دوستت   ، بیا   من 

بوسمت 0
نامه را درپاکتی گذاشت ، دِر آن را  بست 
به آدرس  ، حاال  : ُخب  بعدباخودگفت  و 
باشم  مطمئن   که  بفرستم  کدومشون 

حتماً میاد؟

 پـیری
اتوبوس راه درازی درپیش داشت0 همه 
بود  ظهر  بودند0  نشسته  مسافران  ی 
وهمه هم خسته بودند0 فقط دختر جوان 
وخوشگلی ایستاده بودوتکانهای اتوبوس 
سخت ناراحتش می کرد0 هیچکس بلند 
تااینکه  بدهدخ  او  رابه  نمی شد جایش 
نشسته  اتوبوس  آخرهای  که  پیرمردی 

بود به دختر گفت:
پیرمرد: دختر جان من پیرم ، جای پدرت 
روی  تونی   می  میخوای  اگه   0 هستم 
زانوی  من بنشینی۹ دختر با کمال میل  

قبول کرد وبراحتی روی پاهای  پیرمرد 
ولو شد0 پس از چند دقیقه ای  پیر مرد 
 : گفت  دختر  درگوش  لرزان   باصدای  
دختر جان بلندشو  من آنقدرها  هم که 

خیال می کردم  پیر نیستم 0

زددو اپسبان
که  را  دزدی  چرااون  کالنتری:  رئیس 

نشونت دادم نگرفتی ؟
پاسبان: قربان دنبالش کردم رئیس کمیته 

از آب درآمد!

 اعدام
مأمور اعدام به محکوم  بی گناه گفت :

مأمور: حاج آقا زاغری خواهشی نداری ؟
زاغری : فعالً خیر!

خسیس

یک نفر هست که هی ناله وافغان دارد
دشمنی  دردل خودبالب خندان دارد

دِر منزل  نکندباز چو مهمان  برسد
کی روا آب خنک برلب مهمان دارد؟

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

       گفتمت چون رد حدیثی رگتوانی  داشت گوش )حافظ(
غم مخور

کمی هم بخند

مردمیدان

آدم هب یاد
کشک دیدم ، قول بیجای توام آمد بیاد

دوغ دیدم ، آن سخنهای توام آمد به یاد
گوش من هرجا دروغی یا چاخانی را شنید

وعده امروز وفردای توام آمد به یاد
بهر من آورد ازقزوین  رفیقی سنگ پا

تا گرفتم ، روی ملعون اوام آمد به یاد
 ازپی تفریح وگردش  دوش رفتم باغ وحش 

کرگدن  دیدم ، سراپای توام آمد به یاد
جای پای قورباغه  دیدم وخرچنگ را

روی کاغذ خط وامضای توام آمد به یاد
شد مجسم پیش چشمم تا که عوج بن ُعُنق 

بی تأمل قدوباالی توام  آمد به یاد
هر کجا گوشم صدای رعدوبرقی راشنید

قیل وقال وشور وفتوای توام  آمد به یاد

خرجی خانه به همسر ندهد ، درعوضش
پول رادوخته درلیفه ی تنبان دارد
پسرش گریه کند ، پول به دستش ندهد

شهریه الزم اگر بهر دبستان دارد
گویدش : درس نخوان بچه ، بروکاسب شو
 کاسبی پول وپله ، عزت وعنوان دارد

دائم ازفقر ونداری همه جا می نالد
گرچه دانند همه ، پول فراوان دارد

ما ه عسل
مسافری درسالن یکی از هتل های مجلل 
وعشوه  بسیارزیبا  زن  که  بود  نشسته  
گری وارد شد0 مسافر که دهانش بازمانده 

بوداز مستخدم هتل پرسید :
مسافر: این خانوم کیه ؟

شناسین؟  نمی  چطور  مستخدم: 
 ، آمریکاس  سینمای  ستاره  بزرگترین 
ازاون گذشته  یکی از بهترین  مشتری 
های  هتل ماست 0 همه ی  ماه عسا هاشو 

اینجا میگذرونه

واـسبته 
گفت : ازنظردولت به اصطالح اسالمی ،

األرض  مفسدفی  ایران  مردم  تمام 
هستند0

گفتم : به چه دلیل ؟
یا   ، خورند  یاعرق  مردم  این    : گفت 
تریاکی یاقمارباز واگر هیچکدام ازاین ها 
نباشند  دست کم وابسته به رژیم سابق 

که هستند0

بدرد می خوره
دیوانه ای یک قوطی کبریت پیدا کرد که 
هم کبریت سوخته داشت وهم نسوخته 0 
البته دیوانه چون دیوانه  بود نمی توانست 

فرق زیادی بین آنها بگذارد0
ناچارشروع کرد یکی یکی رابه امتحان  
کردن 0 اولی رازد سوخته بود  ،  دورش 

انداخت0
دومی را زد آن هم سوخته بود که دورش 
آتش  زد  آتش  که  را  سومی   0 انداخت 
به خودش  و  گرفت 0 فوراً خاموش کرد 

گفت :  آهان ، این به درد می خوره 0

حا  مله
پاسدار: حضرت حجت األسالم ، راسته 
باشند  حامله  اگر  را  محکوم  زنهای  که 

نباید اعدام کرد؟
خودم  بنده   ، بله  بله   : األسالم  حجت 
را  زنان محکوم   ازاین   بحال صدنفر  تا 

ازمرگ نجات داده ام
پاسدار: چه جوری ؟

حجت األسالم :  خوب معلومه ۰ حامله 
شان کرده ام 0

باور
زن : عزیزم تو اولین مردی هستی که من 

دوست داشته ام
مرد:  مطمئنم عزیزم

که  هستی  هم  مردی  اولین  ضمناً   : زن 
حرفمو باور می کنی 0

کی بود؟
روی عرشه کشتی ، خانمی به نرده تکیه 
داده بود  که یکدفعه  پایش لغزید وافتاد  
تو دریا و پشت سرش یکی دیگه هم فوراً 
پرید  به آب و بعداز چنددقیقه خانم را  
نجات  داد0 حیرت مسافران  ازاین  صحنه 
دیدند  که  بیشترشد   وقتی  قهرمانی  

نجات دهنده یک پیر مرد است 0 
همان شب ناخدا  به افتخار این پیرمرد 
شجاع  مهمانی داد  وبعداز آن که اولین 
ناخدا  نوشیده  شد،  او   بسالمتی  جام  
ازاو خواهش کرد  که ماجرارا  تماماً شرح 

دهد0
میخواهم  هرچیز   از  قبل  من   : پیرمرد 

بدونم که کی بود منو ُهل داد؟

مخدرات
مواد  با  مبارزه  مأمور  خلخالی   وقتی 
مخدرشد ، عالوه بر  مردها ، عده ای اززن 
ها راهم به اعدام محکوم کرد0 یک روز 

عیال خلخالی باو گفت :
چرا  زنهارا    ، نفهمیدم  خلخالی:  عیال 

کشتی ؟
خلخالی: توکه میدونی من  سواددرست 
وحسابی ندارم ، خیال کردم مخدرات هم 

جزو  مواد مخدر هستند0

خواب  بد
داریوش : چته  جواد؟  خیلی کسل ودمق

 هستی ، چی شده ؟
جواد: دیشب خواب خیلی بدی دیدم 0 

- چه خوابی دیدی ؟
- خواب دیدم بریژیت باردو، وسوفیالورن 
و راکوئل ولش  لخت مادرزاد  بامن  تو 

رختخواب بودن
بد؟  خواب  میگی  این  توبه   : داریوش 

کاشکی من ازاین خوابا  می دیدم 0
جواد: خدانکنه ، واسه این که خودم هم 

جینالولوبریجیدا بودم0

اقبل توهج رمدان  متأهل 
خواهدشد فشان  مشک  بادصبا  نفس 
خواهدشد گران  آیدواجناس  می  عید 
همسرت چندورق لیست به توخواهدداد
خواهدشد نگران  وجودت  اعضای  کل 
اما روزی  دوسه  مخالف  ساز  میزنی 
عاقبت هرچه که اوگفت همان خواهدشد
دانند می  یکی  خرس  باعلف  را  پول 
فکر کردید که منطق سرشان خواهدشد؟
کل عیدی وحقوقت به شبی خواهدرفت
شد باید  خوان  فاتحه  بغل  جیب  برسر 

 بدرهق شورهاهردرفهنگ ملل
آمریکایی: عزیزم امیدوارم روز موفقی 

داشته باشی.
چایی  نوشیدن  برای  عزیزم  انگلیسی: 

عصر بیصبرانه منتظرتم.

تا  بفکرتم  روز  تمام  عزیزم  فرانسوی: 
برگردی.

ایرانی : داری میری این اشغالها رو بزار 
دم در، آشغاال یادت نره، آشغاال!  آهوی 

آشغاال رو ببر0

مسارف خودمی
کنار خیابان وایستاده بودم باخودم 

گفتم:
آخرین مدل ماشینی که در آینده سوار

 میشم چیه؟؟؟
همون لحظه یه آمبوالنس نعش کش از 

بغلم رد شد. 0 روش نوشته بود:
فکرشو نکن، آخرش مسافر خودمی

اقنع شدن من
دختری  یه  میگم  مامانم  به  دیشب 
چیکار  داره  دوست  منو  خیلی  هست 

کنم؟
میگه بیخیالش شو

میگم چرا ؟؟
میگه چون کسی که تو رو دوست داره 

حتما یه ایرادی داره.. !!!
خداییش تا حاال تو زندگیم انقدر قانع 

نشده بودم0

به آهنگ  » باز هوای وطنم آرزوست«  بخوانید

 ردحمام بخوانـید

پوندودالرو تومنم ، تومنم آرزوست دامن دشت ودمنم ، دمنم  آرزوست  
پشتک ووارو زدنم ، زدنم آرزوست 

کشته مرا حسرت یک سیخ جگِر، آی جگر      قلوه دل هم که بود بی ضرر، بی ضرر
جذب شود تابه تن ، به تنم آرزوست قوت جسم وبدنم ، بدنم آرزوست  

پشتک ووارو زدنم ، زدنم آرزوست 
سیخ بکشم راسته وجوجه کباب آی کباب گوشه دنجی ولب جوی آب ، جوی آب 
آخ که آب افتاد دهنم ، دهنم آرزوست جوجه به دندان زدم ، زدنم آرزوست 

