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جمهوری اسالمی می گوید آمریکا
داعش را بوجود آورد و این کشور
بزرگترین حامی تروریست است .
آمریکا جمهوری اسالمی را حامی
حزب اهلل می داند وحزب اهلل را
تروریست می شناسد .ودراین میان
تروریست ها به دست هر کسی
بنیان نهاده شده باشند به کشتارخود
ادامه می دهند و هرروز درگوشه
ای از جهان مردم بیگناه را به
خاک وخون می کشند .آخرین آن
در کالیفرنیا بود که به یک کنیسه
یهودیان حمله شد و یک نفر کشته
و چند نفر زخمی برجای گذاشت .
جمهوری خواهان در کنگره
آمریکا بهمراه رئیس جمهور خود
دانلد ترامپ بالفاصله این جنایت
را محکوم کردند اما دموکراتهای
کنگره تقریب ًا بی اعتنا از کنار
آن گذشتند .جمهوری خواهان ،
دموکراتهارا متهم می کنند که
از زمانی که دو نماینده مسلمان
تندرواز حزب دموکرات به
کنگره راه یافته اند حزب
دموکرات از محکوم کردن اسالم
تندرو خودداری می کند و اگر
وضع بهمین منوال پیش برود باید
درآینده با انتخاب رئیس جمهوری
از حزب دموکرات زیر پای
مسلمانان تندرو فرش قرمز انداخت
و همه جا از آنها تکریم و ستایش
کرد .زمانی که داعش بوجود آمد
اوباما ازحزب دموکرات ریاست
جمهوری آمریکارا برعهده داشت .
اما اگر برداشتهای حزبی و مذهبی
و تعصبات ملی را کنار بگذاریم و
به تروریسم بیطرفانه نگاه کنیم ،

می بینیم عوامل زیادی درایجاد
تروریسم سهم داشته اند  .درابتدا
تصور می شد بی اعتنایی جامعه به
فرد مهاجری که به آن جامعه پناه
آورده است  ،عصیان آن مهاجررا
برمی انگیزد واو چشم بسته به
خواست عواملی که خواهان
ایجاد ناامنی در جامعه هستند
گردن می نهد  ۰وقتی ازبین افراد
بومی نیز کسانی به تروریست ها
پیوستند مشخص شد که تنها مسئله
مهاجرت و بی اعتنایی به مهاجرین،
عامل روی آوردن به گروههای
تروریست نیست  .نتیجه ای که
دراین مرحله گرفته شد آن بود
که اشخاص بومی و یا مهاجران
بخاطر پولی که توسط سازمانهای
تروریستی به آنها پرداخت می
شود دست به این کار میزنند .اما
این نظریه نیز بزودی رنگ باخت .
زیرا متوجه شدند که تروریستها
آن طور که شایع است پول زیادی
هم دریافت نمی کنندو ازاین
گذشته اگر جان او درخطرباشد
پول برای او چه ارزشی خواهد
داشت  .باز با کنارهم گذاشتن
رویدادهای تروریستی و جمع
بندی آنها به این نتیجه رسیدند
که تنفر یکی از عواملی است که
افرادی را بقصد انتقام جویی به
سوی تروریستها می کشاند .آنچه
در کنیسه های یهودیان در چندماه
اخیر در آمریکا شاهد بودیم و
یا تروری که در سری النکاو
نیوزیلند صورت گرفت و تعدادی
غیر مسلمان و مسلمان بدست
فردی جان باختند ویا آتش زدن

آزادی
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گنا ه کار کیس
ت؟

چند مسجد درنیویورک و امثال آن
حکایت از موج تنفر شدیدی دارد
که بر جوامع حکمفرماست .
اما اگر خوب دقت کنیم کسی
هم که مورد بی اعتنایی جامعه
قرار می گیرد از مردم متنفر می
شود  .کسی که پول ندارد و با
کار شرافتمندانه نمی تواند هزینه
های زندگیش را تأمین کند نیز از
صاحبان ثروت تنفر پیدا می کند.
حال این سئوال مطرح می شود که
این تنفر را چه کسانی دامن میزنند
و افراد جامعه را از یکدیگر متنفر
می کنند؟
باز خیلی از عوامل وجوددارد و
افراد وگروههای بسیاری را می
توان متهم کرد  .به ساده ترین آن
در آمریکا نگاه می کنیم  .اززمانی
که پرزیدنت ترامپ در انتخابات
سال  ۲۰۱۶به پیروزی چشمگیر
دست یافت تا به امروز  ،به رسانه
های آمریکا نگاه کنید .بعضی از
این رسانه ها جز پراکندن تخم نفاق
و تشدید تنفر بین اعضای دوحزب
کار دیگری انجام نمی دهند .حزب
دموکرات در کنگره هیچ طرحی
که به نفع مردم و درجهت رفاه
آنان باشد نداردوهرروز به دنبال
تحقیقات درموردنحوه انتخاب
شدن آقای ترامپ است  .وقتی
یک تحقیقات تمام می شود
تحقیقات دیگری را آغاز می کند.
و هرروز به نوعی رأی دهندگان به
پرزیدنت ترامپ را مورد شماتت
قرار می دهد .درحالیکه اعضای
حزب جمهوریخواه گناهی مرتکب
نشده اند وفقط به فرد مورد عالقه
خود رأی داده اند  .چراباید به آنها
توهین شود؟
جمهوری خواهان ازسوی دیگر از
انتخاب دو نماینده مسلمان برای
مجلس نمایندگان شکوه می کنند.
ونماینده مسلمان در کنگره آمریکا
همان حرفی را تکرار می کند که
دربین مسلمانان افراطی رایج است
و آن محو کشوری بنام اسرائیل
است.
دراروپا برخی از کشورها استفاده
از برقع و مقنعه ممنوع می شود .
درست است که هرکشوری حق

دارد از لباسی که با سنتهای ملی
اش تناسب دارد جانبداری کند و
از لباسی که با سنتهای او مغایر است
دوری گزیند و بهمین دلیل هم
حق اوست که از قانونگزاران خود
بخواهد لباسی که هیچ سنخیتی با
سنتهای اوندارد درکشورش ممنوع
شود .ولی برقع پوش هم حق خود
می داند که در جامعه ای که زندگی
می کند آزادی انتخاب پوشش خود
را داشته باشد ۰غربی ها می گویند
اگر این آزادی برحق است پس چرا
کشورهای مسلمان تندرو اجازه
نمی دهند درسفر به آن مناطق بدون
حجاب اسالمی ظاهرشویم  .واین دور
تسلسل ادامه پیدا می کند ،بدون اینکه
طرفی بتواند حرف خودرا به کرسی
بنشاند.
آمریکا و اروپا تاکنون دربرابر
تروریسم و حامیان آن بسیار مماشات
کرده اند .اما باید باألخره درجایی
جلوی آن را گرفت  .هیچ رهبری
درجهان نمی تواند ادعا کند که
تروریسم مکتبی پسندیده است و در
حفظ آن باید کوشید .هر نماینده ای
که در کنگره آمریکا از قهر و دشمنی
و نابودی حرف بزند و تبلیغ کند باید
کنار گذاشته شود چه مسیحی باشد ،
چه یهودی و چه مسلمان  .هرکشوری
که درجهان از تروریسم حمایت می
کند باید سرنگون شود .مردم
جهان امنیت می خواهند .اینکه قصد
مسافرت داشته باشی اما هرلحظه در
نگرانی بسر بری که مبادا یک واقعه
تروریستی در حین سفر اتفاق بیفتد
و ترا به دیار عدم بفرستد خود یک
بیماری است که باید ریشه کن شود
 .عدم امنیت در یک جامعه بیماری
است که همچون سرطان در اعماق
وجود انسان سلولهای بدن را می
خورد و انسان را نابود می کند.
یهودی مؤمنی که برای عبادت به
کنیسه میرود باید احساس امنیت
کند .مسلمانی که به مسجد میرود
ویا مسیحی که به کلیسا میرود امنیت
میخواهد و برای آن دعا می کند.
اما ،آیا خداوند دعایش را مستجاب
خواهدکرد؟

آنچه درشماره 112
خرداد ماه ۱۳۹۸
میخوانید

مدیر گرامی نشریه آزادی
کدبان مرتضی پاریزی
بادرودهای شادی آفرین وشادباش های
نوروزی،
مدتی بود که تصور می کردم جزو
فراموش شدگان باشم ولی در گفتگوی
تلفنی مهر آمیزتان آن غلط بود هرچه
ما پنداشتیم ۰امیدوارم که امسال وسالیان
سال تندرست وازغم وغصه آزاد باشید و
آزادی را سرپرستی فرمائید
یادداشت »نوروزتان پیروز «از شورای
نویسندگان آزادی  ،بسیار زیبا نوشته
شده بود  ۰درود به همه آنها ۰با آرزوی
تندرستی وخوشکامی برایشان۰
ارادتمند شما پرویز کالنی -آلمان
پروفسور کالنی عزیز ماهرگز خوانندگان
خودرا از یاد نمی بریم۰
متقابال سال خوب و سرشار از سالمتی
وموفقیت را برای شما آرزو می کنیم۰

پهلوی ها و اسالم

آزادی

در هر جمع دوستانه که شرکت میکنید ،در
میان گفتگوها به ویژه اگر سیاسی هم باشد
یکی از حضار که سخنی برای گفتن ندارد
بی مقدمه و بیمورد می گوید  ،بنظر من اگر
شاه مانند پدرش در برابر آخوندها سفت و
محکم بود و پوست آخوندها را می کند
در ایران انقالب نمی شد! همین یک جمله
کافی است برای ادامه یک بحث تکراری
 .بالفاصله یکی دیگرکه تا آن لحظه فقط
شنونده بوده سر ذوق میآید و گویی به
کشف جدیدی نائل شده پای
جلو میگذارد و اظهار می کند اگر شاه جلوی
انتشار کتاب خمینی را نمی گرفت و اجازه
میدادملت آن را بخواند هرگز کسی بدنبال
خمینی نمی رفت .فرد دیگری که فکر میکند
اگر در این بحث مهم و حیاتی شرکت نکند او
را بی خبر و بی سواد می پندارند میپرد میان
میدان سخن ومیگوید اشتباه شاه آنجا بود که
خمینی را اعدام نکرد و برعکس پدرش رضا
شاه او اسالمی بود .گفتگو ها آنقدر ادامه
پیدا میکند که گاهی کار به تلخی و تندی و
قهر و غضب نیز می کشد

خواننده بسیار گرامی وهنرمند ارجمند
جناب صادق پور که بادقت ماهنامه

فص
ل انهم میراث اریان بیست و چهارساهل شد
جناب آاقی دکتر شارهخ اح کامی

نش
آغاز بیست وچهارمین سال انتشار فصلناهم میراث اریان را هب شما و همه نویسندگان و خوانندگان این رهی باارزش
صم
وخواندنی یماهن شادباش می گویم و موفقیت شمارا رد تداوم انتشار آن ازخدای زبرگ خوااهنم۰

آزادی
نش
رهی مااههن
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هن
اجتماعی ادبی ،ری

بوستن  ،ماهناهم آزادی  -رمتضی اپرزیی

حق اشتراک یکسال مجله آزادی برای
کشورهای مختلف به شرح زیراست:
 50دالر
آمریکا
 100دالر
		
کانادا
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
		
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
نشریه برای مشترکین با پست سریع
ارسال می شود.
حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش
دریافت می شود از حمایت و همراهیتان
سپاسگزاریم.
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***
در اینجا و پیش از اینکه وارد اصل بحث شوم
از همه آنها که میگویند چرا شاه ایران یک
فردمذهبی بود میپرسم  ،چرا نباید مذهبی
میبود؟ چرا باید شاه از لحاظ باورهای مذهبی
با سایر مردم میهنش که اکثریت مسلمان
بودند فرق میداشت؟ شاه ایران مگر از یک
پدر و مادر مسلمان بوجود نیامده بود ؟ شاه
ایران مگر گفته بود من آته ئیست هستم؟ یا
از اسالم دست کشیده ام؟ مگر هرکس شاه
شد باید از دین رسمی کشورش بیرون برود؟
مذهبی بودن یک رهبر و پادشاه کشوری
که دارای مردمانی مذهبی است باید جزو
محاسن آن رهبر محسوب شود نه اینکه آن را
عیبی بزرگ تلقی کنند  .حاال کاری
نداریم که اگر شاه مذهبی هم نبود ایراد ها
بر میگشت به اینکه چرا شاه ما مذهبی نبود
***
متاسفانه در میان ایرانیان یک نظر غیر منصفانه
و نادرست دیگر بدست نویسندگان و یاخود
مردم جا افتاده است که گفته می شود ،
محمد رضا شاه مذهبی بود و پدرش رضا شاه
ضد مذهب بود  ،محمد رضا شاه یاری دهنده
ی آخوندها و رضا شاه ضد آخوندها بود!
نظری کامال نادرست و وارون با واقعیت !.
پیش از اینکه سندی دال بر غیر واقعی بودن
این اتهام نادرست ارائه دهم الزم به گفتن
است  ،ایران یکی از قدیمی ترین کشورهای
مسلمان در جهان میباشد شاید هم نخستین
کشور تسلیم شده در جهان باشد که اکثر
مردمش به زور و شاید تعداد کمی هم به
میل اسالم آورده اند .امروز پس از 1200سال
اکثریتی که در روستا ها و شهرها ی مذهبی
زندگی میکنند و تقریبا  70در سد ایرانیان را
تشکیل می دهند عالقمند و باورمند به اسالم
اند و به این آسانی ها هم حاضر به ترک
آن نیستند .البته که این تعداد پیش از آمدن
خمینی به ایران بیشتر بود و پس از انقالب
تعداد زیادی از مردم به ویژه جوانان ،دل از
اسالم وهر دینی بریده اندو حاال حاال ها کار
دارد و تالش فوق العاده می طلبد تا مردم به
آگاهی های الزم برسند و سد البته که رهبر
چنین کشور ی باید مسلمان و شاید مسلمان تر
ازدیگران نیز باشد و معلوم نیست چرا ایرانیان
توقع دارند شاه مملکت باید بی دین و یا یک
ضد دین باشد  ،شاهی که قانون اساسی هم او
را مامور و ملزم به ترویج دین می کند چگونه
می تواند ضد اسالم عمل کند ؟...

***
بر میگردم به اینکه اتفاقا چرا محمد رضاشاه
پهلوی از هر مسلمان ایرانی کمتر اسالمی
بود حتا از رضا شاه که به یک ضد دین
مشهور شده است .برای دیدن چنین سندی
که در دسترس همگان هم باشد  ،با شما
خواننده این سطور سری میزنیم به «ویکی
پدیا» بخش رضاشاه  ،قسمت دین تا ببینیم
رضا شاه اسالمی تر بود یا محمد رضا شاه
؟؟؟ در بخش دین مربوط به رضا شاه آمده
است «در زمان رضاشاه حوزه های علمیه در
قم  ،اصفهان و نجف خود مختار باقی ماندند
! عجب  ،تا آنجا که ما شنیده بودیم مردم
میگفتند رضاشاه درب حوزه های به اصطالح
علمیه را تخته کرده بود!..........ادامه می
دهد« ،در زمان رضا شاه وزارت آموزش و
پرورش(وزارت فرهنگ) آموزش مذهبی
را در مدارس دولتی اجباری کرد! پس!
آموزش مذهبی در دوره پادشاهی رضا شاه نه
اینکه از بین نمیرود اجباری هم میشود  .ادامه
مطلب ،..در زمان رضا شاه ،با کنترل محتوای
این دروس جلوی هر عقیده ای را که بویی
از شک آوری به مذهب داشت گرفته میشد!
هدف رضا شاه حاکم کردن دولت بر تبلیغ و
ترویج اسالم بود تا تضعیف مذهب با اندیشه
های سکوالر! نوشته ادامه پیدامیکند  ،وی
زندگی سیاسی اش را با رهبری قزاق ها در
آیین های ماه محرم آغاز کرد.
رضا شاه واعظان سرشناس را برای ارائه برنامه
هایمذهبیبهرادیویسراسریدعوتکرد!»
هم میهنانی که بدون وقفه در هر فرصتی که
بدست می آورید می گویید ،رضاشاه حقوق
آخوندها را قطع و محمد رضا شاه دو باره آن
را برقرار کرد توجه فرمایند
در همان جا می نویسد «رضا شاه سنت شاهیِ
تامین بودجه مالی مدارس علمیه وبزرگداشت
مجتهدین اعظم و سفرهای زیارتی حتا به
نجف و کربال را استمرار بخشید!!ا
رضا شاه نام بسیاری از فرزندانش را نامهای
امامان شیعه گذاشت! او به هشت روحانی
در سال  1300 / 1921که از عراق گریخته
بودند پناهندگی داد .رضاشاه مجتهدبزرگ
عبدالکریم حائری یزدی را به اقامت در شهر
قم و تبدیل آن به مرکزی مانند نجف ترغیب
و تشویق کرد  .لقب آیت اهلل و حجت االسالم
در همین سالهای رضا شاهی بین عموم رایج
شد !  ،رضا شاه طالب علوم دینی را از انجام
سربازی معاف نمود !!! .درزمان رضا شاه ادیان

دیگر مانند ارامنه تحت فشار قرار گرفتند و
مبارزه شدیدی علیه اقلیت مسیحی آغاز شد»
چرایی همه این کارهای رضا شاه خیلی روشن
است چون او پادشاه یک کشور مسلمان شده
بود و ناگزیر به اجرای فرامین اسالمی می
گردید وصد البته همه این ها که در ویکی
پدیا ثبت شده نمی تواند کوچکترین خلل
و تردیدی به خدمات معجزه آسای رضا شاه
بزرگ وارد آورد که در ظرف شانزده سال
ایران را از ژرفای خاکستر تاریخ بیرون کشید
و به ایرانی زندگی بخشید .و این قلم می
خواهد تنها باعث رفع اتهام از محمد رضا شاه
پهلوی گردد که تقریبا همگان او را مذهبی
تر از رضا شاه می پندارند و مذهبی بودن او
را هم یکی از ضعف های او و عاملی برای رخ
دادن انقالب مینامند  .در حالیکه اتفاقا محمد
رضا شاه پهلوی تا حدود زیادی از رسومات
اسالمی را بدور انداخته بود و اجرا نمیکرد
که می شود آن موارد را در ده ها صفحه به
روی کاغذ آورد ولی مخالفین سیاسی او
تهمت مذهبی بودن به او میزدند و هنوز هم
مردم ما از هر دو رده دوست و دشمن این
اتهام را در هر کجا بشود تکرار می کنند تا
گناه انقالب را به گردن شاه بیندازند.
جالب است گفته شود فقط آخوندها متوجه
موضوع شده بودند که محمد رضاشاه در
پی برکندن اسالم است و به طریقی گام به
گام و طبیعی درآن مسیر پیش می رود ،آنها
خوب می دانستند اگر محمد رضاشاه ده سال
دیگر در پادشاهی باقی میماند جنازه اسالم را
بدست خودش بخاک میسپرد ولی افسوس
که دشمنان خارجی و هم میهنان داخلی
دست بدست هم داده ریشه پادشاهی مقبول و
پیش رونده پهلوی دوم را از بیخ و بن کندند
و خود را هم به همراه همه مردم جهان به
زحمت و گرفتاری انداختند
در پایان ضروری است گفته شود تا زمانیکه
دین رسمی مردم ایران اسالم است و تا
زمانیکه اکثریت قابل توجهی از هم میهنان
ما به ویژه در رده با سوادان کشور عالقمند به
حفظ این دین هستند هیچ رهبری ،هیچ رئیس
جمهوری و هیچ پادشاهی در ایران نمی تواند
دم از سکوالریسم بزند و یا به اسالم بی اعتنا
باشد  .و با ادامه این دین در ایران باآلخره
روزی بار دیگر و بارهای دیگر شور حسینی
مردمی که عاشق حسین و علی و محمد و
زینب است به طغیانهای دیگری تبدیل خواهد
شد و این ملک زرخیز را به تجزیه ویا به

آتیزم نه او تیزم

خواننده عزیزی تلفنی می فرمودند :
مطلبی که درباره رادیو جناب بهروزی
نوشته بودند فوق العاده جالب بود.ولی
اآلن که این مطالب رامی خوانیم افسوس
میخوریم که چرا آن زمان به مسایلی که از
برنامه های رادیو پخش می شد توجه نمی
کردیم  .حیف و صدافسوس .
بازهم از جناب بهروزی بخاطر مطالبشان
سپاسگزارم .
باسپاس ازاین دوست ارجمند ماهم همواره
از جناب بهروزی و همه نویسندگان
ارزشمندی که با ماهنامه آزادی همکاری
دارند سپاسگزاریم و دست همه آنهارا
میفشاریم.

درشماره گذشته دراین صفحه
شعری را چاپ کردیم و فرستنده ی
آن را بانوی هنرمند حمیرا
مرتضوی اعالم کر دیم۰
باید توضیح دهیم که این شعر از
دانشمند فرزانه و همکار عزیزما
دکتر کاظم ودیعی بود بدینوسیله
از دکتر ودیعی عزیز و بانوی
هنرمند حمیرا مرتضوی و همه
خوانندگان نکته سنج خود پوزش
می طلبیم  ۰شعر مزبور از کتاب
»باهمی ها «سروده دکتر ودیعی
است که هنوز منتشر نشده است۰
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ویرانه ای تبدیل خواهد کرد ،مگر اینکه
ایران هم مانند کشور اسپانیا خردمندانه
خود را از چنگال دین بیرون آورد۰
سیاوش لشکری  -کالیفرنیا
ماهنامه آزادی مطلب فوق را بعنوان نامه
رسیده چاپ می کند اما هرگز به مسائل
مذهبی نمی پردازد چون براین باوراست
جای مذهب در مسجداست و مطالب
مذهبی نیز درکتابهای مذهبی نوشته می
شود و جایی در نشریات غیرمذهبی
ندارد.

آزادی را مطالعه می کنند و اشتباهات
مارا گوشزد می کنند این بارهم درمورد
تلفظ واژه آتیزم به ما گوشزد کردند.
بگفته ایشان وقتی کلمه باد درفارسی
را بصورت  BADبنویسیم درحقیقت
«بد» تلفظ می شود بنابراین باید بادرا
بصورت Baudبنویسیم و بهمین دلیل
کلمه  Autismنیز باید آتیزم تلفظ شود
نه اوتیزم .
از توجه جناب صادق پور به این نکات
ظریف سپاسگزاریم اما ازسوی دیگر
این مطلب را ازسایت ایرنا انتخاب کرده
بودیم که درایران اینگونه تلفظ می کنند.
آقای صادق پور معتقدند ماباید تلفظ
صحیح را بنویسیم تا آنها هم از اشتباه
بیرون بیایند.

بزرگداشت رادیو

تصحیح و پوزش خواهی

درواشنگتن پست
فریدذکریا
می نویسد« :رهبران منتخب  -از
رئیس جمهور ترامپ تا رجب طیب
اردوغان از ترکیه و نارندرا مودی
از هند -به طور مستمر از استقالل
بانک های مرکزی کشورشان
انتقادمی کنند.این می تواند نتیجه
خیلی بد ی داشته باشد».
فرید می نویسد ،بانک های
مرکزی از دهه  1970مستقل
بوده اند ،بویژه زمانی که رهبران،
آنها را برای کمک به اقتصاد قبل
از انتخابات مورد سوء استفاده
قرار می دادند .این روند به سوی
استقالل در حال حاضر در جهتی
مخالف حرکت می کند ،و این
بدان معنی است که «هنگامی که
بحران بعدی رخ می دهد ،همه ما
آرزو می کنیم نهادی داشته باشیم
که بتواند طوفان را آرام کند».
گزارش مولر

آزادی

اگر گزارش مولر درارتباط با
سیاست خارجی باشد ،باید به روابط
ایاالت متحده و روسیه نگاه کنیم
و این که آیا این روند ،اکنون که
تحقیقات به پایان رسیده است بیشتر
دست یافتنی شده است یاخیر .به
گفته سفیر سابق ایاالت متحده در
روسیه ،مایکل مک فال در مصاحبه
ای با فارین پالسی ،دولت ترامپ
اغلب خط تهاجمی را در رابطه با
روسیه دنبال می کند ،اما به نظر
نمی رسد که رئیس جمهور خود با
آن موافق باشد.
مک فال می گوید«:سوال من این
است ،آیا ترامپ اکنون سعی خواهد
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اکونومیست می نویسد :انتخابات
اندونزی ،یک شاهکار تدارکاتی
بود ،و جوکو ویدودو ،رئیس
جمهور فعلی ،به دلیل سیاست
های «معقوالنه» اش ،برنده شد.
این مجله خاطرنشان می کند که
ویدودو به درستی با اسالم محافظه
کار و ارتش کشور روبروشد۰
در نتیجه ،چهارمین کشور پرجمعیت
جهان« ،بیشتر به دو دسته مذهبی
تقسیم شده است» ،رقیب ویدودو
با موفقیت ،اسالم گرایی را احیا
کردو مذهب را به عنوان مهمترین
برنامه مبارزات انتخاباتی خود
عرضه کرد« .مایکل واتیکیوتیس»
در  Nikkei Asian Reviewمی
نویسد« :شکل تلخ سیاست باهویت
دینی» در اندونزی ظاهرشده است،
پیش بینی می شودکه پویایی جدید
باعث جلوگیری از اصالحات مورد
نیاز خواهدشد.
منشأپوپولیسم
برکسی پوشیده نیست که مهاجرت
و آزادی اجتماعی به انتقاد
هاازپوپولیسم کمک کرده است،
اما فرانسیس فوکویاما این موضوع
را در مقالۀ  Eurozineمورد بحث
قرار داده ومی نویسد ::این در

انتخابات اوکراین در سومین هفته
ماه آوریل برگزارشد و یک
کمدین که نقش ریاست جمهوری
را در یک فیلم ایفا کرده بود
برنده انتخابات شد ۰مردم اوکراین
به سابقه سیاسی نامزدهای انتخاباتی
کاری نداشتند و چون به هنرمند
مورد عالقه خود بیش از رهبران
سیاسی بها می دادند کسی را انتخاب
کردند که هیچ تجربه سیاسی برای
اداره مملکت ندارد ۰این همان
چیزی است که ایوان مک دونالد
درکی یف پست می نویسد :بنظر
میرسدانتخابات ریاست جمهوری
اوکراین بین پوتروپروشنکو و
والدیمیر زلنسکی کمدین ،ناظران
را به این توافق برساند ،که پیروزی
زلنسکی بیشترنشانه شکست سیستم
سیاسی اوکراین برای ارائه انتخاب
جدیدی از گزینه های قابل قبول،
فراتر از الیگارشی قدیمی ،است ۰
ملیندا هارینگ در آتالنتیک
کانسیل نظر خودرا مطرح می کند
ومی نویسد ممکن است در زمان
جنگ انتخاب کمدین ناخوشایند
باشد اما ،نگران نباشید :رئیس

انتخابات آمریکا
جو بایدن معاون اوباما رئیس
جمهور پیشین آمریکا روز پنجشنبه
۲۵آوریل به صف طوالنی
نامزدهای ریاست جمهوری از
حزب دموکرات پیوست
باراك اوباما ،جوبایدن  ،معاون
پیشین خود را ستایش كرد۰
کتی هیل ،سخنگوی اوباما ،گفت:
«پرزیدنت اوباما مدت ها است
که می گوید انتخاب جو بایدن
به عنوان معاونش در سال 2008
یکی از بهترین تصمیم های او بود.
او بر دانش ،بینش و قضاوت معاون
رئیس جمهور ،در هر دو دوره
انتخاباتش و کل ریاست جمهوری،
متکی بود .این دو نفر طی  10سال
گذشته یک پیوند ویژه را بین خود
ایجاد کرده اندکه امروز نیز باقی
است« ۰
اوباماگفت از عمو جو حمایت می
کند.
دموکراتها ادعا می کنند که
اوباما دربین اعضای حزب خود از
محبوبیت باالیی برخورداراست۰
حال اگر این موضوع حقیقت
داشته باشد با حمایت او از جوبایدن
قاعدتا ًباید بقیه نامزدها استعفا
بدهند درحالیکه تا کنون چنین
اتفاقی نیفتاده است و به نظرهم
نمیرسد که بزودی این اتفاق بیفتد
باید صبر کرد و دید۰

دختران جوان تهرانی از برابر نقشی که بر دیوار کشیده
شده بی اعتنا عبور می کنند ۰یک روز قبل ازاین یعنی درروز
دوشنبه  ۲۲آوریل دولت آمریکا اعالم کرد که دیگر معافیت
چند کشوررا دربرابر تحریم ایران برای خرید نفت ازآن کشور
عکس از عطا کناری
تمدید نخواهد کرد
ایران تمدید نخواهد کرد۰
درحقیقت این عمل فشار زیادی
را بر مردم ایران وارد خواهد کرد
بدون اینکه رژیم تهران هیچ تغییری
در رفتارهای خود ایجاد کند۰
فشار در صورت تهدید نظامی،
تحریم های اقتصادی و انزوای
دیپلماتیک می تواند یک ابزار
موثر باشد ،اگر آن رابا یک
استراتژی جامع و واقع بینانه که

از کشورهارا دربرابر تحریم
ایران تمدید نکند :اوال بخاطر
اینکه با تحریم نفت ایران بهای
نفت افزایش پیدا نکند عربستان
وامارات باید تولید خودرا افزایش
دهند۰ثانیا ًمشتریان عمده ی
نفت ایران  -ازجمله چین  ،هند
و ترکیه  -بخاطر تهدید آمریکا
به تحریم آنها خرید نفت خودرا
ازایران به صفر خواهند رساند۰

آزادی

استقالل بانک های مرکزی

کرد که از هیئت دولت خود ،
شجاعانه تر عمل کند؟»
آیا گزارش مولر«آزادی» الزم
را برای دستیابی روابط گرمتر،
با روسیه به ترامپ می دهد؟ در
حالی که رئیس جمهور روسیه
والدیمیر پوتین به دنبال راهی
برای ازسرگیری روابط دوستانه با
آمریکاست .
انتخابات اندونزی

مورد تقاضای وظیفه سفید طبقه
کارگر برای شأن و منزلت است
که نتیجه آن از تصویب محافظه
کارانه سیاست های هویت و
«درک قربانی شدن از سمت چپ
به راست».
فوکویاما معتقد است که تشخیص
مشکل در مرحله اول به طور خاص
است ،با انجام «کمی از همدردی»
در درک شکایات و به رسمیت
شناختن «افاده فروشی » نخبگان
است.
نتیجه ناخوشایند انتخابات
در اوکراین

جمهور اوکراین تنها سیاست
خارجی را کنترل می کند ،در
حالی که نخست وزیر بیشتر بر
اقتصاد تاثیر دارد -واین درحالی
است که اوکراین به فقیرترین
کشور در اروپا تبدیل شده است.