پشتک ووارو زدنم ، زدنم آرزوست



- سال دهم صفحه 4۳
آزادی    شماره  111

42
حه 

صف
م 

ده
ل 

سا
 -

11
ه 1

ار
شم

   
ی 

زاد
آ

26
جلوی  حمدان   ازآل  زیادی  ومرد  زن 
خانه ی افندی جمع شدند0 پیشاپیش 
عتریش   ، دعبس   ، حمدان   آنان  
اآلعمش ، ُضلمهوعلی فوانیس ورضوان 
عقیده  رضوان  بودند0  شاعرایستاده 
ُشبهه  که  تنهابرود   حمدان   داشت  
آن  وازعواقب  نشود  ایجاد  شورش  ی 
صراحت  به  خمدان   اما  کند0  پرهیز 

گفته بود :» کشتن من آسان است ،
امکان  حمدان   آل  ی   همه  اماقتل    
نظر همه ی   ندارد0«  حرکت جمعیت  
اهالی کوچه  ، بخصوص  همسایگان را  
پنجره  از  زنان   بود0  بخود جلب کرده 
ها  ونگاهها اززیر  سبدها  وسینی های  
روی  سر  و ازباالی چرخ  دستی ها به 
آنان  خیره  شده بود0 مردم زیادی از 
پیروجوان  ازیکدیگر می پرسیدند  آل 
حمدان  چه می خواهند؟  حمدان  کوبه 
ی برنجی را گرفت  ودرزد0 اندک زمانی 
بعد  دربان  بااوقات تلخی  دررابازکرد0 
 0 رسید  مشام  به  یاسمین   تند   بوی 

دربان  با تندخویی پرسید:
- چه می خواهید؟

از  مردم پشت سرش   دلگرم  حمدان  
گفت :

-  حضرت ناظررا می خواهیم  مالقات 
کنیم 0

- همه ی شما؟
- کسی بین  ما نیست  که حق مالقات 

بااورا نداشته باشد0
- منتظر باشید تا اجازه بگیرم 0

وخواست دررا ببندد اما دعبس خودش 
را به زور داخل کرد وگفت :

- انتظار درداخل محترمانه تر است 0
بقیه مانند  جوجه بدنبال  مادرشان ر اه 
افتادند0 حمدان هم  برخالف رنجشش  
ازبی پروایی دعبس ، واردشد0 جمعیت  
 0 رفت  پیش  ایوان  جلوی  تا  درباغ 

دربان فریادزد :
- شما  باید ازاینجا خارج شوید 0

حمدان گفت :
به  برو   0 کنند  نمی  رابیرون  - مهمان  

اربابت خبر بده 0
خورد   بهم  اعتراض   برای  مرد  لبهای   
ی  وچهره  نشد   شنیده  صدایی  اما 
عبوسش تغییر  کرد  وبه سرعت  بطرف 
کرد   دنبال  اورا   0 چشمها  رفت  داخل 
تاالر  ورودی   پرده ی   پشت  تااینکه  
پرده  به  گاهی  ها   نگاه  شد0  پنهان  
فواره    0 گشت  می  بر  باغ   به  وگاهی 
بستهای   ودار  نخل   درمیان  درختان  
بوته  تاک  درکنار دیوار قرار داشتند0 
های یاسمین  دیوارهای باغ را  پوشانده 
بود 0 همه نگران  ودلواپس  به اطراف 
نگاه می کردند 0  چیزی نگذشت  که 
نظرها  به جانب  پرده ای که دم  درتاالر  

کشیده شده بود  ، برگشت 0
پرده کناررفت وخود افندی  با چهره ی 
درهم  بیرون  آمد 0 با عصبانیت چند 
قدم مصمم برداشت ودرباالی پله های 
پیچیده  اندامی  بجز    0 ایستاد  ایوان 
درعبا ، صورتی ترشرو ، ودمپائی  پشم  
شتر و تسبیحی دراز دردست  راست  
به   0 شد  نمی  دیده  ازاو   دیگری  چیز 
آمیزی  تحقیر  نگاه   کنندگان   تظاهر 

کرد  وبه حمدان چشم دوخت 0
حمدان مؤدبانه گفت :

حضرت  کند  بخیر   را  صبحت  خدا   -
ناظر0

سالم   دست  حرکت   با  فقط   ناظر 
راپاسخ دادوپرسید:
- اینها کی هستند؟

- آل حمدان حضرت ناظر0
- کی به آنان اجازه داده  به خانه ی من 

وارد شوند؟
حمدان بازیرکی گفت :

بنابراین   ، است  ناظرشان  خانه  این   -
خانه ی آنان هم هست ، جایگاه حامی 

آنان 0
عبوس  همچنان  افندی  ی  چهره 

بودوگفت :
خواهید   می  را  بدرفتاریتان  شما   -

توجیه کنید0
حمدان   ی  مؤدبانه  ازلحن  دعبس 

حوصله اش سررفت وگفت :
-  ماهمه ازیک خانواده ایم ؛  فرزندان  

ادهم واُمیمه 0
افندی با عصبانیت گفت :

- این تاریخ  گذشته است 0 خداراشکر  
که مردم هنوز آنان  رابه یاد می آورند0

حمدان گفت :
- ماازفقر  وبدرفتاری  رنج می بریم 0 
همه ی مابراین  عقیده ایم  برای رهایی 

از عذاب  به تو  متوسل  شویم 0
دراین  حال  تمرحنه گفت :

سوسک  مثل  ما   زندگی  تو    بجان   -
چندش آوراست 0

دعبس باصدای بلند گفت :
 0 این  افتاده  گدایی  به  ما  بیشتر   -
صورتمان    0 اند  گرسنه  هایمان   بچه 
ازسیلی  باجگیران  متورم است  0 آیا  
این درشأن  فرزندان جبالوی ووارثان  

اوقاف اوست ؟
افندی تسبیحش را محکم گرفته  بود 

وفریاد زد:
- چه اوقافی؟

صحبت   جلوی  خواست   می  حمدان 
مانند  دعبس   اما   ، رابگیرد   دعبس 
 ، باشد   زده  سرش   به  مستی  اینکه  

پیشدستی کرد :
- امالک بزرگ ، حضرت ناظر  عصبانی 
دراین  همه  که  بزرگ  امالک   0 مشو 
کوچه  از ابتدا تا انتها  درآن سهیم  اند 
دراطراف صحرا0  هرملکی   اضافه  به   ،

اوقاف جبالوی  حضرت ناظر0
ازفرط خشم  چشمان افندی برافروخته 

شده بود:
وربطی  است  وجدم  پدر  ملک   این   -
خرافی  حکایات  شما    0 ندارد  شما  به 
 ، باوردارید  آنهارا   و  کنید  می  رابازگو 

اما دلیل  وحجتی ندارید!
بیشترشان به همراه  دعبس وتمرحنه 

گفتند:
- همه این را می دانند 0

خودتان   بین  شما  منظور؟  ؟  همه   -
داستان نقل  می کنید که خانه ی من  
به هرکدام ازشما تعلق دارد 0 آیا  برای 
شما همین یک  دلیل  کفایت می کند  
کوچه  کنید؟  غصب  مرا  ی   خانه  که 
من  به   ! حقیقی  های  کش  حشیش  ی 
شما  از  یک  هیچ  به  حاال   تا  بگوئید  

پشیزی رسیده ؟

حمدان  سپس   0 بودند  ساکت  همه 
گفت:

- آباء واجداد ما می گرفتند0
- دلیلتان  چیست ؟

حمدان جواب داد:
- به ما گفته اند  وما آن را  باورداریم 0

افندی فریادزد:
- دروغ  پشت دروغ 0 تا شمارا بیرون 

نینداختم  بروید بیرون 0
دعبس قاطعانه گفت :

- به ما از» ده شرط« بگو
افندی فریادزد:

شماها  ؟  شمابگویم  به  چراباید   -
به  ای  عالقه  چه  شما  هستید؟   کی 

آنهادارید؟
- ما مستحق آنها هستیم 0

 دراین موقع صدای  ُهدا  خانم  زوجه 
ی ناظر از  پشت درالندشد که می گفت 

:
- آنان را رها کن و بیاتو0 ازجروبحث با 

آنهاصدایت گرفته0
تمرحنه گفت :

بما   دادخواهی  وبرای  بیا   0 - خانم من 
کمک کن0

هدا خانم باصدای لرزان  ازخشم گفت :
نمی  اتفاق  روشن   درروز  راهزنی   -

افتد!
تمرحنه  رنجیده خاطر گفت :

- خانم من 0 خدا گناهانت  را ببخشد0 
درهارا   که  ماست   جّد  نزد  حقیقت  

بروی خودش بسته 0
وبافریادی  کرد   سربلند  دعبس 

رعدآسا گفت :
- جبالوی !  بیا حال وروز مارا ببین 0 
مارا به رحمت کسی  رها کرده ای که 

رحمتی ندارد0
که  بود  بلندوقوی   آنچنان  او  فریاد 
درخانه  پدربزرگ   کردند   فکر  بعضی 
ازشدت  افندی  شنود0  می  را  آن  اش 

خشم  صدایش می لرزید وگفت :
-  بروید بیرون ، ذهمین اآلن 0

حمدان  باناراحتی گفت :
- برویم 0

ازجایی که  ایستاده بودند  به طرف در 
دنبال  اورا   ساکت  همگی  شد-  روانه 
باردیگر  که  دعبس  حتی   ، کردند 

    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت پانزد هم                     ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

سربلند کرد وباتمام نیرو فریادزد:
-  یا جبالوی 0
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تاالر  به  ازخشم  پریده   رنگ  افندی 
عصبانی  که  رادید  وزنش  واردشد 

آنجاایستاده 0 زن گفت :
ازاین   پیش  که  بود   غریبی  حرکت   -
اتفاق نیفتاده بود0 حاال سرتاسر کوچه  
درباره ی آن صحبت می کنند0 اگر به 
آن  توجه نکنیم  روی آسایش نخواهیم 

دید0
افندی باپوزخند گفت :

- اراذل واوباش ، به اوقاف  طمع کرده اند0
زنبور  ی  الله  مثل  ی   کوچه   دراین   

کسی از اصل ونسبش خبر ندارد0
زقلط   0 کن  تمام  رایکباره  مشکل   -
واگذار0  او   به  وکاررا  راصدابزن  
اینکه  بدون  دارد  ازدرآمد   اوسهمی 
کاری بکند0 بگذاراو مسئله را  درعوض 
آنچه ازاموال ما عایدش می شود  ، حل 

کند0
وسپس  کرد   نگاه  او  به  مدتی  افندی 

پرسید:
- و جبل؟!

زن با طمأنینه  و اطمینان گفت :
 0 ماست  ی  پسرخوانده  او  ؟   جبل   -
مثل پسر خودم 0 او ازدنیا بجز خانه ی 
ما  چیزی  نمی داند0 نه او از آل حمدان 
ازاو 0 حتی  ونه آل حمدان   خبردارد  
اگر آل حمدان  اوراازخودشان  بدانند  ،
مراجعه  ما  به  باید   ادعایشان  برای    
کنند0 من از جانب او  مطمئنم 0 اوبرای 
 ، رفته  مستأجران   امور  به  رسیدگی  
ما  گرددودرگردهمایی  می  بر  بزودی 
حاضر خواهد شد0 زقلط به دعوت ناظر 
 ، تنومند    ، متوسط   اوباقامتی  آمد0 
قوی بنیه ، سرخ رو بود0 جای چندزخم  
روی چانه وگردنش  دیده می شد0 آنان  
نزدیک یکدیگر نشستند0 زقلطگفت :

- اخبار ناراحت کننده ای شنیدم 0
هدا باعصبانیت گفت :

می  پخش  زود  چقدر   بد  خبرهای   -
شود!

افندی به زقلط  ریاکارانه نگاه کرد  و
گفت :

وحیثیت  آبرو  به  قدر  همان  این    -
مالطمه می زند  که به هیبت تو0

گاو  کشیدن  ماغ  مثل   باصدایی  زقلط 
گفت :

را  -  خیلی وقت است  که من  گرزم 
بکار نگرفته ام وخونی نریخته ام 0

هدا لبخندی زدوگفت :
خودشان  به  چقدر  حمدان   آل   -
نیرومندی  مرد  هیچوقت    ! مغرورند 
از بینشان بر نخاسته ، اما پست ترین  
سید)سرور(   که  کند   می  ادعا  آنان 

کوچه است 0

زقلط با نفرت گفت :
-  دستفروش وگدا 0 هرگز مردی قوی 
نمی  بر  وترسو  وارفته   قومی  ازبین 

خیزد0
افندی پرسید:

- زقلط ، حال چه باید بکنیم ؟
می  له  پا  زیر  مثل سوسک   را  آنان   -

کنم 0
 ، شد   می  وارد  تاالر  به  وقتی  جبل 
صورتش  شنید0  را  زقلط  ی  گفته 
برافروخته  زدن  درصحرا  بعداز گشت 
وقوی  الغر  دراندام  شورجوانی   بود0 
صورتش    اجزای   0 داشت  جریان  او  
 0 وبرآمده  بزرگ  بابینی  مشخص 
 0 داشت  وباذکاوت  درشت   چشمانی 
باادب به حاضران  سالم گفت  وشروع 
به صحبت  درباره ی امالکی که بهاجاره 
حرف  خانم   هدا  اما  کرد0  شده  داده 

اوراقطع کرد  وگفت :
مهمی  کار  مابرای   0 بنشین  جبل    -

منتظر تو بودیم 0
متأثراز   دیدگانش   0 نشست  جبل 

نگاههای نافذ  خانم بود0 خانم گفت :
- می بینم که حدس می زنی  ما نگران 

چه هستیم 0
جبل به آرامی گفت :

آن   ی  درباره  همه  اینجا  از  بیرون   -
صحبت می کنند0

خانم به شوهرش نگاه کردوجیغ کشید:
منتظر  همه   000 ؟  شنیدی  توهم   -

جواب ما هستند0
ترشد  زشت  زقلط   صورت  اجزای 

وگفت :
می  با مشتی خاک  را   اندک  آتش    -
شود  خاموش کرد0 کاش می توانستم  

همین اآلن  دست به کار شوم 0
هدا به جبل روکردوپرسید:

- جبل تو چه می گویی؟
جبل برای  پنهان کردن نگرانی اش  به 

زمین نگاه  می کرد وگفت :
است سرور  مربوط  به شما   امر  این   -

من 0
- من نظر ترا خواستم 0

نافذ  نگاههای   0 کرد  فکر  کمی  جبل 
احساس  را  زقلط   وخشمناک  افندی  

کرد وگفت :

فرزند  نعمت  از  من   ، من  سرور   -
نمی  اما   ، برخوردارم   شما  خواندگی  
از  یکی  من   زیرا   0 بگویم  چه  دانم  

فرزندان حمدان هستم 0
هدا بتندی گفت :

تونه  ؟  کنی  می  یاد  چراازحمدان   -
ونه  مادری  ونه  داری   آنان  بین  پدری 

خویشاوندی !
شبیه  آمیز  تحقیر  صدایی  افندی 
خنده ازخودش درآورد اما حرفی نزد0 
رنجی واقعی  از چهره ی جبل  بوضوح  

پیدابود، اما گفت :
- پدرو مادرم  ازبین آنان بودند ، نمی 

شود انکار کرد0
- پسرم تو دل مرا می شکنی !

- خدانکند، حتی کوه مقطم نمی تواند  
اما  دهد  تغییر   شما  به  مرا  وفاداری 

حقایق را  نمی توان منکرشد0 
برخاست   ، سررفت  افندی  ی  حوصله 

وخطاب به زقلط گفت :
تلف  این چیزها  باشنیدن   را  وقتت   -

نکن 0
زقلط  لبخندزنان  ایستاد  0 وقتی خانم  
بااو صحبت  می کرد نیم نگاهی  هم به 

جبل  انداخت وگفت :
تجاوز  معقول   حد  از   ، زقلط  آقای   -
نکن 0 ما می خواهیم  آنان را ادب کنیم  

نه ازبین ببریم 0
نگاه  افندی   کرد0  ترک  تاالررا   زقلط 
به  و  انداخت   جبل  به  آمیزی   تحقیر 

مسخره پرسید :
- جبل   ! پس توهم  یکی از آل حمدان 

هستی ؟
جبل  بسکوت پناه بردتااینکه هدا برای 

دفاع ازاو گفت :
زقلط   امادرحضور   0 باماست  او  دل    -
اگر  شد  می  دار  جریحه  احساساتش 

اصل خودرا انکار می کرد0
جبل اندوهناک گفت ؛

- سرور من ، آنان بدبخت اند0 علیرغم 
اینکه اصیل ترین  اهالی این کوچه اند0
اصل  دارای  کوچه   دراین  هیچکس   -

ونسبی نیست 0
جبل با جدیت گفت :

- مافرزندان ادهم هستیم - جدما  که 
عمرش درازباد-  هنوززنده است 0

که  کند   ثابت  تواند   می  کسی  چه   -
هروقت   هرکسی   ؟  است  پدرش  پسر 
دلش خواست  می تواند  آنرا بگوید  ، 
به  که  کند  بهانه  را  آن  تواند   نمی  اما 

اموال  دیگران دستبرد  بزند0
هدا گفت :

- تاوقتی که طمع بع اموال ما  نداشته 
باشند  مابدشان را  نمی خواهیم 0

افندی می خواست  به این گفتگو پایان 
دهد  ، پس به جبل گفت :

- برگرد سرکارت  وغیر ازآن به چیزی  
دیگر فکر  نکن 0

اوقاف   ی  اداره  بسوی  تاالر   از  جبل 
می  او   0 رفت  باغ  پذیرایی  دراتاق 
بایستی  ارقامی را از اجاره بها  دردفتر  
بازبینی  را  آخرماه   وحسابهای  ثبت  
کند0 اما ازشدت  اندوه  فکرش درست 
بود  آل حمدان   کار نمی کرد0 عجیب 
با سردی بااو برخوردکردند 0 بااین همه 
غم انگیزتر  ازاین ، صدمه ای  است که 
قراراست به آنها بزنند0 این اورا  آزرده 
خطررا  خواست  می  او   کرد0  می  تر 
آزردن  نگران  اما   0 کند  دور  ازآنان 
فرزندی  اورابه  که  بود   ای  خانواده 
پذیرفته وبزرگ کرده بود0 چه می شد 
ودلبستگی  محبت  گرفتار  اینهمه  اگر 

خانم نبود؟
لختی  پسر  خانم   پیش  سال   بیست 
رادید که  درگودالی  پرازآب باران  آب 
خوشش  او  ازتماشای  کرد0  می  تنی 
آمد0 بعلت نازایی که ازموهبت مادری 
محروم بود ، درقلبش به او مهرمادری 
که  رافرستاد   کسی  کرد   احساس 
گریه  ازترس   کودک  اورابیاورد0 
کرد   وجو  پرس  او  ی  کرد0درباره  می 
زنی  که  است  یتیم   طفلی  وفهمید 
کند0  می  نگهداری  ازاو  فروش  مرغ 
اززن خواست که طفل را  به او واگذار 
پیشنهاد  ازاین  با خوشحالی  زن  کند0 
جبل  ترتیب   این  به   0 کرد  استقبال 
ناظر  پرورش یافت  وتحت  درخانه ی 
مادری  محبت  از  خانم   سرپرستی 
برخوردارشد0 اورابه مدرسه  فرستادند  
به سن   0 فراگرفت  ونوشتن   وخواندن 
بلوغ که رسید ، افندی اداره ی اوقاف 

را باو  واگذارکرد0
هرجا که اداره ی اوقاف ملکی  داشت 
، ساکنان  آنجا به او » حضرت وکیل«  
احترام  با  اورا   ونظرات   گفتند0  می 
زندگی    0 کردند  می  متابعت  وتحسین 
نظر  به  حمدان   آل  سرکشی  از  پیش 
خوب می آمد و آینده ای  روشن  به او 
نوید می داد0 جبل دریافت که او دیگر  
آن  از  پیش  که  نیست   واحد  شخصی 
می پنداشت 0 بلکه اکنون  دونفراست 0
 ، دیگری  و  مادر  به  وفادار  یکی   

ازخودش حیرتزده می پرسید:
- وآل حمدان ؟!