ترکیبی از هویج و چماق است،
تحریمها درمورد ایران
بکار بگیرند .اما کاربردیک
کارساز نیست
استراتژی که بر مبنای امتیاز100
نوشته:
درصدبرای دولت آمریکاست در
AARON DAVID MILLER
حالی که ایران را از هر چیزی که
 RICHARD SOKOLSKYبخواهد،منع می کند ،محکوم به
شکست است.
روز دوشنبه  ۲۲آوریل مایک
به دالیل این شکست توجه کنید:
پومپیو وزیر امورخارجه آمریکا
دولت آمریکا به چند دلیل
اعالم کردآمریکا معافیت بعضی از
تصمیم گرفت که معافیت بعضی
کشورها را دربرابر تحریمهای نفتی

سوم اینکه ایران برای باالبردن
قیمت نفت بمنظور تأمین درآمد
کافی از فروش باقیمانده نفت خود
امکانات زیادی ندارد۰
اما واقعیت با آنچه که آمریکا
فرض کرده است تفاوت دارد۰
عربستان وامارات برای مدتی
طوالنی زیر فشار آمریکا نمی
توانند به افزایش تولید خودادامه
دهند ۰زیرا نگران ثبات بازار
نفت هستند ۰ازطرفی نفت سبک
عربستان نمی تواند جایگزین نفت
سنگین ایران شود ۰خریداران نفت
ایران می توانند نفت سنگین این
کشوررا پاالیش کرده و فرآورده
های نفتی زیادی را ازآن استخراج
کنند ۰ترکیه چین وهندوستان
سعی خواهند کرد راهی برای
دورزدن تحریمها پیدا کنند۰و
ایران قادراست صور نفت از خلیج
فارس را کاهش دهد ۰بارها تهدید
کرده است که تنگه هرمزرا می
بندد وقادراست حمالت سایبری
برروی تأسیسات نفتی آن سوی
خلیج فارس انجام دهد۰
برداشتن معافیتها دربرابر تحریمهای
ایران زمانی اعالم شد که دولت
آمریکا سپاه پاسداران جمهوری
اسالمی را درلیست تروریست ها
قرارداد ۰بنابراین تصمیم دولت
آمریکا هیچ تغییر رفتاری برای
جمهوری اسالمی در منطقه را رقم
نخواهد زد۰
دولت جمهوری اسالمی حمایت از
شیعیان عراق  ،سوریه و لبنان را از
منافع ملی وضروری خود می داند-
که در حقیقت مقابله با اکثریت
سنی و برخورد با نفوذسیاسی
آمریکاست ۰تاکنون با اجرای این
سیاست  ،دولت جمهوری اسالمی

به نتایج ثمربخشی دست یافته و
ممکن است بیش ازپیش به اجرای
این سیاست بپردازد ۰ایران حتی
حاضراست برای ادامه این سیاست
قربانی هایی هم بدهد ۰متحدین
منطقه ای او نیز بناچار حاضر
خواهند شد به اعمال چنین رفتاری
ازسوی ایران تن دردهند۰
پومپیو می گوید اعمال فشار
حداکثر برایران بخاطر آن است
که این کشور را بپای میز مذاکره
بکشاند۰اما پومپیو و جان بولتن
هردو درتغییر رژیم ها سابقه
دارند۰
دوازده پیشنهادی که سال گذشته
پومپیو به ایران داد همه بمنظور
دست کشیدن ایران از فعالیتهای
اتمی  ،تغییر رفتار درمنطقه و
تعطیل آزمایشات موشکی بود که
آمریکا از آنها خوشش نمی آمد۰
ایران برای مذاکره عجله ای
ندارد و فکر می کند آقای
ترامپ دردوربعد انتخاب نمی
شود ودرنتیجه می تواند با رئیس
جمهور بعدی به مذاکره بنشیند۰
تغییر رژیم درایران از خارج  ،یک
توهم و خواب وخیال است ۰برای
مثال به ونزوئال نگاه کنیدکه
دولت آمریکا تالش می کند از
شر رژیم مادورو خالص شود۰
باآنکه زمینه های اقتصاد فرو
پاشیده شده و مشروعیت حکومت
جانشین مادورو ابزار کارسازی
است اما هنوز آمریکا ومتحدانش
درتغییر رژیم ونزوئال موفقیتی
کسب نکرده اند۰برعکس رژیم
ایران در نظر میلیونها ایرانی هنوز
مشروعیت دارد)گویا نویسنده
دستی دوربرآتش دارد۰م(۰واکنون
بقیه درصفحه۹
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از البالی
مطبوعات
جهان

ریاست خودند ونمی بینند که وبرخالف هو وجنجال ترامپ  ،پوتین اما ایران درخاورمیانه همیشه در بقیه  :تحریمها برایران

آزادی

سپاه پاسداران فرزند ارشد انقالب
اسالمی ایران است  ۰ترامپ با
تروریست شناختن این سازمان
که قانون اساسی نقش مهمی را
به آن سپرده مایل است کل نظام
را تروریست معرفی کند ۰درین
صورت همه اندام های نظام در
هرجای جهان باشند در تهدید همان
برچسب اند و اقدام های احتمالی
برآن پاسخ تهران به این اقدام بی
سابقه در حدی و سطحی نبود که
حرمت افراد وابسته به این سازمان
را ضامن باشد ۰بنابراین ممکن
است بجای گله سازمان رأسا ًبه
دفاع از حیثیات قانونی خود دست
زند۰
درین یک دوماهه ترامپ ماشین
انتخاباتی دور دوم را براه انداخته
و احساس می شود وی براحتی به
توفیق برسد۰
گزارش مولر مبنی براینکهترامپ دردور اول به هیچ روی
در تماس با روسیه نبوده است به
او کمک کرد  ۰اما آن گزارش
نگفت که دوستان واال مقام
سرخود با کدام مسئوالن روسی
تماس گرفته اند!!۰
به هرحال خدمت مولر به ترامپ
مأذون و خدمت وی به خود
مأجور خواهد بود
آمریکا فرزندان فرزندان پدران
بنیاد گذاری دارد که به سنت،
محال است تیشه به ریشه نظام
بزنند ۰بااعتماد نفسی که مولر
به ترامپ تزریق کرد ترامپ
توانست وبه مردم حالی کرد که
هنوز هم خودمن قادر به جبران
کردن نقایص است۰
یک سال و اندی پیش استیو بنون
گفت ترامپ به توفیق می رود
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اما نه به دور دوم  ۰می خواست
بگوید فعال خوب کار می کند۰
ظاهرا ًدرست ندید  ۰وامروز
ترامپ در تدارک جبهه ای است
برای سیما سازی بلکه برای جا
انداختن نظامی جهانی که درآن
سهم اروپای متحد وروسیه وچین
محدود به حد »ّبیرون کشیدن گلیم
ازآب «خواهد بود۰
آمریکا دربانک جهانی اکثریتسهام را دارد ۰انتصاب یکی از
حواریون ترامپ به ریاست این
بانک به این معنی است که وام ها
به هر کشور داده نشود ۰پس جز به
یاران هم افق ترامپ داده نخواهد
شد و ضوابط قربانی روابط خواهد
شد۰
واما  FTDبا انتصاب احتمالی
مرد  ۷۳ساله ای باید بکلی متحول
شود  ۰ترامپ از  FTDبسیار
ناراضی است و باید که نرخ ها ی
بهره به حدود نیم پوئن رو بکاهش
رود ۰مفسران اقتصادی نگران
انتصاب مورد نظر اویند که هوادار
ترامپ است و نه اقتصاددان  ۰این
سازمان همیشه رئیسی داشته است
که بزرگانش در صالحیت وی
تقریبا ًمتفق الرأی بوده اند۰
مایک پنس که معموال ًفعالیتهای او مکتوم بود این بار درجلد
ترامپ در تندگویی هاست  ۰البته
علیه اروپای متحد و ایران وچین
وروسیه۰
مایک پنس درمورد ایران سخنانی
از قول خامنه ای نقل کرد که بانو
نانسی پلوسی سخت برآن ایراد
گرفت و گفت » بکلی نادرست
است* «۰
نطق مایک پنس را گزارشگران
درورشو ،بسیار تحریک آمیز
خواندند  ۰چرا؟

زیرا ترامپ می خواهد ایران به
دست او به عهد ریاست جمهور او
حتما دگر گون شود۰وایران در
متابولیسم خود است و بی تردید
نمی تواند از تحول ناگزیر دور
افتد ۰دراینحال شیوه ترامپ و
معاون او موجب تقویت مقاومت
ها می شود ۰ترامپ نمی بیند که
مردم ایران در سبک خاص خود
در مبارزه اند  ۰دخالت آمریکا
بسود درون وبیرون نیست۰
خامنه ای اخیرا ًگفت جمهوری
اسالمی تنها نظامی است که در
تصمیمات آن آمریکا نقشی ندارد۰
اینگونه حرف زدن مردم را
دراکثریت خود بسیج می کند
زیرا ایرانیان به استقالل هزاره
های خود بسیار دلبستگی دارند۰
اما همین مردم بصور گوناگون
هرروز عدم رضایت خود را
ازنارسایی ها و فساد جاری  ،ابراز
می دارند۰
بنابرین دخالت درین کشمکش
های درون از سوس یک
آمریکای مغرض که هرگز قدمی
برای ایرانیان برنداشته است مگر
آنکه قدم حامل سودی آنی باشد
،کمک پمی کند به سخت و سفت
تر شدن های نظام۰
درایران به سبب انقالب  ،عقالنیت
سیاسی و برافروختگی های انقالبی
دوشادوش هم اند۰
 نگاه کنید چرا آقای احمدینژاد می گوید  » :درایران ِعهد
شاه  ،آزادی ها بیشتر بود تا
درجمهوری اسالمی«
نگاه کنید چرا آقای خاتمیمی گوید » :ازخود می پرسم آیا
تالش برای تشویق مردم برای
رفتن پای صندوق رأی می تواند
سودمند باشد؟«

نگاه کنید چگونه کروبیوموسوی دارند ذوب می شوند و
نظام دست از توقف آنها بر نمی
دارد
سردار قاسم سلیمانی به اخذ نشان
ذوالفقار مفتخر می شود و رهبر
آرزو می کند» انشااهلل عاقبت
ایشان را خدای متعال با شهادت
قراردهد«۰
اینگونه حرمت به نشان ذوالفقار
رایج در عهد شاهان پهلوی و
اینگونه آرزو ودعا درحق سردار
بصورتی دو سره درمردم اثر می
نهد ۰وهنوز که هنوز است مردم
ایران در نسبیت های ارقامی خود
نه از محاسن نظام قبل از انقالب
دل کنده اند و نه از جذبه انقالب
رهایند۰
نظام خودرا ابدا ًرفتنی حس نمی
کند ۰زیرا به حقانیتی ابدی سخت
مجهز ومعتقد است  ۰و یادمان
نرود که در نظام قبل از انقالب
هم با همان نسبیت ها مردم درباور
جاودانی نظام بودند۰
ایرانیان آنقدر طی تاریخ خود
در تعرض بیگانه بوده اند که بد
بودن نظام باالسر مستقل را هرگز
با دخالت خارجی عوض نکردند۰
داین عرایض من از سر یک
قلمزنی آنی نیست  ۰کار ایران در
قبال بیگانه ،مقاومت بوده است۰
آنهم به هزارویک صورت  ۰گاهی
فکر کردن به:
اشغال ایران بدست و اراده سه
قدر قدرت برافروخته جهانی به
سوم شهریور  ۱۳۲۰ضرور وحتی
واجب است که چگونه ایران از
دام های رنگارنگ سیاسی رهید و
ماندگاری خودرا ثابت کرد۰
ترامپ وهر رئیس جمهور دیگر
آمریکا عجول وهولکی مدت

*اینکه روزنامه های برونمرزی حرفهای
خالف مایک پنس را نه نقل کردند نه تکذیب
محل سئوال است  ۰اما ایران تایمز آنها را
گزارش کرد بدون امضاء ودر پیوست انگلیسی
آن جر یده۱۹/۳/۱

احتمال برخورد ایران و آمریکا
همانطور که رئیس جمهور ترامپ ایران را تحت فشارسختی
قرارداده است  ،ایران هم این کار را انجام میدهد .سینا توسی
در نشنال اینترست می نویسد :با افزایش تحریم های آمریکا،
حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران ،و جواد ظریف ،وزیر امور
خارجه ،سیاست »صبر کن تا ترامپ برود «را پیشه کرده اند
توسی می گوید که این سیاست ایاالت متحده و ایران را در
مرحله برخورد قرار می دهد ،زیرا ایران برای همیشه نمی تواند
صبور بماند .استراتژی آمریکا بسیار خطرناک است .هنری
فارل و آبراهام نیومن در فارین پالسی می نویسند :تالش برای
جلوگیری از فروش نفت ایران ،آمریکارا با خطر رنجش سایر
کشورها روبرومیکند حال باید دید که آمریکا واقعا می تواند
اعمال تحریم های خود را علیه خریدارانی مانند چین انجام دهد؟.

آزادی

مقدمات فردایی بدتراز امروز

چهاردهه است که برایران حکومت
می کند ۰قدرت زیادی کسب
کرده است از حمایت چین و
روسیه برخورداراست ۰و هیچ
مخالف سازمان یافته ای ندارد۰
واین خیال باطلی است که فکر
کنیم ایاالت متحده می تواند از
شر آن خالص شود ۰اگر قرارباشد
تغییری در داخل صورت گیرد باید
بدست خود مردم ایران انجام شود۰
بعبارتی دیگر احتمال دارد ترامپ
زودتراز مالها از اریکه قدرت
کنار رود ۰دولت ترامپ می تواند
فشار دردناکی برایران وارد کند۰
اما نمی تواند اغشتشاشات داخلی
را بمنظور سقوط مالها یا تغییر
رفتار حکومت ایران  ،تدارک
ببیند ۰درعوض دولت ترامپ می
تواند فشار بیشتر بر مردم ایران را
باعث شود و بحران منطقه ای را
دامن زند ،و بین آمریکا و متحدان
اروپائی اش بیشتر جدایی بیندازد-
و خطر برخورد ایران و آمریکارا
افزایش دهد که به منافع آمریکا
در منطقه لطمه ا ی شدیدو غیرقابل
پیش بینی وارد خواهد کرد۰
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دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

دودستی ایران را لقمه ی روسیه
کرده اند ۰اگر برجام و فواید
آن را ترامپ در می یافت وبرای
تکمیل آن به قراردادی میرفت
ایران با احساس اعتماد به
دیپلماسی غرب به نقش سازنده ای
درخاورمیانه می رفت۰
اما ترامپ شیفته ی بپا کردن ولوله ای
جهانی بود و هست تا هر ابتکار ی
ازسوی دیگری درنطفه خفه شود۰
یعنی که اروپای متحد متالشی شود
از جمله  ،روسیه بدام تزویر اروپا
ستیزی افتد ۰چین قدریاز بازارهای
جهانی پس کشد ،وایران وترکیه
بساز ترامپ و یاران تمبک زن او
برقصند۰
گفتیم  :آمریکای ترامپ ایران
را دربغل و آغوش روسیه نشاند
۰چرا؟
به این دلیل که مجلس اسالمی
ایران اخیرا ًگرفتن کمک ) وام
ویژه(از روسیه پوتین را تا حد۳
میلیارد دالر تصویب کرد۰
هیچ کشور دیگر جز روسیه
پوتین آرزومند پا قرص کردن
در خاورمیانه به این معامله راغب
نشد۰
به عهد قبل مشروطه روسها یک
بانک استقراضی وام دهنده در
تهران تأسیس کردند که موجب
تحسین کسی واقع نشد ۰امروز
دولت ومجلس وحتی سپاه
پاسداران با یقین به بی طمعی
پوتین دررابطه تنگاتنگی اند۰
ونظام به اتکای این گونه روابط
است که هنوز در مقاومت های
تبلیغاتی است۰
ومردم کم وبیش با نظامند و روز
بروز سیمای مهاجم ترامپ ومایک
پنس عپضی بگو » بقول بانو
نانسی پلوسی «سیاه تر و سیمای
پوتین پذیرفتنی تر می شود۰
پس سردار یحیی رحیم صفوی با
یقین از کناررفتن خاندان سعودی
بسال ۲۰۳۰حرف می زند!!۰
ورهبر خامنه ای فتوای علیه رشدی
را ترو تازه می کندو روحانی به
سرکشی ناوگان نیمه سنگین می
رود۰

درکار ساختن  Nord Streemدوم
بموازات اولی است تا گاز خودرا
از سن پطرز بورگ بدون عبور
از اوکراین به آلمان رساند ۰زیرا
رفتن بهای هربشکه نفت به  ۷۱دالر
وعده دهنده است۰
در ماههای اولین ِسال۲۰۱۹ ،
رسانه های ار وپا و آمریکا در
تعهد یک سلسله مقاالت اند تا
ثابت کنند روسیه از لنین تا پوتین
جزیک نظام مغرض به همسایه
ها و مخوف درجاسوسی هاست
وابدا ًبه آن کشور نمی شود به
اعتماد رفت۰
این تبلیغات بگوش آشناست زیرا
غرب همیشه در تروتازه کردن
آن بسر میبرد۰
یک رسانه را درغرب نمی توانید
پیدا کنید که به مدد مردم و
اسناد از دولت خود بپرسد۱۸
سال جنگ با افغانستانی ها
شمارا به کجا رسانید؟ آمریکا،
عراق وافغانستان را به انواع بالیا
برد۰
آیت اهلل سیستانی رهبر شیعیان
عراق در دیداری با روحانی
درعراق ازاو خواست الاقل شما
امنیت عراق را صدمه نزنید۰
داستان این» صدمه «میرسد به
اقدامات سردار سلیمانی درعراق
که بموجب اخبار بیش از  ۱۷۰تن
از نظامیان انگلیسی مأمور درعراق
بدست او و قشون قدس سر به
نیست شدند۰
بدکاری های آمریکا علیه افغانستان
موجب نفرت از آنهاشد ۰اینک
برای مذاکره با طالبان  ،آمریکا
در مشکل هاست ۰پس طالبان و
دیگران در جلد» زعمای مشاور«
یعنی به حدود  ۳۰تن با دخالت
دست نشانده های قدیمی مثل
حمید کرزای رئیس جمهور سابق
رفته اند به دوحه تا به توافقات
اولیه ای با رئیس جمهور دست
نشانده فعلی برسند۰
برصورت حساب این جنگ هجده
ساله قاچاق وصدور تریاک
افغانستان وکمپانی های دارو ساز
آگاهی دارندوالغیر۰

سرنوشتی استثنائی بسر می برد۰
زیرا ایرانیان تجارب بسیار در
زیستن با نظام» گرانشاهی «دارند
که والیت فقیه چندان هم از تمرکز
قدرت سیاسی با محور ساختن
کلمه استقالل دور نیست۰
تمامی تاریخ ما آمیخته است با
همین کلمه هویت ساز آرمانی
،فرهنگی  ،حتی دینی ونیمه
الئیک  ۰این هویت اجازه می
دهد تارضایت در معنای مقاومت
ادامه یابد و افتخار به حساب آید۰
مفسران فرنگی ازاین پدیده
سردرنمی آورند ۰وغرب زده ها
نیز به تجربه ول معطلند۰
فرنگیان بدنبال سود زود وخوب
و آنی اند ۰وما خوب به دنبال
درازای زمان هستیم  ۰زیرا زندگی
درچشم ما یک موهبت است ونه
موضوع یک دادوستد خشک وبی
روح ورمق۰
جمهوری اسالمی برین خط فکری
دائما ًکار می کند وما مدعیان
ازروشنگری دوریم و برافشاگری
کوشائیم۰

ر » هب ردون«

گف گ کیخس
ت
به
م
ت و وی رو روزی با ورج رفاز ند

آزادی

سیزده سال از درگذشت استاد تورج
فرازمند می گذرد ۰دراین سالها بسیاری
از طرفداران این استاد یگانه بارها ازمن
خواسته اند گفت وگویی را که باایشان
دررادیو  ۲۴ساعته صدای ایران داشتم
بصورت سی دی دراختیارشان قرارگیرد
که اینکار هزینه ای الزم دارد که از عهده
من خارج است ۰بعضی هم خواستار این
بودند که بصورت مکتوب منتشر شود۰
ازجمله خانم یافا ابراهیمی درشماره۱۰۸
)اول بهمن ماه  ۱۳۹۷خورشیدی (ماهنامه
آزادی از بوستون نامه ای نوشته بودند:
»سالها پیش آقای بهروزی با آقای فرازمند
گفت وگویی دربرنامه خود آقای فرازمند
دررادیو صدای ایران داشتند که اگر آن
را دراختیار دارید چاپ کنید بسیار گویا
وجالب است « وسردبیر گرامی آزادی هم
ضمن تشکر از این خانم گرامی درپاسخ
نوشته بودند۰۰۰» :ازهمکار عزیزمان
جناب بهروزی عزیز استدعا می کنیم
اگر آن مصاحبه را درآرشیو خوددارند
بروی کاغذ بیاورند برما منت بگذارند تا
آن را برای خیل طرفداران استاد فرازمند
چاپ کنیم « ۰عالوه بر این آقای مرتضی
پاریزی هم تلفنی از من خواستند که در
صورت امکان این گفت وگو در آزادی
منتشر شود۰
حال امر خانم یافا ابراهیمی و آقای
مرتضی پاریزی و دوستداران استاد
فرازمند را باهمه ی مشکالتی که پیاده
کردن از روی نوار برروی کاغذ دارد
ووقتی که می برد ر ا اطاعت می کنم۰
این گفت وگو که از این شماره آغاز می
شود  ،شاید تا یکی دوسال آینده ادامه
پیدا کند۰
پیش از آغاز گفت و گو شاید الزم باشد
برای جوانانی که بازنده یاد فرازمند
آشنایی ندارند خیلی خالصه ایشان را
معرفی کنم۰
تورج فرازمند ،روزنامه نگار  ،مترجم،
برنامه ساز رادیویی ازمدیران رادیو
وتلویزیون قبل از انقالب بود ۰او
بعدازجنگ جهانی دوم برای تحصیالت
به فرانسه رفت وازهمان زمان نوشتن را
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را آغاز گرد ۰بعدازبازگشت ازفرانسه به
خانواده مطبوعات پیوست وبه سرعت
بعنوان نویسنده ومترجم نامدار شد۰
او درروزنامه اطالعات به صف دبیران
درآمد وسرانجام به سردبیری رسید۰
دوران سردبیری او پرتیراژترین دوران
این روزنامه بود۰
تورج فرازمند همزمان با کار درمطبوعات
،دررادیو ایران هم به ترجمه وبرنامه
سازی مشغول بود ازجمله به یاد ماندنی
ترین برنامه های او تفسیر خبرهای
سیاسی جهان بود که دردهه ی چهل و
پنجاه بعداز اخبار ساعت چهارده ازرادیو
پخش می شد ۰لحن و آهنگ گرم کالم
او برای این برنامه ی هشت دقیقه ای
شنوندگان ثابتی ساخته بود۰
بسیاری از نسل گذشته ازترکیب نام
تورج فرازمند وایرج گرگین که سریال
رادیویی جنگ دوم را به یاددارند ازجمله
معدودبرنامه های رادیویی حرفه ای
وقابل مقایسه با معیارهای حرفه ای جهانی
بود ۰آقای فرازمند که متن این سریال را
نوشته وگویندگی آن راهم بعهده داشت۰
پیش ازآن خاطرات وینستون چرچیل
نخست وزیر زمان جنگ بریتانیا را با
عنوان خاطرات جنگ جهانی دوم ترجمه
کرده بود که در دوازده جلد توسط
انتشارات نیل درسال  ۱۳۴۷منتشر شد۰
همزمان با ادغام رادیو وتلویزیون
وتأسیس سازمان رادیو تلویزیون ملی
ایران  ،تورج فرازمند به این سازمان
منتقل شد ودرسالهای بعد به ریاست
رادیو  ،مدیریت اخبار و مدیر شبکه اول
رادیو وتلویزیون رسید۰
تورج فرازمند همزمان با تشکیل دولت
نظامی ارتشبد ازهاری بعنوان دومین
جانشین رضا قطبی بنیاد گذار رادیو
وتلویزیون ملی ایران بعنوان مدیر
عامل این سازمان منصوب شد ۰باروی
کار آمدن دولت شاوربختیار ودرحالی
که بعضی از روزنامه ها خبر از وزارت
تورج فرازمند داده بودند  ،او برای سفری
اداری ازایران خارج شد ودیگر هرگز باز
نگشت  ۰او ده سالی را درفرانسه گذراند

وبعدازآن به لس آنجلس
آمد۰
اوتا هفته ای قبل از مرگ
همچنان بکار نوشتن
وترجمه وبرنامه سازی دررادیو۲۴
ساعته صدای ایران درلس آنجلس ادامه
داد  ۰اودراین سالها مجله ای سیاسی با نام
جهان به زبان فارسی منتشر کرد۰
زنده یاد تورج فرازمند درساعت
هفت وبیست دقیقه روز جمعه نوزدهم
خرداد ماه  ۱۳۸۵دربیمارستانی درشهر
سانتامونیکا درگذشت۰
***
سفر»به درون«
گفت وگوی کیخسرو بهروزی
با تورج فرازمند
بخش اول
تولد  ،تنهایی  ،تخیالت
بهروزی  :باتاریخ ومحل تولد شما آغاز
می کنیم
فرازمند :این موضوع تاریخ تولد من
داستانی دارد ۰شاید برای ایرانی ها
معمولی باشد  ،اما درخارج ازایران
برایم مشکالتی داشت که به نحوی آن
را حل کردم ۰بنده درحقیقت  ۲۰بهمن
ماه  ۱۳۰۵بدنیا آمده ام  ۰اما وقتی بدنیا
آمدم مادرم مریض شد ،پدرم هم دنبال
کار خودش بود ۰اهل خانه وفامیل هم
درآن موقع به بچه زیاد اهمیت نمی
دادند  ۰درآن موقع شناسنامه گرفتن
تازه رایج و اجبار شده بود ۰برای برادر
بزرگتر من که فرزند اول بود ومتولد
سال ۱۳۰۴ ،شناسنامه گرفته بودند،
اما برای من نگرفته بودند ومن
بدونشناسنامه بزرگ شدم ۰تابچه ی
سوم  ،یعنی برادر کوچک من بدنیا
آمد ۰سه سال بعداز تولد من  ۰وقتی
رفتند برای او شناسنامه بگیرند برای
بنده هم تقاضای شناسنامه کردند۰
کارمند اداره ی ثبت احوال تاریخ تولد
مرا می خواهد  ،می گویند  ۲۰:بهمن

طرح از :کیخرسو بهروزی
۰۱۳۰۵می گوید:
نمی شود  ،این جرم است  ۰ایشان سه
سال از تولدش می گذرد  ،مگر این
که حکم دادستان بیاورید ۰پدرو مادر
من نگران وپریشان از خود مأمور می
خواهند راه حلی برای این کار پیدا
کند وسروته قضیه را بهم بیاورد ۰می
گوید:
می توانید بگویید پارسال دنیا آمده،
بد هم نیست  ،دوسال دیرتر به سربازی
می رود ۰اینها هم موافقت می کنند۰
بنابراین من هفت ساله بودم که بعنوان
بچه ی  ۵ساله به مدرسه می رفتم
وچقدر مورد تمجید و تحسین قرار
می گرفتم۰
بهروزی  :مگر مدارس ازروی تاریخ
تولد ثبت نام نمی کردند؟
فرازمند:چرا ،ولی چون مادرمن
فرهنگی وآموزگار بود  ،پارتی بازی
کردند وبنده را که درشناسنامه  ۵ساله
ودرواقع  ۷ساله بودم ثبت نام کردند۰
بهروزی  :ولی دراروپا نمی شد پارتی
بازی کرد۰
فرازمند :دراروپا برای من وضع عجیبی
پیش آمد  ۰چون زمانی که به فرانسه
رفتم تازه جنگ جهانی دوم تمام شده
بود وجیره بندی مطلق بود ۰به گروه
جوانی سوم  ،یعنی افرادبین پانزده تا
هفده سال خیلی کمک می کردند
وعالوه بر جیره بندی معمولی  ،عسل
،موز  ،شکالت وازاین قبیل می دادند
واگر نمی خواستید با چندین برابر
قیمت باالتر خودشان این اجناس را
ازشما می خریدند ۰سه بطر شراب هم
می دادند۰
بهروزی  :وشما بطور قطع شراب هارا نمی
فروختید)خنده(
فرازمند) :باخنده (نه  ،نه آدم باید نادان
باشد که این کاررا بکند ۰سیگار را می
فروختم ولی توتون را چون کسی نمی

این اولین توپ پالستیکی بود که
درزندگی بدست من رسید ۰هرگز
شکل وعطر این توپ ازیادم نمی رود
۰توپی به قطر بیست سانتیمتر با رنگ
های آبی  ،قرمز وسفید که خیلی قشنگ
باهم تلفیق شده بود وآن بوی الستیک
وآن بوی نوی که داشت برای من از
هر عطری دردنیا خوش بو تر بود ۰آن
شبی که که این توپ بدست من رسید،
جشنی گرفتم  ،تاصبح بااین توپ عشق
ها کردم  ۰صبح توپ را برداشتم رفتم
توی کوچه  ۰کوچه حاج بهاء الدوله،
یک کوچه ی تنگ پیچ وخم داری که
پراز هشتی و باغ بود  ۰خانه ها همه آب
انبار داشتند ودریچه آب انبارها بعضی
به کوچه وبعضی به داخل خانه باز می
شد ۰من توپ را به دست گرفتم ومانند
سرداری فاتح وارد کوچه شدم وبچه
ها مثل یک قهرمان از من استقبال
کردند ۰آن وقت ها فوتبال بازی نمی
کردند »دستش ده «وازاین قبیل بازی
های من درآوردی بود ۰باری بچه های
کوچه بااحترام فراوان ازمن تجلیل
کردند ۰من هم با تبختر و فخر فروشی
یاران خودم را انتخاب کردم و بازی
شروع شد ۰یک ساعتی بازی کردیم۰

نه روی درخت بود  ،نه زیر درخت
بود ۰توی آب انبار را ده مرتبه گشتیم
۰گویی این توپ آب شد رفت زیر
زمین  ۰وقتی پس از اتمام جست
وجوها با دست خالی به خانه برگشتم
،چنان کوه غمی بردل من نشسته بود
که تمام شادی های زندگی و شادی
شب پیش از دلم رفته بود  ۰غمی که
روزهای متمادی مرا به گریه وا می
داشت  ۰وهرگز آن توپ پیدا نشد
وهنوز دراین فکرم که این توپ چی
شد ،کجارفت؟ بعدها که بزرگتر شدم
،امکانات بیشتر بوجود آمد  ،توپ های
متعددی برایم خریدند ،اما هیچکدام،
هیچ اسباب بازی ،هیچ تحفه ای ،هیچ
هدیه ای ،هیچ وقت نتوانست جای آن
توپ گمشده را بگیرد«۰
بهروزی  :یاد گذشته ها افتادید؟
فرازمند :بله  ،شما با پخش این نوار مرا به
دوردست ها بردید ۰ببینید  ،واکنش
کودکان دربرابر شرایط خانواده
ومحیط متفاوت است  ۰من ازاول
زندگی با مصیبت روبرو بوده ام۰
همزمان با تولدم  ،مادرم به شدت
مریض شد ۰بعدها فهمیدم که بسیاری
از مادرها  ،درتمام دنیا به سبب نبودن
بهداشت کافی درهنگام زایمان بیمار

آزادی

سـف

فرازمند » :یادم می آید هشت یا نه ساله
بودم  ،مادربزرگم از کربال آمده بود۰
هروقت مادربزرگ به کربال مشرف می
شد  -که هفت بار مشرف شده بود -ما
جشن می گرفتیم  ۰چون درآن زمان
درتهران اسباب بازی نبود وبچه ها با
توپ های پارچه ای ویا سایر اسباب
بازی هایی که با چوب وتخته درست
می کردند سرشان گرم می شد ۰باری
،مادربزرگ از بغداد اسباب بازی می
خرید وبرای ما می آورد  ۰بعد از عید
بود که مادربزرگ از کربال آمده بود
وبرای من یک توپ آورد0
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کیخسرو بهروزی

بخش اول

خرید  ،رفتم یک پیپ خریدم شروع
کردن به کشیدن  ۰ازآنجا بود که پیپ
کش شدم۰
بهروزی  :بنابراین تاریخ تولدتان تا اینجا
به نفع شمابوده است۰
فرازمند :بله  ،ازاین نظر بله  ،ولی اگر در
فرانسه بعضی وقت ها که می خواستم
واقعیت را بگویم مورد شک وتردید
قرار می گرفتم  ،می پرسیدند  :چطور
ممکن است کسی دومرتبه متولد شود۰
سرانجام تصمیم گرفتم همه جا با همان
تاریخ تولد موجود درشناسنامه را بکار
ببرم ودرتمام اسناد ومدارک وازجمله
پاسپورت هم همان  ۱۹۲۸نوشته شد۰
بهروزی  :درکجا متولد شدید؟
فرازمند :درتهران  ،محله پامنار  ،کوچه
حاج بهاء الدوله۰
بهروزی  :پدرتان همدانی بودند؟
فرازمند :نه  ،پدرم درعدلیه ی جدیدکه
داوردرست کرده بود مستنطق بود
که امروز به آن بازپرس می گویند۰
به او مأموریت دادند به همدان برود۰
من کودکستان و کالس اول دبستان
رادرآلیانس گذراندم  ۰ازهمان اول هم
زبان فرانسه رابا سرود  ،شعروآواز به
بچه ها یاد می دادند۰
بهروزی  :این شعبه آلیانس بود؟ آلیانس
اصلی درتهران بود۰
فرازمند :بله  ،جامعه یهودی درتهران،
اصفهان  ،کرمانشاه وهمدان مدرسه
آلیانس داشتند که بعضی مسلمانها هم
مانند من دراین مدارس درس می
خواندند۰
بهروزی  :تا چندسالگی درهمدان بودید؟
فرازمند :تاکالس چهارم ابتدایی ؛ کالس
پنجم بودم که پدرم فوت کرد،
برگشتیم تهران و بعد رفتیم گیالن،
بندرانزلی یا بندر پهلوی۰
بهروزی  :کودکی خوبی داشتید  ۰دوران
خوبی بود  ،دوست دارید به دوران
کودکی برگردید؟
فرازمند :نه  ،چون  ۰۰۰میدانید  ،بدبود۰
خوب هم بود ۰پراز ترس  ،وحشت،
تنهایی  ،سرکوب  ،مرده و قبرستان
بود۰
بهروزی  :می توانید خاطره ای ازدوران
کودکی بگویید؟
فرازمند :اینطور واین گونه ناگهانی نه،
خاطره مشخصی بیاد نمی آورم۰
بهروزی  :پیش بینی چنین جوابی را می
کردم  ۰بنابراین به یکی از خاطرات
کودکی خودتان که روی نوار ضبط
شده گوش کنید)۰درسال  ۱۳۵۵گفت
وگویی با آقای فرازمند درایران کرده
بودم که درآن خاطره ای از دوران
کودکی گفته بودند  ۰این قسمت را
برایشان پخش کردم که متن آن را
درزیر می خوانید(۰

خاطره ای ازدوران کودکی

گاه من توپ را توقیف می کردم،
چنددقیقه ای آن را نگه می داشتم،
با آن عشق ورزی می کردم  ،احترام
ها و تعظیم و تکریم های بچه ها انجاممی
گرفت ودوباره بازی را ادامه می دادیم
۰تا این که یکی از بچه ها زد زیر
توپ و توپ رفت توی یک خانه  ۰ما
مثل همیشه که توپ های کهنه و دست
بافمان توی خانه ها می افتاد و می
رفتیم و می گرفتیم  ،وهمسایه هاهم که
همیشه در منزلشان باز بود و به این رفت
وآمدها عادت داشتند  ،رفتیم توی
خانه ای که توپ افتاده بود ۰باغچه ای
پراز درختان انار  ۰جست وجوی توپ
ساعتها طول کشید۰

می شدند وازبین می رفتند ۰میزان
مرگ ومیر نوزادان بسیار باال بود۰
مادرمن پس اززایمان من دوماه بیمار
بود واطرافیان منتظر مرگ او بودند
وخوشبختانه چون مقاوم بود در۹۵
سالگی درگذشت  ۰این بیمارشدن مادر
موجب شد من از چشم همه بیفتم۰
می گفتند :این بچه بدقدم است۰
بنابراین برای من دایه گرفتند ۰دایه
ای که کمی خُ ل بودوبقصد خودکشی
تریاک خورد ودرحالی که مسموم بود
به من شیر داد ،منهم مریض شدم  ۰البته
دایه را ازمرگ نجات دادند  ۰در چنین
شرایطی بزرگ وبزرگتر شدم  ۰سه
سال داشتم که برادر کوچکترم بدنیا
آمد ۰شدیم سه برادر ۰نگهداری این
سه بچه برای مادرم کمی مشکل شد۰
خاله ای داشتم که از مادرم بزرگتر بود
وفکر کردند این بچه را که ازبرادر
،مادر ،پسرخاله ها  ،پسرعموها وسایر
افراد خانواده جدا کنند  ،تنهایی برای
او دلتنگی وبحران های دیگر بوجود
خواهد آورد ۰چون در منزلی که ما
زندگی می کردیم  ،خانه ی پدربزرگ
مابود ۰این خانه دارای بیرونی بود۰
وپدرمن وعموها هرکدام دریکی دو
اتاق زندگی می کردند وهرکدام
چندین بچه داشتند وما ازصبح تاشب
باهم بازی می کردیم  ۰یکباره خاله
مرا برداشت و به کرمانشاه برد ۰سفری
دورودراز؛ درراه گله های گوسفند که
توی دشت وبیابان ودره ها درحال
چرا بودند برای من تازگی داشت۰
عجیب بود  ۰درکرمانشاه وارد خانه
ای شدیم که سکوت مطلق بود ،بچه
وجود نداشت  ۰همگی آدم های بزرگ
بودند ۰شوهر خالهی من افسری بود که
سنش از خاله ی من خیلی بیشتر بود،
ولی آدم بسیار مهربان واهل کتاب و
سعدی شناس بود۰
بهروزی  :دوست دارید اسمی از ایشان
ببرید؟
فرازمند :بله  ،آقای امیرابراهیمی  ،او از
همسر قبلی اش فرزندانی داشت که
بزرگ بودند ۰دختر کوچکش پانزده
ساله بود ومن همبازی نداشتم  ۰همه ی
اهل خانه ازصبح بیرون می رفتند۰
خاله ی من که مدیر مدرسه بود به
مدرسه می رفت  ۰شوهرش که افسر
بود به سر کارش می رفت ومن تک
وتنها توی این خانه می ماندم بدون
هیچ گونه سرگرمی  ۰تنهایی بود و
خیالبافی  ،ساعت ها خیالبافی۰
بهروزی  :می خواهید نتیجه بگیرید که
چنین محیطی موجب تخسی شما شد؟
فرازمند :موچب طغیان می شود ۰یادم
می آید  ،می دانید که درگذشته،
ناگهان در ِخانه باز می شد وبی خبر
گروهی مسافر از در وارد می شدند
لطفا ورق بزنید

-۱محمدرضاپهلوی  :نوشته دکتر
هوشنگ نهاوندی و ایوبوماتی به زبان
فرانسه از انتشارات پرن  -پاریس۲۰۱۹
کتاب محمدرضاشاه پهلوی آخرین

پگاه

پ -پژوهش گران قلب خاص خدا
ادیبان مه و نور ِهور ِسما
گ -گدایان علم و خرد درجهان
زدانش گشایند دل کهکشان
ا -اگر دانش وعلم وصنعت نبود
زمین وز مان چرخشان لنگ بود
ه -هزاران دعا بر ادیبان ما
که با عقل کوشند به درمان ما

ـز:از چــپ بــه راســت :ايــرج پزشــکزاد ،تــورج
ـره انگیـ
ـی خاطـ
عکسـ
فرازمنــد ،هــادی خرســندی ،ايــرج خادمــی ،عاصمــی ،ونشســته از ســمت
چــپ نــادر نادرپــور و محمــد عاصمــی در منــزل شــخصی نــادر نادرپــور
ادامه درشماره آینده در لــس آنجلــس عکــس از ســايت شــخصی نــادر نادرپــور

اظهارات ظریف درمورد تحریم های آمریکا
آمریکا در راستای ثبات منطقه ما
قدم برداشته باشد.

آزادی
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به گزارش ایرنا ،به نقل از
روزنامه قطری «الشرق» ،ظریف
گفت« :راهی پیدا خواهیم کرد
و  40سال است این کار را ظریف در خصوص روابط
کرده ایم اکنون هم همین کار را کشورهای حاشیه خلیج فارس با
خواهیم کرد و این کاری دشوار آمریکا و روابط ایران با کشورهای
است ما فشارها علیه ملت خود را شورای همکاری خلیج فارس
نمی پذیریم اما هرگز در مقابل گفت :ما در روابط کشورهای
فشارها سر خم نخواهیم کرد و از منطقه با ایاالت متحده دخالت نمی
کسانی که دست دوستی به سوی کنیم .آنچه در منطقه برای ما مهم
ما می آورند ،استقبال خواهیم است آن است که درک کنیم که
باید در کنار هم زندگی کنیم و این
کرد».
امر مستلزم گفت و گو ،تفاهم و
وی در خصوص تالش ایاالت احترام متقابل است.
متحده در قرار دادن برخی وزیر خارجه جمهوری اسالمی
سازمان ها و گروه ها در لیست ایران در ادامه افزود :نمی شود
گروه های تروریستی تاکید که همیشه طرفی خارجی ما را
کرد :ایاالت متحده از بزرگ علیه یکدیگر حمایت کند در حالی
ترین تروریست در منطقه ما که چیزی علیه یکدیگر نداریم و
یعنی رژیم صهیونیستی حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج
می کند بنابراین واشنگتن در فارس و ایران ،دارای تاریخ واحد،
جایگاهی قرار ندارد که چه دین ،سرنوشت و منافع مشترک و
نظری و چه عملی دیگران را همچنین چالش هایی مشترک چون
تروریست بنامد و ما هر اقدام افراطی گری و تروریسم است.
آمریکا در این زمینه را محکوم ظریف با ابراز امیدواری از این
می کنیم و هر اقدامی که آمریکا که کشورهای شورای همکاری
تاکنون انجام داده در راستای خلیج فارس بتوانند مشکالت خود
برهم زدن ثبات منطقه بوده و را برطرف کنند ،افزود :ما مخالف
حتی یک مورد هم یاد ندارم که فشارها علیه قطر هستیم و این اقدام

را مخالف قوانین بین المللی می
دانیم و امروز تنها راه برای همه ی
طرف ها ،بازگشت به میز
مذاکرات است.
ظریف با اشاره به روابط خوب
ایران با قطر ،کویت و عمان ،
ابراز امیدواری کرد که همین
روابط را با عربستان ،امارات و
بحرین داشته باشد.
ظریف در پایان با اشاره به نبود
سازمانی برای گردهم جمع
کردن کشورهای آسیایی ،بر
اهمیت مجمع گفت و گوی
آسیایی ،گفت و گوی منطقه ای
و تقویت این رویکرد در قاره
آسیا تاکید کرد.
وزیر خارجه ایران روز سه شنبه
این هفته به منظور حضور در
نشست همکاری و گفت و گوی
آسیایی ( ،)ACDدر دوحه
حضور یافت.
نشست همکاری و گفت و گوی
آسیایی ،سال  2002با حضور
وزاری خارجه  18کشور آسیایی
در تایلند تاسیس شد و هم اکنون
 34کشور عضو این سازمان
هستند.

غزلی از این کتاب را بمناسبت نوروز
برگزیده ایم که می خوانید:
بهار آمد بهارآمد گل وسبزه ببارآمد
درین گلهای رنگارنگ شمیم عطر یارآمد
ُگل ُِسنبل ُگل ِزنبق بهمراه بهار آمد
صدای چهچه بلبل کنار جویبار آمد
درین جشن سعید آرا نوای نغمه ُقمری
چهخوشالحانزندچهچهچنینگویدبهارآمد

نوای چنگ وعود ونی ندای بلبل بُستان
درین نوروزفرخنده ببین ریحان ببارآمد
پادشاه قبال به زبان فارسی منتشر
شده بود و توجه ایرانیان را به خود
جلب کرده بود ۰اینک کتاب مزبور
به زبان فرانسه توسط انتشارات پرن
منتشر گردیده است و همانند دیگر
کتابهای پروفسور نهاوندی مورد توجه
فرانسه زبان هاهم قرار گرفته است۰
کتاب نسبت به چاپ فارسی آن چند
صفحه اضافه دارد که به مسایل مورد
عالقه فرانسوی ها اختصاص یافته
است  ۰دکتر نهاوندی که نزدیک به نه
دهه از عمر پربارش می گذرد هنوز
نیز پرکار است و درباره نیاخاکش ایران
زمین و خدمتگزاران آن دیار پژوهش
می کند و کتاب می نویسد ۰او از آن
دسته از پژوهندگانی است که به همه
و بویژه به جوانترها توصیه می کند
»برای آنکه سالمت خودرا حفظ کنید
بنویسیدچون نوشتن شمارا باطراوت و
سالم نگهمیدارد«وچون به این گفته ی
خود باوردارد همیشه درحال پژوهش
ونوشتن است  ۰آنچه تا کنون درباره
پادشاه ایران محمدرضاشاه پهلوی
نوشته ومنتشر کرده است از صادقانه
ترین متون تاریخ ما محسوب می شود

موضوع اشعار بسیار خوب انتخاب
شده است و شاعر بخوبی با مخاطب
ارتباط برقرار می کند۰
درپایان کتاب «پگاه» بعضی از اشعار
آقای نظریان به زبان انگلیسی ترجمه
شده است که می تواند گامی برای
آشنایی انگلیسی زبانها با شعروادب
ایران باشد .وهمچنین برای آنکه
خواننده بیشتر با سراینده آشنایی
پیدا کند تصاویری از خود و خانواده
و دوستان را درپایان کتاب جای داده
است .
ناصر نظریان دربین جامعه ایرانیان
نیویورک چهره ای شناخته شده است
و با یکی دو نشریه باارزش که در آن
خطه منتشر می شود وازجمله با هفته
نامه ی وزین «پیام» همکاری دارد.
بهای کتاب نیز ۳۰دالر و یا همت عالی
است که درآمد آن به مصرف امور
خیریه وکمک تحصیلی برای جوانان
می رسد.
برای آقای نظریان موفقیتهای بیشتری
را آرزو می کنیم .

-۲پگاه:
سروده ناصر نظریان در ۴۰۰صفحه با
روی جلد ی زیبا اثر هنرمند علی
دولتشاهی و ویراستاری دکتر ناصر
انقطاع به دفتر مجله آزادی رسید
کتاب حاوی نقاشی هایی از استاد علی
دولتشاهی  ،کامبیز نظریان و جیکوب
سوفرزاده است ۰و بعضی از اشعار آن
توسط دکتر نصیر صداقت فر و دکتر
سیامک شجاعی به انگلیسی ترجمه
شده است  ۰ناشر کتاب شرکت آها
است و بهای کتاب  ۳۰دالر یا همت
عالی بسود امور خیریه است  ۰کتاب
چند سال است که منتشرشده اما
سراینده آن را اخیرا برای ما ارسال
کرده است ۰شاعر اشعار عارفانه،
عاشقانه فلسفی تاریخی  ،علمی،
هنری  ،سیاسی  ،انتقادی  ،طنز،
اجتماعی  ،پزشکی  ،میهنی  ،ومرثیه
هایی در رثای خویشان و دوستان از
دست رفته را که طی سالها سروده
دراین مجموعه جای داده است ۰اشعار
درقالبهای مختلف شعری ازجمله

آزادی

کتابهای رسیده

نگر آزادی مارا سعید شهسوارآمد
مبارک باشد این پیوند به ایرانی وهرافغان
کزینپیوندبهجتزاعجبشوریببارآمد
فغان ملت افغان بود درقلب ایرانی
ندای ملت ایران ازآن شهرودیارآمد
بده»ناصر«میگلگوندرینبزمطربانگیز
»بهار آمد بهارآمد بهار گلعذارآمد«
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بقیه از صفحه قبل
روزی در ِخانه بازشد وتمام اهل خانه
برای استقبال تازه واردین رفتند دمِ
در ۰خاله ی من ماه ها بود داشت روی
یک رومیزی منجوق دوزی می بافت۰
این بافتنی را روی زمین گذاشت
ورفت استقبال تازه واردین  ۰من این
رو میزی را برداشتم وباقیچی چیدم۰
این ها برگشتند ورو میزی تکه تکه
شده را دیدند ۰همه حیرت کرده بودند
که این بچه چرا چنین کرده است  ۰یا
روزی یکی از بچه ها های همسایه را
از ایوان پرت کردم پائین؛ واز این گونه
شرارت های غیر قابل تصور۰
بهروزی  :فکر می کنید تنهایی و
تخیالت موجب شرارت می شود؟
فرازمند :ببینید ،درکرمانشاه یک سینما
بود که فیلم های صامت نشان می داد
وما گه گاه به سینما می رفتیم  ،همین
کافی بود که من روزها وروزها به این
فیلم فکر می کردم وبا آن به خیال
پردازی می پرداختم  ۰این فیلم مرا با
خود می برد۰
بهروزی  :تخیل برای بچه بد نیست،
خوب وسازنده است واین چیزی است
که امروز بچه ها ندارند۰
فرازمند :بله  ،بله  ،بخصوص تلویزیون
بچه هارا فقط بصورت دریافت کننده
درآورده است  ۰خالقیت وسازندگی
را از آنها می گیرد ۰بچه ها درگذشته
ذهنی خالق وسازنده داشتند ۰اما این
ساختن  ،این تخیل وقتی ازیک حدی
بگذردخطرناک می شود  ۰یعنی به
جایی میرسد که تخیالت بصورت
واقعیات در می آید ،یعنی نوعی
دیوانگی  ،یعنی آنچه کودک با خیال
می سازد ،رفته رفته  ،درطول زمان
بصورت رویدادهای واقعی در می آید
ووقتی بچه از دیدگاه خودش این
واقعیات را بیان می کند بصورت دروغ
های شاخ ودُم دار در می آید وبچه
به دروغگویی متهم می شود ۰یکی از
مشکالت من همین بود ۰می گفتند این
بچه دروغگوست  ۰ووقتی بچه ای را
دروغگو یا راستگو بدانند این روی
بچه اثر می گذارد ۰همانطورکه اگر
بگویند بچه ای شجاع است  ،بچه
کوشش می کند شجاع باشد ۰بقول
سیمون دوبوار » انسان زن به دنیا نمی
آید  ،زن می شود«۰
واین دراثر آن است که مدام به او می
گویند تو زن هستی  ،تو این حق را نداری،
تو این کاررا نباید بکنی ؛ یعنی جامعه
اورا زن می پروراند ۰من متأسفانه به
دروغگویی معروف شده بودم ودروغگو
هم بودم۰
بهروزی  :ممکن است یک نمونه بدهید؟
فرازمند :بله  ،درهمان کرمانشاه  ،روزی
تنها درخانه نشسته بودم  ۰باران گرفت
ورفته رفته  ،یکی یکی بچه قورباغه ها

توی باغچه وحوض نمودارشدند ۰من
غرق درتخیالت شدم و ساعت ها درباره
این قورباغه ها وباران  ،خیال پردازی
کردم وبه آنجا رسیدم که این قورباغه ها
با باران از آسمان آمده اندوبرای دیگران
بصورت واقعیتی بیان کردم  ۰چند ماه
بعد که رفتیم تهران  ،روزی تمام فامیل
دورهم نشسته بودند ۰منهم می خواستم
حرفی زده باشم گفتم:
درکرمانشاه باران قورباغه آمد ۰وماجرارا
تعریف کردم  ۰دیدم همگی غش غش
می خندند ومرا مسخره می کنند ۰منظورم
این است که خانواده آن محیط تنهایی
وحشتناک رابرای من فراهم کرد وتنهایی
موجب خیال پردلزی ودرنتیجه من بچه ای
شدم دروغگو  ،موذی و بدجنس وشرور۰
من خیلی موذی بودم  ،درصورتی که
برادرم خیلی رُک  ،پاک وصاف بود۰

به هموطنان ساکن اروپا که زبانشان
فرانسوی است و به همه ایرانیان که
به آمازون دسترسی دارند توصیه
می کنیم کتاب محمدرضاشاه آخرین
پادشاه را به زبان فرانسه یا فارسی
سفارش دهند و آن را مطالعه کنند و
پس از مطالعه آن رابعنوان یک کتاب
مرجع در کتابخانه خود نگهداری
کنند۰
***

غزل ،قصیده  ،ترجیع بند ،ترکیب بند
،مثنوی  ،رباعی  ،مستزاد  ،موشح،
چهارپاره و دوبیتی سروده شده است
ونشان می دهد که سراینده با انواع
شعر آشنایی دارد .بسیاری از اشعار
بسیار پرمغزو محکم است سراینده
به سرودن موشح توجه خاصی دارد۰
شعر موشح شعری است که با کنارهم
گذ اشتن حروف اول هربیت موضوع
شعر مشخص می شود برای مثال به
یکی از اشعار که نام کتاب را دربردارد
اشاره می کنیم:

خزان زندگی طی شد قفس بشکسته شد جانا

عدد هفت وتأثیر آن ربزندگی ما

۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

آزادی

روز  ۱۵خردادماه  ۱۳۴۲درزندگی
هریک از ماایرانیان گه درآن زمان
زندگی می کردیم و چه هنوز متولد
نشده بودیم روز شومی محسوب می
شود .روزی است که دست آشوبگر
استعمارگران را می توان در پیدایش
آن دید .درسال  ۱۳۲۰استعمارگر
پیر رشاشاه بزرگ را ازماگرفت و
درست  ۱۲سال بعد ماجرای ۲۸
امردادرا در تاریخ ما تحریف کرد ،
و ده سال بعدازآن ماجرای  ۱۵خرداد
 ۴۲را با کمک آخوندهای تحت امر
خود درایران بوجودآورد و پیرامون
آن مبالغه ها کردو سرانجام  ۱۵سال
بعدازآن حکومت جمهوری اسالمی را
برما تحمیل کرد.
بهانه ای که  ۱۵خرداد را بوجود آورد
یکی انجمن های ایالتی ووالیتی بودند
که قانون تشکیل آنها دردوره اول
مجلس قانونگذاری باحضور تعدادی
ازخود مالها تصویب شده بودوتاسال
 ۱۳۴۲بدون تغییر باقیمانده بود.
درسال  ۱۳۴۱حکومت اسداهلل علم
تصمیم گرفت اصالحاتی دراین قانون
انجام دهد که این اصالحات در۱۴
مهر ۴۱انجام ودر روزنامه اطالعات
اعالم شدو زمینه ای برای اعتراض
مالهارا بوجودآورد .درهماتن زمان
خمینی تلگراف هایی به علم فرستاد
وازاو خواستار لغو این اصالحیه هاشد.
دراینجا عین متن تلگراف دوم خمینی
را به علم می خوانیم « « :جناب آقای
اسداهلل علم عطف به تلگراف سابق
اشعار میدارد معلوم میشود شما
بنا ندارید به نصیحت علمای اسالم
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که ناصح ملت و مشفق امتند توجه
کنید و گمان کردید ممکن است در
مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و
احساسات عمومی مردم قیام کرد
علما اعالم قم و نجف و سایر بالد
تذکر دادند که تصویبنامه غیر قاونی
شما برخالف شریعت اسالم و برخالف
قانون اساسی و قوانین مجلس است
علما اعالم تذکر دادهاند که ورود
زنها در انتخابات و الغای قید اسالم
از انتخاب و منتخب برخالف اسالم و
برخالف قانون است اگر گمان کردید
میشود با زور چند روز قرآن کریم
را در عرض اوستای زرتشت و انجیل
و بعضی کتب ضاله قرار داد و به خیال
از رسمیت دادن قرآن کریم (که تنها
کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون
مسلمان جهان) افتادهاید و کهنه
پرستی را میخواهید تجدید کنید
بسیار در اشتباه هستید اگر گمان
کردید با تصویبنامه غلط و مخالف
قانون اساسی میشود پایههای قانون
اساسی را که ضامن ملیت استقالل
مملکت است سست کرد و راه را
برای دشمنان خائن اسالم و ایران باز
کرد بسیار در خطا هستید اینجانب
مجددا ً به شما نصیحت میکنم که به
اطاعت از خدای متعال و قانون اساسی
گردن نهیدو از عواقب وخیمه تخلف
از قرآن و احکام علمای ملت و زعماء
مسلمین و تخلف از قانون اساسی
بترسید و عمدا ً و بدون موجب مملکت
را به خطر نیندازید و اال علما اسالم
درباره ی شما از اظهار نظر خودداری
نخواهند کرد ».والسالم علی من اتبع

الهدی .روحاهلل الموسوی الخمینی.
و درنتیجه دولت در هفتم آذرماه
 ۱۳۴۱این تصویب نامه هارا لغو کرد.
اما نکته قابل توجه ودم خروسی که
دراین نامه مشخص است آن است
که درآن زمان ورودزنها درانتخابات
خالف اسالم بود اما وقتی خودخمینی
حکومت را دردست گرفت اجازه داد
زنها به انتخابات ورود کنند .اینجاست
که دست استعمار وارباب غارتگران
درلباس اسالم را می توان مشاهده
کرد.
با وجود لغو تصویب نامه دولت ،خمینی
بازهم دست از اعتراض برنداشت و
دربیانیه ای نوشت :
«اینجانب حسب وظیفه ی شرعیه
به ملت ایران و مسلمین جهان اعالم
خطر میکنم .قرآن کریم و اسالم در
معرض خطر است ،استقالل مملکت
و تمام اقتصاد آن در معرض قبضه ی
صهیونیسم است و مدتی نخواهد
گذشت که با این سکوت مرگبار
مسلمین ،تمام اقتصاد این مملکت را با
تأیید عمال خود قبضه میکنند و ملت
مسلمان رااز هستی در تمام شئون
ساقط مینمایند .ملت مسلمان تا رفع
این خطرها نشود سکوت نمیکنند».
وآنچه دراین بیانیه آمده است بعدا ً
خود خمینی وجانشینش برسر ایران
آوردند.
پس ازآن نوبت به انقالب سفید شاه
ومردم رسیدو شاه شش اصل اولیه
انقالب سفید را به رأی مردم گذاشت
که دربهمن ماه  ۱۳۴۱مردم باشرکت
دررفراندوم آن را تأیید کردند .این

شش اصل عبارت بودنداز:
اصل اول :اصالحات ارضی و الغای رژیم
ارباب و رعیتی
اصل دوم :م ّلی کردن جنگلها و مراتع
اصل سوم :فروش سهام کارخانجات
دولتی به عنوان پشتوانه اصالحات
ارضی
اصل چهارم :سهیم کردن کارگران در
سود کارخانهها
اصل پنجم :اصالح قانون انتخابات
ایران به منظور دادن حق رأی به زنان
و حقوق برابر سیاسی با مردان
اصل ششم :ایجاد سپاه دانش
وقتی این شش اصل دربهمن ماه ۴۱
مورد تصویب مردم قرارگرفت خمینی
نفوذ آمریکا درایران را بهانه کرد و
روحانیون دیگر نیز همصدا باخمینی
برسر منبرها به بدگویی و اهانت
به شاه و مقامات دولتی پرداختند.
سرانجام دستور دستگیری خمینی
توسط دولت صادرشد .خمینی ساعت
سه بامداد درقم دستگیر و روز بعد
یعنی  ۱۶خرداد ۴۲به تهران آورده
شد .اما بعداز مدتی نخست وزیر
وقت حسنعلی منصور اورا آزاد کرد و
سرانجام مجددا دستگیرو به ترکیه و
ازآنجا به نجف تبعید گردید .شایع بود
که او باید اعدام می شد اما بافعالیت
حسینعلی منتظری و شهادت علمای
دیگر مرجعیت تقلید او به رسمیت
شناخته شدو درنتیجه به  ۱۵سال
تبعید محکوم گردید.همه آنها که در
نجات جان خمینی دخالت داشتند
بعدازروی کارآمدنش به سرنوشت غم
انگیزی بدست او گرفتارشدند.

در باره عدد هفت می توان گفت
که هيچ عددی به اندازه ی هفت ،با
حافظه ی کوتاه مدت و بلند مدت
ما پيوند ندارد.
« جورج ميلر » روانشناس مشهور
در يک مقاله ی شگفت انگيز
ثابت کرد حافظه ی کوتاه مدت
يا همان حافظه ی فعال ما ،پيش
از آن که بتواند اطالعات جديد
را ناديده بگيرد يا اطالعات پيشين
را فراموش کند ،تنها می تواند ٧
مورد را در خود نگاه دارد.
به عبارت ديگر؛ اگر کسی ده نام
بگويد و از شما بخواهد آن ها را
بنويسيد ،شما تنها می توانيد هفت
تای اين نام ها را به يادبياوريد .اين
موضوع  ،بارها طی آزمون های
بسيار زيادی ،با حداکثر اختالف
متوسط دو مورد به اثبات رسيده
است (يعنی ممکن است بعضی
افراد ٢ ،مورد را بيشتر يا کمتر به
خاطر بياورند).
بسياری از فرهنگها و تمدنهای
قديم و جديد ،برای عدد هفت
احترامی بيش از ساير اعداد قائلند.
مثال هفت بار چرخيدن به دورکعبه
برای طواف کعبه ،هفت روزهفته،
هفت طبقه آسمان و زمين در نظر
مردم قديم بابل ،هفت بار زنده
شدن انسان در مذهب برهما ،هفت
قدم همراهی عروس و داماد در
هند ،هفت فرشته مقرب درگاه،
هفت روح پليد و هفت گناه
کبيره مسيحيت ،طبقات هفتگانه
آسمان دراسالم ،هفت گاو الغر
و هفت گاو فربه در روايت
حضرت يوسف در قرآن ،قراء
سبع (هفتگانه) ،قرارگرفتنهفت
قسمت بدن درسجده نماز مسلمانان

بر زمين ،هفت وادی سلوک
در تصوف ،هفت انسان نقش
شده در باالی درب آرامگاه
داريوش هخامنشی ،هفت خوان
رستم در شاهنامه ،پله های
هفتگانه آرامگاه کورش کبير در
پاسارگاد.
در ادبيات فارسی نيز عدد هفت
نقش مهمی دارد .هفت پيکر
نظامی و هفت اورنگ جامی از
کتب معتبر شعر فارسی هستند.
درفرهنگ امروزه نيز عدد هفت
نشانگر زيادی و بيشی است
همچون؛ هفت قلم آرايش،
مجلس هفتمين روز درگذشت،
هفت پشت دورتر نيز مثالهايی
از اين دستند.
و اما جادوی عدد هفت
ويژگیهای عدد هفت:
 ٧عددی فرد است.
 ٧عددی طبيعی است.
 ٧عددی اول است.
هفت طبقه بهشت :بر اساس
آيات قرآن و مفسران احاديث،
باالترين درجه سعادت معنوی،
ورود به طبقه هفتم بهشت است.
مسلمانان به وجود هفت طبقه يا
مرحله آمرزش و بهشتی شدن
اعتقاد دارند.
عجايب هفتگانه درطبيعت:
کوه اورست در مرز نپال و
چين ،آبشار ويکتوريا در مرز
زامبيا و زيمبابوه ،گراند کانيون
درآمريکا ،ساحل مرجان بزرگ
در استراليا ،سپيده دم شمالی
در قطب شمال ،آتشفشان
پاريکوتين در مکزيک و بندر
ريو دوژانيرودر برزيل.
هفت هنر :نقاشی ،مجسمه

آزادی

 ۱۵خرداد آغازی
شوم برای ایرانیان
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سازی ،معماری ،رقص ،موسيقی،
تئاتر ،سينما
هفت دريا  :شامل درياهای
قطب شمال و قطب جنوب،
اقيانوس آرام شمالی و جنوبی،
اقيانوس اطلس شمالی و جنوبی
و اقيانوس هند.
هفت حس :بر اساس تعليمات
باستانی ،روح انسان يا “بدن
مقدس درون” او مرکب از هفت
خاصيت است که هر يک تحت
تاثيریکی از سيارات هفتگانه
اند .آتش موجب زندگی ،خاک
به وجود آورنده توانايی احساس
کردن ،آب موجب قدرت بيان،
هوا حس چشايی ،مه موجد
حس بينايی ،گلها به وجود
آورنده حس شنوايی و باد
جنوب به وجود آورنده حس
بويايی هستند.
عجايب هفتگانه:هرم بزرگ
جيزه ،باغهای معلق بابل،
نيايشگاه آرتميس ،تنديس
زئوس ،آرامگاه هاليکارناسوس،
تنديس غول پيکر رودس و
فانوس دريايی اسکندريه.
عجايب هفتگانه قرون وسطی )١ :
آمفی تئاتر روم )٢ ،کاتاکومبهای
(سرداب) اسکندريه ،مصر )٣
ديوار بزرگ چين  )۴استونهنج
در ويلشاير انگلستان  )۵برج
کج پيزا  )۶برج چينی (از جنس
چينی) نانکينگ ،چين )٧
مسجد ايا صوفيه در استانبول.
هفت آسمان  :هفت طبقه
آسمان به اعتقاد بابليان ،هفت
فلک ،هفت گنبد خضرا ،هفت
گردون ،هفت افالک ،هفت آسيا.
هفت گاو الغر که هفت گاو فربه
را خوردند  :فرعون خوابی ديد
که اينک بر کنار نهر ايستاده
است که ناگاه از نهر هفت گاو
خوب صورت و فربه گوشت
برآمده بر مرغزار میچريدند و
اينک هفت گاو ديگر بد صورت
والغرگوشت درعقب آنها از نهر
برآمده به پهلوی آن گاوان اول
به کنار نهر ايستادند و اين گاوان
زشت صورت و الغرگوشت آن
هفت گاو خوب صورت و فربه

را فروبردند و فرعون بيدار شد.
هفت سنبله الغر و هفت سنبله
پُر :و باز (فرعون) بخسبيد و
ديگرباره خوابی ديد که اينک
هفت سنبله پُر و نيکو بر يک
ساق برمیآيد و اينک هفت
سنبله الغر از باد شرقی پژمرده
بعد از آنها میرويد و سنبلهای
الغر آن هفت سنبله فربه و پُر
را فروبردندو فرعون بيدار شده
ديد اينک خوابی است.
هفت سال قحطی در مصر :
يوسف به فرعون گفت :همانا
سال فراوانی بسيار در
هفت
ِ
تمامی زمين مصرمیآيد و بعد
سال قحطی پديد
از آن هفت
ِ
میآيد و تمامی فراوانی در زمين
مصر فراموش میشود و قحطی
زمين را تباه خواهد ساخت.
هفت دستگاه موسيقی-١ :
شور  -٢همايون  -٣ماهور
 -۴چهارگاه  - ۵نوا  -۶راست
پنجگاه  -٧سه گاه.
هفت نت موسيقی
: Do Re Mi Fa Sol La Si
هفت سين  :شش چيز از سفره هفت
سين که حرف آغازين آن ها سين
است؛ به اضافه خود سفره يا هفت
چيز در اين سفره که نام آنها با
حرف سين شروع میشود؛ از قبيل
سيب ،سنجد ،سماق ،سرکه ،سبزه،
سير و سمنو.
هفت دوره انسان که شکسپير ذکر
کرده در دوران باستان معروف
بوده است.
در قرن هفدهم سرتامس براون
نوشت هر هفت سال تغييری در
زندگی ،در وضعيت بدن يا ذهن و
گاه حتی در هر دو رخ می دهد.
در چين هفت با حيات انسانی و
بويژه حيات مونث مربوط است؛
پيش از ظهور پزشکی مدرن ،گفته
می شد که نوزاد اگر در ماه هفتم
بارداری زاييده شود زنده می ماند
اما نه در ماه هشتم.
زيگورات بابل هفت طبقه بود و
معبد پادشاه سومری گوده آ«خانه
هفت بخش جهان »ناميده می شد.
در آمريکای سرخ پوستی به آسمان
بقیه درصفحه ۴۸

آزادی
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در آورده ام .و این اول بار است که
آنهم دراینجا دست به این کار زدم.
سالهای اول مدتی در سبک کوبیسم
بودم و از قضا خوب به فروش می رفت
اما آن سبک جواب درون من نبود .پس
گذاشتمش کنار.
و رفتم به گل و به برهنگی .که هدف
از آن یکی و یکجا دیدن گل و زن بود.
هر چه می گفت تردید بر آن ممکن
نبود .او ظرف چهار تا پنج هفته دو
مجسمه و چهار تابلو بزرگ و چهار
تابلو کوچک دراین خانه سبز تولید
کرد و همه تماشائی.
استعداد نه به تنهائی ،اما جوهری در

پرسیدم :در تماس اید؟ گفت :هر روز.
گفتم :می شود سالم پدربزرگ را به
آنها برسانید؟ گفت :از شما خبری به
آنها داده ام .انگار شما را می شناخته
ام .بی اختیار گفتم :من و این بخت
بلند.
گفت :شما را در گفتگوها با خانم
شهردار ،شما را در گفتگوها با آن خانم
آموزگار و آن کودک دیدم و عکسی
دوسه از شما و آنها دارم .اما شما را
دراوج شوق وقتی که از خرید آن خانه
حرف می زدید شناختم زیرا آن شوق
کوه را آب می کند .و به شما حسرت
بردم ،که هرگز آنهمه شوق از سوی

آزادی

دو عروسک بلند قد با سیمائی مردانه
زنانه بود .با آنکه مرا در دیدارها توجیه
می کرد ،درست نمی فهمیدمش .کار او
خوب پیش میرفت و یک روز بدهوائی
و کمی بارانی کارگاهش را به اتاق
بزرگش در خانه سبز برد .و من دو
مجسمه خیزرانی را دیدم که زیبا بودند
و در تکیه به دیوار .بی مالحظه گفتم:
چشم ها را درشت تر کنید و قدشان را
کوتاه تر .چشم ها را بزرگتر و نافذتر و
حتی زیباتر کشید .قدها را دست نزد.
تا روز نمایش یعنی قریب دو ماه بعد
که البته من دعوت شدم .در آن روز
پر توفیق برای او ،مجسمه ها را دیدم
بر سر دوراهی بر نبش تاالبی پوشیده
از علفک های سبز عدسی .و دیدم
بانوی متوسط اندامی با چند کودک
در تماشای مجسمه ها .به گفت و گو
شدیم .ازعشق خود به کارش گفت .و
در شعف بود از باب بچه ها که همیشه
شادند و بگوش .ناگهان صدا زد که
باید برویم .قدری دیر شده بود .همگی
رفتند جز دخترکی خردسال که از پای
مجسمه تکان نمی خورد .خانوم معلم
برگشت و پرسید :چی؟! کودک گفت:
من نردبان می خوام قد این مجسمه
ها بلنده .باید برم چشمها را درست به
بینم .مردم گرد آمدند .باغبان نردبان
آورد .کودک باال رفت و دید و پائین
آمد و گفت :چقدر هر دو زیبایند۰

آنروز بانوی هنرمند ما دور از ما بود.
و دور دور در توضیح تابلوی بزرگ گل
ها و تابلوی غروب آفتاب دهکده برای
تنی چند بود.
اما سه ماه بعد من سری زدم به آنجا و
از مدیر هتل سراغ آموزگار را گرفتم .و
همو بود که ضمن یک ناهار برایم گفت:
سیسیل ،آن دخترک ،روزی می رود
به دفتر باغ و آدرس و ایمیل آن بانوی
هنرمند را می گیرد و مکاتبه و مراوده ای
بین آندو برقرار می شود .بانوی
هنرمند قول می دهد بر کوتاه کردن
قد مجسمه تا کودکان مدارس دراین
باغ مرمو ِز هنرمند مکان ،دیگر نیاز به
نردبان نداشته باشند.
آنروز معلم رفت و من رفتم برای
چندمین بار سر پل به تماشای آن
گوشه و آن گوشه ها که بانوی هنرمند
از آنها چند تابلو کشید و به تماشا نهاد.
نمی شوم زیرا
و تا من ننویسم آرام
پیشنهاد خرید یکی را کردم  ...نگاهم
کرد و هرگز به من نفروخت و بانوی
هنرشناسی از اهالی ده صاحب آن شد.
و من نفهمیدم چرا؟ و چنان دراین چرا
چرا ماندم که دیگر نمی خواهم بدانم
علت آنرا.
و تا امروز از او هم یک کلمه نشنیدم
در جواب آن چرا .پس حدس زدم
بر اینکه نگاه او جواب مورد انتظارم
است .و بنظرم من در آن لحظه نگاه
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براهی دور میرفتم ،نه به اشتیاق
دیداری.
به این ده که رسیدم شبی ماندم .روز
بعد مدیر هتل تشویق کرد مرا به ماندن
و خبر داد از دیدنی ها و مناظر .و گفت:
اینجا دو باغ گیاهان داریم .هر سال از
دور و نزدیک هنرمندانی میآیند .می
آیند از یک تا چندین هفته و در آخر
آثار خود را به نمایش می گذارند .اینجا
همه چیز حالت ابتدائی دارد اما مردم
راحت اند .ما حتی یک نانوائی هم
نداریم .اما داریم کسانی را که در خانه
های مجلل می زیند و صاحب مجموعه
ها در هنراند.
چمدان را نهادم پرسیدم :دیگر چی؟
جواب داد :یک کلیسای کهنه .یک پل
زیبا بر روی رودی بزرگ در محاصره
جنگل ها .یک راه چمنی .یک عالم
چوب انبار شده و یک خانه سبز که
چند تا هنرمند را هر سال پذیرا است.
گفتم :می مانم .چمدان را گرفت و برد
به اتاقم .و گفت :با من بیائید .رفتیم به
یکصد متری با عبور از کوچه خیابانی
که طرفین آن گل ها از در و دیوارها
باال می رفتند .رسیدیم به خانه سبز.
کسی در آن نبود .ناگهان یادش آمد که
دوشنبه ها باغ گیاهان وابسته به خانه
سبز تعطیل است .کسی از پشت سر ما
گفت :کلیدش نزد من است.
بانوئی را دیدم سزاوار آشنائی.
ساده،زیبا ،از جمله آن هنرمندان .می
رفتیم و می گفت که کار می کند در باغ
و قدری تازه وارد بود.
مدیر هتل مرا به او و باغبان بلند باال و
الغر اندامی معرفی کرد و آن بانو رفت
سر کارهایش.
من و باغبان به گفتگو شدیم در ابعاد و
اجزاء باغ .آن بانو غیبش زد .پرسیدمش
از باغبان .گفت :همینجاست در پنجاه
متری ...در محوطه ای کار می کند.
بعد گردشی کوتاه  ،دوری زدم به سمت
محل کار آن بانو.
برایتان خواهم گفت که من همیشه
درین سؤال ام که چه در سر یک نقاش
و مجسمه ساز می گذرد و که چه فرق
دارد با آنچه در سر یک نویسنده یا
شاعر می گذرد.
و این مربوط است به سالهای دبستان
و دبیرستانی ام و درس رسم و نقاشی.
که معلم  ،معلم خوبم ،آب پاش مدرسه
را از فراش می گرفت و می گذاشت
وارونه روی تریبون و می گفت:
بکشید...
و ما نمی دانستیم با آن جسد سرد آب
پاش چه کنیم؟ و من یاد ندارم نمره
رسم و نقاشی ام باالی هفت و هشت
باشد به اول دبیرستان که هفتمش می
گفتند.
دو سه سال بعد ،روزی از جلو کارگاه
معلم خوب نقاشی ام می گذشتم.