ادامه دارد خانم  پسر لختی رادید که درگودالی ازآب باران  آب تنی می کند
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فردوسی بزرگ  فرمود: از نظم کاخی بلند 
بادوباران   از  که  کردم  بنا  ناپذیر   وخلل 
شاهنامه  امروز   0 دید  نخواهد  گزندی 
همچنان   هزارسال  بعداز  توس   دانای 
مورد  استفاده  پژوهشگران  در زمینه  
آیین وفرهنگ ایرانی است وخود  پاسدار 

این فرهنگ  واالی کشور ماست 0
در طول تاریخ هزارساله پس ازفردوسی    
در  هرازگاه   که  اند  بوده  کسانی  نیز 
ارزشمند  کار  و  فردوسی  بزرگداشت 
نقاالن   مورد   دراین  اند0  کوشیده  او 
ازیادبرد 0  نباید  را  ونقاشان قهوه خانه  
از جمله حسین قوللر آغاسی  که یکی 
از بنیانگذاران  شیوه مردمی ، معروف به  
نقاشی قهوه خانه ای  است که متأسفانه 
ازاو یادی نمی کند0  دراین سالها کسی 
او  درنقش پردازی  صحنه های  حماسی  
از  ملی - مذهبی  مهارت برجسته ای  
خود نشان داد0 او فرزند  علی رضا  قوللر 
آغاسی  بود که از هنرمندان  واستادان  
قلمدان  و  کاشی  برروی  پردازی   نقش 
وهنر  فن  حسین    0 میرفت  بشمار 
کاری  وروغن  کاشی  روی  اندازی   نقش 

بردیوار را از۹ سالگی  نزد پدر آموخت  
وپس از درگذشت او  حسین به نقاشی 
از  او   نقاشی  کار   آورد0نخستین  روی 
داستانهای شاهنامه بود  که به سفارش  
قهوه   ، اسکندریان   صفر   مشهدی 
سید  میدان   در  تهران  معروف   چی  
اسمعیل  آغاز کرد0 هفته ها شبانه روز  
وداستانهائی  میماند   خانه  قهوه  دراین 
قهوه  ونقال  خوان  شاهنامه  اززبان   که 
خانه  می شنید  برروی بوم  نقاشی می 
آورد0ازمعروف ترین  شاگردان او  میتوان   
به فتح اهلل  قوللر آغاسی ومحمد حمیدی  
های   نقاشی  کرد0  اشاره  مشهد(   )اهل 
برجای  آغاسی   قوللر   استاد  از  زیادی 
های  ومجموعه  ها  موزه  در  که  مانده 
معروف  شود0  می  نگهداری  خصوصی  

ترین آثاراو :
نبرد  رستم واشکبوس )جنگ هفت   -

لشکر( ۱۳۱۹ 
- رستم وسهراب ۱۳2۱ 

- کشته شدن دیو سفید به دست رستم  
۱۳۳۳ هستند0     ) عکس سمت چپ(

 ۱2۶۹ درسال  آغاسی   قوللر  حسین 
گذراندن   از  وپس  آمد  بدنیا  درتهران 
زندگی محنت  بار در تنگدستی و تنهائی  
ازبیمارستانهای   دریکی   ۱۳۴5 درسال  
تهران  درگذشت و در گورستان مسکر 

آباد  بخاک سپرده شد0
تابلوهایش    ِقَبِل  از  خوداو  اگرچه 
نتوانست سودی ببرد  اما امروز آثارش با 
قیمت های گزاف خریدوفروش می شود 
ودر  مجموعه های خصوصی ، موزه ها  و  
مؤسسات فرهنگی مردمی  نگهداری می 

گردد0
یادش گرامی ومانا باد۰

فرستنده حسین طوسی از نیویورک

یادی از حسین قوللر آغاسی و

      نقاشی قهوه خاهن ای    
 مقدمه 

حوادث  از  مملو  ایران  موسیقی  تاریخ 
ناگواری است که برای موسیقی دان ها 
رامشگران   و  ، آهنگسازان  نوازندگان   -
اتفاق افتاده است 0 جای تأسف است 0 
علت این حوادث اکثراً تعصبات مذهبی 
وعدم آگاهی جامعه ازاین  هنر  وموهبت  
است  ها  قرن  که  درحالی   0 است  الهی 
این   مشوق  جهان   کشورهای  تمام 
ازاین  با حمایت  را   بوده  وبشریت  هنر 
طبقه  بازیبایی معنوی  آشناساخته اند  
هنر  ازاین  کشورما   درتاریخ  متأسفانه  
آنطور که شایسته  اش باشد  استقبال  
وحمایت نشده است که تا به امروز شاهد  
ماباقی  برای  امروز  آنچه   0 هستیم  آن 
مانده است  وبنام موسیقی سنتی  نامیده 
وایمانی  وعالقه  عشق  براثر  شود   می 
است  که این هنرمندان  به آن داشته اند 
وتااین زمان توانسته اند  آنرا تااندازه ای  
از تیغ جالدان  وحوادث روزگار  مصون 

نگهدارند0

مشتاق علیشاه اصفهانی

واز  عصرزندیه  بنام   ازموسیقیدانان 
نعمت  دراویش  سلسله  بزرگ  مشایخ 
الهی  ومرید معصوم  علیشاه  دکنی بود 
0 به کرمان  رفت وبه شوروحال  وصفای 
صحبتش  به  هرکس  داشت   که  باطنی 
نعمت  سلسله  وبه  مجذوب   میرسید  
الهی واردمی شد0 دراندک مدتی  خلقی 
بسیار  بروی  گردآمدند  ودست ارادت  
نقل  ازوی   بسیار  کرامات  دادند 0  او  به 
حاجی   را  آن  از  ای  شمه  که  اند   کرده 
خود  درکتاب  شیروانی   العابدین   زین 
بنام  » بستان السیاحه«  آورده است 0 
او می گوید : آتش حسد  مال عبداهلل امام 
جمعه  ومجتهد کرمان  اززیادی مریدان  
»مشتاق«  شعله ور گردیده بود0 اتباع وی 
نیز که  رونق بازار صوفیه  راسبب  ضعف 
به  خودرا   پیشوای  میشمردند   اسالم  
دفع مشتاق  وسوسه می کردند واودرپی 
فرصت بود 0  سرانجام  روز بیست ویکم  
زمانی   هجری   ۱20۶ سال  رمضان   ماه 
که آخوند  مزبور  به موعظه ی مریدان  
اشتغال داشت  ، مشتاق  علیشاه با  یکی 
گوشه  ودر  وارد مسجد شد  ازدراویش  
گردید0  مشغول  فریضه   ادای  به  ای  

قتل  حکم   منبر  ازباالی  عبداهلل   مال 
وسنگسار  کردن مشتاق  را داد0 جماعت 
به  وهرچه  وسنگ   باچوب  منبر   پای 
ودرویش  مشتاق   میرسید   دستشان  
همراه  اورا کشتند0 مریدان مشتاق  پس 
ازاطالع  ازواقعه جسد  مرشد ومراد خودرا 
درمقبره  خاندان  یکی از مریدان  بخاک 
سپردند  وچون  »کوثرعلیشاه همدانی«  
هم در کرمان درگذشت  ودرهمان مقبره  
مدفون شد  زنی محترمه  ازاهالی رشت  
علیشاه   کوثر  ازمریدان  حاجیه    بنام 
بنایی عالی  با دو قبه برآن بنا نمود یکی 
باالی قبر »کوثرعلیشاه«  ودیگری بر مزار 
به  معروف  واکنون  علیشاه«  مشتاق   «
آرامگاه مشتاقیه زیارتگاه اهل دل است 0 
ونوازندگان   ازخوانندگان  علی  مشتاق 
معروف عصر زندیه بود 0 او  آو٪ازرا درنهایت  
تار خواندوسه  می  واستادی  خوبی 

را بامهارت وامتیاز می نواخت 0 زنده یاد  
بنام  جامعی  درکتاب  مشحون«  »حسن 
کتابهای  از  ایران«که  موسیقی  »تاریخ 
بعنوان  تواند   ومی  بفردبوده  منحصر 
مورد  موسیقی   ی  درزمینه  »مرجع«  
مطالعه قرار گیرد درمورد مشتاقعلی  می 
نویسدجرم او این بود که قرآن را  بانوای 
سه تار  می خواند 0 سه تار همانطور که 
ازاسمش پیداست  تازمان او  دارای سه 
سیم  بود ومشهوراست  که مشتاق  سیم 
وبااضافه  کرد   اضافه  آن  رابه  مجاوربم  
کردن سیم چهارم  وسعت صدا  رسانی  
این ساز را پرورش داده  است0 این سیم 

بین استادان فن به سیم مشتاق معروف 
است 0 بعداز مشتاق  درویش خان  نیز 
سیم بم یا سیم ششم  رابه تار اضافه کردو 
وسعت صدا ی تار وقابلیت هارمونی آنرا 

دوچندان ساخت 0
یکی از کسانیکه  دراین دوران  ازاوضاع 
یاد کرده  بطور مفصل  واحوال  صوفیه  
زین  حاجی   « بنام  است  شخصی  است 
العابدین شیروانی« 0وی شرحی  درباره ی
 زوال  مسلک تصوف  واذیت وآزاری که به 
این مردم میرسید نوشته است که خالصه 
آن چنین است :» ازاواسط سلطنت  شاه 
سلطانحسین  تااواخر حکومت کریمخان 
برافتاد  درایران  طریقت  رسوم  زند 
وبسبب  افکار واذیت وآزار   شاه غافل ،
ازاین   صاحبان  سالسل فقر  وطریقت 
کشور  رفته  وبعضی دیگر  درگوشه انزوا  
منزل کردند0جماعت  افغان بردارالملک  

اصفهان واکثر بالد  ایران مستولی شدند  
و خاندان دانایان رابرانداختند وهرکسی  
طریقت   ومراسم   عرفا  معارف  از  آنچه 
خاموشان   محله  در  داشت   وایمان 
ودیعت گذاشت  وقلیلی دیگر  درگوشه 
هفت  درمدت   گزیدند0  عزلت  انزوا  
سال  تسلط افاغنه  مردم در قید جان 
بودند   ناموس  ِعرض  وفکر  وگرسنگی  
ودراندیشه تحصیل ذمعرفت  وطریقت 
وتکمیل  نفس وباطن  نبودند وچون زمان  
کشی   لشکر  بجز   مرد  آن  رسید   نادر 
اندیشه نمی نمود ومردم طالب  معرفت 