تابلو یوسف و زلیخا را به تمام قد و نه
چندان دور دیدم .زلیخا مورد مالمت
اطرافیانش بود از باب عشقی که به
یوسف می ورزید .و روزی که با یاران
در حرم خود بود یوسف سر می رسد
و مالمت گویان چنان محسور او می
شوند که انگشت خود را در پوست
کندن ترنج ها که مشغول آن بودند
می برند.
در حاشیه آن تابلو هم شعر سعدی
بزرگ نوشته شده بود:
مالمتگوی بی حاصل ترنج از دست نش
در آن
ناسد
معرض که چون یوسف نقاب از چهره
بربائی
دل بدریا زدم .معلمم را سالم گفتم.
پرسیدم :این تابلوها کجا  ...و آن آب
پاش چرا؟ عینک ضخیم اش را جابجا
کرد و گفت :آخه صورت کشیدن
حرامه طبق نظر علما.
بعد ،احوال پدرم را پرسید که سر
میزند به کارگاهش .و من فهمیدم می
خواد بگه :بقیه را از پدرت بپرس .تمام
راه در اندیشه اعجاز یک تابلو و الهام
آن یک بیت سعدی بودم .و رسیدم
به آن چرائی ها که چه در سر نقاش
می گذرد که در سر شاعر نمی گذرد
یا در سر یک نویسنده .که هر سه به
هرحال به هم می رسند در ستایش
زیبائی.
**
باری؛ به حوالی محل کار آن بانو شدم
اما جرات نکردم نزدیک شوم .ندانستم
از سر بزرگواری بود یا از باب میل
به حرف زدن که مثل آهوئی از الی
درختها پرید بیرون که بیائید سر کار
من ،مانعی ندارد.
مرا به محوطه ای برد به شعاع پنج تا
شش متر که گرداگرد آن درختهائی
بلند آنرا حصار کرده بودند .و در وسط
سخره ای سندان مانند بود .زمین
محوطه پر بود از ابزار و آالت :میخ و
سیخ و سیم و چسب و رنگ و نوار؛ اما
از همه به چشم خورتر انبوه خیزران
های قد و نیم قد بریده و بر هم نهاده.
و آن بانوی هنرمند ابتدا بی اعتنا به
من کار می کرد و تند تند جابجا می
شد و بعد رفت به اینکه می خواهد از
اینهمه بمبو مجسمه ای دو بسازد بنام
“من و تو ”.و من سر در نمی آوردم نه از
حرفش و نه از مجسمه خیزرانی.
**من ماندنی شدم .زیرا با آنهمه
استعداد ها که روبرویم بودند می
توانستم سئوالم را در سرم ذوب کنم یا
جوابی نصیبم شود .شبها هتل .روزها
در باغ و گاهی سر پل.
*روزی آن بانوی هنری چیزی پرسید
از باب آن مجسمه و جای آن...و من
ناشیانه گفتم نیم تنه ای با خیزران ها
بسازید ...جواب نداد .طرح او در حد

او را نخواندم .و او هم جز آن نداشت
که بگوید .یادم است نگاه او اُریب بود.
بهرحال تمام چشم نگاهم نکرد.
**مدیر هتل بانوی جوانی بود .روزی
پرسید :سفر چی شد؟ گفتم :من براه
دوری می رفتم برای فرار از شهرم.
هیچ مقصدی نداشتم .حاال دهکده
شما مقصد من شده است .حتی به فکر
خرید خانه ای ام .و نشانی دادم .ماتیلد
گفت :یک زوج امریکائی و ایرلندی
تبار چند سال پیش آمدند و بعد ،تمام
دار و ندارشان را در امریکا فروختند و
ساکن اینجا شدند .این ده پناه کسانی
است که از غوغای شهر به ستوه آمده
اند.
ماتیلد ،دختر نیکول شهردار ده بود که
من در چند فرصت با او گفت و شنود
ها نصیب ام شد.
روزی از بانوی شهردار پرسیدم :بخرم
یا نخرم آن خانه را؟ جواب نداد .چین
به صورت انداخت .پرسیدم :تخفیف
می دهد در بها؟ مِن و منی کرد.
لبخندی زد ،جواب نداد.
روزی با ماتیلد دختر او و مدیر هتل
رفتم به چهار پنج کیلومتری .او
میرفت نان بخرد .من می رفتم که بروم
به شهرم .همان سئوالها را ازو کردم.
همان جوابها را شنیدم .اما ماتیلد که
مرا شیفته خرید خانه دیده بود گفت:
اینجا خوبست اما رطوبت هوا باالست.
و من دریافتم که می خواهد بگوید
خانه بسیار نمناک است .و آن تخته
چوبها که دیوارها را پوشانده اند دلیل
نم پی ها و دیوارهایند .خانه نیاز به
بازسازی داشت.
با هاله هنرمند مجسمه های خیزرانی
هم مشورت کردم .ولی به او گفتم پول
کافی ندارم .گفت :شوق بسیاری دارید.
هر وقت خواستید من یک گردنبند
گرانبها دارم ...
ابدا برو نیاوردم .اما چنان صمیم
حرف زد انگار نزدیک تر از من ندارد.
پرسیدم :چرا؟ گفت :دراین یک دو
هفته چنان شما را خواهان خرید
خانه دیدم و شیفته این محیط که
شناختمتان .گوئی با پول رابطه ای
ساده دارید .خواستم شریک شوق
شما شوم.
هاله ایرانی تبار اما امریکا مکان بود.
بسرعت به شناخت هم شدیم .بانوئی
بود صریح و شفاف در سخن .هنری
هم داشت در سوزاندن مراحل در
دوستیابی.
**وقتی به شهر من می آمد برای
خرید رنگ و دیگر لوازم ،ج ّو ده و خانه
سبز و همکاران را با خود میآورد .و در
طول مدت دو روز آخر هفته به همه کار
می رسید و به همه جا سر می زد.
ترن که از آخرین پیچ خود آرام آرام
به توقف در ایستگاه می آمد ،من حس

می کردم بانوئی پر هنر دهی را با تمام
سکنه و زیبائی های طبیعی اش برایم
می آورد .انگار نمی شد او را از محیط
و کارگاه موقت اش در باغ یا در خانه
سبز جدا کرد .تمام هفته را روی آی پد
نشانم می داد و من از کثرت موضوعات
گاه قاطی می کردم.
یکبار بعد پیاده شدن از ترن چنان
می داشت که
کوتاه با من قدم بر
شرمنده شدم و او دریافته بود که پا
درد دارم.
هاله سی سال از من جوانتر بود و به هر
رستوران که می رفتیم ضمن سفارش
غذا اشاره می کرد که مثل بابا .و همونو
سفارش می داد که من سفارش می
دادم .اما یکبار هم من به گارسون
گفتم ببینید دخترم چه می خواهد من
هم همان را سفارش می دم.
و هر بار می زدیم به خنده به وقتی که
می شد.
گارسون دور
**آنچه مرا باو نزدیک کرد این بود که
روزی کاتالوگ آثارش را نزد من آورد و
رفت به ورق زدن و توضیح ها در باب
هر تابلو .او روبروی من و من نشسته
بر نیمکتی روبروی پنج تابلوی او  ...به
تماشا.
گفت :می بینی من هرگز نه مجسمه ای
ساخته ام و نه منظره ای را به تابلوهایم

خودش و کارش بود .خستگی نمی
شناخت .به هر نوع کار قادر بود .آن
محیط غریبه را سریع ًا آشنای خود
کرد .از آشنائی ها دوستی و رفاقت
می ساخت .دوست یاب بود .از خود
سخاوتمندانه در هر زمینه مایه می
نهاد .همکاران او از کشورهای مختلف
بودند .ساده نبود زیستن با آنها؛
شریک بودن در خرید و پخت و پز و
نظافت و لباسشوئی و حمام نوبتی و
پذیرائی دوستان .ولی او از عهده بر می
آمد  ....و خندان.
من می دیدم که منتظر دیگری نمی
ماند .داوطلبانه عمل می کرد و ذره ای
دلتنگ ناسازگاریها نبود.
کاتالوگ را بست .پرسیدم :چگونه می
شود از شما دوست ساخت؟ چون شما
با جسارت و ابتکار دوست می سازید
از غریبه ها و این کار هر کس نیست.
گفت :جسارت و ابتکار .همین .گفتم:
البته یک زیبائی غیر عادی که هنوز
لغت آنرا ندارم .لبخندی نیز نثارم کرد
در این معنا که :گفتید  ...گرچه دیر
گفتید.
پرسیدم :با اینهمه کار آیا خوب می
خوابید؟ جواب داد :بر هر دو گوش.
دراین گفت و گوها بودیم که از همسر
و دو دختر بزرگ و بالغ خود حرف زد.

کسی پشت سر استعدادم نبوده است.
انگار استعدادم باب بازار نیست .گفتم
البد بازاری نیستند .باشید همانکه
هستید.
**
گفتم :من بی تاب کتاب هستم و خانه.
و انقالب هر دو را ازم گرفت .و افزودم
که پنج بار کتابخانه ام به باد رفت و سه
بار خانه ام .البته این خانه در این ده
زیباست ولی سزاوار روماتیسم پای من
نیست.
**در گفتگوئی دیگر پرسید :روز اول
به صدای من آمدید به باغ یا به صدای
دسته کلید؟ گفتم :دسته کلید را مثل
کودکی شاد به صدا در می آوردید.
و من می دیدم کودک را .آخر وقتی
ماتیلد گفت دوشنبه ها باغ نباتات
تعطیل است ،من عمیقا به یأس رفتم .و
وقتی از پشت سر صدائی بگوش رسید
و گفت“ :کلیدش نزد من است” ،آن
صدا و آن صدای دسته کلید در من
بهشتی شکوفاند .و وقتی به درون باغ
شدید پیشاپیش ما ،به خودم گفتم :باغ
در باغ.
پرسید :چه گفتید؟ تکرار کردم باغ در
باغ را.
آی پد را برگرفت ،گفت :آنرا روزی
خواهم کشید .زیباست .بحث درگرفت.
برخاست گفت :دو ساعت دیگر می
روید ،مایلید یک ساندویچ کوچک
برایتان سر هم کنم؟ این بار صدایش
خواهرانه مادرانه شد .گفتم :آخر چرا
زحمت دهم شما را ،خجالت می کشم.
گفت :این چه حرفی است،شما دوست
من اید و حتی بیشتر .اهل حرف و
سخن اید.
به سرعت ساندویچی در بشقابی جلو
من ظاهر شد .و بعد هم یک ساندویچ
نان و پنیر و سبزی .چای را سر
کشیدم .گفت :سر راه در جائی سئوالی
دارم .رسیدیم پیاده سر پل .پرسید:
رود را می بینید چه بی سر و صدا می
رود و دور و برش درختان جنگلی،فکر
می کنم بسیار زیباست .اما نمی دانم
چند سال دارد و از کجا می آید؟
گفتم :پس زیبائی نه سن دارد نه سال.
در برابر یک صحنه زیبا هم کسی نمی
پرسد منشاء آن کجاست .بعد پرسید:
آنروز دوشنبه که در باغ بسته بود شما
تحت تاثیر صدا شاد شدید یا تحت
تاثیر کلید؟
جواب دادم :در آن شرایط البته تحت
تاثیر صدا بودم .ولی اگر از جلو ما می
آمدید شاید تحت تاثیر اندام و ظاهر
شما شاد می شدم .می دانید تحسین
زیبائی در سن من هم مجاز است.
گفت :اشتباه می کنید و خواست
برود به استدالل .گفتم :دیر است .می
نویسم .خواهید خواند .االن دیر است.
بقیه درصفحه۴۸

و « ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه »

به نوشته ی ابن خلدون  «:عرب در
نامهای غیر عربی با تبدیل و تغییر
حروف آن تص ّرف می کند و گاه
ُ
ومؤخرمی نماید.».
مقدم
حروفی را
ّ
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آزادی

در همین کتاب ( دنیای گمشدۀ ایالم)
همچنین آمده است «:ملتی یا قومی
تاریخی را نمی شناسیم که از فعلی
اززبانی بیگانه  -آن هم درزمانی
که آن زبان رونق چندانی نداشته
است[یعنی زبان عربی] – صورتی؛
اسمی؛ بسازد وبرسرزمین ومردم
خوداطالق کند.».رویه 13بی مناسبت
نخواهد بود این که بدانیم تورات
درحدود  500سال پس از موسی توسط
«عزرا» یکی از کاهنان اسیر شده در
بابل به لطف و کمک کورش بزرگ،
پس از آزادی وبرگشت به اورشلیم به
خط عبری نوشته شده است و در500
سال پس از موسی ،هنوز از اعراب
وخط وکتابت شان خبری در میان
نبود ،از آنجا که مطالب تورات پیش
از آنکه به پارسی برگردانده شود ،به
خاطر استیالی دراز مدت خلفای عرب
بربخش بسیار گسترده یی ازجهان آن
روزگاران ولزوم بسط و نفوذ فرهنگ
واداب وزبان عرب در حوزۀ اقتدار آنان
ایجاب می کرده که اغلب کتابت ها
بو ورنگی ازنژاد سامی وعربی داشته
باشد ،از این رو درترجمۀ تورات آنجا
که به سرزمین ایالم اشاراتی می شود،
«عیالم» نوشته اند ،تا نشان دهند
که ایالم سرزمینی سامی نشین بوده
است ،حال آن که نه ایالمی ها از
نژاد سامی بودند و نه تورات به زبان
عربی توسط عزرا نوشته شده بود
ونه الفبای عبری مشابهتی به الفبای
عربی دا رد ونه درزبان عبری واژه ی
«ایالم یا عیالم» به معنای مرتفع
وجای بلند است ونه در زمان خلفای
عرب ،جز منبع تورات ،منابع دیگری
که حاصل پژوهشهایی از سوی باستان
شناسان و کاوشگران باشد ،صورت
گرفته بود ،نامی که در تورات آمده
است ،نامی بود که همسایگان ایالم
به این سرزمین داده بودند ،حال آنکه

ایالمی ها سرزمین خودرا« هلتمیتی یا
هالتامیتی» می خواندند واین واژه از
واژه های سامی ویا عربی نیست .حتا
اگراحتماالً معنای آن به زبان ایالمی
سرزمین بلند باشد که دراین صورت
در کتابت پارسی ضرورتی به نوشتن
آن به شکل «عیالم» نخواهد بود ،بلکه
باید همانگونه که نام استانی درغرب
کشوربه صورت ایالم نوشته می شود،
نوشته شود.
توجه به این که زمان
همچنین با
ّ
نگارش تورات  1400سال پیش از
ظهور حضرت عیسی ودوهزار واندی
سال پیش از ظهور پیامبر اسالم بوده
است واعرابی که از سده ی ها پیش
وحتا پس از ظهور اسالم به مرور به
سرزمینهای شمال عربستان (بین
النّهرین وشامات وفلسطین) مهاجرت
کرده بودندو کمترین نقشی در نشر
فرهنگ ودانش تحقیقی و علمی نسبت
به ادوار گذشته نداشته اند ،چگونه می
توانستند از واژه های سومری واکادی
دریابند که ایالم به معنای سرزمین
بلند است واین واژ ًه می بایست به
صورت« عیالم» نوشته شود ،به ویژه
این که می دانیم خواندن خطوط
مربوط به زمان های دور؛ در دوسده
ی اخیر از سوی پژوهشگران به ویژه
انگلسی وفرانسوی انجام شده است،
ضمن ًا سرزمین ایالم تمام ًا کوهستانی
نبود ,بخش گسترده تر سرزمین ایالم؛
هموار ودشت وصحرا بود که از دامنه
ی کوه های بختیاری تا کرانه ی شرقی
رود دجله گسترش داشت.
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ژنرال سرپرسی سایکس ((GENERAL
 SIR PERCY SYKESکه تاریخ کشور
ما را ازقدیمترین اعصار؛ یعنی ازسه
هزارسال پیش از میالد تا زمان معاصر
از روی منابع قدیم وجدید وروایات
مو ّرخان غرب وشرق ونیز آثاز کشف
شده نوشته است و سالها درنقاط
مختلف ایران وآسیای مرکزی سفر
کرده وزمانی نیز کنسولگری انگلیس را
درکرمان تأسیس نموده ودرکمیسیون
تعیین حدود مرزی ایران و هند

عضویّت داشته است ،در کتابی زیر
نام« تاریخ ایران» زیر فصل «ایالم
منشأ ِء قدیمترین تمدن ایران» می
نویسد « :قدیمترین تمدن ایران را در
فالت آن نباید فرض نمود،چه درآنجا
رودخانه ی ُمه ّمی نیست وچنانکه
سابق ًا گفته ام ،در تمام آن خاک وسیع
فقط یک رودخانه ی قابل کشتیرانی
هست وآن کارون است وقدیمترین
تمدن درد ّرۀ رود مزبور یعنی ناحیه
یی که آن را مملکت ایالم می خواندند،
مشاهده می شود ،سرزمین نامبرده
در مجاورت سومر وآکد قدیم یعنی
درسرزمین بابل قرار داشته ومانند این
دو ،قسمتی ازآن الاقل دشت وخاک
رسوبی بوده وهمان اوضاع وهمان
ٍ
حیث
نوع زندگی را داشته واگر از
اصل ومنشاء وزبان یکسان نبوده اند،
از جهت آمد وشد وتاخت وتاز نسبت
به یکدیگر کمال ارتباط را باهم داشته
اند» .جلد یکم ،رویه  48و49
ایرج افشار سیستانی یکی دیگر
ازپژوهندگان تاریخ سرزمین ما،در
وتمدن دیرینۀ
کتابی زیرنام«خوزستان
ّ
آن» می نویسد«:سرزمین عیالم ،یکی
ازچهار تمدن دنیای قدیم  -یعنی آکاد
درشمال،سوبارو درشرق،آمورو درغرب
وعیالم درجنوب  -محسوب می شده
است...سرزمین عیالم شامل خوزستان،
لرستان امروزی،استان ایالم کنونی
وسرزمین بختیاری بوده است.حدود
این کشورازغرب تا رود دجله،ازشرق
تاقسمتی ازفارس،ازشمال تاراه بابل به
همدان یا کوه های بختیاری وازجنوب
تاخلیج فارس وتا بوشهربوده است.
عیالم دردورۀعظمت،ازسوی غرب به
بابل وازشرق به اصفهان می رسیده
وازدوقسمت کوهستانی ودشت
تشکیل می شد.قسمت اول که
درشمال قرارداشت،به مناسبت وضع
جغرافیایی،دست نخورده تر وبه بیان
دیگر ابتدایی ترمانده بود،اما قسمت
دیگریعنی دشت،دائم ًا با ملل متمدن
زمان درتماس ودر همسایگی آنها واقع
بوده ومرکزیکی از مهمترین تمدنهای
ایران ُکهن بوده است .شهرشوش که
درناحیۀ دشت قرارداشت،به منزلۀ

پایتخت آن دولت بوده وجغرافیانگاران
یونان وروم ،مانند استرابون ،ایالتی
از عیالم راکه شهرشوش درآن واقع
بوده،به مناسبت اهم ّیت این شهر
سوزیان یاسوزیانا خوانده اند .ایالتهای
مهم دیگرعیالم عبارت بودنداز:آوان
درشمال غربی وکناررودخانه های دِز
وکرخه ،سیماش که شامل قسمت شمال
وشمال شرقی دشت خوزستان ودارای
نواحی کوهستانی بوده است،انزان
یاانشان که به نواحی شرقی وجنوب
شرقی مال امیربختیاری امروزی
اطالق می شد،وپارسوماش که شامل
مسجدسلیمان امروزی بوده است.».
جلدیکم ،رویه 167و168درکتاب
خوزستان گهواره ی شاهنشاهی ایران
می خوانیم «:خوزستان درطول تاریخ
به نامهای گوناگون نامیده شده است.
درگذشته های دور که خوزستان
جزیی ازایالم بود«،حالتا متی» یعنی
سرزمین حالتام ها نامیده می شد.این
واژه در متن های ایالمی،کتیبه های
هخامنشی،وهمچنین کتیبه های بومی
ایالم دیده شده است. .به هرحال این
نام تاسدۀ  13پ .م به سرزمین مورد
بحث اطالق می شده،ولی ازاین تاریخ
به بعد،درکتیبه های عیالمی وبومی،به
نام «انشان سوسنکا» یعنی سرزمین
انشان وشوش نامیده شده است.علت
پیدایی این نام ظاهرا ً به قدرت رسیدن
حکومت ایالت انشان بوده که برنواحی
اطراف نیز استیال یافته بود.
انشان سوسنکا تا آغاز روی
کارآمدن سلسلۀ هخامنشی باقی
بود،ولی ازهنگامی که چئیش
پیش دوم هخامنشی،انشان را
درحدودسال640ق.م تصرف کرد ،نام
انشان درکتیبه های پارسی وانشانی
به انزان تغییریافت.دراین زمان بابلی
ها وآشوری ها،آنجارا همچنان عِالم
می گفتند که پایتخت آن شهر معروف
شوش بوده است وانشان وخووج
یا ا ُوژ از والیتهای تابع آن بوده اند.
هخامنشیان چون باایالت ا ُوژکه
قسمتی از کهکیلویۀ امروزی را شامل
می شده همجوار بوده اند،عیالم را به

چندین باردرسنگ نبشته های داریوش
بزرگ ،شاه هخامنشی،خوزستان
«هووجه» وخوزستانی «هووجیه»
نامیده شده است،این واژه درفارسی«
هوز» شده است .دراینجا می بینیم
حرف« ه » به «خ» تغییریافته که
درزبانهای باستانی ایران وزبان
فارسی نظیرآن بسیار دیده شده
است،مانند”هورزمیه” به جای خوارزم
و”هور” به جای خور(شید)وماننداینها.
نخستین جز ِء نام هووجه(اووجه) همان
واژۀ”هو” است که درفرهنگهای فارسی
به معنی”خوب” یادشده ودرادبیات ما
به کاررفته است ».جلدیکم ،رویه
36و ، 37نگارش مهراب امیری.
در زبان پارسی از جمله می بینیم که
حرف «خ» به «ح» ویا«ذ» به «د» و«ب»
به «و» و « م» به «ن»به کار رفته ومی
رود ،از این رو واژه های «خوزستان»
و«اهواز» هردو از کلمه های«هوز»
و”ا ُوز»که ازتبدیل «اوژ» ایالمی می
باشند ،گرفته شده است .واعراب پس
از اشغال ایران ،واژه «هوز» غیرعربی را
به صورت جمع عربی (اهواز) درآورده
اند و این نام ُمع ّرب شده همچنان به
همین صورت خوانده ونوشته می شود،
با چنین نامهایی نیز در می یابیم که
هیچیک از این نامها نه عربی است ونه
ریشه درزبان عرب دارد.
داریوش بزرگ در بند  6سنگ نبشته
ی بیستون ،می گوید :این است که از
آن من شدند به خواست اهورا مزدا،
ِ
من شاه آنها بودم ،پارسا[پارس]،
اوجا[ ا ُوز= خوز= هوز= خوزستان ]،
بابیروش[بابل] ووو .ودر بند 16می
گوید :چون من گئومات ُمغ را کشتم،
پس از آن مردی آثرین( آثرنیا) نام
پسر او در او َوج[خوزستان] برخاست،
به مردم چنین گفت :من در خوزستان
شاه هستم ،پس از آن خوزیان نافرمان
شدند به طرف آن آثرین گرویدند.
در بند 3و 4از ستون دوم می گوید:

برپایه ی کاوشهای باستان شناسان
وبررسی آثار به دست آمده از زیر
خاک وسنگ نبشته ها؛ از سلسله
های پادشاهی در ایالم این چنین نام
می ب َ َرند:
« 1-سلسلۀ آ َوان،حدود2700تا2200ق.م
است وتاکنون نام 12نفرازشاهان
این سلسله ُم ّ
شخص شده است که
عبارتنداز :پلی -تاتا،اوکو -تاهش
 هی شور  -شوشون تارانا  -ناپیایلخوش  -کیکو -سیمه  -تمِتی -
لوخی -ایشان ِ -
هیشپ  -راتپ-هلو-
هیتا  -پوزور ،و اینشوشیناک.
 - 2سلسلۀ سیماش،ازحدود2200
سرزمین
براین
تا1850ق.م،
حکومت کردند وپادشاهان آن
12نفربودند:گیرنَمِه  -تازیتای اول -
ابارتی اول  -تازیتای دوم  -انبی لوهان
 کینداتو -ایدادو  -و اینشوشیناک باعنوان ایدادوی اول  -ایدادوناپیر -و
ایدادوتمتی.
 - 3سلسلۀ انزان وشوش.
وشوش
انزان
شاهان
حدودسالهای1350تا1100ق.م.حکومت
سلسله
این
کردندومؤسس
از
بود،پس
هالکی
ایگی
اوپاهیرایشان(حدود1310ق.م.).آتار
کیتا(حدود 1286 1295-ق.م،).هوبان
نومنا(حدود ،)1285-1266اونتاش
هو با ن (  ، )126 5 - 124 5ا و نپا تا ر هو
با ن ( حد و د  )1244 - 1243هید ین
هوتران(حدود،)1242-1222هالدوش
ا ینشو شینا ک ( حد و د 1221 -
،)1208شوتروک ناخونته)(حدود1207-
1171ق  .م )  ،کو تیر نا خو نته ( 117 0 -
1166ق  .م  ، ) .شیلها ک
اینشوشیناک(1165-1151ق.م،).هوته
اینشوشیناک(حدود1150-
لودوش
114 0ق  .م  ، ) .شیلهینا  -ها مر و -
الگامار(تاحدود1100قبل از میالد )،
کتاب خوزستان وتمدن دیرینه
آن ،ایرج افشار سیستانی،جلد یکم،
رویه های167تا 169ازذکرنام سلسله
پادشاهی ها در ایالم ونام شاهان آن
این است که این چنین نامهاودبیره
های تصویری ایالمی ها که ضمن
حفاریها ونوشته های نقر شده بر
روی سنگها وسینه ی کوه ها در
ایذه (اشکفت سلمان و کول فره )

سازمان گردشگری ومیراث فرهنگی
عربستان سعودی درحساب کاربری
خود درشبکه های اجتماعی از کشف
سه هزار اثرتاریخی در منطقۀ«العال»
در استان مدینه خبرداد،بدون این
که اطالعات کافی والزم در باره ی
مشخصات آثارمزبوررا ارائه دهد،
تنها ُم ّدعی است که این آثار باستانی
متعلق به دوران تمدن لحیان در سده
ی دوم پیش از میالد است ،این نقشها
که از شتر واسب برروی تخته سنگها
دیده می شود،اثر قومی باستانی به نام
نبطیان است که در حدود دوهزارسال
پیش در مناطقی از اردن وفلسطین
کنونی ساکن بوده ودر آن زمان نفوذ
زیادی بر روی سرزمین های پیرامون
خودداشته اند و این نقوش را برسر
راه کاروانهای خود به جهت راهنمایی
برسنگها حک کرده بودند .گفتنی
است که در این نقوش هیچ مطلبی به
زبان عربی ( به خط تصویری ویا غیر
تصویری) ویا به زبان دیگر حک نشده
است تا نقش اعراب را اصالت ًا در خلق
این آثارتأیید کند .آنگاه چنین قوم
یا ملتی که تا پیش از ظهور اسالم به
صورت قبیله یی و جدا ازهم و اغلب
در جدال باهم به خاطر شرایط سخت
محیط زیست؛ روزگار می گذرانیده
اندوبه شهادت تاریخ نگاران وباستان
شناسان کمترین اثری از معماری
وحجاری و کشور داری ازآنها به جا
نمانده است ،چگونه می توانستند از
چند هزار سال پیش از اسالم با نامی
نامأنوس با زبان عربی؛ بنیان گذار
سلسله های پادشاهی بر گستره ی
خوزستان تا کناره های شرقی رود
دجله باشند ،آنهم با آنهمه ُمستندات

ویلیام جیمز دورانت ،پژوهشگر
مشهورتاریخ تمدن ها؛ درباره ی ایالم
چنین می نویسد «:چون خواننده به
نقشۀ جغرافیایی ایران مراجعه کند
مصب شط دجله
وانگشت خودرا از
ّ
بر خلیج فارس تا شهرعراقی العمارة
حرکت دهد وچون هنگامی که به این
شهر رسید انگشت خود را درامتداد
مشرق از مرز ایران وعراق بگذراند
وبه شهرشوش کنونی برساند،به این
ترتیب حدود شهر کشور شوش قدیم
را یافته است  ...دراین سرزمین کم
وسعت که از طرف مغرب با ُمرداب ها
واز طرف مشرق با کوه های کنارفالت
بزرگ ایران محدود وحفاظت می
شده  ،ملتی می زیسته است که یکی
ازمدن ّیت های تاریخی به دست همین
مردم ایجاد شده است .در همین ناحیه
به اندازه ی زمان یک نسل پیش از این
باستان شناسان فرانسوی به آثاری
انسانی دست یافته اند که تاریخ آنها
به  20هزارسال قبل می رسد ونیز
شواهد واسنادی از فرهنگ وتمدن
پیش رفته یی پیدا کرده اند که قدمت
آن تا 4500سال پیش از میالد باال می
رود .چنان به نظر می رسد که درآن
زمان مردم ایالم تازه از زندگی بیابان
گردی وشکار و ماهی گیری بیرون
آمده بودند ،ولی درهمان زمان سالح
وافزارهای مسی داشتند وزمین را می
کاشتند وجانوران را اهلی می کردند
وخط نویسی دینی واسناد بازرگانی
وآینه وزیوررا می شناختند وبازرگانی
آنان از مصر تا هند امتدادداشت،
درکنارافزارهای سنگ چخماقی صاف
شده که مارا به دورۀ حجرجدید می
رساند ،گلدانهای خوش ساخت گردی
می بینیم که بر آنها نقش های هندسی
با تصاویر زیبای جانوران وگیاهان
رسم شده وپاره یی ازآنها چنان است
که درشماربهترین آثارهنری ساخت
دست بشری به شمارمی رود ،درهمین
جا است که نه تنها نخستین چرخ کوزه
گری آشکار می شود ،بلکه نخستین
چرخ ا ّرابه نیز به نظر می رسد ،این افزار
ظاهرا ً ساده وکم اهم ّیت که درحقیقت
برای انسان بسیار حیاتی وسودمند
است ،بعدها دربابل وبسیار دیرتر ازآن
درمصرروی کارآمده است ،مردم ایالم
بقیه درصفحه۴۸

آزادی
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پژوهشی از:ک -هومان

نام ا ُوز می خواندند وبه همین سبب
درمتن پارسی کتیبه های آنان هم
هرجا سخن از این سرزمین رفته ،به
صورت ا ُوزضبط شده است .ولی درمتن
ایالمی کتیبه های مزبور،جزدریک
مورد،همه جا به زبان بومی،حالتامتی
ضبط است ویک مورد آن درکتیبۀ
بیستون،ستون پنجم می باشد ،که
سومین شورش مردم خوزستان یعنی
همان ناحیۀ ا ُوز،ذکر شده است واین
واژه دررسم الخط عیالمی به دوصورت
خوز وا ُوزخوانده می شده است.واژۀ
“ا ُوژ”یا “اُوز” ظاهرا ً نام طایفه ویا اسم
محلی بوده ،مانند واژه ی خوزستان که
به معنی سرزمین خوز می باشد.