نبودند واگر کسی اسم طریقت

 بروی وتزکیه نفس بازگو کردی  علمای 
مقرب   که  ظاهری   ومالنمایان   قشری 
حکام بودند  مذمت نمودندی که طریقه ی

است  خارج  اکرم  نبی  ازسنت   عرفا    
تااینکه دولت  نادری  درگذشت وایران 
زندیه را مسلم شد0 قریب شصت سال  
کشورایران از معارف  عرفان خالی گردید 
نشنید  طریقت   اسم  احدی   وگوش 
وچشم کسی اهل طریقت ندید مگر چند 
کسی ازعرفا  درمشهد مقدس  ازسلسله 
ازطریق   درشیراز  نفر  وچند  نوربخشیه 
ذهبیه  درزوایای گمنامی بودند واگر جای 
دیگری بودند  نام خودرا مخفی مینمودند 
سیمرغ  چون   درایران  طریقت  واسم 
معصوم  سید  تاآنکه  بود0  شده  کیمیا 
کامل   األمرشیخ  حسب  دکنی  علیشاه 
وحیدرآباد   دکن  ازاقلیم  علیرضا  شاه 
ایران   به  زند  کریمخان   دولت  دراواخر 
وارشاد  راتربیت  علیشاه   وفیض  آمده 
الخلفا  خلیفه  را  ونورعلیشاه  کردند 

گردانیدند0
مردم ایران پس از شصت سال نام فقرو 
دیدند  طریقت  واهل  شنیدند  طریقت 
دینی   علمای  گردیدند 0  طالب  وجمعی 
ظاهربین  که از کساد  بازار خویش بیم  
داشتند  بنیاد عناد  پلجاج نهادند  وزبان 
ومردم  گشادند  برایشان  وطعن   لعن  
صوفیه را کافر وملحد شمردند واگرکسی 
با  فرقه درویشان  و زمره صوفیه  مباشرت 
الحاد وزندقه متهم می  به  اورا   مینمود 
کردند وبه آزارواذیت  واخراج بالد اقدام 

مبنمودند0 
نخست کریمخان زند  به اغوای » جانی 
هندی زاده«  وتحریک بعضی  از مفسدان  
سید معصوم علیشاه  دکنی ونورعلیشاه 
را اخراج بالد فرمودند  بعد علیمرادخان  
ولطفعلیخان  بقدر مقدور  به این طایفه  
این  برقتل  که  کسی  اول  آزاررساندند0 
طایفه جرأت نمود » مالعبداهلل کرمانی « 
بود  ودوم  آقامحمد علی بهبهانی معروف 

به کر مانشاهی 0000  

ادامه دارد 

       مجیدزندیه

ستمهای  اهل دین بربزرگان موسیقی ایران 
*مشتاق علیشاه بجرم تالوت قرآن همراه  با نوای سه تار سنگسارشد

* مشتاق علیشاه سیم چهارم را به سه تار افزود که به سیم مشتاق معروف است 

آرامگاه مشتاقیه
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 زندگینامه

در  ۱۳۱۶ سال  در  اخوین   عباس 
هنر به  کودکی  آمد.از  دنیا  به   مشهد 
و داشته  فراوانی  عالقه   خوشنویسی 
اشتیاقی و  شور  با  تحصیل  دوران   در 
خط نوشتن  و  تمرین  به    فراوان 
دبیرستان چهارم   می پرداخت.در سال 
مهاجرت تهران  به  خانواده  همراه   به 
در تحصیالت  اتمام  از  بعد  و   کرد 
دانشگاه شیمی  رشته  در   دبیرستان 
تحصیل ادامه  به  و  شد   پذیرفته 
۱۳۳۸ سال های  در  اخوین   0  پرداخت 
روزنامه در  خطاط  عنوان  به   ۱۳۳۹  و 
سال در  سپس  و  کرد  فعالیت   کیهان 
هیئت عضو  و  استاد  عنوان  به   ۱۳5۸ 
 تخصصی گزینش مرحله استادی و نیز
 عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان
 ایران مشغول فعالیت شد. او از معدود
تنها  ۱۳۳۷ سال  از  که   اساتیدیست 
کاماًل بصورت  خوشنویسی  هنر   به 
حال در  او  می باشد.  مشغول   حرفه ای 
هنری ارزشیابی  هیئت  عضو   حاضر 
 وزارت ارشاد است که درجات هنری 5
می کنند. اعطا  به خوشنویسان  را   ۱  تا 
درجه گواهی  که  شود  ذکر  است   الزم 
 2 معادل فوق لیسانس و درجه ۱ معادل

.دکتری محسوب می شود

و  کتابت  مرکز   ۱۳۷۱ سال  در   اخوین 
 تعلیم ایران را تأسیس نمود و به همراه
خوش انجمن  مدرسین  از   تعدادی 
استاد شاگردان  از  که  ایران   نویسان 
 هستند، مشغول تدریس خوش نویسی
تذهیب و  شکسته   ، نستعلیق   خطوط 
ایشان نستعلیق  خط   می باشد. 
کلک، خوش نویسی  نرم افزار   در 
بین در  اخوین  شده است.   پیاده سازی 
 خوشنویسان معاصر، با سبکی بی بدیل
قدما ی  شیوه  مروج  بفرد،  منحصر   و 
حرفه ای فعالیت  طول  در   می باشدوی 
 خود شاگردان بسیاری را آموزش داده
 که از نام آوران خط نستعلیق و اساتید

بنام در این وادی می باشند

استادان او
خوشنویسی را نزد مرحوم استاد علی 

استاد  نام  به  شاگردان  از  حسینی  آقا 
از  سپس  و  کرده  آغاز  عمادالکتاب 
گنجینه بی پایان استادان پیشکسوت 
حسنی  عماد  میر  کل  استاد  ویژه  به 

بهره برده اند.
در سال ۱۳5۹ استادانی همچون علی 
حسین  میرخانی،  حسن  کاوه،  اکبر 

میرخانی و ابراهیم بوذری گواهینامه 

استادی او را با کسب بیشترین امتیاز 
اعطا کردند.

عنوان ها
در  هایی  سمت  دارای  اخوین  استاد 
خوشنویسان  انجمن  در  عالی  سطح 
ایران بوده است؛ از جمله عضو شورای 
ایران،  خوشنویسان  انجمن  عالی 
ممتاز  مرحله  از  تشخیص  هیات  عضو 
ارزشیابی  شورای  عضو  و  استادی  تا 
وزارت  و  ایران  خوشنویسان  انجمن 

فرهنگ و ارشاد اسالمی. 
اغلب  در  داور  عنوان  به  هنرمند  این 
و  داخلی  های  جشنواره  و  ها  سمینار 

بین المللی حضور داشته است 

آثاراو
عباس اخوین به انتشار آثار خود همت 
کرده و آثاری به شرح زیر به عالقمندان 

هنر خوشنویسی ارائه کرده است :
رها،  پویه،  معرفت،  گنجینه  کتابهای 
التقاصیل، و عجایب الحکایات که پیش 

از انقالب اسالمی انتشار یافته و همه

و  اند  تحریر شده  او  به خط  آثار  این   
برای  ای  استفاده  قابل  و  مهم  منابع 

هنرجویان به شمار می روند.
کتاب سر مشق های نستعلیق.

کتاب یک عمر نستعلیق و مرقع آن در 
سال ۱۳۶۴ چاپ شده است.

مرقع بحر عشق که همه چلیپاهای آن 
شیرازی  خواجه  الغیب  لسان  اشعار  از 
در  آثار  این  همه  اینکه  جالب  و  است 
و  تحریر  مشهد  در  هنرجویان،  حضور 

بدیهه نویسی شده اند.
نفر   ۱۹ و  خط  نمایشگاه  یادنامه  کتاب 
از شاگردان و مدرسین در سال ۱۳۶۸ 

چاپ شده است.
عبداهلل  خواجه  سخنان  گزینه  کتاب 

انصاری در سال ۱۳۶۹ منتشر شد.
اثر بی  کتاب رباعیات اوحدین کرمانی 
 ۱۳۷0 درسال  که  است  دیگری  بدیل 

انتشار یافته است.
افتتاح  مناسبت  به  غدیر  پیام  کتاب 
در سال ۱۳۷۴  ارسباران  فرهنگسرای 

چاپ شد.
مینیاتورهای  با  همراه  خیام  رباعیات   
دارای  که  آبادی  سوسن  جاللی  استاد 
۹5 اثر به صورت چلیپا تحریر و چاپ 

شده است.

  خوشنویسان  ارموز اریان    و ـهنر خوشنو یسی   
     آشنایی با:  اـستاد  عباس اخوین                       

آثارمیناتور  با  حافظ  دیوان  *کتاب 
استاد فرشچیان در سال ۱۳۷۳ با چاپ 

های مختلف.
*مرقع زلف در سال ۱۳۸2 چاپ شده 

است.
*کتاب دیوان حافظ با تحریر دوباره در 

سال ۱۳۸۴ چاپ شد.

نمایشگاهها
نمایشگاه های داخلی:

تهران : حسینیه ارشاد  باتفاق  ۱۹ تن  
ازشاگردان ُمدرس ایشان )۱۳۶۸(

- تهران ک مرکز کتابت و تعلیم ایران 
بمناسبت افتتاح این مرکز )۱۳۷2(

- کرمان -۱۳۷5
- تهران : نگارخانه سیحون -۱۳۷۸

- تهران :  نگارخانه فرنویاد باتفاق  5 
تن از شاگردان ُمدرس  -۱۳۷۹

- شیراز: ۱۳۸0
- تهران : تاالر  آبی - مجتمع 

فرهنگی هنری کاخ نیاوران با ۱۶۳ 
تابلو -۱۳۸0

- تهران : نگارستان  خط -۱۳۸۱
بزرگداشت  بمناسبت   تهران   -
چهارصدمین  سال صدرنشینی  میرعماد 

- کاخ  سعدآباد، موزه میرعماد، موزه رضا 
عباسی، نگارخانه نیاکان با شرکت ۱05 
خوشنویس از سراسر کشور به کوشش 
سال  در  ایران  تعلیم  و  کتابت  مرکز 

  )۱۳۸۳(
بدعوت  رضوان   نگارخانه  مشهد:   -

آستان قدس رضوی -۱۳۸5
- تهران :  نمایشگاه تهذیب درنگارخانه 
شمس بهمراه 2۹ نفر ازبانوان  خوشنویس 

وُمّذهب- ۱۳۸5
- کرمان و بم: )۱۳۸5(

- اسالمشهر: ۱۳۸5
-اصفهان ۱۳۸5

تهران: با۸5 تابلو ۱۳۸5
طایرقدس  نمایشگاه    : تهران   -

درفرهنگسرای اقوام ۱۳۸۶

نمایشگاههای انفرادی خارج ازکشور
* سوریه  ۱۳۶۹
* لبنان : ۱۳۶۹

* کویت : ۱۳۷۷
* دوبی : ۱۳۸5

این هنرمند خوشنویس در سال ۱۳۸۹ 
ماندگار شناخته شده  به عنوان چهره 

است0
فرستنده ازیزد:مهدی مثنوی 

 استاد عباس اخوین  از هنرمندانی است هک
 خوشنویسی  رحهف ی اصلی اوست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
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بقیه : خوزستان

باید  مزبور  سرزمین  نام  کتابت 
یا  بلند  سرزمین  معنای  به  »عیالم« 
است،  نادرست  شود،  نوشته  مرتفع 
عربی»  های  واژه  فرهنگ  در  که  چرا 
معنای  به  کتابت  همین  با  عیالم« 
بلند نیست، بلکه هم ریشه  سرزمین 
تعلیمات،  معلومات،  های:  واژه  با 
هرآنچه  و  اعلم  تعلیم،  عالمه،  علوم، 
که درزمینۀ  همین واژه هاست معنی 
فرهنگ  دیگردر  واز سویی  می دهد، 
نیز آمده  به معنای »کفتارنر«  دهخدا 

است. 

به  ه ی »عال«  واژه  که   آنجا  از  ضمنًا 
بلند  و  برتری  بزرگی،  رفعت،  معنای 
شأن  دادن  نشان  در  رفیع   یا  مرتبه 
کسی یا حکومتی نیز به کار می رود، 
می تواند بر پایه ی واژه هایی که در 
شده  اشاره  آنها  به  »عیالم«  با  پیوند 
داشته  ویعلو  عال  از  دیگری  مفهوم 
که   گفت  شود  می  براین  بنا  باشد، 
و  ها  ایالمی  سالۀ  هزار  چند  سلطنت 
برسرزمینهای  مدت شان  دراز  ُسلطۀ 
پیرامون، می تواند به تعبیری انتساب 
شأنی  چنین  داشتن  به  هارا   ایالمی 
دور  ها  واکدی  ها  سومری  سوی   از 
می  یادآور  ضمنًا  ندانست،  ذهن  از 
نیز در سرزمینی  شود که آشوری ها 
وجه  با  ولی  داشتند  حکمروایی  بلند 
تسمیۀ »عیالم« یعنی  دولتی با عنوان 
سر زمین بلند خوانده نمی شدند، به 
از  اگرهدف  که  تراین  روشن  زبانی 
این  عیالم  صورت  به  ایالم  کتابت 
ها  ایالمی  دهند  نشان  که  است  بوده 
نام غیر عربی بر شهرها  عرب بودند، 
وبر نام خود نمی نهادند، به ویژه این 
تا۶۴5 پیش   ( ها  ایالمی  که  درزمان 
سومری  همسایگانش  و  میالد(،  از 
ها ی سامی  واکدی  غیر سامی   های 
نژاد و آشوری ها، پای اعراب هنوزبه 
آن  پیرامون  و  الّنهرین  بین  سرزمین 
ازجمله خوزستان باز نشده بود و نام 

وآوازه یی از آنان نبود.

بر پایه ی آنچه که از ایالمی ها به جا 
بسیار  بسیار  یی  گونه  به  وما  مانده 
وخواهیم  کرده  اشاره  آنها  به  اندک 
سومری  مانند  ها  ایالمی  کرد،اگرچه 
ها، سامی نژاد نبوده اند، اما گیریم که 
ایالمی ها سامی نژاد بوده اند، سامی 
عرب  به  ربطی  چه  ها  ایالمی  بودن 
سامی  مگریهودیان  دارد؟  آنان  بودن 
نژاد عربند ویا زبان آنان  عربی است 
ویا آشوری ها نیز ؟  بنا براین  نوشتن 
نادرست  به صورت »عیالم«  واژه  این 

است.                   ادامه دارد

بقیه : نازنین

گفتند،دراین  تبریک  من  وبه  زدند 
نازنین  درحالیکه  دیدم  لحظه 
اشک  قطره  چند  دارد  برلب  لبخند 
است،باایما  نشسته  هایش  نیزبرگونه 
سرگرم  مهمانان  ودرحالیکه  واشاره 
ازاو  بودند  آن  وصرف  غذا  کشیدن 
کند  پاک  را  اشکهایش  خواستم 
ودربرابرچشمان تیزبین وکنجکاوخانم 
که  حبیب  حاج  دختر  ویژه  به  ها 
دریکی دوسال اخیر باارسال چندنامه 
ابرازعشق  من  به  وپیغام،نسبت 
تردید  وبدون  کرد  می  وشیفتگی 
مراقب من ونازنین بود،بندرا آب ندهد 
ومواظب رفتارش باشد،آِخررفت وآمد 
برای  ما  منزل  به  نازنین  ی  ساله  نُه 
همه  که  مدرسه  دروس  فراگیری 
بودند،می  آگاه  ازآن  همسایگان  ی 
ها  ُشبهه  بعضی  جای  توانست 
وحرف وحدیث ها  باشد.                                                                                                                                                  
                                                                                                        

یکی  اخیراً  که  نگذارم  ناگفته          
دوتن از همسایگان فضول دردیداری 
به  نازنین  آمدورفت  ازبابت  بامادرم 
منزل ما،باکنایه چیزهایی گفته بودند 
نازنین  بودکه  داده  پاسخ  ومادرم 
واودختری  مااست  دختر  درحکم 
سالگی  شش  از  و  است  موّقرومتین 
دروسش  وبازآموزی  فراگیری  برای 
درآمدوشد  ما  منزل  به  هوتن،  نزد 
سری  سبک  کمترین  وتاکنون  است 
وغیر  معمول  غیر  وگفتار  ویاحرکات 

اخالقی ازاو دیده نشده است.
از آن شب دردیداری که          پس 
گریه  علت  که  وقتی  داشتیم  باهم 
چشمهای  آنهمه  دربرابر  را  اش 
دادهم  پرسیدم،پاسخ  جستجوگرازاو 
که  تو  موفقّیت  از  خاطرشادی  به 
به  پا  ادامه ی تحصیل  برای  توانستی 
غمی  خاطر  به  وهم  بگذاری  دانشگاه 
نشسته  برقلبم  تو  ازدوری  که  بود 
جلوی  تا  کردم  سعی  بود،خیلی 

اشگهایم را بگیرم اما نتوانستم. 
        به دلداریش پرداختم تابراعصابش 
را  بیهوده  ها ی  ونگرانی  مسّلط شود 
کنم  اعتراف  کند،باید  پاک  ازذهنش 
خود  میدادم  دلداری  اورا  درحالیکه 
بودم،یعنی  ُمّتعظ  غیر  واعظ  یک 
کسانیکه نصیحت گر دیگران هستند، 
خود ازآن رهنمودها پیروی نمی کنند!

        درآن شب درمیان حاضران نه 
نازنین  با  کردن  صحبت  برای  مجالی 
بود ونه صالح ومصلحتی،اما بانگاهمان 
وضمنًا  کردیم  می  صحبت  باهم 
نیز  کنجکاودیگران  چشمان  مراقب 
بودیم،چرا که نمی خواستیم درچنان 
آشکار  مان  راز  داشتیم  که  شرایطی 
ازدل  یکی  شب  هرتقدیرآن  شود،به 

انگیزترین لحظات عمرم بود.
        گاه که آنهمه شوروالتهاب عشق 
وآنهمه  دیدم  می  خودمان  در  را 
وتعهدباقیدسوگندرا  وقرار  قول 
می  آن  تداوم  برای  ای  پشتوانه 
پنداشتم،نوشته ی کسانی راکه براین 
می  لیلی  به  انداگرقیس  باوربوده 
میشد  خاموش  عشقش  آتش  رسید 
عشق  ودرراه  نمیزد  بیابان  به  وسر 
ازخود  وپایداری  تابی  بی  آنهمه  لیلی 
از  پس  که   است  نمیدادسهل  نشان 
از  بساپس  چه  وصالش  به  رسیدن 
وحتی  میجست  ازاوبیزاری  مدتی 
می  نقد  میکرد،به  رهایش  محتماًل 
گرفته  نتیجه  نویسنده  آن  کشیدم! 
به  دسترسی  وعدم  دوری  که  بود 
درونی  برهیجانات  که  است  معشوق 
به  احتماالً  افزایدوکارش  می  عاشق 
جنون وگاه حّتی به خودُکشی میکشد 
، اما زمانیکه عاشق به وصال معشوق 
فرو  آن شوروهیجانات  رسید همه ی 
خواهد  تخفیف  ویا  نشست  خواهد 
به  ومعشوق  عاشق  وروابط  یافت 
آمدوگاه  درخواهد  عادت  صورت 
انجامد،نویسنده  می  جدایی  به  کار 
درهمین  خود  دیدگاه  درتأیید  ای 
مورد،به ادواردهشتم پسر جرج پنجم 
امپراتور انگلستان اشاره کرده بود که 
بودوبه  شده  غیردرباری  زنی  عاشق 
مقررات  به  باتوجه  عشق  خاطرهمین 
شد  حاضر  انگلستان  دربار  وضوابط 
دست ازتاج وتخت بکشد تا به وصال 
معشوق برسد که دیده شد این عشق 
جدایی  به  کار  پایدارنماندوعاقبت 

انجامید.
        باخود می گفتم محال است پس 
مشترک  زندگی  یک  به  ازرسیدن 
بیفتم،من  والتهاب  بانازنین،ازعشق 
ونازنین تا زنده ایم یک روح دردوبدن 