مردی مرتی ی نام ،پسر چین چی
خری شهری گوگن کا نام در پارس
آنجا ساکن بود ،او در او َوج[ خوزستان]
برخاست به مردم چنین گفت که من
ایمنیش شاه در خوزستان هستم ،آن
وقت من نزدیک خوزستان بودم ،پس
از آن خوزی ها از من ترسیدند ،مرتی
ی را که سرکرده ی آنان بود گرفتند و
اورا کشتند.

و فهلیان و گورهایی که از زیر خاک
بیرون آورده شده است ،یا نگاره
هایی که بر روی ظروف سفالی نقش
بسته و ضمن حفاری ها در خوزستان
درهفت تپه وده نو ،به دست آمده
است ( نگارنده بسیاری از این آثار
رادر موزه ی هفت تپه از نزدیک دیده
است) ،درمی یابیم که این نام ونشانها
وخطوط کمترین تجانسی ویا شباهتی
با نامهای عربی وخط وزبان شان
نداشته ونشانی ازانتساب این سرزمین
به اعراب و سکونت آنان درخوزستان
ندارد ،تا جایی و َمحملی برای ادعای
گروهک جدایی خواه باشد که بگویند
خوزستان ازاعصار قدیم محل سکونت
اعراب بوده است ،مگر می شود قومی
در جایی سالها سکونت داشته باشد
ولی نام مردم وآبادی های شان به
زبان دیگر باشد!؟ به ویژه این که درآن
روزگاران تا سده ی سوم میالدی از
اعراب نام ونشانی در خور اهم ّیت نبود.

و آثاری که از ایالمی ها در حجاری
ها ومعماری ها ونام پادشاهان وشرح
جنگها وتمدن آنها به جا مانده است؟
از ایالمی ها که بگذریم ،دربرابر قدرت
هخامنشیان واشکانیان وساسانیان،
اعراب را چه جرأت گام نهادن به
خوزستان از جهت مهاجرت وسکونت
بود؟

و رستم تیری که از چوب گز ساخته
شده بود به چشم اسفندیار زد و اسفندیار آن
یل نامدار از پشت زین به زمین افتاد .او چون
حال خود را وخیم دید بهمن را به رستم سپرد
که او را فنون دالوری و پهلوانی و مملکت
داری بیاموزد و بوسیله پشوتن برای پدر و
مادر پیغام فرستاد و از مادر خود کتایون
خواست که در مرگ او بی قراری و بی تابی
نکند چون زود بدو خواهد پیوست.
پس من تو زود آیی ای مهربا ن
تو از من مرنج و مرنجان روا ن
ن
برهنه یکی روی بر انجم 
ن
ببین نیز چهر من اندر کف 
ت
ز دیدار زاری بیفزاید 
ت
کس از بخردان نیز نشتابد 
همان خواهران را و جفت مرا
که جویا بدندی نهفت مرا
بگویی بدان پرهنر بخردا ن
که بدرود باشید تا جاودا ن
اسفندیار این بگفت و جان به جان آفرین
تسلیم کرد .پیکر بیجان اسفندیار را در
تابوتی شاهانه نهادند و پشوتن آنرا با خود به
ایران آورد .کتایون از دیدن جسد او گریان
و بر سر زنان گشتاسب را سرزنش کرد که از

آزادی
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همای پادشاه ایران زمین

بهر تاج و تخت  ،چنان پهلوانی را به خاک و
خون کشانده است .از بیقراریهای او همگان
بی تاب و توان شدند و پشوتن آن مرد دینی
به دلداریش پرداخت و گفته اسفندیار را در
دم مرگ که او را به بردباری وصیت کرده
بود به یادش آورد.
پذیرفت مادر ز دیندار پن د
به داد خداوند کردش پسن د
دراز
بهمن “ اردشیر 
دست” پسر اسفندیار
چهرزاد
را دختری بود همای
نام که او را چهرزاد
»همای«
می خواندند و شاه
بدیدار او بس شادمان
بود .بهمن را رنجی
بس سخت میبود و او از این رنج بیمار شد.
چون بیماری بهمن شدت یافت ،همای را نزد
خویش خواند و بزرگان و نیک اختران را نیز
به حضور طلبید و آنگاه گفت که تاج و تخت
را به چهرزاد تن پاک میسپارم و در جهان او
جانشین من است .اگر فرزند او پسر باشد یا
.دختر باید جانشین همای گردد
ساسان برادر همای از گفتار پدر دلتنگ شد و
از درگاه او روی برتافت و به جانب نیشابور
رفت و با زنی از نژاد بزرگان ازدواج کرد .از
این پیوند پسری به دنیا آمد .ساسان نام خود
را بر او نهاد .پدر را زندگانی زود بسر آمد و
ساسان به تنگدستی افتاد و ناچار به چوپانی
پرداخت.
چهرزاد پس از بهمن تاج بر سر نهاد و ب ه
.سلطنت نشست و دادگری پیشه ساخت
همای آمد و تاج بر سر نها د
یکی راه آیین و دیگر آیین نها د
 به رای و به داد از پدر برگذشت
ت
همی گیتی از دادش آباد گش 
چون هنگام زادنش فرا رسید و پسری بدنیا
آورد ،پسر را از لشکری و کشوری پنهان
داشت چون
ش
همی تخت شاهی پسند آمد 
ش
جهان داشتن سودمند آمد 
چهرزاد دایه آزاده یی را پیش خواند و پس ر
را با مال و خواسته بسیار بدو سپرد و در پاسخ
هرکس که سراغ فرزند را از او میگرفت ،
میگفت که مرده است .سلطنت همای با عدل
و داد و مردم داری و نیکوکاری همراه بود.
ت
به گیتی بجز داد و نیکی نخواس 
ت
جهان را سراسر همی داشت راس 
جهانی شده ایمن از داد ا و
به کشور نبودی بجز یاد او

ادامه دارد

سال  ۱۹۷۴میالدی

۱۱دی ماه ۱۳۵۲تا دهم دی ماه۱۳۵۳

۲۹ژانویه ۹(۱۹۷۴بهمن )۱۳۵۲

شاه درمصاحبه با تلویزیون انگلیس در
سن موریتس می گوید « :مردم وشاه
درایران آنقدر بهم نزدیک هستند که
خودرا اعضای یک خانواده به حساب
می آورند  ۰من نصور می کنم مردم
ایران همان احترامی را برای شاه قائلند
که کودکان خانواده برای پدر خود قائل
هستند».
 ۲۰فوریه (۱۹۷۴اول اسفند )۱۳۵۲
* طبق فرمان شاه آموزش تا پایان سیکل
اول متوسطه اجباری اعالم می شود۰
جالب توجه است که جوانان امروز بدانند
آموزش درایران درتمام مراحل رایگان
بود ۰به محض اینکه درآمدایران ازفروش
نفت زیاد می شد شاه دستور میداد این
اضافه درآمد برای رفاه مردم هزینه شود.
* درهمین روز اعالم می شود که استراتژی
حراج نفت ثمربخش است  .ظرف  ۶ماه
اول سال  ۴۵۰ ۱۳۵۲هزار بشکه نفت به
قیمت  ۱۷/۰۶دالر  ،سه برابر قیمت اوپک
درسال  ، ۱۹۷۳فروش رفته است این تنها
خبر خوش نیست  ۰موافقتنامه ریسک
خدمات پشتوانه با شرکتهای خارجی
(ژاپنی  ،برزیلی  ،اروپایی  ،آمریکایی)
منعقد شده است ۰
همکاری برای اکتشافات فنی درزمین
ودریا تقویت می شود.
* درماه فوریه مایک واالس برای
مصاحبه با شاه به ایران می آید ۰اعتراضات
آمریکایی ها که شاه را دشمن آمریکا می
دانند به شبکه CBSرسیده است واالس
قبل از ورود به تهران درریاض شاهد
تأکید زکی یمانی برموضع قاطع شاه
دراوپک بوده است  .گفتگوی  ۶۰دقیقه
ای با شاه لحن نرمی ندارد .ایران متهم
است که در آمد خودرا  ۴۰۰درصد
افزایش داده است  .شاه عصبانی می شود
زیرا ازدید او کمپانی های نفتی هستند
که بعداز  ۵۰سال غارت ایران هنوز سود
اصلی را می برند۰
ماه آوریل  (۱۹۷۴فروردین ماه )۱۳۵۳
شاه هرسال برای معاینه پزشکی به دکتر
فهلینگر دراتریش مراجعه می کند.
آخرین آزمایش دال بر افزایش میزان

گلبولهای سفید خون است  .یعنی شاه
به بیماری والدنشتورم یا سرطان غدد
دچار است ۰پروفسور ژان
لنفاوی
برنار متخصص صاحب نام خون شناسی
ازطرف شاه به کاخ نیاوران خوانده شده
است  .ژرژ فالندرن دستیار وی همراه
اوست  .شاه چندی پیش درجزیره کیش
تورمی درپهلوی خود حس کرده است .
دوپزشک از مغز استخوان وخون او
نمونه برداری می کنند .نتیجه ی تجزیه
تشخیص اولیه را تأیید می کند  ۰اما
ازسرطان نباید اسمی برده شود.
 ۲۳مه (۱۹۷۴دوم خرداد)۱۳۵۳
شاهزاده رضا پهلوی  ،ولیعهد ایران اولین
پرواز مستقل خودرا با هواپیمای بونانزا
بیچ  ۳۳انجام می دهد.
 ۲۲ژئن (۱۹۷۴اول تیرماه )۱۳۵۳
شاه به فرانسه سفر کرده است و ازاین سفر
بسیار راضی است  .برنامه این سفر درزمان
پمپیدو ریخته شده بود تا کدورتی را
که غیبت او درجشنهای  ۲۵۰۰ساله ایجاد
کرده بود برطرف کند .تصمیم پمپیدو
در آخرین لحظات باعث گردید تا
شابان دلماس نخست وزیر فرانسه که
تازه با میشلین ازدواج کرده بود ودوران
ماه عسل را میگذراند بجایش به ایران
بیاید  .ژیسکاردستن که حدود یک ماه
ازانتخابش می گذرد تصمیم می گیرد
دربرنامه این دعوت تغییری ندهد  .او
بسبک دوگل ازمهمانان خود درکاخ
تریانون پذیرایی می کند .فرانسه برای
توسعه صنایع هسته ای ایران به ایران
مدد میرساند ایران یک میلیارد دالر
درشرکت ارودیف سرمایه گذاری می
کند .افق باز است .
سپتامبر (۱۹۷۴شهریور )۱۳۵۳
افسران عالیرتبه آمریکایی وایرانی
درکوشک نصرت بین راه قم وتهران
شاه را احاطه کرده اند .تیمسار خاتمی
فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی در
کنارشاه است  .تیمسار مهرمند نیز پای
بی سیم بااسکادران فانتوم اف  ۴-ئی
که باید موشک ای.ام.جی  ۴۵را آزمایش
کند درتماس است  .فرمانده اسکادران
موشکی شلیک می کند که به هدف
اصابت نمی کند وازباالی جایگاه سلطنتی
می گذرد وقدری دورتر منفجر می شود.
همه وحشتزده می شوند  .تیمسار مهرمند
به اسکادران دستورفرود می دهد ۰

یکی از خلبانان نافرمانی می کند  .عرق
ازسروروی مهرمند سرازیر است  .دراین
حال شاه با آرامش تمام دستورادامه
مانوررا می دهد  .اولین موشکی که
شلیک می شود به قلب هدف اصابت می
کند وموشک دوم یک تانک را نابود می
سازد .آبروی نیروی هوایی حفظ می شود.
 ۱۹اکتبر  ۲۷(۱۹۷۴مهرماه )۱۳۵۳
کارخانه ایران ناسیونال شروع به تولید
موتور اتومبیل های پیکان می کند.وبه
این ترتیب گامی برای دورشدن از صنعت
مونتاژ رداشته می شود.
نوامبر (۱۹۷۴آبان ماه )۱۳۵۳
دکتر اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران خشنوداست و درزمان عهده
دارشدن این مسئولیت از نیت شاه بی
خبر است .درمیان گذاشتن مشکل با
هویدا که وی نیز از مقصود شاه ابرازبی
اطالعی می کند راه حل نیست  .اعتماد
ازشاه می خواهد که برای انتخاب نوع
نیروگاه اتمی الزم برای ایران درهفته
یک بعدازظهرخودرا با آشنایی باانرژی
اتمی اختصاص دهد .شاه شساگردی
ساعی است پس از چند هفته روشن می
شود که شاه فقط به استفاده غیر نظامی
از اتم تمایل دارد .اعتماد خبررا به دیگران
می دهد  .شاه حدود یک ساعت به او
درس ژئوپولتیک می دهد و از تحلیل
خود نتیجه می گیرد که ایران درمعرض
جنگ اتمی نیست وهدفش داشتن نیروی
نظامی کالسیک است که برای بازداشتن
دشمنان احتمالی ازحمله به ایران کافی
است  .باألخره نوبت به انتخاب میرسد.
فرارداد نصیب نصیب شرکت فرانسوی
فراماتوم وشرکت آلمانی کرافت ورک

مالقات شاه و ژیسکاردستن
یونیون می شود .
۴نوامبر  ۱۳(۱۹۷۴آبان )۱۳۵۳
ایران  ۴۰۰میلیون دالر به انگلستان وام
می دهد.
 ۱۴دسامبر  ۲۳(۱۹۷۴آذر)۱۳۵۳
رنه موریس خبرنگار روزنامه «دپش
دومیدی» کشف می کند که جنگ در
کردستان عراق درگرفته است  .برای تهیه
خبر عازم کوهستانهای کردستان عراق
می شود .او تصور میکرد قدم بمنطقه
آرامی می گذارد وی تنها خبر نگار شاهد
این جنگ است  .کردهای بارزانی با ارتش
صدام حسین درجنگند .برادربزرگ طبق
قرارداد  ۱۹۷۲بغداد باشوروی  ،چه از
نظر نظامی وچه صنعتی کام ً
ال ازصدام
حمایت می کند.
صدام به نیت درهم شکستن خود مختاری
این گروه مقاوم وسرسخت نیرویی سی
هزارنفره به منطقه گسیل کرده است .
شاه  ،سازمان سیا وحتی اسرائیل بگونه
ای گسترده از کردها پشتیبانی می کنند.
اکراد تلفات شدیدی به ارتش عراق وارد
می کنند.
 ۵۰۰سرباز کشته و ۱۵تانک منهدم می
شود .فتح کوههای زورزک توسط بغداد
تا پائیز طول می کشد  .کردها با استفاده
اززمستان عقب نشینی می کنند .
ارتش ایران امروز  ۱۴دسامبر ۱۹۷۴
دو هواپیمای میگ عراق راباموشکهای
هاوک سرنگون می کند .بغداد تضعیف
شده ودرجا می زند .کردها نیز به همچنین .

آزادی

ناچار
اسفندیار
کتایون
پذیرفت و پر دژم
به ایوان خویش
چون
قسمت آخر بازگشت.
کتایون آگاه شد پر
از آب چشم و خشم
به نزد اسفندیار آمد و گفت از بهمن شنیده
ام که باید به زابلستان بروی ،پند مادر بشنو
و با کسی چون رستم میاویز و برای تاج و
تخت سر را به باد مده و مرا خاکسار دو
جهان مساز .اسفندیار گفت بدین سخنان دلم
را مرنجان چون اگر قرار است عمر من در
زابلستان به سر آید از رفتن ناگزیرم و نیز نمی
توانم از فرمان شاه سر باز زنم .مادر مهربان
با دلی گدازان و چشمی گریان به کاخ خود
بازگشت.
اسفندیار سوی زابلستان شتافت  .پیش از
روبرو شدن با رستم پسر خود بهمن را نزد
رستم فرستاد و ضمن تجلیل از خدمتهای
گذشته او از وی خواست که چون نسبت
به گشتاسب اظهار اطاعت و بندگی نکرده و
نامه یی به او ننوشته است ،برای پوزش به نزد
گشتاسب رود چون گشتاسب نسبت به رستم
بسیار خشمگین است و اگر او به درگاه نرود
با قدرتی که گشتاسب دارد ،بیم آن میرود که
عاقبت کار بر وفق مراد نباشد زیرا او از من
خواسته است که رستم را دست بسته به درگاه
برم و من ناچارم فراوان او را اطاعت کنم.
بهمن پیام اسفندیار را به رستم رساند و رستم
به دیدار اسفندیار اظهار تمایل کرد و گفت
بزرگان باید شخن را شایسته و در خور مقام
خود بگویند .از اینکه شاه از بند کردن من
سخن گفته است سخت در شگفتم چون:
ن
ندیدست کس بند در پای م 
ن
نه بگرفت شیر ژیان جان م 
ت
تو آن کن که از پادشاهان سزاس 
ت
مگرد از پی آنک آن نا رواس 
اما اکنون تو به کاخ من آی و جان تیره
مرا با دیدارت روشن ساز .چندی به نخجیر
و استراحت پرداز وهرگاه ارادۀ بازگشتن
نمودی  ،همراه تو به نزد شاه جهان می آیم
و با پوزش خواهی خشم او را از بین می برم.
ت
چو هنگام رفتن فراز آید 
ت
به دیدار خسرو نیاز آید 
عنان با عنان تو بندم به را ه
خرامان بیایم به نزدیک شاه


به پوزش کنم نرم خشم ورا
ببوسم سر و پای و چشم ورا
رستم “زواره” پسر فرامرز را پیش خواند
و گفت با شتاب به نزد “دستان” و شاه
کابلستان برو و بدانها بگو که اسفندیار
آمده است و ایوانها را در خور او آذین
بندند و آماده پذیرایی شاهانه از او باشند.
بهمن نیز به پیش اسفندیار بازگشت و
از آنچه دیده و شنیده بود او را باخبر
ساخت و گفت رستم بر لب رود هیرمند
در انتظار وی است .اسفندیار با صد سوار
بر لب رود هیرمند آمد ،رستم به استقبالش
آمد و وی را خوش آمد گفت و به خانه
خویش خواند .اسفندیار رستم را ستود و
گفت از پذیرفتن دعوت شرمگینم ،چون
شاه مرا قبول به مهمانی تو دستور نداده
است بلکه فرمان داده است که فوری تو
را دست بسته به نزد او بروم و چاره ای جز
از پذیرفتن دستور او ندارم.
میان رستم و اسفندیار جنگی در گرفت
و رستم چون یارای ایستادگی در برابر
اسفندیار را در خود ندید به پدر متوسل شد،
پدر از سیمرغ خواست که او را یاری کند،
سیمرغ هم چوب گزین را به رستم نشان داد

( کتایون-قسمت آخر)

شاه ایران
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

زانن شاهناهم

بخش بیست وهشتم

روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی

ادامه دارد

تازه با کدام پول و از کدام جیب ؟استاد ما
ادامه میدهد که ...”:این کمک ها در قالب
 ۵۸۰میلیارد تومان هزینه جاری و ۱۳۰
میلیارد تومان در بخش عمرانی پرداخت می
شود .هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان تسهیالت رضاخان سردارسپه ازابتدای کار،یعنی
ارزان قیمت نیز برای آسیب دیدگان از سیل ازروزکودتا،اقدامات شدیدی درپایان دادن
در نظر گرفته شده است که سازمان برنامه و به دوران شرم آورنفوذ ودخالت بیگانگان
بودجه مابه التفاوت سود این تسهیالت را به به ویژه روس وانگلیس درایران آغازکرد
روحیۀ ملی
بانک ها پرداخت می کند ”...بعله این استاد وبه موازات آن درتقویت
ّ
سپهبد امیراحمدی
همانیستکه وقتی سخنگوی دولت بود درمورد کوشید،درخاطرات
ُ
بی پولی دولت به هیئت وزرا گفته بود “ به یاروهمکار دوران کودتای رضاشاه ،در
مصور«آمده است «:در همدان
حضرت عباس نداریم ! از کجا بیاریم ؟” حاال مجلۀ»تهران
ّ
از وقتیکه شده رئیس سازمان فالن و بهمان ،از بوده و»هاوارد« رایزن آن روز انگلیس
روی شکم همینجوری از خودش حرف در به دیدن اومی رود واونیزدرمراجعت
میآورد که تپه پول به همه میدیم و چرندیاتی به تهران ازهاواردبازدیدمی کند وبه
از این قبیل  .اقتصاد خران که فعأل رو به قبله همین دلیل موردخشم رضاشاه قرار می
است چون نفت روی دستشان باد کرده است گیرد،رضاشاه اورا ازکاربرکنارکرده می
و نمیتوانند آنرا در بازار آزادهم بفروشند .گوید»دیگرکاری ازاین قبیل اشخاص
خرج زینبیون و فاطمیون و عسگریون و برنمی آیدکه دیدوبازدیدازآنها می
حشد الشعبی و حزب اهلل و فلسطین و نذری کنید«سپهبدامیراحمدیدراثراینکارچندین
دادن بقیه هیئت های عزادار دیوانه ،باالست .سال موردغضب رضاشاه بودتاسال1317
بودجه کشور را همینجوری الکی بستند و در که یک سپهبدفرانسوی برای تدریس به
حال عادی کمبود دارد ،وای به وقتی که به استخدام ارتش ایران درمی آیدوناچار می
باید درتشریفات سالم شرکت کند،چون
حالت ضروری بکشد.
مملکت بدست مشتی نابخرد و با سیستم درآن موقع ایران فقط یک سپهبدداشت که
مافیایی میچرخد .کارشان مالنصرالدینی اوهم بیکار وموردغضب بود،لذا طبق رسوم
است ولی با طینت بد وشیطانی و بدرستی تشریفاتی سپهبد فرانسوی افسرارشدتلقی می
مثل آبا اجداد بیابانگرشان در پی غارت و شد واوبودکه می بایستی گزارش بدهد،بدین
چپاول مال و منال و جان مردم میباشند .یکی دلیل رضاشاه شغل ریاست ادارۀ اصالح نژاد
از یکی بدتر و نادان تر و بی هویت تر و بی
لیاقت تر هستند .درجه دو ندارند ،همه درجه تقصیری ندارد چون از بچگی این مهمالت
یکند و زیر یک بیرق سینه میزنند .اینهم از را در مغزش کرده اند .امت شهید پرور باید
ترشحات مغزی وزیر بهداشت و طهارت  ،در خواندن نماز و دعاهای این ریختی پرهیز
جناب استاد سعید نمکی ،که در جلسه ستاد کنند و درس تاریخ اسالم را بهتر بیاموزند.
مدیریت بحران شهرستان الیگودرز باالی منبر مگر یادشان نیست که در سال ششم هجری
گفت ..”:زمانی که نتانیاهو پارچ آب را نشان چه اتفاقی افتاد؟ در حدیث آورده اند
داد و با تحقیر ،معتقد بود مردم ایران روزی که در مدینه خشکسالی آمد و امت اسالم
محتاج آب خواهند شد و ما میتوانیم به شما زده نزد پیغمبر اکرم رفتند و شاکی شدند
کمک کنیم ،همان موقع با خود اندیشیدم که حیوانات و درختان در حال مرگند و
که چقدر دل مادران و پدران شهید شکست .خودشان هم وضع زیاد جالبی ندارند .پیغمبر
تردید نداشتم خداوند با دعای مادران و پدران هم فرمود که فالن روز در فالن جا بیایید و
شهید ،نعمت را بر ما فزونی خواهد داشت و صدقه بیاورید تا فکری بحالتان کنم .وقتی که
این اتفاق افتاد” ...
امت سر قرار رفتند پیغمبر دست مبارک را بر
بعله یعنی اینکه  ۲۵استان و بیش از چهارهزار آسمان برد و نماز و دعای استسقاء را زمزمه
و  ۴۰۰روستا که در کشور درگیر سیل کردند .همانوقت بود که ابرهای باران زا گرد
شده اند ،صدها هزار هکتار زمین زراعی و هم آمدند و آنقدر باریدند که خانه و زندگی
کشاورزی که زیر آب رفته اند ۸۹،هزار امت را آب گرفت و دوباره خدمت پیغمبر
خانه که در سیل تخریب شده یا آسیب جدی رفتند و شاکی شدند که ما گفتیم ولی نه دیگه
دیدهاند ۳۰ ،درصد اراضی کشاورزی که آنقدر که دمارمان در بیاید .پیغمبر اکرم هم از
بطور کامل تخریب شده اند ،همچنین  ۱۵۹ملول بودن مردم خنده شان گرفت و دست بر
هکتار گلخانه ۱۴۰۰ ،دامداری روستایی ۵۲ ،آسمان بردند و فرمودند که باران بس است و
هزار زنبورداری ۱۳۰۰ ،واحد آبزیپروری بالفاصله قطع شد .حاال اگه ممکنه به حق پنج
خسارت دیده و  ۲۷هزار دام تلف شدهاند. ،تن آل عبا دیگر از این دعاها نخوانید
همچنین آسیبی که به  ۱۰هزار کیلومتر برای اطالعت بیشتر درباره نماز استسقاء
شبکه فرعی آبیاری و دو هزار ایستگاه پمپاژ ،کتاب ادوار فقه -جلد اول  -تألیف محمود
رودخانه به اراضی کشاورزی وارد شده شهابی خراسانی ،انتشارات دانشگاه تهران
کنید.

است ۱۲،هزار کیلومتر از جادههای کشور  ١٣۵۷چاپ سوم  ،را بازدید
در  ۶هزار و  ۷۰۰نقطه که آسیب دیده اند
Teymour_Shahabi@yahoo.com
 ،اینها همه افزونی نعمت بود چون دعا بود  Facebook.com/TeymourShahabi
 .و اینست نمونه وزیر بهداشت کشور .البته

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
نگران نباشید؛ نتیجۀ نماز
استسقاء بود

آزادی


بیگمان خوانندگان گرامی از سیل نوروزی
 ٩٨و خرابیها و آسیبهای آن به کشور
ومردم ایران آگاهی دارند ..خب سیل و
برف و بوران و زلزله همه از بالیای طبیعی
بشمار میآیند و ممکن است که تا حدی
درجه شدت و عواقب آن بخاطر دخالتها
و دستکاریهای انسان در نگهداری محیط
زیست باشد .در کشورهای عقبماندۀ کفار،
رفتارعجیب غریبی وجود دارد که برای
مقابله با بالیا  ،دولتهای استعمارگر با بکار
گرفتن تجارب بدست آمده و با علم و دانش
خود ،راه های پیشگیری را دنبال میکنند تا
زیانهای ناشی از بالیا کمترشود و جان و مال
شهروندان کمتر به خطر افتد یعنی کارهای
ابلهانه ای مثل مسئولیت و دلسوزی در قبال
مردمشان!!! ولی نهایتأ آنچه که دارای اهمیت
بسیار میباشد ،واکنش دولت و همیاری مردم
در کمک کردن به آسیب دیدگان میباشد.
به عبارت ساده ترمدیریت بحران در کمک
رسانی و بازسازی خرابیهاست که نمایانگر
میزان توانایی دولت است .اما در نظامهای
پیشرفته ای مثل جمهوری آخوندی اصأل از
این سوسول بازیها وجود ندارد ،چون دخالت
کردن در کار خدا بر خالف مرام پیغمبر اکرم
و ائمه اطهار است .خشم و غضب خداوند که با
کسی شوخی ندارد .البته دسیسه های دشمن ،
توطئه های آل سعود  ،یهود فالن فالن شده و
استکبار جهانی نباید فراموش شود ،از چندین
سال پیش آنها از ورود ابرهای بارور به ایران
اسالمی عزیز جلوگیری کردند و با در نظر
گرفتن بدحجابی و رواج موسیقی و منکرات
در ایران همراه با شتاب گرفتن تحریمها و
ضایع شدن برجام  ،دشمن تصمیم گرفت که
ابرها را آزاد کرده و به سوی مرکز اسالم
شیعی بفرستند که نتیجه اش چندین روز باران
مداوم بود!!!
در اینکه اگر طراحی  ،مهندسی و دوراندیشی
رژیم آخوندی -امتی نبود  ،زیانهای ناشی از
این سیل بمراتب باالتر میرفت هیچ تردیدی
نیست .ما همه میدانیم که یکی از بزرگترین
نمادهای پیشرفت نظام مقدس والیی همان
بساز بفروشی و علم کردن سدهای بیشمار
است که با دستهای پرتوان سپاه پاسداران

انقالب اسالمی انجام شده و نشانه آنهم جان
باختن فقط  ۷۷نفر است که در مملکت ٨٠
میلیونی چشم گاو است و حتی پول خرد هم
به حساب نمیآید!  .در ممالک کفار فقط به
جنبه های مادی این مسائل توجه میشود
چون همه از خدا بیخبرند و هیچ اعتقادی به
معنویات یا ظهور حضرت آقا (عج) ندارند
ولی در نظام نمایندگان خدا و اسالم شیعی ،
معنویات بسیار مهمتر است .سیل اخیر ایران
پرسشها و شبهاتی را برای امت بوجود آورد
که نکند یکوقت اینها نشانه ظهور باشد ؟
به گزارش مرکز خبر حوزه عقب افتادگان
ذهنی ،ابلهی بنام محمدرضا نصوری ،معاون
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
در باره روایت آخرالزمانی بارانهای سیل به
عنوان یکی از نشانههای ظهور گفت ...”:در
مواجهه با گزارشها و روایاتهای مهدوی
باید دقت نظر فراوانی مبذول داشت تا به
دام اشتباهات نیفتاد .این روایت در وهله
اول از نظر سندی در خصوص بارانهای دهه
اول ماه رجب و آخر جمادی ضعیف است ،
بارانهایی که در کشور ما بارید تطابق زمانی
دقیق ندارد؛ یعنی بارانها از اواسط رجب
شروع شد .نکته دیگر آن که در این روایت
هیچ اشارهای به منطقه ایران نشده است؛ یعنی
بیان نشده که اگر باران در ایران یا منطقه
فارس و ری بارید ،نشان ظهور محقق شده
است؛ چون در روایات ما به خصوص در
روایات مرتبط به سرزمینها در عصر ظهور
و آخرالزمان نامهای شهرها به شکل عمومی یا

جزیی بیان شده است ”...خوانندگان گرامی
التفات دارند که نظام مقدس از همه این وقایع
بخوبی آگاه است و امت هم نباید دل نگران
باشد .البته این باعث دلخوری برخی از امت
فلکزده شد که کماکان باید منتظر ظهور
بمانند و برای سلفی گرفتن با االغ مبارک آقا
هنوز باید صبر کنند.
از طرفی دیگر عده ای از آیات عظام و
علمای اسالم در این مورد اختالف نظر
دارند .به گزارش ایسنا ،وقیح اهلل دیگری بنام
لطفاهلل دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز
گفت...”:اگر باران به عنوان یکی از برکات
خداوندی تبدیل به سیل میشود ،به دلیل عمل
بدون تقوا بوده است برکات زمینی که به
واسطه ایمان و تقوا به فرد داده میشود ،رفاه،
استقالل ،عزت است ”...بعله خدای الرحمن و
الرحیم این نخبگان حواسشان خیلی جمع است
به محض اینکه عمل امت بدون تقوا باشد باید
انتظار این مصائب را داشته باشند ،چشمشان
کور  ،دندشان نرم تا از این غلطها نکنند .البته
ممکن است که این جور حرفها برای آن
دسته از امت بسیجی و حزب اللهی که حتمأ
اتفاقی در سیل گرفتار شدند ،گیج کننده باشد
چون آنان به بهترین وضعی دنباله رو و مقلد
جماعت معمم هستند و دستورات آنان را کور
کورانه و مو به مو انجام میدهند پس چرا
مورد غضب قرار گرفته اند؟ جواب ساده
است ،حضرت خواست آنان را امتحان کند!
از آنطرف هم رییس جمهور ناکجا آباد و
خالی بند مشهور ،حجت االسالم و المسلمین
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دکتر روحانی طبق معمول با هذیان گفتن و
تیر انداختن در تاریکی  ،در یکی از روضه
های خود خواست نمای مثبتی را نشان دهد
و گفت...”:خدا سیل را نازل کرد تا مردم با
دولت و نظام در مقابل دشمن متحد شوند”...
بعله پیدا کنید پرتقال فروش را ،البته چون ما
ژرفنای مسائل پیچیده را نمیدانیم ،حتمأ رابطه
ای بین سیل و اتحاد مردم و دشمن وجود دارد
که استاد ما چنان گفته است .البد یکی دو
روز بعد از این اتحاد ،سیالب فروکش کرد و
تمام منابع آبی کشور را پر کرد و دماغ دشمن
را بخاک مالید.
از طرف دیگر آخوند حاج علی اکبری امام
جمعه صفر کیلومتر تهران از این صحبت کرد
که...“ :حاشیه ها را باید کنار زد ،نباید سیاست
بازان و یا کسانی که تحلیلهای سطحی دینی
از موضوعات دارند به افکار عمومی آسیب
بزنند ،االن همه باید متمرکز باشند تا شرایط
مشابه اتفاق نیفتد .بعد از این نوبت میرسد
به بررسی عالمانه و کارشناسانه تا اگر احیان ًا
مقصرانی بودهاند ،رسیدگی شود ”...یعنی
اینکه بی خیال ،هر کسی که مچ پا را به شقیقه
ربط داد باید رد کرد ،غافل از اینکه خود
ابلهش تمام موجودیت بی خاصیت خود را
صرف مزخرفات دینی کرده است و دنباله
رو همین خرافات است.
ولی مردم ایران خیالشان راحت باشد چون
مقامات دلسوز جمهوری امتی  -آخوندی با
درایت هر چه تمامتر و با بهترین تیپ ممکن
از مدیریت بحرانها ،مملکت را در سه شماره
بازسازی میکنند .اولین واکنش دولت این
بود که فوری فوتی قبیله های امت شیعه را
با دنگ و فنگ و بوق و شیپور و تجهیزات
سنگین واراد یران کنند چون خودشان امت
بسیجی کم آورده بودند ،بعد آقای معظم
دستور داددند که چند تا کامیون خاک از
سر قبر امام حسین وارد کنند تا به به طور
استراتژیکی در راه سیالب ها بریزند و مسیر
را بندند .برای جبران خسارتهای مالی هم به
گزارش خبرنگاری امتی ایلنا ،محمد باقر
نوبخت رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
کشوراز پرداخت  ۷۱۰میلیارد تومان کمک
بالعوض به سیل زدگان خبر داد .حاال در باره
کدام مدیریت و برنامه ریزی میگویند خدا
میداند چون در جمهوری نعلین و آفتابه از این
خبرها نیست .خب دلشان خوش است که با
حلوا حلوا گفتن دهانشان شیرین میشود.بعد