خواهیم بود. 
به  سفر  عازم  بامدادروزیکه          
تهران بودم،عالوه برپدر ومادرم، حاج 
نازنین  همراه  به  آقا  ودختر  آحسن 
که  اتوبوسی  تاپای  خداحافظی  برای 
مرا به تهران می بُردآمده بودنددعای 
ی  خواندند،گریه  می  ازبرایم  سفر 
اوکرده  متوّجه ی  را  نازنین همه  آرام 
بود،اوتابه آن روز خیلی طاقت آورده 
بود،اما در لحظه ی وداع طاقتش طاق 
گرفت  اورادرآغوش  بود،مادرم  شده 
وچهره اش را بوسیدوگفت میدانم که 
دل  آموزگارت  دادن  خاطرازدست  به 
میکنی،نگران  وگریه  ای  شده  تنگ 
نباش به ما گفته است که درهرفرصت 
آمد  خواهد  بدهدنزدما  دست  که 
درسهایت  توانست  توخواهی  وآنگاه 
درسی  ومشکالت  کنی  مرور  او  رانزد 
ات را بااومانندگذشته درمیان بگذری.                                        

                                        ادامه دارد

 كلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود
 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت 

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای 

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 
تهیه ودراختیارتان می گذاریم 
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 )حل درشماره آینده(

پاسخ سؤال ریاضی
بلندووکوتاه   های  پایه  برروی  پایه  سه  ایستادن   0 است  صحیح 
ازسه  0همیشه  است  ریاضی  آن  علت  ندارد0بلکه  فیزیکی  دلیل 
نقطه درفضا فقط یک  دایره می گذرد ویا ازسه نقطه تماس پایه 
ها بازمین  یک سطح اتکا ی دایره مانند بوجود می آید که هیچ 
ربطی به حالت فیزیکی پایه ها  وبلندی وکوتاهی آنها ندارد0اما 

اگر چهارپایه باشد باید پایه ها باهم مساوی باشند0

  بقیه: نامه یک هموطن

حرف اقای کیسنجر است که گفته بود؛؛ 
بیندازید  را  کشوری  میخواهید  وقتی 
یک جنگ راه بیندازید؛ وحاال گفتمانی 
یا حقیقتی و باز یک جنگ دیگری و باز 
هردو جنگ لفظی راه بیندازید؛؛ شما در 
کدام صحنه عمل میکنید؟ شما باید اول 
نیست  قرار  بشناسید؛  را  خود  حریف 
اشفتگی  در  چرا  بشناسید.  را  خودتان 
سیاسی و اجتماعی گیر کرده اید؛ هیچ 
کس نمی فهمد؛ اال شما؛ تا کی پرخاش؛ 
اینکه من  به تصور  تاکی تحقیردیگران 
میفهمم و تو نمی فهمی. نوشتار پا دارد 
همه جا میرود؛ حرف صدا دارد و پرواز 
دارد  وجود  خأل  نیستید  متوجه  میکند 
وارد  ها  گرگ  دارد  وجود  خأل  وقتی 
خود  مخاطب  با  وقتی  شما  میشوند؛ 
و  شنیدید  را  دردهایش  و  زدید  قدم 
کنیدمیتوانید  یاریشان  که  کوشیدید 

موفق شوید.
 

را  شما  میخواهید  فقط  حتما   شما 
باید  طلبکارید؛  همیشه  و  بستایند 
  we are واقعیت خود را بپذیریم  اگرما
نخواندیم   lost generation رادرست 
را  همینگوی  ارنست  نسل  این  ولی 
چقدر  هر  ما  گفت  که  خواند  درست 
نسل گمشده یی هستیم؛ ولی خورشید 
میدرخشد و هرروز صبح طلوع میکند 
میدرخشد.  هم  خوب  و  میدرخشد  و 
و  خواندیم  را  همینگوی  ارنست  هم  ما 
نفهمیدیم اگر غیر از این بود همه کشور 
فریبکار؛ دو دستی تحویل  اخوند  به  را 
نمیدادیم و االن به ملتی که به ما اعتماد 
نمی  تفرعن  کرد  اعتماد  علممان  به  و 
این  در  که  خوشبختانه نسلی  فروخیم. 
افتخارمان  ما  گفتند  ایستادند؛  سیل 

ملت و کشورمان ایران است.      
همین حرف دیگری  ندارم  

باارج
 مینوثقفی
============                                 

دوکتاب رسیده
 کتاب آخرین شاه نوشته
 دکتر هوشنگ نهاوندی
 و ایو بوماتی به زبان

 فرانسه بدست مارسید
 وهمچنین  دیوان شعر آقای
 ناصرناظریان  بنام » پگاه«به

 دفترمجله واصل شد که
 درشماره آینده به معرفی

آنها خواهیم پرداخت
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مجموعه فرعونی در لندن

ستاره فیلم گلدفینگر  درگذشت

نمایش کاری از داوینچی درلوور

جمشید مشایخی زنده است ؟

فرعون  ی  گنجینه  از  ای  مجموعه 
مجموعه  بزرگترین  از  که  تاتونخامون  
های مصرباستان و جهان بشمار میرود 
ساعتچی   درگالری  امسال   آخر  تا 
خواهدشد0  گذاشته  نمایش  به  لندن 
ازآن قبال در  این مجموعه که قسمتی 
تماشای  معرض  به  پاریس   و  کالیفرنیا 
ده  در  مجموعا  شده  گذاشته  عموم 
بنمایش گذاشته می شود وپس  شهر  
بازگردانده  مصر  به  همیشه  برای  ازآن 
شود۰  نگهداری  آنجا  در  شدتا  خواهد 
حدود ۶0 قطعه ازاین مجموعه زرین  تا 
وبرای  بود  نشده  خارج  مصر  از  کنون 

تماشا  به  مصر  از  خارج  در  بار   اولین 
گذاشته می شود0 سخنگوی این هیئت 
به  آمریکا  و  اروپا  در  را  مجموعه  که 
تماشا می گذارد  نام شهرهای دیگری 
پذیرای   لندن   از  پس  قراراست  که 
ولی  نکرد  ذکر  را   مجموعه شوند  این 
به  نیز  نیویورک   در  میرود   احتمال 

تماشا گذاشته شود0
آرامگاه  داخل  از  که  مجموعه  این 
از طالی  توتانخامون کشف شده است 
بسیار  ارزش  و  شده  ساخته  خالص 
درمارس  مجموعه  این  دارد0  باالئی 

20۱۸ درکالیفرنیا نمایش داده شد0 

داوپینچی  لئوناردو  کارهای  از  یکی 
جهان(  منجی   ( ماندی  سالواتور  بنام 
که چهره مسیح را  ترسیم کرده است 
ودرسال 20۱۷ در حراجی کریستی در 
دالر   میلیون   ۴50 ارزش   به  نیویورک 
لوور  درموزه  قراراست  شد،  فروخته 
شایع  اخیراً  شود0  گذاشته  نمایش  به 
شده است که این تابلو را دوسال پیش 
عربستان  ولیعهد  سلمان   بن  محمد 
امارات  در  اکنون  وهم  است   خریده 

متحده عربی نگهداری می شود0
حرفهای  تابلو   این  اصالت  ی  درباره 
اینکه  ازجمله  شده  گفته  زیادی 
دیده  زیادی  خسارات  که  تابلو  این 
ازآن   وقسمتهایی  شده  مرمت  بود 
از  تابلو   0 است  شده  سازی  دوباره 
برپشت  داوینچی  لئوناردو  کارگاه  
بود  شده  حمل  انگلستان  به  اسب 
دیده  آسیب  زمان  درهمان  واحتماال 
بود0واحتماال حدود سه قرن در اطاقی 
آنهم  که  است  بوده  آویزان  نمناک  
خسارات زیادی  را باعث شده است 0 

گویند  می  نیز  منتقدین  از  بعضی   
باهمه   0 نیست  داوینچی  اثر  تابلو  این 
تابلوی  را  آن  کارشناسان  احوال  این 
باارزشی می دانند  وهمانطور که گفته 
شد قراراست موزه لوور پاریس  آن را 
درنمایشگاهی که بمناسبت پانصدمین 
سالروز مرگ داوینچی  دراکتبر امسال 
برگزار می کند این تابلورا از مالک آن 

وام بگیرد و به نمایش بگذارد0

وقتی خبر  منتشرشد همه فکر کردند 
خبرگزاری  اما     0 است  سیزده  دروغ 
رسمی ایران یعنی ایرنا نیز به نقل این 
خبر پرداخت 0 رادیو فردا نیز دربرنامه 
روز  گفت0  مشایخی  ازمرگ  صحنه  
چهاردهم فرور دین  برابر با سوم آوریل  
ویدیویی برروی فضای مجازی گذاشته 
با  مشایخی   جمشید  درآن  که  شد 
تکذیب  خودرا  مرگ  رسا  صدایی 
سیزده  دروغ  ویدیو  این  میکرد0گویا 
خانواده  به  هنرمندرا  این  مرگ  بود0 
میگوئیم تسلیت  وطرفدارانش  اش 

نو   زیبارویان دکتر  از  مالِت  یکی  تانیا 
سالگی   ۷۷ درسن  هفت   دوصفر  یا 
و  انگلیسی  ازپدری  تانیا   0 درگذشت 
مادری روس در لندن متولدشد۰  ابتدا 
تحصیل  هزینه  راه  وازاین  بود  مدل 
به  بعد  کرد0   می  تأمین  را  برادرش 

سینما کشیده شد0
گلدفینگر   درفیلم   ۱۹۶۴ اودرسال 

درنقش  تیلی مسترسون  بازی کرد
درفیلم  قراربود  نیز   ۱۹5۷ درسال 
جیمزباندی باعشق ازروسیه بازی کند 
بیانکی   دانیال  ایتالیایی  هنرپیشه   اما 
شد  برگزیده  فیلم  این  زن  نقش  برای 
که حتما جوانهای دهه ۶0  بازی زیبای 

بیانکی را بیاددارند0

تانیا درسال 200۳ درمصاحبه ای گفت 
زندگی  کردم   می  بازی  درفیلم  وقتی 
ام با محدودیت های زیادی همراه می 
همیشه  آنطورکه  نداشتم  حق  و  شد 
در زندگی خصوصی ام  بودم  در انظار 
دنیای  به  دلیل  همین  به   0 ظاهرشوم 
داشتم  بیشتری  راحتی  که  مدلها 
فینگر  گلد  درفیلم  مالت   0 برگشتم 
درنقش دختری بازی می کرد که تمام 
این  به  و  پوشاندند  طال   با  را  بدنش 
واین  داد0  جان  خفگی   براثر  ترتیب 
صحنه ای بود که اگر  فیلم گلدفینگررا 
دیده باشید مسلما ازیاد نخواهید برد0 
این خبر  تالحظه ترجمه  او  دلیل مرگ 

گزارش نشده است0

Upon Iran’s golden soil
All were pure of faith

A faith strong and just
A land thriving and free

Kindness was self-imposed
Harming others was a sin

All were servants to one true God
All in love with this water and soil

Aryan both father and son
Sprung from Fereydun’s noble line

Dignity was built on compassion and grace
Begging was unheard of in the realm

Where did our wisdom go
Why did we forsake our land

Who cast the fire in this yard
That has burned our hearts and souls

We piled contempt upon our heads
We abandoned common sense

Such was not our country and creed
To where did our principles flee

By god our country thrived
It was the home of the free

Once we valued liberty
And the farmer owned his land

Writers were treasured
We honored the brave

Enemies did not nest on our land
Strangers did not  live in our house

But our foe got the upper hand
When our judgment turned dark

The home  lies in  ruins
When  a stranger grants its bread

The worker has to beg
When  the tyrant runs the farm

By god had  we been wise
We would not bear this fate

Better to burn  body and soul
Than  to live and endure

With  life reduced to slavery
Death is favored over life

Come now  let us start the fight
And shed this burden of shame

Sassan Tabatabai,PhD. teaches humanities and Persian lit-

erature  at Boston University and Boston College.

He is also a poet and scholar of medieval Persian po-

etry. Dr. Tabatabai is  author of “ Father of Per-

sian Verse: Rudaki and his Poetry” and “ Uzunburun”  

Which is  a collection of his poems. The poem on this page 

is from Uzunbrun

translated by: Sassan Tabatabai
After Ferdosi

-Ferdosi,c.940-1020
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International Women’s 
Day (IWD)Ever since 1910, 
is celebrated every year on 
March 8 to defend women’s 
emancipation, basic rights 
and recently equality. It 
was originally a day for 
women workers and a 
socialist movement till 
1967. The United Nations 
officially announced 
March 8th. as IWD in 
1975. Commemoration of 
International Women’s 
Day today ranges from 
being a public holiday in 
some countries to being 
a day of celebrations 
and ceremonies, not to 

forget that there are 
still some countries that 
totally ignore women and 
their rights.  In Belgium, 
as part of nationwide 
ceremonies, His Majesty 
King Philip Leopold and 
Queen Mathilde invited 
twelve distinguished 
women for lunch at the 
royal palace on this year’s 
women’s day. Amongst 
the royal guests there was 
an Iranian compatriot, a 
distinguished university 
professor, Miss Firoozeh 
Nahavandi, daughter of 
Chancellor Houchang 
Nahavandi, professor, 

writer and former 
chancellor of Pahlavi and 
Tehran Universities.

Firoozeh Nahavandi is a 
professor at the University 
of Brussels, Director of the 
Research Centre for 
International Cooperation 
andDevelopment(CECID),
 and Director of the 
Institute of Sociology.  She 
has also been Associate 
Professor of l’Université 
Senghor d’Alexandrie, 
Egypt, Associate Professor 
at Vietnam National 
University, and President 
of the Department of 
Political Sciences of ULB 

in Belgium.She has written 
extensively on Iran and 
the Middle East. Most 
of Professor Firoozeh 
Nahavandi’s books have 
by now become academic 
reference books. Here are a 
few examples of the works 
of this prolific writer, you 
can see their covers on next 
page.
Azadi Monthly Magazine 
wishes Professor Nahavandi
 more success . 

Professor Firoozeh Nahavandi honoured
 by Belgian Royal Couple

His Majesty, King Philip in the centre, Her Majesty, Queen Mathilde to his right and

 Professor Firoozeh Nahavandi the second to the left of HIM (Front row)

Professor Nahavandi  published 
many books on Iran and 
Womens'rights . Here are  
Covers of some publications by 
Professor Firoozeh Nahavandi .
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is needed to secure 
validation. While 
the interactions with 
other Iranians goes a 
long way, relying on 
the same divisions of 
ethnicities from an 
already very small 
population is greatly 
c o u n t e r p r o d u c t i v e 
to this effort. So the 
demand for a panethnic 
identity is created.

Panethinicities may 
sound like a niche 
anthropological term 
but that is far from 
reality. Someone may 
be ethnically Slavic, but 
they are also European. 
Within former 
Yugoslavia they may 
identify themselves as 
Serb, Croat, or Bosnian; 
within Europe they 
may identify as Slavic, 
and to the international 
community they may be 
more encouraged to say 
European. Twenty two 
nations are considered 
to be Arabic, and within 
the Arab ethnicity, 
individuals may often 
specify whether they 
are Berber, Emirati, 
Iraqi etc. ‘Hispanic’ 
is a term that covers 
two continents, and 
a plethora of other 
smaller ethnicities. The 
peculiarity comes in how 
all these examples have 
words in their respective 
languages to distinguish 
between their ethnicity 
and their panethnicity, 
but Persians, despite 
being an ethnically 
diverse population, do 

not. 

I believe this idea of 
a panethnicity has a 
kind of beauty to it. It 
is a kind of pluralistic 
identity that relates 
in principle all the 
way back to Cyrus the 
Great. However, before 
any grand gestures or 
movements can come 
of it, the question of 
terminology remains. As 
of now, I have no idea 
how one would translate 
this piece into Farsi. 
Likely a new term would 
be needed. Perhaps a 
transliterated version 
of Persian? (پِــرَژن) Or 
perhaps a return to 
‘Pars’, but make it 
distinct from ‘Fars’. 

Ultimately, questions 
like these can only be 
answered by those who 
would use a term like 
this. And many of the 
Turkic or Semitic groups 
may wish to reject it 
for its close association 
with ‘Fars’. Whether 
this can be worked 
over to turn ‘Persian’ 
from an informal, 
colloquial piece of 
linguistic descriptivism 
to a uniting panethnicity 
like Hispanic or Arab is 
beyond the scope of this 
piece, but nonetheless 
I believe it is worth 
discussing.

Danial Shariat is studying 
in Boston University and 
here after you read his 
artichles in Azadi Monthly 
Magazine

Acclaimed Iranian actor Jamshid 
Mashayekhi passes away at 85

Tehran, April 2, IRNA – Iranian prominent actor 
Jamshid Mashayekhi passed away at 85 due to old age 
and illness on Tuesday night 4/2/2019

Mashayekhi began 
professional acting on 
stage in
1957. His first feature 
film role was Brick 
and Mirror (1965, by 
Ebrahim Golestan).The 
Cow (1969), The Curse 
(1973), Hezar Dastan, 
(1978-1987, TV series), 
Kamalolmolk (1983), The 
Lead (1988), Honeymoon 
(1992), The Fateful Day 
(1994), Khane’i Rooy-e 
Āb (A House Built on Water), directed by Bahman 
Farmān’ārā in 2001, Abadan (2003) were among 
movies in which Mashayekhi played role.

Iranian singer receives int’l 
honorary award

London, April 1, IRNA – The honorary award of 
music has been granted by Aga Khan International 
Foundation to Iranian acclaimed singer Mohammad-
Reza Shajarian at Gulbenkian Foundation in Lisbon. 
During the meeting which 
was held with the attendance 
of Portuguese President 
Marcelo Rebelo de Sousa 
and Minister of Culture 
Graça Fonseca, Mozhgan 
Shajarian, who is the 
daughter of Mohammad-
Reza Shajarian received 
the award. Shajarian is an 
internationally and critically 
acclaimed Iranian classical 
singer, composer and master 
of Persian traditional music.He has been called ‘Iran’s 
greatest living maestro of Persian classical music.’ 
Shajarian is also known for his skills in Persian 
calligraphy, and humanitarian activities. A
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Being amongst the 
Iranian diaspora 
and learning Farsi as 
my second language 
has revealed some 
peculiarities. If we are 
asked what our ethnicity 
is, we will very typically 
say Persian, often 
avoiding answering 
with our nationality, 
Iranian, or our actual 
specific ethnicity such 
as Fars, Kurd, Baluchi, 
Turkman, Armenian, or 
Azeri. This may be to the 
dismay of many people 
foreign to the culture 
who become confused as 
to the difference between 
‘Persian’ and ‘Iranian’ 
and why some of us make 
the distinction. In fact, 
this relationship between 
terms is both unique 
and pervasive within 
the diaspora culture. 
For the Farsi speaking 
population, ‘Persian’ 
has departed from its 
original meaning and has 
become a panethnicity. 
The phenomena is 
difficult to discuss in 
Farsi however, because 
there is no term in the 

language that does the 
same thing. Obviously if 
one were to translate the 
word ‘Persia’ directly, 
the result would be فــارس 
(Fars) which is derived 
from پــارس (Pars) where 
the term Persian comes 
from.

 The Fars are a specific 
ethnic group from central 
Iran, and the term is not 
often in the lexicon of 
the diaspora, especially 
when communicating 
with non-Iranians. So we 
are left with a situation 
where an English term’s 
Farsi translation has 
an English equivalent 

which is not the same 
as the original English 
word. 

The term Persia (and 
consequently Persian) 
has had a transformation 
of sorts during the 20th 
century. For Westerner’s 

it was the name of the 
country which was 
historically used in 
official documents. This 
was until the NoeRooz 
of 1935 when Reza Shah 
changed the name of 
the country to ‘Iran’ 
for the international 
community. At the 
time ‘Persia’ had the 

same problematic 
characteristics as ‘the 
Orient’ which was an 
overly generalised term 
used by Westerners 
that erased the diversity 
of the region. It was 
understood that all but 
one ethnic group would 
be alienated from their 
homeland via this usage. 
However, at some point, 
an informal reversion 
took place. If one were 
to hypothesize, one 
would expect that this 
was precipitated by the 
events leading up to, 
and after the Islamic 
revolution, which caused 
a mass exodus of Iranians 
from the country, 
creating the many 
diaspora communities 
we are familiar with 
today. Those in Iran 
have no need for extra 
terminology to link to one 
another. However, those 
who feel a rift in their 
identity for a homeland, 
rely on the common 
experience of others. 
When some aspect of our 
identity is vulnerable, 
extra work is needed 
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There’s no word for Persian in Persian
 by Danial Shariat (Boston University)

It was until the NoeRooz of 1935 when Reza Shah changed the name of the country to ‘Iran’ 
for the international community.

Dowlat-abad garden in Yazd,Iran
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