آزادی

تیمور شهابی

دواب را فقط به این دلیل به سپهبداحمدی
دادکه درمراسم سالم یک افسرایرانی
ارشدباشدوگزارشبدهد.
دراین باره سرریدر بوالرد وزیرمختار
انگلیس در ایران در کتاب خاطراتش می
نویسد«:من شخص ًا یک باردرسال1939برای
تقدیم استوارنامه به مالقات رضاشاه رفتم وبه
جزدومرتبه درهرسال که به مناسبت مراسم
تبریک تشریفاتی بااودیدارداشتم هرگزهیچ
مالقات دیگری بین ماصورت نگرفت».
(از کتاب رضاشاه از تولدتاسلطنت)
***
سلیمان بهبودی درشرح پیشنهادش به
رضاشاه مبنی براعطای اضافه حقوق وعیدی
کارکنان دربارمی نویسد«:بنده به عرایضم
ادامه داده،عرض کردم:قربان بین ما ایرانیان
مثالهایی هست.فرمودند مثالً؟عرض کرم:می
گویند ازدریاچه یک جام برداری وچه
یک جام بریزی فرقی نمی کند،خداوند
به اعلیحضرت همایونی همه چیزداده وبه
اندازه ی یک مملکت بلژیک ملک ونقدینه
داده است.به محض اظهار این مطلب چنان
تغییر حال دادند که واقع ًا رنگ صورت
برافروخته شد وسفیدی چشم به کلی تغییر
کرد...بعدازاینکه چندمرتبه طول اتاق راقدم
زدند وآه های سرد کشیدند ...فرمودند:من
خیال می کردم کارهایی که می کنم شماها
که مثل پیراهن تن من می مانیدمی دانید
وخیلی باعث تأسف من شد.آن وقت به
بنده نزدیکتر شدندوفرمودند:پدرشما ُمرده
یاهست؟خواستم جواب بدهم خودشان
فرمودند:می دانم ُمرده.باز فرمودند:ثروتی
داشت؟بازتاخواستم بگویم فرمودند:می دانم
چه داشت،می خواستم به تو بگویم من هم
مثل پدرتوخواهم ُمرد،دروقت مردن،پدر
تودوذرع کرباس همراه بُرد ومن چون
قدم بلندتراست دوذرع ونیم چلوار خواهم
بُرد،آنچه هست ومن دارم همین جامی
ماند،اینها که من دارم مال مملکت وبرای
آبروی مملکت است.اگرمنظورامالک
است،تمامشان می ماند،من می بینم صاحبان
امالک مزروعی به این خوبی اصالًبه آنها
توجه ندارند وبکلی ویرانه شده است،سرتاسر
شمال بهترین امالک مزروعی است که می
توان ازعایدات آن بودجۀ مملکت را تأمین
کرد.توکه جغرافیا وتاریخ خواندی میدانی
سوئیس کجاست وچه دارد،آیا سوئیس مثل
مانفت دارد؟معدن دارد؟جزچندکارخانه ی
ساعت سازی چیزدیگری دارد؟هیچ میدانی
مملکت به این کوچکی بودجه اش ازبیشتر
ممالک بزرگ بیشتراست؟ازکجااین عایدات
رامی آورد؟فقط منظره های زیبادارد،ولی
آن منظره ها را تمیز نگه داشته وزینت کرده
تهیه کرده،
ووسیلۀ آسایش برای جهانگردان ّ
این است که ازبیشتر نقاط دنیاجهانگردان
درموقع معین پولهای خودرامی برندودرآن

جاخرج می کنند وبرمی گردند.ما که
هرگوشه ازمملکت مان سوئیس است چرا
تهیه نکنیم که ازاین پول ها درمملکت
وسیله ّ
ماخرج شود واستفاده ببریم.مگرفراموش
کردید که من دستوردادم درمازندران به
متمولین اطالع دهند واعالن کنندهرکس
بهترین عمارت را که دارای تمام وسایل
زندگی باشد بسازدمن جایزه می دهم،ولی
کسی اقدام نکرد.منظورم این بوداگر خارجی
هادرایران خواستندبه شمال بروند،اقالًجای
خواب راحتی داشته باشند ،به همین مناسبت
دستوردادم کنارراه آهن نزدیک شهرها
وقصبات عمارتهای کوچک بسازند،آنهم از
پول خودم.شنیده ام درسوئیس اگر کسی
بخواهدجنگلبهبیندبایدبرودجنگلواگردریا
بخواهدبایدبرودجایدیگرواگرجلگهودشت
بخواهدبه بیند بایدبرودجای دیگر.امارامسر ما
دریک نقطه که بایستد باحرکت دادن سر،هم
جنگل وهم جلگه وهم دریا خواهددید.
خداوندمحل به این خوبی به ماداده آن وقت
به آن کثافت افتاده بود،عاقبت مجبورشدم
خودم این کاررا بکنم.آب معدنی رامسر
کجاپیدامی شود؟چرانتوانستیم استفاده
استفاده ببریم؟به تجاروسرمایه داران سفارش
وتأکیدکردمکارخانهبیاورند،نیاوردند،خودم
آوردم؛بازتأکید وسفارش کردم مهمانخانه
بسازیدوتشکیل شرکت بدهیدنکردند،حتی
تهیه
شنیده بودم نزدیک دریا حمام دریا ّ
می کنند،سفارش کردم نکردند،بازهم
خودم کردم.می گویند من ازآب کره
می گیرم!این چه کره ایست که من می
گیرم؟دربابلسر،رامسر وچالوس مهمانخانه
ساختم،از سوئیس متخصص مهمانخانه
استخدام کردم وعده ای مستخدم دراین
مهمانخانه ها ازاول تاآخرسال می خورند
ومی خوابند فقط دوماه فصل شمال
ودریاست،دراین دوماه چه عایدی می دهد که
مخارج ده ماه دیگرراتأمین کند؟جزخرج کار
دیگری هست؟اینهارا برای چه می کنم؟تمام
اینها برای آبروی مملکت است.من می بلینم
بهترین آب وهوا وبهترین منظره ی طبیعی
راداریمچرااستفاده نبریم؟من امروز پادشاهی
هستم مالک وزارع،مهمانخانه چی،کارخانه
چی وحمامی.مگرمن نمی دانم پادشاه مملکت
نباید این کارهارا بکند؟اما مالحظه می کنم
که فردایرانی امروز که صدتومان خرج
می کندمی خواهدفرداصدتومان ازخرجی
که کرده عایدی بردارد،در صورتیکه
خارجی ها میلیونها خرج می کنند وسالها
فعالیت می کنند وبعداز سالها زحمت بهره
ّ
برداری می کنند،منهم مملکتم رادوست
دارم،بنابراین شخص ًا اقدام می کنم.فرداهم
که رفتم تمام آنچه که کردم می ماندبرای
مملکت(.»...ص378و)379
***
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گوشه هایی از زندگی رضاشاه کبیر

بخار یک شیمیست برجسته ویک
آرشیتکت ماهر نیز بود ۰ضمن ًا از
علم پزشکی هم سررشته داشت و
یک قانون دان باتجربه هم بود۰
عالوه براین ها به هشت زبان نیز
تکلم می کرد و با آنها آشنا بود۰
به این می گویند دانشمند تمام عیار
یا بقول ما دانشمند همه چیز تمام ۰

دوستانش شاهد شکسته شدن یک
بچه بیشتر حقوق بیشتر
منشور  ۶ضلعی بوده است که به
قطعات کوچکی تقسیم شده است۰
»اگوست «امپراتور رم )۶۳قبل از همین رویداد الهام بخش او برای
میالد تا  ۱۴بعداز میالد (قانونی پژوهش در ساختمان کریستال ها
برای استخدام اشخاص جهت شده و به این ترتیب علم کریستالو
مشاغل دولتی وضع نمود که گرافی بنیان نهاده می شود۰
بر مبنای آن کسانی که دارای
خانواده پرجمعیت تری بودند بر سرگذشت گوجه فرنگی
دیگران ارجحیت داشتند واین بیشتر
پول دولت یا ملت
برای مشاغلی بود که حقوق خوبی
یک سیاستمدار سالها پیش گفته
برایشان تعیین شده بود۰
است:
اعتصاب غذا
 مامردم غالب ًا فراموش می کنیم کهدولت ها صاحب چیزی نیستندواگر
یک انسان درمدتی حدود  ۵دقیقه
بدون نفس کشیدن ودر مدت یک
هفته دراثر فقدان آب ودرظرف
گوجه فرنگی برای اولین بار
درسالهای  ۱۶۰۰از آمریکای جنوبی
به دقاره اروپا واردشدوبرای مدتی
طوالنی به عنوان گیاه زینتی در
گلدانها کاشته می شد و هیچکس
محصول آن را از ترس اینکه
امکان دارد سمی باشد نمی خورد۰

آزادی

۱۰روز براثر بی خوابی میمیرد اما
درمورد نخوردن غذا اخبار مستندی
داریم که می گوید درسال۱۹۲۰
نه زندانی ایرلندی  ۹۴روز درزندان
دست به اعتصاب غذا زدند وزنده
ماندند۰
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الهام بخش دانشمند
«فیزیکدان
»ارچی  -هائوی
انگلیسی را پدر علم کریستالو
گرافی یا علم مطالعه درساختمان
کریستال ها می دانند۰
خود او می گوید در منزل یکی از

دانشمند تمام عیار
جیمز وات)(۱۸۱۹-۱۷۳۶
مهندس اسکاتلندی ومخترع ماشین

وعده چیزی را می دهند باید هزینه
آن را ازمابگیرند و بعد با کلی منت
آن را دراختیار خودمان بگذارند۰
کارمندان و قانونگزاران بسیاری
وجوددارند که این حقیقت را فراموش
می کنند۰
درحقیقت دولت یک شاهی پول ندارد
وآنچه خرج می کند پول ماست و یا
مستقیما از ما دریافت می کند۰
کتاب های پرتیراژ
انجیل بیش از هرکتاب دیگری تا

کنون به چاپ رسیده است  ۰پس از
انجیل کتاب « اصول اقلیدس » است
که نویسنده اش در قرن سوم پیش
از میالد میزیسته و در سیزده جلد به
چاپ رسیده است۰

کوه مقدس
کوه فوجی یاما  ،آتشفشان خاموشی
است که  ۳۷۴۵متر ارتفاع دارد
ودرنزدیکی توکیو (ژاپن) واقع
است  ۰این کوه بدون شک بیشترین
بازدید کننده را داردچرا که فوجی
یاما یک کوه مقدس است وعالوه
بر توریست ها هرساله میان  ۱۰۰تا
 ۲۰۰هزار نفر از دامنه های آن باال
می روند تا خودرا به عبادتگاههای
متعددی که درارتفاعات آن احداث
شده است برسانند۰

رطیل یا مار؟
هرگز فکر کرده اید زهر مار
کشنده تراست یا زهر رطیل؟ مسلما
با توجه به جثه بزرگتر مار خواهید
گفت زهر مار کشنده تراست  ۰اما
این پاسخ شما درست نیست ۰
زهر رطیل معروف به« بیوه سیاه »
 ۱۵برابر کشنده تراز زهر مار است۰
عنكبوت بيوه سياه  ،مشكی ،براق
و سمی است و يک عالمت نارنجی
قرمز يا زرد به شكل يک ساعت
شنی روی شكمش دارد۰

تمدن چینی ها

خوب تراشیدن ریش
رسم
ِ
امروزه تقریب ًا در همه کشورها
مردانی که به کارهای اجتماعی
مشغولند ودر سازمانهایی مانند
ارتش  ،ادارات دولتی و سازمانهای
بزرگ کار می کنند هرروز صبح
قبل ازرفتن به محل کار ریش خودرا
می تراشنداما شاید تعجب کنید که
در مصر باستان نیز مردان قبل از
رفتن به محل کار در سلمانی ها
حاضر می شدند و ریش خودرا می
تراشیدند  ۰به همین دلیل هرروز
صبح زود مغازه های سلمانی مصر
از مشتری موج میزد ۰

کشور چین در طول تاریخ
چندین هزارساله ی خود درزمان
حکمروایی سلسله تانگ (-۹۰۷
 )۶۱۸میالدی به شکوفاترین دوران
پیشرفت خود دست یافت وعالوه بر
رواج بسیاری از هنرها وعلوم  ،مردم
دررفاه زندگی می کردند ودر
میان وسایل زندگی آنها  ،روزنامه
ها  ،چک  ،پول کاغذی و سفته
نیز وجودداشت  ۰چیزهایی که
کشورهای اروپایی قرنها بعدازآن
مورد استفاده قراردادند.

زبان وارونگو

خوابی که تعبیرشد
بیشترین مجسمه
با آتش گرفتن کلیسای نتردام
در پاریس این روزها صحبت از
مجسمه ها و دیگر تزئیناتی می
شودکه دراین کلیسا وجودداشته
است واحتماال بعضی از آنها
ممکن است آسیب دیده باشند۰
اما بد نیست بدانید که در کلیسای
بزرگ شهر میالن بیشترین مجسمه
وجوددارد ۰درقسمتهای داخلی و
خارجی این کلیسا بیش از ۴۴۴۰
مجسمه مذهبی نصب شده است که
احتماال باید فکری برای آنها کرد
تا اگر آتش سوزی بزرگی دراین
کلیسا روی دهد این مجسمه هارا از

دیوید نیون هنرپیشه معروف انگلیسی
قبل از اینکه به شهرت برسد و هنرپیشه
معروفی شود مشاغل مختلفی را
تجربه کرده بود .از جمله زمانی استاد
توپخانه نیروهای انقالبی فیدل کاسترو
در کوبا بود۰

کمی قبل از شروع جنگ «سادوا»
درسال  ۱۸۶۶که بین پروس
بیسمارک
واتریش روی داد
صدراعظم پروس وبنیانگزار عامل قتل عام فالسفه
وحدت آلمان جزئیات جریان
جنگ وپیروزی پروس را در وقتی کالیگوال امپراتور روم اعالم
خواب دید وبرای نزدیکان خود کرد حاضر نیست وجود فالسفه
را تحمل نماید نأمورین دولتی همه
ی آنهارا کشته ویا تبعید کردند
اما عموی او «کالریو» که همه
اورا دیوانه می پنداشتند و «سنکا »
کع خودرا به دیوانگی زده بود از
مجازات نجات پیدا کردند۰
امضای مشابه
کارشناسان خط اعالم کرده اند که

زبان وارونگو یکی از شاخه های
دوارده گانه زبان ناگا تیونگان بشمار
میرود که در منطقه کوئینزلند استرالیا
تکلم می شد آخرین فردی که به این
زبان تکلم می کرد اَلف پالمر بومی
این منطقه بود .اما قبل از مرگ او زبان
شناس معروف ژاپنی بنام سوناداتاساکو
 Tsunoda Tasakuویک زبان شناس
دیگر انگلیسی در محضر او به آموختن
این زبان پرداختند تا بتوانند آن را زنده
نگهدارند .درعکس زیر سونادا(چپ)
درکنار پالمر دیده میشود.

آزادی

نکته سنجی پرسیده است :
زیباترین چشسمها کدامند؟
چشمهای آبی ؟ چشمهای سبز،
میشی ؟ یا سیاه؟
آنگاه خود پاسخ می دهد :هیچکدام ۰
زیباترین چشمها چشمهایی است
که با محبت بسوی ما نگاه می
کنند۰
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خ واندن ی
ک واته و

یک نکته

محل خارج کرده و از آسیب دیدن
آنها جلوگیری کنند۰

تعریف کرد۰۰۰
هیچکس دردنیا وجود ندارد که
وعجیب آن بود که در عالم بتواند درتمام طول عمر خویش دو
واقعیت نیز جنگ درست بهمان امضاء که از هرجهت کامال شبیه
صورتی درگرفت وجریان یافت بهم باشند بکند۰
وبه پیروزی پروس منتهی شد که
بیسمارک در خواب دیده بود۰
استادتوپخانه

قلب انسان زمانیکه چنین چهارماهه
است دررحم مادر شروع به طپیدن می
کند و تا زمانی که آخرین نفس را می
کشد از حرکت باز می ایستد .بطور
میانگین قلب انسان درطول فعالیت خود
بیش از دو میلیارد بار می تپد .قلب از
چهارحفره درست شده است دوحفره
در سمت راست قلب قراردارد که خون
بدون اکسیژن را از بدن دریافت می
کند وآن را بطرف ریه ها می فرستد
تادرآنجا اکسیژنی را که ما ازطریق هوا
بلعیده ایم دریافت کند خون محتوی
اکسیژن به سمت چپ قلب باز می گردد
ووارد حفره باالیی سمت چپ می شود
وازآنجا با انقباضی که صورت می گیرد

اختصار  DNAنام دارند متراکم شده
اند .این اطالعات هستند که ویژگی
ها و خصوصیت های اخالقی شمارا
شکل می دهند .صفاتی که بدون شک
پنیاکان شما هم ازآن برخورداربوده
اند ۰ازهمین طریق است که می
توان دریافت که والدین بچه چه
کسانی هستند .در دادگاهها که
کسانی ادعا می کنند والدین بچه ای
هستند ازطریق آزمایش  DNAصدق
گفتارشان مشخص می شود.

موسیقی ورشد گیاهان
آیا صحت دارد که اگر برای گیاهان
بخوانیم یا موسیقی پخش کنیم
رشدشان زیادتر می شود؟

موهای مجعد یا فردار

آزادی

خون را به حفره پائینی می فرستد حفره
پائینی که عضله دارتر و قوی تراست
خون ال اکسیژن را وارد گردش خون می
کند واکسیژن موجود درخودرا به همه
اعضای بدن میرساند .واین عمل تداوم می
یابد.
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شناسایی نیاکان
تقریب ًا هر سلول از بدن ما دربردارنده ی
مجموعه صفات ارثی ماست با این
اطالعات ژنتیکی می توان پی برد که
اجداد ما از کدام نژاد و قومی بوده
اند .در مرکز هر سلول این اطالعات که
 deoxyribonucleic acidیا به

چه عاملی باعث فرخوردن موها می
شود؟ موهای سر ما همه ازبیرون
که نگاه می کنیم یکسان هستد اما
اگر با میکروسکپ به آنها نگاه کنیم
می بینبیم ازنظر شکل باهم مختصر
تفاوتهایی دارند.موهای صاف از مقطعی
دایره شکل برخوردارند که درتمام

هنوز پژوهشهای زیادی درمورد
ارتباط بین رشد گیاه وموسیقی
صورت نگرفته است اما این فرضیه
ازسال های  ۱۸۵۰مطرح بوده است .
بعضی از پژوهشگران براین باورند
گه موسیقی  -یا حتی لرزش هوا
دراطراف گیاه -می تواند باعث
تحریک ودرنتیجه رشد گیاه شود.
برای مثال در جائیکه گیاه درمعرض
وزش باد قراردارد بیشتر رشد می کند
تا گیاهی که درگلدان ودرداخل اتاق
ساکت وآرام قراردارد.
به هرحال بیش از موسیقی نور  ،آب
وخاک مناسب دررشد گیاهان دخالت
دارند.

آیا اکسیژن کافی داریم؟
این روزها بحث آلودگی هوا بصورت
یک موضوع سیاسی درآمده است و
خیلی ها آمریکارا بخاطر این موضوع
سرزنش می کنند .اما تنها آمریکا
مقصر نیست همه کشورها باید دست
بدست هم دهند و طبیعت را از هر
آلودگی بپاالیند .در ۲۵۰سال گذشته
بشر بیش از  ۴۰۰میلیارد تن کربن به
جو زمین فرستاده است نیمی ازاین
مقدار تنها در اواسط دهه  ۱۹۸۰تولید
شده است  .عالوه براین آلودگی های
دیگری هم اخیرا ً به جو افزوده شده
است که ساخته دست بشراست وقبال
درطبیعت وجود نداشته است .
درمطالعاتی که درسال  ۲۰۰۷برروی
ماهی آزاد صورت گرفت  ۲۴نوع مواد
شیمیایی ترکیبی ساخت بشر دربدن
او یافت شد.

ابرهای باران زا

دربین حیوانات دیده می شود که
هرگروهی منطقه ویژه ای برای زیست
دارند .این منطقه باید به اندازه کافی
بزرگ باشد که همه آنهارا درخود جای
دهد و غذا و امنیت کافی برای آنها
فراهم کند .یکی از گروه حیواناتی که
فوق العاده به این رسم پای بندند و به
محل زیست دیگران احترام گذاشته
و به آن تجاوز نمی کنند خرگوشها
هستند .اگر خرگوشی مورد تهاجم
قرارگیرد و درحال فرارباشد محال
است به محل زیست حیوانات دیگر
واردشود.

رعدوبرق

*از هر پنج نفری که به سن
یکصدسالگی می رسند فقط
یکنفرشان مرداست وبقیه زن هستند.
اولین نوزاد آزمایشگاهی که در لوله
آزمایش رشد کرد ومتولدشد وهرگز
رحم مادررا ندید لوئز براون انگلیسی
بود که درسال  ۱۹۷۸متولدشد.

چرا بهنگام رعدوبرق ما ابتدا نور آن را
می بینیم وبعد صدای غرش را می
شنویم و اصوالً این صدای مهیب از
کجا تولید می شود؟
برق را زودتر می بینیم چون سرعت
نور بیش از سرعت صداست  ۰نور
درهرثانیه  ۳۰۰هزار کیلومتر مسافت
را طی می کند درحالیکه صدا
درهرثانیه  ./۳۴کیلومتررا می پیماید.

آیا احتمال دارد روزی با فقدان اکسیژن
برروی زمین مواجه شویم ؟ پاسخ منفی
است  .زیرا اکسیژن بطور دائم درحال
تولید شدن است  .گیاهان با عمل فتو
سنتز یعنی تبدیل گاز کربنیک بوسیاه
نور آفتاب به قندواکسیژن می توانند
اکسیژن موردنیاز مارا تأمین کنند .اگر
فرض کنیم روزی گیاهان از عمل فتو
سنتز خودداری کنند باز در جوزمین
به اندازه ای ذخیره اکسیژن داریم که
می تواند حدود صدها سال اکسیژن
مورد نیاز مارا تأمین کند.

حقایقی درباره رشد انسان
*طول عمر :درغرب وژاپن میانگین
سن  ۷۰سال است .وعمرزنان طوالنی
تر ازمردان است.
*پسر بچه ها درسن  ۴سالگی ۵۹
درصد قد شان درزمان بلوغ را
دارندو دختر بچه ها  ۶۴درصد قدزمان
بلوغ را در  ۴سالگی دارند.
*پسرها تا سن  ۲۳سالگی قدشان
رشد می کند اما دخترها تا بیست

نهنگ آبی بوزن  ۱۲۰تُن

کوچکترین پستاندار:

خفاش دماغ برجسته به درازای
 ۳سانتیمتر
بزرگترین پستاندار روی زمین:
فیل آفریقایی بوزن  ۷/۵تن
بلندترین پستاندارروی زمین:
زرافه به بلندی  ۵/۵متر
تندروترین پستاندارروی زمین:
یوزپلنگ با ۱۱۳کیلومتردرساعت
کندروترین پستاندارروی زمین:
خرس آمریکای جنوبی sloth
 ۸۰۰متر درساعت
طوالنی ترین دوران بارداری:
فیل  ۲۰ ،تا۲۲ماه
کوتاه ترین دوران بارداری :صاریغ
(نوعی کانگوروی درختی) ۱۲روز

فراری دادن اجنه و شیاطینی که در
مغز بیمار النه کرده بودند ایجادشده و
به این طریق بیماررا ازشر آنها خالص
می کرده اند.و درنتیجه سردرد های
مزمن بیمار شفا می یافته است .

درعالم مستی

تعادل سیارات درفضا
چرا زمین یا دیگر سیارات درفضا
معلق میمانند و به سویی پرتاب نمی
شوند؟ این سئوال از زمان کودکی
درذهن همه ما بوده است  .دلیل آن
بسیار ساده است  .خورشید سعی
می کند با نیروی جاذبه خود سیارات
را بطرف خود بکشاند  .سیارات هم
با نیروی جاذبه خود سعی می کنند
نفوذ خورشید خودرا برهانند.
از
درنتیجعه این دونیرو یکدیگررا خنثی
می کنند و سیارات درجای خود معلق
میمانند.

بزرگترین پستاندار:

واما پاسخ قسمت دوم سئوال  :وقتی
براثر اصطکاک دوابر باردار برق
می جهد هوای اطراف آن تا حدود
 ۲۵۰۰۰درجه سانتیگراد گرم می شود
و درنتیجه این گرما هوا منبسط وبه
طرف خارج به حرکت درمی آید  .این
عمل انبساط تولید امواج ضربتی کرده
و امواج ضربتی به نوبه خود تبدیل به
امواج صوتی می شوند.

تاریخچه عمل مغز
عمل جراحی مغز که امروز یکی از
مشکل ترین کارهای پزشکی است
طبق شواهد واسناد موجود اولین عمل
جراحی است که برروی بشر از هزاران
سال پیش صورت گرفته است  .جمجمه
انسانهایی بدست آمده است که برروی
آنها سوراخ بزرگی وجود دارد و گفته

آیا درست است که نوشیدن مشروب
الکلی با نی بیشتر باعث مستی می
شود؟ پاسخ این است که وقتی شما
بانی مشروبتان را می نوشید اوال
سریعتر گیالس شما خالی می شود
وثانی ًا نوشیدن بانی خأل یی ایجاد می
کند که مشروب درآن خالء تبخیر
می شود و درنتیجه بهتر جذب بدن
می شود وشما احساس سرمستی
بیشتری خواهید کرد.پس پاسخ این
سئوال مثبت است.

آزادی

ضربان قلب

طول مو یکسان است  .درحالیکه
موهای مجعد یا فردار مقطعی بشکل
 Dانگلیسی دارند ودرامتداد درازای
خود این مقطع گاهی بشکل  Dوگاهی
بشکل  Dوارونه است اگر این تغییر
شکل مقطع مو بصورت نامنظم
تکرارشود مو فردار می شود واگر
این تغییر شکل بصورت منظم یعنی
درفواصل معین صورت گیرد مو ها
مواج می شوند.

شرایط اقلیمی

احترام به سرزمین دیگران
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پرسش پاسخ
علمی

چرا ابرهای بازان زا خاکستری
هستند؟برای اینکه بفهمیم چرا ابرها
خاکستری می شوند باید دریابیم که
چرا سفید می شوند؟ ابر زمانی تشکیل
می شود که هوا و بخار آب درنزدیکی
زمین گرم می شوند ورو بباال حرکت
می کنند.هرچه بر ارتفاع آنها افزوده
می شود بخار آب متراکم تر می شود
و قطرات آب بهم می پیوندند تا ابر
را تشکیل دهند هرچقدر بخار آب
متراکم تر می شود قطرات بیشتری
را درخود جای می دهدودرنتیجه
ابرحاصل بزرگتر نمایان می شود.وقتی
نور آفتاب ازباالی ابر برآن می تابد
ذرات آب نورخورشید را به هرطرف
منعکس می کنند درنتیجه همه
ذرات ابر نورانی می شوند و ابر سفید
بنظر می آید .وقتی این ابر متراکم
تر و بزرگتر می شود نور کمتری از
آن عبور می کند ودرنتیجه تاریک تر
دیده می شود و ابرهای بسیار متراکم
باران زا هستند که به دلیل گفته شده
رنگشان خاکستری است .

سالگی رشد می کنند.
*تخمک بزرگترین سلول موجود
دربدن دخترهاست که به اندازه یک
نقطه است .
*سنگین ترین انسانی که تا کنون
دیده شده جان مینوچ آمریکایی
درسال
که
است()۱۹۴۱-۱۹۸۳
۱۹۷۸حدود  ۱۴۰۰پوند برابربا ۶۳۵
کیلوگرم وزن داشت .او بعداتاسال
 ۱۹۷۹وزن خودرا تا  ۴۷۶پوند برابر با
 ۲۱۶کیلوگرم کاهش داد

می شود این حفره ها برای

اطالعاتی درباره
حیوانات

از

صدف خادم بوکسورایرانی درفرانسه میماند

آنجا

از اینجا

آزادی
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درگیری هوداران دو تیم پرسپولیس و
سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران حدود
 ۳۰۰زخمی و یک فوتی برجای گذاشت.
پیمان صابریان رئيس مرکز اورژانس
تهران روز شنبه ۲۷آوریل در گفتگو با
رادیو تهران با تایید درگذشت یکی از
هواداران به دلیل اوردوز از مصدوم شدن
 ۲۹۶نفر دیگر از هواداران هم خبر داد.
رئيس مرکز اورژانس تهران در این
خصوص میگوید« :در حاشیه بازی
پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی
 ۲۹۶مصدوم داشتیم که از این تعداد ۴۰
نفر راهی بیمارستان شدند .یک مورد هم
فوتی داشتیم که به علت مصرف مواد
مخدر بوده است».
آقای صابریان با اشاره به ایجاد وقفه
تنفسی در هوادار فوت کرده اضافه
کرد« :این هوادار به دلیل مصرف مواد
مخدر دچار وقفه تنفسی شد و هرچه
تالش کردیم نتوانستیم او را احیا کنیم.

متاسفانه خیلی دیر متوجه این اتفاق
شدیم و با توجه به شلوغی سکوها حتی
اطرافیان او متوجه نشدند بیمار دچار
وقفه تنفسی شده بود».
دیدار حساس تیمهای پرسپولیس تهران
و سپاهان اصفهان با درگیری هواداران
دو تیم حتی پیش از شروع مسابقه به
حاشیه کشیده شد.
محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال
پرسپولیس در این خصوص میگوید:
«طبق توافقی که در جلسه پیش از بازی
با حضور مسئوالن دو تیم و نیروهای
یگان ویژه صورت گرفته بود ،قرار بود ۴
ردیف در طبقه پایین و  ۴ردیف در طبقه
باال به هواداران سپاهان اختصاص داده
شود .اما ما وقتی وارد ورزشگاه شدیم
متوجه شدیم که  ۶ردیف به هواداران
سپاهان در طبقه پایین اختصاص دادهاند.
این ناهماهنگی باعث بروز مشکل در
نظم ورزشگاه شد».

آکیهیتو در قانون اساسی پس از جنگ
جهانی دوم ،امپراتوری را به نهادی
تشریفاتی و بدون قدرت سیاسی
تبدیل کرد.

ازهمــــــــــه جا
ثروت خامنه ای  ۲۰۰میلیارد دالراست

رادیو فردا :
صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق
در فیسبوک در پیامی مدعی شد که
دارایی رهبر جمهوری اسالمی ۲۰۰
میلیارد دالر است.
در این پیام آمده است« :فساد در
جمهوری اسالمی طی  ۴۰سال گذشته
از راس هرم قدرت تا همه اجزای آن
ریشه دوانده و در حالی که بسیاری
از مردم ایران ب ه خاطر وضعیت وخیم
اقتصادی با فقر دست به گریبان
هستند ،تنها داراییهای علی خامنهای
رهبر جمهوری اسالمی به  ۲۰۰میلیارد
دالر میرسد».

انتشار این پیام فیسبوکی به واکن 
ش
برخی از جناحهای عراقی نزدیک به
جمهوری اسالمی دامن زد.
قبال نیز خبرگزاری رویترز در آبانماه
 ۹۲مقالهای از تحقیقات شش ماهه این
غول رسانهای درباره «ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام» ،تنها یکی از
نهادهای تحت نظارت خامنهای،
منتشر کرده و ارزش داراییهای آن را
 ۹۵میلیارد دالر ارزیابی کرده بود.
با این حال رویترز نوشته بود که
«سندی دال بر این که خامنهای
از ثروت ستادش استفاده شخصی
میکند نیافته است».

دکتر خسرو اکمل درگذشت

خسرو اکمل از پایهگذاران حزب
مشروطه ایران و دبیرکل این حزب در
 ۸۴سالگی در واشنگتن درگذشت .
دکتر اکمل آخرین سفیر ایران در

استرالیا و نیوزیلند بود  .او حزب
مشروطه را درغربت پایه گذاری کرد
وخود بیش از  ۲۵سال دبیر کلی آن را
برعهده داشت .

بر اثر انفجار و ریزش یک تونل
کارگاهی در آزادراه تهران  -شمال
واقع در منطقه کندوان تا کنون سه
نفر کشته و هشت نفر مصدوم شدند.
بنا بر اعالم پلیس راه ایران حدود
ساعت  ۸:۵۸دقیقه روز سهشنبه ۱۰
اردیبهشت ،در حوالی سیاه بیشه ،قبل
از پل زنگوله ،در محدوده کارگاهی
یک تونل در آزادراه تهران-شمال
دچار ریزش شده است.
همچنین سخنگوی اورژانس مازندران

یک طلبه درهمدان کشته شد
فرمانده انتظامی استان همدان از ترور
یک طلبه  46ساله در همدان خبر داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر،
شنبه  27آوریل ( 7اردیبهشت) ،یک
طلبه در حوالی مدرسه آخوند همدان
توسط فردی ناشناس مورد سو قصد
قرار گرفت که به گفته شاهدان عینی
این طلبه به ضرب گلوله کشته شده
است.
این طلبه امام جماعت مسجد حاج
کربعلی بود و چندی پیش هم در
حوزه علمیه دامغانی به عنوان مسئول
کتابخانه فعالیت میکرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس،
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان،

یک ساعت بعد از حادثه ،از شناسایی
این ضارب خبر داد و اظهار کرد« :فرد
ضارب پس از پیاده شدن از سواری پژو
 206با اسلحه کالشنیکف به سمت این
طلبه که از حوزه علمیه خارج شده
بود ،تیراندازی کرد و متواری شد».
وی با بیان اینکه ضارب از روی
اطالعات پالک خودرو شناسایی شده
است و تالش برای دستگیری وی ادامه
دارد ،گفت« :البته قاتل در اینستاگرام
خود اعتراف به قتل این طلبه کرده
است».
وی افزود« :خودرویی هم که قاتل از
آن استفاده کرده ،متعلق به خودش
بوده است».

تونلی درراه شمال نزدیکی کندوان ریزش کرد

احتمال میرود تغییراتی در ونزوئال روی دهد
هم اکنون که این سطور را می نویسیم
خبر از ناآرامی ها در ونزوئال میرود و
رئیس جمهور موقت این کشور که این
عنوان را از سوی بسیاری از کشورهای
جهان کسب کرده است از مردم
خواسته است آخرین ضربه هارا بر
حکومت مادورو وارد کنند .آمریکا نیز
اعالم کرده است تا لحظه پیروزی در
کنار مردم ونزوئال ایستاده است .
اخبار ضدو نقیضی می رسد دایر بر
اینکه ارتش به مردم پیوسته است و

ویا کودتایی در ونزوئال صورت گرفته
اما هیچیک ازاین خبرها تأیید نشده
است  .احتمال دارد اکنون که این
خبررا می خوانید همه چیز به حال
عادی برگشته باشد و لی احتمال
ایجاد تغییراتی در اوضاع ونزوئال
بسیار است  .چنانچه ارتش دست از
حمایت مادورو بردارد تغییر رژیم
بدون خونریزی صورت خواهد گرفت.
اما بخشی ازارتش می گوید طبق قانون
اساسی از مادورو حمایت می کند.

به ایسنا گفت که انفجار در داخل
تونل در دست ساخت سبب سوختگی
شدید  ۳نفر و محبوس شدن  ۵نفر در
داخل این تونل شد.
پس از آن اورژانس ایران تایید کرد
که در این حادثه  ۱۱نفر در محل
بودند که تا این لحظه  ۸نفر از آنها
مصدوم شده و سه نفر نیز جان خود
را از دست دادهاند.
هنوز علت وقوع این حادثه اعالم
نشده است.

آزادی

 ۳۰۰زخمی و یک کشته در ورزشگاه آزادی

یورونیوز :آکی هیتو روز سهشنبه ۳۰
آوریل  ۲۰۱۹میالدی پس از  ۳۱سال
از امپراتوری ژاپن کنارهگیری کرد.
وی در سخنرانی پایانی خود ضمن
قدردانی از مردم برای سه دهه حمایت
و پشتیبانی ،آیندهای سرشار از صلح
را برای ژاپن آرزو کرد.
وی بیست و پنجمین امپراتور سلسله
یاماتو بود و در سال  ۱۹۸۹به تخت
نشست .آکیهیتوی  ۸۱ساله اولین
امپراتوری ژاپن در دو قرن اخیر است

که از مقام خود کنارهگیری میکند.
آکی هیتو در سه دهه امپراتوری خود
بر ژاپن به دنبال تسکین خاطرات تلخ
جنگ جهانی دوم برای مردم کشورش
و همچنین کشورهایی بود که در زمان
جنگ توسط ژاپن آسیب دیده بودند.
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صدای آلمان :صدف خادم ،بوکسور
ایرانی ،پس از مسابقه رسمی بوکس
خود در فرانسه از بیم بازداشت شدن
برنامه سفر خود به ایران را لغو کرد.
مدیر رسانهای صدف خادم روز
چهارشنبه  ۲۸فروردین ( ۱۷آوریل)
به خبرگزاری فرانسه گفت که این
بوکسور  ۲۴ساله و مربی او تصمیم
گرفتهاند در فرانسه بمانند و فعال به
ایران بازنگردند.
صدف خادم در شهر رویان فرانسه
در مسابقهای با آن شوان ،بوکسور
فرانسوی ،بر حریف خود غلبه
کرد .او بدین ترتیب نام خود را به
عنوان نخستین بوکسور زن ایرانی
که در مسابقهای رسمی شرکت
کرده است ثبت کرد .این در حالی
است که از زمان پیروزی انقالب
بهمن  ۵۷بدینسو بوکس برای

زنان در ایران ممنوع بوده و آنان
در جمهوری اسالمی حق شرکت در
مسابقات این رشته ورزشی را ندارند.
فدراسیون بوکس ایران دوشنبه
گذشته از خود در مقابل مسابقه صدف
خادم در فرانسه سلب مسئولیت کرده
و اعالم کرده بود که مسئولیت این
اقدام برعهده خود او و برگزارکنندگان
مسابقه است .این فدراسیون با انتشار
بیانیهای اعالم کرده بود که در تمرینها
و برگزاری مسابقه صدف خادم هیچ
نقشی نداشته است.
صدف خادم قرار بود دیروز سهشنبه
به همراه مربیاش راهی ایران شود،
اما نگرانیهای اخیر بر سر احتمال
بازداشت آنها باعث شد که این بوکسور
زن ایرانی ،فعال در پواتیه واقع در غرب
فرانسه ،بماند.

آکی هیتو پادشاه ژاپن استعفاکرد

مصرف بعضی مکمل های گیاهی بدون
خطر می باشند ،وحتی به پیشگیری
ودرمان برخی بیماریها کمک می
کنند ۰برخی مکمل ها زیان آور بوده و
باید از مصرف آنها خودداری کرد:
کاوا)(Piper Methysticum

کاوا ) (Kavaنوعی درخت
فلفل می باشد  ۰ریشه و ساقه
زیرزمینی آن موسوم به ریزم
)(Rhizomeبصورت های مختلف

آزادی

برای درمان هیجانات  ،بی خوابی،
سرطان ،وهیجانات دوران یائسگی
بکلررفته است۰
پژوهش های علمی آشکار ساخت که
کاوا ممکن است به درمان هیجانات
کمک کند  ،ولی بنا به اخطار اداره
ی غذایی و دارویی آمریکا)(FDA
مکمل های کاوا ممکن است موجب
آسیب شدید کبد مانند تورم،
سیروز(تصلب ) ،نارسایی و احتماالً
منجر به مرگ گردند۰
عوارض دیگر کاوا عبارتند از سردرد،
سرگیجه  ،خواب آلودگی  ،تنگی
نفس  ،بی اشتهایی  ،اختالل گوارش
،خون ریزیدرادرار ،واکنش های
آلرژیک و کهیر،نبض سریع  ،طپش
قلب  ،فشارخون باال ،و تغییرات نوار
قلب)0(EKG
کاوا همچنین با بعضی داروها مانند
داروهای ضد بیماری پارکینسون،
داروهای مدر  ،هورمون ها  ،داروهای
ضد درد  ،ضد افسردگی وضد انعقاد
تداخل دارویی دارد۰
فروش کاوا درچند کشور به سبب اثر
سمی آن برروی کبد ممنوع شده
است۰

عملکرد ورزشکاران بکاررفته است
۰ولی پژوهش های علمی خواص
ذکرشده راتأیید نکرده است۰
بین سالهای  ۱۹۹۵و  ۱۹۹۷اداره غذایی
ودارویی آمریکا  FDAبیش از۹۰۰
گزارش مسمومیت با افدرا رادریافت
کرده است۰
عوارض منفی مهم مانند سکته،
حمله قلبی ومرگ ناگهانی در۳۷
مورد گزارش داده شده است  ۰عوارض
دیگر عبارتند از طپش قلب  ،بی نظمی
ضربانات قلب  ،افزایش فشارخون،
انسداد شریان های قلب ،بی خوابی
،توهم  ،قابلیت تحریک  ،یبوست،
مسمومیت کبد  ،بی اشتهایی  ،تهوع،
استفراغ ،نارسایی کلیه وانقباض رحم۰
درسال  ۲۰۰۴اداره مواد غذایی
ودارویی آمریکا فروش فرآورده های
حاوی افدرا را ممنوع کرد۰
پرتقال تلخ)(Citrus Aurantium
پرتقال تلخ یا)(Bitter Orange
درختی است که از روغن آن
دربعضی غذاها  ،مواد آرایشی  ،و
فرآورده های عطر درمانی(Aroma
)Therapyاستفاده می شود این
گیاه  ،برای درمان عوارض سالخوردگی
،بیماریهای قارچی و نقصان فکری
بکار رفته است  ۰پس از ممنوع شدن
مصرف افدرا بسیاری از تهیه کنندگان
مکمل های گیاهی برای کاهش وزن
آغاز به تهیه عصاره پوست پرتقال
تلخ باغلظت باال کردند۰

یوهیمبی

)(Pausinystalia Yohimbe

ازپوست خشک شده این درخت
که دارای ترکیب یوهیمبین
)(Yohimbineمی باشد چای برای
نوشیدن تهیه میگردد ۰عصاره آن نیز
بصورت کپسول وقرص دردسترس می
باشد۰
یوهمبین سبب کاهش فشار خون
وافزایش جریان خون به دستگاه
تناسلی میگردد ۰بطور سنتی برای
افزایش میل جنسی بکاربرده شده است
درحال حاضر یوهمبین برای درمان
ناتوانی جنسی درمردها وافزایش
میل جنسی درزنها بکار میرود۰
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تداخل دارویی:

افدرا)(Ephedra Sinica
ترکیب اصلی افدرا)(Ephedra
افدرین می باشد۰این ترکیب موجب
تحریک اعصاب وقلب میگردد۰
درگذشته افدرا برای کمک به کاهش
وزن  ،بیماری آسم  ،تورم آلرژیک
بینی  ،افزایش انرژی وکمک به

آلکالویید سینفرین)(Synephrine
است اهمیت دارد ،زیرا تأثیر این
آلکالوييدشبیه ماده موجود درافدرا
می باشد
درحال حاضر  ،دلیل کافی که مصرف
پرتقال تلخ از مصرف افدرا سالم
تراست  ،ویا مصرف آن موجب کاهش
وزن بطوردائم می گردد وجود ندارد۰
عوارض جانبی پرتقال تلخ عبارتند
ازضربان سریع قلب  ،افزایش فشار
خون  ،حمله قلبی  ،سردرد ،میگرن،
اشکال در تمرکز فکر  ،نقصان حافظه،
عدم تعادل و افزایش کارتیروئید۰

نوع دارویی آن موسوم به هیدرو کلرید
یوهیمبین برای درمان ناتوانی جنسی
مورد مطالعه قرارگرفته ودرصورتیکه
با نظارت پزشسک مصرف گردد سالم
شناخته شده است۰
ناتوانی جنسی به سبب داروهای
ضد افسردگی وافزایش عملکرد
ورزشکاران نیز از موارد مصرف
یوهیمبین محسوب گردیده است۰
یوهیمبین ممکن است سبب بروز
عوارض نامطلوب وشدید مانند افزایش
فشارخون  ،سرعت ضربانات قلب،
نارسایی کلیه  ،سردرد ،سرگیجه،
لرزش ،اضطراب  ،تهوع  ،استفراغ،
قابلیت تحریک وبی خوابی گردد۰
مصرف زیاده ازحد آن یا در دراز مدت
بسیار خطرناک است0
مقدار یوهیمبین درفرآورده های
موجود بسیار مختلف است  ،وبعضی
ازفرآورده ها دارای مقدار بسیار کمی
از آن هستند۰

آگاهی ازاین امر که پرتقال تلخ حاوی

اگر ازداروهای ضدفشارخون،
وبعضی داروهای ضد افسردگی
استفاده می شود یوهمبین را نباید
مصرف کرد چون تداخل دارویی ایجاد
می شود که برای بدن عوارض زیان
بخشی دارد۰

یکی می گوید من رژیم غذایی دارم
اما اراده ام برای ادامه دادن آن ضعیف
است  .چگونه می توانم نیروی اراده
خودرا تقویت کنم  .اولین قانون در
رژیم گرفتن این است که نیروی اراده
به تنهایی کافی نیست  .پژوهشگران
این موضوع را مورد بررسی خاص
قراردادند .درسال  ۲۰۱۶دریافتند
کسانی که به مدت  ۶هفته تحت
آزمایش تمرین اراده بودند نتوانستند
هیچ پیشرفتی دراین زمینه کسب
کنند .پس باید چه کرد؟ پژوهشگران
می گویند نیروی مغزی خودرا تقویت
کنید فکر کنید و برنامه ریزی کنید
که درچه زمانی باید غذا بخورید .برای
مثال غذاهای بی خاصیت را اصال
درخانه نگهداری نکنید .واگر می
خواهید به رستوران بروید اول منوی
آن رستوران را آنالین چک کنید
وتصمیم بگیرید که کدامیک برای شما
مناسب است تا دررستوران سفارش
دهید.
دیگری می گوید :آیا من واقع ًا قند
زیاد می خورم ؟ بدون اینکه پزشک
شما بداند که رژیم غذایی دارید یانه
پاسخ مثبت است  .هر خوراکی که از
محصوالت فراوری شده می خورید
روی بسته آن را نگاه کنید اگر نوشته
است که شکر به آن اضافه شده آن
را نخورید .بااین حال زیاد نگران قند
موجود درمیوه ها که قند طبیعی است
نباشید .شکربه نان  ،ماست هایی که
طعم میوه دارند و در سوسیس و نظایر
آن وحتی به سوس ساالد افزوده می
شود سعی کنید بیشتر لوبیا و عدسی
بخورید  .آزمایشات درسال ۲۰۱۸
نشان داد کسانی که انواع لوبیا و
عدسی می خورند کمتر در خطر ابتال
به بیماری قند هستند.
بیمار دیگری می گوید من اضافه وزن
زیادی دارم اما بیماری قند ندارم .
متأسفانه پزشک معموال پاسخش به
این مراجعین چنین است که  :متأسفم
وقتی شما اضافه وزن دارید بطور
طبیعی در معرض خطر ابتال به بیماری
قند هستید.وباید مرتب ًا قند خونتان
را چک کنید.نزدیک به یک چهلم
بیماران دیابتی حتی بیماریشان قبل

آنچه باید ردب
اره چا ق

گزارش جدیدی از کلینیک مایو Mayo

از رسیدن به مرحله حاد قابل
تشخیص نبوده است ۰
مراجعه کننده ی دیگری به
پزشک می گوید شکم من
خیلی بزرگ شده آیا باخطر
بیماری مواجه هستم ؟
و پاسخ پزشک مثبت است.
البته چربی هادربدن درهمه جایکسان
نیستند  .درناحیه ی شکم چربی های
زیر جلدی و چربی های داخلی که
معموال اطراف غدد داخلی مانند کلیه
وریه وسایر اندامهارا گرفته اند خطر
بزرگی برای افزایش فشارخون بیمار
ند  .سعی کنید  ۵درصد وزن بدن
خودرا کم کنید وببینید درناحیه شکم
تغییری حاصل می شود یانه ؟ وقتی از
وزن بدن خود می کاهید در همه نقاط
بدن مقداری چربی از دست می دهید.
بیمار دیگری به پزشک می گوید هیچ
چیز نمی تواند عادت آخر شب من
را برای خوردن غذا و نوشیدن چای
یاقهوه متوقف کند .چه باید بکنم ؟
پزشک میگوید یک فنجان چای سبز
یا چای معمولی را اول شب بنوشید.
پژوهشی که در نشریه موادغذایی
آمریکا صورت گرفت نشان داد که
نوشیدن چای دراول شب می تواند
میل به غذاخوردن را کاهش دهدو
عالوه بر این به خواب بیمار نیز کمک
کند.
مراجعه کننده دیگری از پزشک خود
می پرسد :ازکجا می توانم بدانم که
شکم و اعضای داخلی من سالمند و
خوب به وظیفه خود عمل می کنند.؟
پاسخ پزشک این است که  :هیچ راهی
برای مطمئن کردن شما وجود ندارد اما
روش هایی وجوددارد که می توانید با
پیروی ازآن روشها دل وروده وشکم
خودرا سالم نگهدارید.در روده های
ما چند تریلیون باکتری وجوددارد
واکنون مشخص شده است که مجموعه
این باکتری ها می تواند اثرات مختلفی
برسالمتی ما داشته باشد .درست است
که با یک آزمایش ساده مدفوع می
توان تاحدی مشکالت روده هارا
بررسی کرد اما هنوز کارهای مهمتری
برای سالم نگهداشتن روده ها و اعضای
داخلی می توان انجام داد .مهمترین

آن ورزش کردن و ایجاد تحرک و
جنبش است .پرهیز کردن از خوردن
غذاهلی کنسرو شده است و برعکس ،
روی آوردن به میوه ها  ،سبزیها  ،و
حبوبات سرشار ازفایبر است .
بیمار دیگری به پزشک خود می گوید
من رژیم غذایی گرفتم و وزن بدنم
کاهش یافت اما حس می کنم بدنم شل
و وارفته شده است  .چه عاملی باعث
این پدیده شده است ؟
پزشک پاسخ این سئوال را خوب می
داند ومیگوید :شما احتماال چیزهایی
را ازدست داده اید که نباید ازدست
می دادید  .بعبارت دیگر افرادی که
باالی  ۵۰سال دارند وقتی وزن بدنشان
را کاهش می دهند همزمان با ازدست
دادن چر بی ماهیچه های آنها نیز رو
به کاهش می نهد .واین خوب نیست .
چرا که ازدست دادن ماهیچه به
معنی کم کردن سرعت متابولیسم
بدن است و شمارا ُشل و وارفته می
کند که همین حالت باعث چاق شدن
زیادتر شما درآینده خواهدشد.و با
کندشدن فعالیتهای بدنی جسم شما
نیز سالمتی خودرا ازدست می دهد.
هرنوع رژیم غذایی که می گیرید باید
به اندازه کافی پروتئین درخود داشته

باشد تا بتواند ماهیچه های شمارا
خوب نگهداری کند .یک تحقیق که
برروی  ۲۹۰۰نفر از افراد بالغ صورت
گرفت نشان داد که افراد ُمسن تر که
پروتئین بیشتری مصرف کرده بودند ،
 30درصد کمتر از کسانی که پروتئین
کمتر خورده بودند در معرض ابتال به
اختالالت فیزیکی قرارگرفتند .پس
بنابراین همیشه هم نخوردن زیاد
مفید نیست  .باید رژیم غذایی کاملی
را انتخاب کرد .بسیاری از کارشناسان
مواد غذایی امروز توصیه می کنند که
بزرگساالن باید درهروعده غذایی
خود  ۲۵تا  ۳۰گرم پروتئین مصرف
کنند بویژه باصبحانه باید این مقدار
پروتئین مصرف شود .و دربین وعده
های غذایی نیز باید از تنقالت سرشار
از پروتئین مانند حبوبات و گردو و
فندق و بادام استفاده کرد .بویژه
دردوران نقاهت پس از عمل جراحی
این نکته را باید رعایت کنید
باهمه اینها شماهم اگر مشکل اضافه
وزن دارید حتما با پزشک خود تماس
بگیرید وبدستورات او عمل کنید.
شادو تندرست باشید.

آزادی

مکمل های گیاهی که باید از مصرف آنها احتراز کرد

شماره  -۱۱۲سال دهم صفحه 31

دکترهمایون آرام -نیویورک

*بعضی برای الغرشدن رژیم می گیرند اما از
نیروی اراده برخوردارنیستند.
* برخی باوردارند که کمی چاقند اما هیچ
نشانه ای از بیماری قند درآنها نیست .
* عده ای از شکم بزرگ خود نگرانند که مبادا
باعث بیماری آنهاشود.
آیا واقع ًا چاقی باعث بیماری می شود؟

دان ید
یب

آزادی

اوایل سال  ۱۹۷۹دراجرای فرمان
همایونی قرارشد سفرا ورؤسای
نمایندگی هایس سیاسی که به
مأموریت ثابت چهارساله اعزام
می شوند  ،قبل از عزیمت به محل
مأموریت  ،آنها را با هواپیما به آبادان
ببرند واز خرمشهر با یک ناوچه
کوچک سراسر اروند رود وسواحل
مرزی کشور عراق را بازدید کنند،
سپس با ناوچه ای بزرگتر  ،از جزایر
کیش  ،ابوموسی  ،تنب کوچک
وبزرگ دیدن نمایند۰تادرمذاکرات
سیاسی آمادگی ذهنی بیشتری داشته
باشند۰
این برنامه با پذیرایی شایان نیروی
دریایی انجام شد  ۰میزبان ظرف سه
روز سنگ تمام گذاشت  ۰درجزیره
کیش که با صرف میلیاردها ریال
تأسیسات مدرن وآبرومندی ایجاد
شده است  ،گذشته از هتل وکازینو
تعدادی آهو جلب توجه می کردکه
آزادانه درگردش بودندوآب نیلگون
اطراف جزیره واقعا ًزیبا ودیدنی
مینمود۰
درجزیره ی تنب کوچک از ناو پیاده
نشدیم چون گفتند پراز مار است واز
ترس مارها هیچگونه تأسیساتی درآن
چزیره ی متروکه رپا نشده است۰
درجزیره ی ابو موسی که دولت
ایران یک پاسگاه کوچک در آنجا
دارد از مهماندار خود خواهش
کردم مرا به بازار ببرد که از آنجا
یک رادیوی ترانزیستوری خریداری
کنم  ۰میهماندار در جوابم گفت
که بازاری نیست فقط چند عرب
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درگوشه ای نشسته قلیان می کشند
وسیگار» کمل «و » وینستون «می
فروشند ۰معهذا می توانیم برویم۰
همانطور که میهماندار وراهنما گفته
بود بازاری نبود  ۰فقط چند عرب
بساطی جلوی خود پهن کرده بودند
که چیزی که قابل خرید باشد
نداشتند۰
آنچه در آن میان توجه مرا بخود جلب
کرد واز پرویز عدل که بعنوان سفیر
در کانادا تعیین شده بود خواهش
کردم آنرا ببیند  ،قطعه سیاهرنگی بود
که در جلوی پیشخوان یک فروشنده
بود۰
ازفروشنده پرسیدم این چیست ؟
جوابم داد شیرینی۰
پرسیدم چرا سیاه است ؟
گفت  :آقا مگس ها رویش نشسته اند۰
گفتم چرا با بادبزنی که دردست
داری آنهارا نمی زنی ؟
وقتی فروشنده دید انگشت بدهان
وهاج وواج مانده ام  ،مراازنگرانی
بیرون آوردوگفت  ،آقاجان این
مگس ها باندازه شکمشان خورده اند
وسیرندوخوابند ۰من اگر آنهارابزنم
می پرند  ،میروند وتعدادی دیگر
مگس های گرسنه جای آنهارا
خواهند گرفت وشروع به خوردن می
کنند ودیگر تا عصر چیزی از شیرینی
باقی نمی ماند۰۰۰
آن روز از حرفهای شیرینی فروش
جزیره ی ابوموسی چیزی نفهمیدم
ولی چند ماه بعد که من باعنوان
کاردار درصوفیا وپرویز عدل در
اوتاوا بود  ،توفان انقالب مگسهای
خواب آلود برروی سفره ی
گسترده ی ایران را پرداد وبجای
آنها مگسهایی برروی این خوان
نشستند که سیری ناپذیرند۰

اندر فواید خونسردی

مراکش که نام غلطی است از کشور
پادشاهی مغرب ومراکش استانی
است درغرب آن کشور که جاذبه ی
توریستی آن ازسایر نقاط بیشتر
است  ۰کشور مغرب واقعا ًبهشت
شمال آفریقاست  ۰درشهر رباط،
طنجه  ،فاس  ،کازابالنکا  ،درختهای
اطراف خیابانها نارنج وپرتقال است
وبوی بهار نارنج همه ی عابرین را
مست می کند ۰از آشوب وخون
وآتش که درالجزایر غوغا می کند
در مراکش خبری نیست  ۰درسایه ی
قدرت شاه  ،کشور امن وامان بود
وصدای جنبنده ای شنیده نمی شد۰
آن روزها که ما درمراکش بودیم تنها
مخالف دولت که بعضی اوقات انتقاد
میکرد عالء الفاسی بود که باروزنامه
ای که دراختیارداشت مسائلی
را مطرح میکرد که تقریبا ًبی اثر
بود۰۰۰
روابط دوستانه ی سلطان حسن
وشاهنشاه ایران بحدی بود که سد
عظیم آیت عادل به هزینه ی دولت
ایران پرمغرب ساخته شد وسپهبد
حجت ) که خود زمانی فرمانده
دانشکده افسری ایران بود (با یک تیم
نظامی  ،مدرنترین دانشکده افسری را
درمراکش ایجاد کردند۰
هنگامی که سلطان حسن  ،از مسافرت
به پاریس به رباط باز می گشت وقتی
هواپیمای حامل سلطان وارد حریم
هوایی مغرب شد پنج هواپیمای
جت متعلق به نیروی هوایی مغرب
درارتفاع بیست وپنج هزارپایی ظاهراً
جهت اسکورت نزدیک هواپیمای
اختصاصی قرار گرفتند که ناگاه

تمبری که درزمان سفر پادشاه مراکش به
ایران توسط پست ایران انتشاریافت

نزدیک ترین جت فانتوم شروع به
تیراندازی کرد ورگبار مسلسل بدنه
هواپیمای حامل سلطان را سوراخ
سوراخ کرد۰
سلطان حسن که فورا ًمتوجه شد
سوء قصدی علیه جان او ترتیب داده
اند وارد کابین هواپیماشدوبه خلبان
فرمان داد این پیام را برای خلبانان
هواپیماهای اسکورت مخابره نماید:
منکاپیتانهواپیماهستم،اعلیحضرت
بااولین رگبار کشته شدند ،دیگر
تیراندازی نکنید بگذارید هواپیما
که مال ملت است صحیح وسالم
درفرودگاه رباط بزمین بنشیند ۰،چند
لحظه بعد فرمان دوم ملک حسن به
این شرح صادرشد:
برج مراقبت فرودگاه رباط:
هواپیماهای اسکورت درآسمان به
هواپیمای سلطان تیراندازی کرده اند،
به آنان گفته شد که سلطان کشته شده
ولی شما بدانید که شاه صحیح وسالم
است  ،بمحض اینکه هواپیماهای
جت اسکورت بزمین نشستند هر پنج
خلبان را باز داشت نمایید ۰۰۰سلطان
حسن که خونسردی خودرا حفظ
کرده بود به قصر خودرفت وکودتا
کنندگان بازداشت واعدام شدند۰

آشنائی با طب سنتى ايران

در ادامه مطالب گذشته وبررسی شش اصل
ضروری حیات و زندگی سالم در این مقاله
به بحث در مورد حرکت وسکون خواهیم
پرداخت.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
(اقبال الهوری)
زندگی حرکت و حرکت زندگیست ،
انسان در هر لحظه یا در حال انجام حرکات
ارادی است ویا حرکات غیر ارادی انجام
میدهد  .تمامی حر کات حرارت را
افزایش داده موجب کاهش رطوبت بدن
میگردندواستراحت ضمن باز گرداندن
رطوبت های بدن قوای الزم را برای حرکات
بعدی فراهم میسازد  .حرکت بیش از اندازه
وتکرار آن هم میتواند زمینه ساز بسیاری
از بیماریها شود چرا که حرکات با تکرار
زیاد با مصرف انرژی موجب تخلیه حرارت
میگردد ودر طی زمان فرد را دچار سردی
وخشکیومستعد بیماریهای سرد می سازد .
افراد مختلف نیازهای متفاوتی به فعالیت
واستراحت دارند ورعایت تعادل حرکت
وسکون با توجه به وضعیت مزاجی فرد
ضروری می باشد .افراد صفراوی بهتر
است فعالیت کمتری داشته استراحت
کافی را فراموش نکنند .بلغمی ها باید
سعی کنند فعالیت بیشتری داشته باشند
تا از تجمع رطوبت ها در بدن جلوگیری
نمایند.برای دمویها حرکت خوب است
تنبلی را از آنها دور میکند وسوداوی
ها باید استراحت کافی همراه با فعالیت
مناسب جهت ایجاد تعادل الزم داشته باشند.

زمانفعالیت:
در تابستان بهتر است فعالیت را کاهش داد
ودر پاییزو زمستان حرکت و ورزش را
بیشتر نمود .
در فصل بهار فعالیت بدنی باید در حد متوسط
باشدواگر فعالیت وورزش سنگین انجام شود
گرمای زیادی در بدن تولید شده که موجب
حرکت خلط های فاسد در بدن خواهد شد
به عالوه فعالیت بدنی کم هم بی فایده است .
ورزش به حرکات ارادی اطالق میشود که
عمق وتعداد تنفس را افزایش میدهد شاید
باور این مطلب سخت باشد که حکیم ابوعلی
سینادرهزارسالپیشمهمترینتدبیردرحفظ
سالمتی را ورزش دانسته وبعد به اصالح تغذیه
وخواب وموارد دیگر اشاره کرده است .

برخی از آلودگیهایی که در بدن باقی
میماند طبیعت نمی تواند آنها را دفع کند
،ورزش وتحرک وفعالیت بدنی به دفع این
سموم کمک میکند .
فواید ورزش عبارت است از گرمی بخشی
به بدن  ،دفع مواد زاید ازطریق منافذ بدن
(عرق و)...تقویت هضم غذا در معده
وتقویت اعصاب همراه با افزایش نشاط
نوع ومیزان ورزش براساس سن  ،جنس  ،مزاج
و فصل و سایر عوامل فردی تعیین میشود
زمان مناسب برای ورزش  :باید در نظر داشت
که ،ورزش بعد از غذا خوردن  ،در زمان
گرسنگی ودر هوای گرم مناسب نیست.
باید حداقل سه ساعت بعد از صرف غذا به
ورزش پرداخت زیرا بعداز صرف غذا برای
هضم وجذب غذا خون زیادی در دستگاه
گوارش وجود خواهد داشت وفعالیت بدنی
موجب میشود خون برای رساندن اکسیژن
به عضالت رفته وخون رسانی کم دستگاه
گوارش موجب اختالل در دستگاه گوارش ،
دل درد ویبوست می شود .پس ازیکساعت
ونیم مصرف کربوهیدرات و پس ازسه
ساعت مصرف چربی وپروتیین میتوان به
ورزش پرداخت.
ورزش مناسب :در گذشته به ورزش هایی از

جمله شنا  ،وپیاده روی،دویدنواسب سواری
تاکید بیشتری شده حتی به شنیدن صوت
دلنشین وآواز خواندن هم اشاره شده است.

سن و ورزش:
به عقیده حکما ورزش در هر سنی ضروری
است ،ولی در سن کودکی ضرورت قوی
تری برای ورزش وفعالیت بدنی وجود
دارد چرا که کودکان در سن رشد و نمو
هستند انجام ورزش برای تکمیل فرآیند
رشد اعضای مختلف وتقویت خون رسانی به
آنها الزم است.امور مختلف در بزرگسالی در
کودکی بنا نهاده میشودواشکاالت موجود در
این دوره سنی در بزرگسالی به وضوح خود
را بروز می دهند وبهتر است کودکان حداقل
چهار ساعت در روز به ورزش وفعالیت
جسمی خسته کننده در هوای آزاد بپردازند .
اما ورزش های نامناسب قدرتی میتواند
اثرات نامطلوب داشته از جمله باعث کاهش
رشد طولیقد شود .اما دویدن وجهیدن در
سنین پایین عالوه بر تخلیه انرژی به طور
صحیح موجب سالمتی ونشاط در کودکان
میشود.مسابقات ورزشی را میتوان از
سن هیجده سالگی شروع کرد تا باخت

ویافعالیت زیاده از حد برای دیده شدن در
نوجوانان باعث آسیب ودلزدگی از ورزش
نشود .جوانان باید روی پرورش عضالت
تمرکز کنند تا در سنین باال تر دچار رخوت
وسستینگردند.
از سنین چهل سالگی به بعد نباید به ورزش
های سخت وسنگین وطوالنی پرداخت واز
خسته شدن باید پرهیز کرد همچنین ورزش
هایی که احتیاج به سرعت دارند باید ترک
شوند چراکه ممکن است به قلب فشار زیادی
وارد نمایند  .ورزشو حرکت موجب عقب
انداختن دوران پیری میشودسالمندانی که
ورزش می کنند از سالمتی  ،نشاط وامید به
زندگی بیشتری بر خوردار می باشند.ویکی
از راههای پیشگیری از اختالالت دوران
سالمندی  ،تمرینات ورزشی مناسب مانند
شنا  ،وپیاده روی است.
افراط در ورزش باعث عوارض نامطلوب آن
مانندخستگی  ،احساس درد در بدن ،تغییر
خلقخو وناراحتی قلبی و عروقی میگردد.
برای شروع ورزش ابتدا باید بدن را
باحرکات کششی ونرمشی گرم نمود
وبعد از ورزش باید استراحت فعال داشت
وبه طور ناگهانی ورزش قطع نشودبایدبه
دویدن نرم وحرکات کششی ومناسب
ادامه داد تاضربان قلب عادی شود .
امیدوارم که بحث حرکت وسکون وورزش
شامل مطالب مفیدی باشد که مورد توجه قرار
ادامه دارد
گیرد.

آزادی

شیرینی فروش
جزیره ابوموسی

گ
گ
وان و ن

دکتر سیمین ملک افضلی
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ناصرامینی  -پاریس

بیژن سمندر

رفتم هک رفتم

چوباد ازاین چمن رفتم که رفتم
چو بوی نسترن  ،رفتم که رفتم
اگــــر ناز تو پایانی ندارد
خداحافظ که من رفتم که رفتم

رـهگذر

مساـفر

ُخردو خراب وخسته وخاموش
با چوبدست دغدغه در مشت
درجامـــه ی سیاه مصیبت
آیا در این دیار کسی هست
آبی زند بر آتشم از مهـر
بنوازدم به دست عطوفت
افـــراسیاب می رسد ازپی
می آیم از نهــــایت غربت

می آیم از بالد سیه پوش
با کوله بار دلهره بر دوش
تاریک ودل گرفته ومغشوش
تا وا کند بروی من آغوش؟
جامی دهد به من که هال نوش!
یادی کنــــد زیار فراموش
لرزد دلم به جان سیاووش
ُخردو خراب وخسته وخاموش

آزادی

آبتین ِآبتین)ح ۰بنی جمالی(
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ژمده

صدای دینگ ودینگ ساز میآیه
دمِ صبحی ب ِ ِهم قاصد خبرداد

بو گلهای قشنگ ناز میآیه
یارُم این هفته از شیراز میایه

سعدی شیرازی

عشق بی زوال

آسوده خاطرم که تو در خاطرمنی
گرتاج می فرستی وگر تیغ می زنی
ما خوشه چین خرمن ارباب دولتیم
باری نگه کن ای که خداوند خرمنی
گیرم که برکنی دل سنگین زمهرمن
مهــرازدلم چگونه توانی که برکنی
بحکم آنک
این عشق رازوال نباشد
ِ
ماپاک دیده ایم وتو پاکیزه دامنی
ازمن گمان مبر که بیاید خالف دوست
ور متفق شوند جهانی به دشمنی
«سعدی»چو زورمی نتوان کرد الزم است
باسخت بازوان بضرورت فروتنی

جهانگیر صداقت فر

من تورا،

عمران صالحی

بی مانند
مظهر زیبایی،

به کدامین غزل ناب،
زدیوان کدام عاشق دلباخته ی پاک
به کدامین گل وحشی که نروییده زخاک؟
من تورا،
ای همه خوبی،
تو که از تیره ی خوبان خداوندی
تویکی یک دانه
تو یکی دردانه،
توکه بی مانندی

بی گذرانهم سفر

به چه مانند کنم ؟

به که مانند کنم؟

لب مرز می رفتم،
خاک را رود دوقسمت می کرد:
این طرف مابودیم،
آن طرف آنها
دیده بانان سربرجی از دور
ناظرمابودند
ومن بهت زده  ،ناظر گنجشکانی
که همه،
بی گذرنامه سفر می کردند۰
محمد زُهری

ردوازه ی بیداری

شبی از شب ها،
گذری بود مرا به باغ خوابی
که تو درآن گلی بودی
حیف این باغ۰۰۰رهی داشت به دروازه ی بیداری

آزادی

محمد ذکایی»هومن«

تومست ِهرشبه هشدار !گزمه بیداراست
مجال قافیه تنگ است  ،حرف بسیاراست
بهار ْنامده  ،باغ از شکوفه  ،خـــالی کرد
نگفت حرفی ونشنید ،این چه دیداراست؟
دهان غنچه زحیرت گشوده می مان َد
از آنکه شعبده ها با نسیم عیار است
شکنجه ی تو نباشد شکنج مویت هست

برای مرگ  ،وسایل نه کم درانباراست
چو با رقیب به خلوت نشست و عهد شکست
جمال یار اگر گل  ،به چشم من خار است!
اگرچه توبه شکستم  ،دوباره می گویم
زعشق توبه ! همین دفعه آخرین باراست
متاع ما همــــــه این بود اگر کهن یانو
درازدحام شمایان که جمعه بازار است

علیرضا طبایی

شعر من کوچه پیچاپیچی است
کوچه باغی است،
که تنها یک شب،
تو ازاین کوچه گذشتی آرام،
تو ازاین کوچه گذشتی مغرور،
سالها می گذرد۰۰۰
لیک ای رهگذر یک شبه ی کوچه ی من
جای پای تو ،دراین کوچه به جا مانده هنور

ـغزل
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ردرپند ی روزغل

منوچهر نیستانی

آزادی
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دلشوره ی عجیبی از آینده ای نامعلوم
داشتم،با خودمیگفتم چگونه می توانی
برای رسیدن به وصال نازنین،چهارسال
تاب بیاوری،چگونه می توانی دوره ی
دانشکده را باخیالی آسوده به انجام
برسانی؟گاه به خود نهیب می زدم که
پسر کمی بردبارباش،بی تابی توازبرای
چیست ؟همانگونه که گفته بودی درهر
فرصتی که دست بدهد،به دیدارش
برو ...اما حال من درست شبیهِ کوه
آتشفشانی بود که آتشی راسالهادردل
خودداشته وآنگاه دریک لحظه زمین
را می شکافد وهرچه سنگ وخاک
وموادمذاب که برسرراهش قرار
گرفته باشد ،باقدرت مهارنشدنی
به هوا وپیرامون خودپرتاب میکند
،دلسوزیها وسپس مهرسالهای کودکی
ونوجوانی به ویژه عشق یکی دوسال
اخیرم نسبت به او ودغدغه ی عدم
امکان رسیدن به وصالش،آتش
درونم را چون آتشفشانی بیکباره
بیرون می ریخت وهیچ اندرز وندای
دلسوزانه ی گاهگاهی درونم نمی
توانست جلوی این آتشفشان
وناآرامی خیالم رابگیرد،حال عجیبی
پیداکرده بودم،گاه باخود می گفتم
نکند ازآنجا که نازنین ازدیدار ونوازش
پدرانه ومادرانه محروم بوده است
وطبیعت ًاازاین بابت دچار کمبودهایی
است،این کمبودهادرآینده درطرز
رفتار ومنش او اثر گذار باشدو...
این آشفته خیالیهاکم کم درمن
شک وتردیدهایی به وجودمی آورد
ومراسخت نگران می ساخت وهر قدر
این شک وتردیدهافزونی می یافت
آتش عشقم نسبت به او بیشتر زبانه
می کشیدوپُرسوزترمیشد!
باهمه ی پشتگرمی ها
که
رفاهی
ومهربانیهاوامکانات
پدرم دراختیارمن می گذاشت واز
برادرم می دیدم ،به خاطردوری
ازنازنین،شادنبودم،برادرم از چهره ی
غم آلودم بسیاررنج می بُرد وناراحت
بود،بارها ازمن خواسته بود علت
گرفتگی وغمم رابااودرمیان بگذارم
تاراه وچاره ای برای رفع مشکل من

بیابد ،اما درآن زمان نمی خواستم
کسی ازآنچه که برمن میگذردآگاه
شود،حال که به آن روزها می اندیشم
به نادرست بودن رفتارم نسبت به برادر
غمخوارم اقرار میکنم،درسال نخست
ورودم به دانشگاه ،به اومی گفتم نگران
درسهایم هستم تانکند باامتیازات
خوب قبول نشوم،امازمانیکه سال
نخست را باهمه ی دلمشغولی بانمرات
عالی گذراندم،چنین بهانه ای توجیه
گرنبودلذا بهانه های دیگری را عنوان
می کردم.
چندروز پس از ورودم به
تهران ونام نویسی دردانشگاه،
گفتند،دانشکده ی فنی برای آغاز به
کار،هنوز آمادگی نداردوازداشجویان
این دانشکده خواسته شده بود ده
روز دیگرمراجعه کنند،بااین خبرگویی
دنیایی را به من بخشیده اند،به برادرم
گفتم ترجیح میدهم بجای ماندن
درتهران،دراین فرصت ده روزه نزدپدر
ومادرباشم،برادرم پرسید چرا به این
زودی،هنوز چندروزی بیش نیست که
به تهران آمده ای!؟ گفتم دلم برای
پدرومادر تنگ شده است،می خواهم
هرچه بیشتر نزد آنان باشم.
باتعجب پرسید :توکه اینقدرها
بچه ننه نبودی،آیا مسأله ی دیگری
درکاراست ودیدن پدرومادرآنهم درپی
چندروز دوری ازآنان،بهانه!؟
گفتم :نه ،چه مسأله ای به
جز دیدارپدرومادر می تواند بوده
باشد،چرا باید این ده روزرادراینجا به
یل ّلی وت ّللی بگذرانم؟ اگر می توانی
ومی خواهی توهم بامن بیا،باهم که
باشیم خوشتر میگذرد،ولی اوکه دل به
عشق آن دختر همدوره ای اش بسته
بود ودوری اورا تاب نمی آورد،تعطیل
نبودن دانشکده ی حقوق را بهانه
کردوعذر خواست.
مادرم بادیدن من باتعجب آمیخته
به خوشحالی پرسید :چطورشد به
این زودی برگشتی!؟ اورا بوسیدم
وگفتم:چون دانشکده ی ما ده روز
دیگر گشایش خواهدیافت،ازاین
رولزومی نداشت درتهران باشم واین

قسمت دوازدهم
چندروز از غذاهای دست پخت ولذیذ
مادرجان بهره نبرم!
بالبخند گفت:ای ناقال خوب بلدی
با چرب زبانی بهانه بیاوری!
مادرم را رهاکردم وبه سراغ
خدیجه بانورفتم وازاوخواستم تا به
منزل حاج آحسن برود وآمدنم را به
آگاهی نازنین برساند تا اگر درباره ی
دروس خود پرسشی داردمی تواند به
منزل ما بیاید،واین یک روال معمولی
بود که در گذشته نیزگاه به همین
ترتیب انجام میشد،بنابراین پیام من
به نازنین ُشبهه برانگیز نبود،به ویژه که
درروز حرکتم به تهران درحضور همه
ی بدرقه کنندگان به او گفته بودم که
نگران درسهایش نباشد،درهر فرصتی
که دست بدهد برای دیدن پدرومادرم
خواهم آمد،آنگاه اگر پرسشی دارد می
تواند به من مراجعه کند .
نازنین پیام دادکه امروز مزاحم
نمی شوم چراکه ازراه آمده ای ونیازبه
استراحت داری،بعدازظهرفردا خواهم
آمد وچندپرسش دارم ،چه خوب که
برگشتی ،او ضمن ًا به خدیجه خانم
گفت که به آقاهوتن بگو رسیدن بخیر!
من که بیصبرانه مشتاق
دیدارش بودم ومراجعت من به همین
خاطربود،ازدریافت این پیام تولب
رفتم وناراحت شدم،چراکه براین
انتظار بودم که یکی دوساعت بعداورا
در کنار خود به بینم.
من که عصرآن روزازراه رسیده
بودم ،با همه ی خستگی ونیاز به
خواب ،تاپاسی از شب خوابم نبرد،
همه اش به فکرپیام او بودم،دلم
می خواست بادریافت پیام من،چون
کبوتری بال می گشودوبالفاصله به
دیدار من می آمد.
عصرروزبعد،وجیه تر وبرازنده تر
ازپیش ،به خانه ی ماآمد ومن از پشت
پنجره ی اتاقم دیدم که طبق معمول
ابتدابه سراغ مادرم رفت وبه او سالم
گفت وپس ازاحوالپرسی گفت:اجازه می
دهید نزد آقاهوتن بروم،چندپرسش
درباره ی دروسم دارم،کتابهای سال

آزادی

د ختر آ قا گفت  :با و ر کنید آ نقد ر ها
مهرآقاهوتن دردل مان جاگرفته
که اگر به خاطر بعضی مالحظات
نبودمنهم گریه می کردم ،آنگاه خود
بی اختیارگریست!
دراین لحظه دیدم همه ی
بدرقه کنندگان نیز به گریه افتاده اند
واتوبوس درمیان گریه ی آنان براه
افتاد،پشت سرم رانگاه می کردم،می
دیدم همه ی بدرقه کنندگان دستهای
شان را به عالمت خداحافظی تکان
می دادندکه دستهای ظریف وزیبای
نازنین جلوه وحدیث دیگری داشت و
این دستهاتا لحظه ایکه اتوبوس درپیچ
وخمی از نظرآنان ناپدیدشد،همچنان
درحال تکان خوردن بود.
پس از شش ساعت به تهران
رسیدم،سوار تاکسی شدم وبه منزل
برادرم هوشنگ که دوسال پیش برای
ادامه ی تحصیالت دررشته ی حقوق
قضایی به تهران آمده بودودرخانه ی
نسبت ًا کوچکی دریکی از خیابانهای
نزدیک دانشگاه که پدرم دردو
سال پیش برای سکونت ماخریده
بود،زندگی میکرد ،رسیدم.
برادرم درانتظارآمدنم بود،اودوسال
از من بزرگتروبرادری بسیاردلسوز
ومهربان بودوتا زمانیکه ازدواج نکرده
بود،باهم زندگی می کردیم ومن چه
خاطرات خوشی ازآن روزهادارم.
سه سال بابرادرم دراین خانه
زندگی کردم ،او پس از دریافت
دانشنامه و استخدام در وزارت
دادگستری بادخترخانمی از خانواده ی
سرشناس که همدوره اش دردانشکده ی
حقوق بود،ازدواج کردومن تنهاماندم
ولی رابطه ی گرمش بامن همچنان
وپدر
همسربرادرم
برقراربود،
ومادراونیزنسبت به من احترام ومح ّبت
ویژه داشتند ،درباره ی عروسی برادرم
درآینده ،اشاره خواهم کرد.
اززمانیکه ازنازنین دورشدم
وبه تهران رفتم،باآنکه باهم قول
وقرار محکم به قیدشرف ووجدان
بیدار بسته بودیم وخیالم از سوی
نازنین میبایست آسوده می بود،ولی

نی
انز ن
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از :ک  -هومان

چهارم را خریده ام،بعضی درسها به
نظرم َک َمکی سخت آمد،چه خوب
شد که آقاهوتن برگشت و مادرم
اورا بوسیدوگفت :بروعزیزم،هوتن
درانتظارتواست،درحالیکه پشت میز
کارم نشسته واخمهایم را گره کرده
بودم،او پس از چندضربه زدن به
در،واردشدوسالم کردوگفت :رسیدن
بخیر،سپس افزود،آقای دبیر تورا
هیچگاه با چنین ژست وقیافه ندیده
بودم!چطورشد که به این زودی
برگشتی،اگرچه ازدیدنت بسیار
خوشحالم؟
بدون آنکه تعارف کنم که
بنشیند،گفتم:اگرازآمدنم خوشحال
بودی آن پیام سرد را نمی دادی.
تبسم
نازنین همچنان که
ّ
برلب داشت گفت:اجازه می دهی
بنشینم،ضمن ًا عاشق اینگونه بامعشوق
رقتارنمی کند.
گفتم :عشق وعاشقی
ماهنوزچندروز بیش نگذشته ریشش
درآمده است!
گفت :ازاین کنایه سردرنمی
آورم،باچندروز رفتن به تهران،آیا
انسان اینقدر عوض می شود وعاشق
بی قرارجگرسوخته به یک انسان اخمو
وکنایه پردازبابرخورد سرد بدل می
شود!؟
گفتم اقامت چندروزه درتهران
مراعوض نکرده،بلکه ازپیام سرد
توناراحتم.
اخیرم،تبسم
سخنان
باشنیدن
اوکه
ّ
ازلبانش زایل وچهره اش درهم شده
بود،باتعجب پرسید:پیام سردمن وباز
تکرارکرد،پیام سرد من!؟
ــ آری پیام سردتو.
ــ کدام پیام سرد!؟
ــ دیروز به محض
رسیدن،ازتو خواسته بودم به
منزل مابیایی،چرانیامدی،آیا همین
رفتارتو،دلیل سردشدنت نیست؟
ــ بامالیمت گفت:معلوم
میشودمرابه درستی نشناخته ای،
بارهااز هوشمندی وذکاوتم اشاره می
کردی وآفرین می گفتی،حال می بینم
که همه ی آن تعریف وتمجیدها برای
خوش آمدنم بود،نه ابرازیک واقع ّیت!
ــ دروغ نگفته بودم،آنچه که
گفته ام ،حقیقت بود.
ــ اگر این چنین است چرادرباره ی
نیامدن دیروزم به منزل شما،توجه به
هوشم نکردی،آیافکرنکردی به محض
دریافت پیام تو،درحالیکه هرانسان
دوکالس درس خوانده میداند مسافری
که ازبامداد درراه هست وپس از ساعتها
تحمل ناراحتی های راه زمانیکه به
مقصدمی رسدوقاعدت ًا خسته است
وباید استراحت کند،درست نیست
که من به عنوان فراگیری درس نزد

اوبروم،آیا این کار عاقالنه است وعجله
برای دیدن توشک برانگیز نیست
وراز ماراآشکار نخواهد ساخت؟من
مادرتورا بانوی باهوشی یافتم،اگرچه
اصوالً خانم هانسبت به اینگونه مسایل
یعنی رابطه ی پسران بادختران بسیار
دقیق وتیزبین می باشند،اما شهربانو
خانم با چند امتیاز بیشتر ،خیلی
زودترمی تواندازاین بی تابی ها پی
به راز نهفته ی ماببرد،چون تو توصیه
درکتمان داستان ما کرده بودی،رعایت
احتیاط راالزم دیدم،اینک که علت
نیامدنم رادانستی بفرما عیب کارم
درکجابود؟ این کارمن نشان میدهد
که آمدنم امروزم به منزل شما،تنها به
خاطر آموختن درس است نه چیزدیگر،
بهتراست درشرایط کنونی کمی
خوددار باشیم وبی تابی از خودنشان
ندهیم ،عمده عهدوپیمانی است که
باهم بسته ایم،حال چه می فرمایی؟
ازشدت شرمندگی وداوری عجوالنه ام،
آرنج دستهایم راروی میز کارم نهادم
وسرم را درمیان دودستم گرفتم،پس
از دقایقی سکوت آزاردهنده،پرسید :
نمی خواهی چیزی بگویی،اگر مزاحم
هستم مرخص میشوم؟
دستهایم را از روی میز برداشتم
پذیرم
وگفتم:حق باتواست،می
که برداشت من ازرفتارتو نادرست
بود،بنابراین ازرفتارسردوبی موردم
پوزش می خواهم ،چه کنم برای دیدن
روی نازنین تو بی تابم،دلیلش برگشتن
زود هنگامم هست به بهانه ی تعطیلی
ده روزه ی دانشکده.
ــ دراین قض ّیه ،پوزش خواستن
موردی ندارد،همه ی انسانها درپاره ای
ازموارد درداوری مرتکب اشتباه می
شوند،توهم یک انسانی که ازاین قاعده
مستثنی نیستی،منتهاباید یاد بگیریم
که پیش ازهرداوری به بررسی دقیق به
پردازیم وزمانیکه با منطق واستدالل
طرف مقابل روبروشدیم دست از
غروروت ّو ُهم بیجا برداریم ،بنابراین
حال که از من پذیرفتی  ،همانگونه که
گفته ام موردی برای پوزش خواهی
نیست،ضمن ًا توصیه ی من به تو این
است که خوددار وبر اعصابت مسلط
باشی تا بتوانی به دروس دانشکده به
پردازی،بی تابی تومجال درس خواندن
را از تو خواهد گرفت.
ــ به هر حال به خاطر پیش داوری
نادرست ورفتار سردم تا نشنوم که مرا
بخشیده ای قراروآرام نخواهم داشت.
ــ به راستی کدورتی ازتو به
دل نگرفته ام،بگذارخودمان را
بااین حرفهای بیهوده مشغول
نکنیم،سخنان دلنشین وامیدبخش به
تبسم افزود:آیا
هم بگوییم،سپس با
ّ
موافقی؟
ــالبته که موافقم،ایکاش از

همان لحظه ی نخست دیدار،آنچنان
میکردیم که میگویی،تقصیرمن
بود که وقت گرانبهارابیهوده به
هدردادم،چقدرامروز ازتو آموختم،به
سن وسال تونمی آید که اینهمه به
ّ
اینگونه رموززندگی آگاهی داشته
باشی !
ــ با اینهمه تعریفها داری
مرا شرمنده میکنی،قابل این
ازاین
است
حرفهانیستم،بهتر
حرفهانیز بگذریم،راستی کنکور
ورودی به دانشگاه خیلی سخت است؟
من از هم اکنون نگران آن روزی هستم
که بایددرکنکورشرکت کنم،شاید
خنده آورباشد که من نگران چیزی
هستم که سه سال بعدممکن است
روی دهد!
ــ اگرکسی خوب درس
بخواند،نباید نگران باشد،من ازپیش
مطمئن بودم که پذیرفته خواهم
شد،باید اعتماد به نفس نیزداشت
ودستپاچه نشد وواهمه ازامتحانات
راازخوددورکرد .
پرسید :چه وقت به تهران خواهی
رفت؟
ــ هشت روز دیگر.
ــ چه خوب،به این ترتیب
یکهفته دراینجاخواهی بود،اگرچه
درمنزل شما می توانیم به بهانه ی
درس درباره ی آینده مان گفتگو کنیم
وکسی مزاحم ما نیست،اماایکاش می
توانستیم دریک فضای بازورومانتیک
می بودیم ودرآغوش طبیعت لحظاتی
راگپ وگفتی باهم می داشتیم،طبیعتی
که درهر گوشه وکنارش صدای عشق
به گوش میرسد،اما یک گوش عاشق
باید داشت تااین صداهارابشنود،سبزه
از
پوشیده
هایش،کوهساران
جنگلشُ ،ق ّله های پربرفش،صدای
زمزمه ی آبهایی که درجویبارها
روان است،نسیم سحرگاهانش ،نم
نم بارانش وزمانیکه آسمان پوشیده
ازابرنیست،ستارگان درخشان وماه
تابانش درشبانگاهان چه درهالل وچه
درقرص تمام،تأللوی نور خورشیدش
روی برگهای درختان که شفاف ّیت
وجلوه ی دل انگیزی را به وجود می
آورد،آوای دلنشین پرندگانش،آوازروح
نواز شالیکارانش،همه وهمه به عاشقان
پاکدل جان تازه میدهد ورسم وفاداری
به عشق می آموزد.
خندیدم وگفتم:نکند ُرمانهای
المارتین را خوانده ای،یادم هست که
گفته بودی ُرمان می خوانی!؟
ــ فکر می کنی اگر ُرمان
نمی خواندم نمی توانستم ازعشق
،از طبیعت وزیبایی هایش چیزی
بگویم؟ ازهمان زمان که پابه دبستان
نهادم ومادربزرگم مرانزد توآورد تابه
درس ومشقم برسی،ابتدا نسبت به

تودلبستگی ویژه ای که حکایتگرروابط
استادی مهربان وپر حوصله با
شاگردش داشت پیداکردم،واین
دلبستگی همانگونه که ایام می
گذشت،جایش رابه دوست داشتن
وسپس به عشق کامل عیارداد،گذشته
از تعریفهاییکه پدرومادربزرگم همواره
ازخانواده ی توکرده ومیکنند،که این
خودزمینه سازمؤثری بود،مهربانیها
وبزرگواری پدرومادرت ،طرز رفتار
ووقار تو،کارم راتابه آنجا کشانید که
شاهد هستی،بنابراین با چنین
دستمایه هایی اگرزیبایی هاوآواهای
عاشقانه ی طبیعت به گوش ودیده های
من نرسد وزبانم برای ادای مطلب کوتاه
تعجب خواهدبود.
باشد،جای ّ
شنیدم که درروز خاکسپاری
مادرم بااصرارازمادرت می خواستی
مرا که درآغوشش بودم وبه سوی
رفتیم،درآغوش
می
گورستان
خودبگیری،نمیدانی وقتی این داستان
راچندسال پیش ازشهربانوخانم
شنیدم ،مح ّبت کودکانه ی آن روز
تودرمن چقدر تأثیر گزارشد،همواره
احساس می کردم که به توخیلی
نزدیکم وهمین احساس پایه های
عشق تورا درژرفنای قلبم استوارکرد.
ـــ دیدم به هنگام ابراز این
مطالب ،دانه های اشکش نیز چون
مرواریدبر گونه های گلگونش می
غلتد،تردیدی نبود که این دانه
های اشک چیزی جز بیان راستین
شورو عشق ودلدادگی نبود ،شنیدن
سخنان جالب وعاشقانه ی نازنین
وچهره ی نازاو باقطرات اشکی که
از دیدگانش فرو می ریخت ،از برایم
دلپذیر بودونویدپایداری اونسبت به
قول وقراری که باهم گذاشته بودیم
می داد،پس از لحظاتی سکوت که بین
ما برقرار شده بود،گفتم :با پیشنهادتو
موافقم،میل داری به کجابرویم تا چند
ساعتی به دور از چشم این وآن باهم
باشیم،سینما چطور؟
ــ با رفتن به سینما موافق
نیستم،آنجا جای عشاق واقعی
نیست،انسان درآنجا طبیعت را لمس
نمی کند.
ــ هرکجا که توبگویی.
ــ برای شما پسرها بیرون رفتن
از خانه ودیر آمدن مسأله چندانی
نیست،ما دختران ازاین بابت مشکل
داریم،وانگهی من به خاطر همین
محدودیت هاجایی را درشهرمان نمی
شناسم ،ضمن ًا اصراری برای انجام
این خواسته ام ندارم ،آرزویی است
که انجام آن در محیط ما کار ساده
وآسانی نیست،فضای همین اتاق به
بهانه ی یادگیری درس فع ً
ال مطلوب
تراست،سپس افزود امروز خیلی
بقیه درصفحه۴۸

صدارت از همين دسته گويندگان توانا ديده بگشود و نديد از گل و سوسن اثرى سبك سخن صدارت:

آزادی

بود .كه با بيانى مختصر ولى موجز و مؤثر
تأثرات بارز خود را از قضاياى اجتماعى
و وقايع پيرامونى اش بيان مى كرد.
سروده هاى او با فرنامهاى گوهرى بر
خاك -مجسمه آزادى  -فاجعهء سياه-
سقراط عصر -داستان سياه -تاريخ-
خودفروختگان  -پاك باخته -حسب
حال -برف  -سيل -پيام به اَتْلى -درود
به نهرو -آتيال واَتْلى -براى آزادى -
زندان -دخمه شوم -اقبال الهورى-
مرگ بهار -نغمهء روح -مرگ تاگور-
فرامرزى -جنايت زعتر -نيل توفانى-
شب و روز هولناك-
چرا مى گريزم -آيين مردمى -گريهء ابر-
از موارد تج ّلى تع ّلقات فكرى صدارت
در زمينهء مباحثى است ،كه به نحوى
باقضاياى زندگى اجتماعى يا دست اندر
كاران و شخص ّيت هاى شاخص جوامع
توجه خاص او را به
مرتبط مى شودّ .
سالمت نفس -آزادى خواهى -ظلم
ستيزى -حق طلبى -انسان گرايى-
استبداد نكوهى و مبارزه با فساد نشان
مى دهد.
در سروده هاى ديگر صدارت نيز اعم از
دوبيتى ها ،يا قصائد و قطعات و عزل ّيات
توجه خاص او به
و مثنويات موارد بارز ّ
مبتالبهات اجتماعى و عواطف بخردانه
انسان دوستانه اش در مواجهه با ناگواريها
و نا بسامانى ها هويداست .كه نمونه اى از
آن ابيات زير است.
كدام غنچه در اين باغ لب به خنده گشود
كه زود بر سر اين خنده جان و سر نگذاشت
كدام الله از اين خاك درد خيز دميد
كه دهر داغ جدائيش بر جگر نگذاشت
موم فساد
چه گويمت كه براين بوم و بر َس ِ
چنان گذشت كه يك شاخ بارور نگذاشت
رواج و رونق بازار گرم بى هنران
مجال آنكه زند كس دم از هنر نگذاشت
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گريه ابرگريهء ابر :سروده اى مردّف به
بون
رديف گريست .در بحر رمل ُم َث َّمن َم ْخ ِ
مقصور فاعالتن فعالتن فعالتن فعالت
ِ
جوانان چمن زار گريست
مرگ
ابر بر
ِ
همچو ماتم زدگان آمد و بسيار گريست
جامه اش نيلى از آن بود كه ماتمزده بود
ِ
دامن گلزار گريست
مرگ گل ديد كه بر
ِ
همهدانندكهدرطرفچمنخندهخوشست
تا چه ديد ابر كه اينگونه به ناچار گريست

بامدادان به چمن نرگس بيمار گريست
الله آن دختر صحرا ز جهان پاى كشيد
وز غم دورى او چشمه به كهسار گريست

صدارت گاه احساسات ژرف و خياالت و
تص ّورات شاعرانه را براى مقاصد عارفانه
به كاربرده ،خوشنودى خاطر را در
سرودن سخنى جسته است ،كه شوق
وصل به ساحت اعالى عشق را با غم
هجران از منبع فيض و دلدادگى در هم
مى آميزد .شنونده را از غرقاب خستگى و
افسردگى و شك و حيرت وعصب ّيت مادى
بيرون مى كشد ،به عوالم محسوسات
عاليه اى رهنمون مى گردد ،كه حديث
هستى عاشقانه ازلى را به گوش جان مى
شنود .تصوير دل فريب عشق ابدى را كه
تبلورى از جلوهء پر شكوه ناز و استغناى
حقيقى است ،به چشم دل مى نگرد.
غزل توفان درون در بحر َر َمل ُم َث َمن
بون ا َ ْصلم ُ ١٣م َس َّبغ  ١٤فاعالتن فعالتن
َم ْخ ِ
فعالتن َف ْع الن از زمره سروده هاى
عرفانى اوست.

توفان درون
ديده ام دوش ز توفان ِ درون دريا بود
هجران تو توفانزا بود
غم
ِ
ِ
شوق وصل و ِ
من تنها خاموش
همه جا
ِ
غرق سكوت و ِ
ليك در خاطرم از خاطره ها غوغا بود
ِ
اشك شوق از مژه برگونهء من مى غلتيد
سينه كانون صفا بود و خدا آنجا بود
واى من كآفت مستورى و محجوبى او
دل شيداى من و عشق من رسوا بود
گرجهانگير شداز لطف و نكوئى سخنم
طبع ِمن ُم ْل َهم از آن حسن جهان آرا بود
ِ
غم شبهاى ِفراق
در حضورش به
حديث ِ
لب فرو بسته ولى هر سر مو گويا بود
بودازما همه شوق و طلب و عجز و نياز
او سرا پا همه ناز و همه استغنا بود
به جهانى دگرم برد و دگر گونم كرد
در نگاهش اثرى بود كه در صهبا بود
جستجو را من و غ ّواص خرد كاويديم
هفت دريا و تهى زآن گهر يكتا بود
رقص درآتش و بربادشدن رقص كنان
هنرى خاصهء پروانهء بى پروا بود
عشق درونسوز بصدجهدِ نسيم
رازاين
ِ
من بپوشيدم و از سوز سخن پيدا بود

از حيث كاربرد بحور عروضى بيشتر
اوزان بحور مجتث و مضارع مورد استفاده
اوست .و گاه بحر متقارب و كمتر اوزان
بحور خفيف را به كار مى گيرد .از لحاظ
موضوعى به نيروى خالقه اى كه از چشمه
سار ذوق سليم و جمال پرست وى
مايه ورست ،بدايع شاعرانهء طبع شاعرى
عاشق رابانى مى شود كه ستايشگر
مظاهر دلپذير زندگى ست .در عين حال
سخن وى پند آموزست ،و جنبه هاى
حِ َكمى و خرد گرايى و وطن دوستى
و حق طلبى و استعمار ستيزى دارد.
از نظر شيوه و سبك گاه برخوردار از
شكوه و هيمنهء سبك خراسانى است .و
بيشتر روانى و لطفى دارد ،كه در سخن
سخنوران عراقى به چشم مى خورد .با
الهامات اساطيرى عرفانى و فصاحت و
بالغت سهل و ممتنعى كه ُم َبيِّن تاثيرات
بارز سخن حافظ و سعدى بر سروده هاى
اوست.
كاربرد واژگانى وى نيز واژه هاى اصيل و
ِ
لطيف شعرى است .اعم از فارسى يا آن
دسته از لغت هاى عربى كه به ضرورت
استعمال وجههء تلفظ و معنى فارسى
يافته اند .واژه هاى دور افتاده و نا آشنا،
در بين مردم يالغت هاى نا زيبا و نا رساى
غير معمول يا متداول بين عامه در سروده
هاى او ديده نمى شود .از اين رو شيوايى
و رسايى لفظ منضم به شكوه و كارآيى
عبارت مجموع ًا به سخن وى اعتبار
ويژه اى مى بخشد ،كه نشان مى دهد،
در انتخاب كلمات دقت نظر ماهرانه اى
به كار برده است.

پايگاه ادبى صدارت:
اخص كلمه از زمره الهامات
شعر در معنى ّ
غيبى است .كه حصولش نيازمند صفاى
ضمير،آمادگى ذهن،قريحهء خداداد،
و تحصيل و تتبع ادبى است .تاگوينده
بتواند الهامات ذهنى خود را بيان كند.
و منويّات قلبى را كه غالب ًا از مشتركات
روحى نوع بشر است ،به گونه اى شرح
دهد ،كه خواننده و مخاطبش احساس
كند ،شاعر از اسرار قلب وى آگاهى
داشته است .از زبان دل او سخن مى
گويد .اهم ّيت شعر و كاربرد سازندهء

آشنايى
َت سر جدايى
نه چنان ز آشنايان ب ُ َود ْ
كه ترا به ياد مان َْد ره و رسم آشنايى
زگل آنچنان كه سرخى نرود به سعىباران
نتوان به اشك شستن ز تو رنگ بيوفايى
به برون خرام و تيرى به تف ّرجى رها كن
كه ستاده اند جمعى پى بخت آزمايى
زلب شكر فشانت خبرى دهد مگر نى
كهبهشكرآنلبوىشده بوسه گاهنايى
نظرى ز عشق بايد كه دگر پديد آيد
چو منى به جانفشانى چو تويى به دلربايى

چوبهدوستدلسپردمبهخوداينگماننبردم

كه نه بخت وصل دارم نه تح ّمل جدايى
گرهى ست هر ستاره كه ب ُ َو ْد به كار گردون
تو از او چگونه دارى طمع گره گشايى
مگر از بيان دلکش شود آن غزال رامم
چو نسيم برگزيدم روش غزلسرايى

صدارت كردارى درويش مآبانه و رفتارى
گوشه گير و فروتنانه داشت .با اين وصف
در بين سروده هاى مجموعه شعر نسيم
او ،قصيدهء ُمط َّول پنجاه و هشت بيتى
اوست .كه عنوان دفاع شاعر دارد .به
َم ْط َل ِع :شعر است گوهر من و من گنج
گوهرم /چون كان گشاده دست و چو دريا
توانگرم  ،در بحر ُمضارع ِ ُم َث َّمن اَخ َرب
ُ
ُ
فاعيل
فاعالت َم
فعول
َمكفوف ِمحذوف َم
ُ
فا ِع ُلن ،تركيب يافته از ابيات مفاخره
آميزى كه به گفته صدارت در تعارض و
تقابل “با محيط غرض آلودى سروده شده
كه صالح از طالح كمتر شناخته مى شود،
و معيارهايى بجز فضيلت و تقوى در
سنجش شخص ّيت اشخاص به كار مى رود.
گاهى شاعر را ناگزير مى كند ،كه عنان
قلم را رها كند و با شناسانيدن خود به
مردم،غرض رانيها و بى عدالتى ها را با
پتك بيان بكوبد”.
برخى از ابيات آن قصيده به قرار زير
است:
گر پاكدامنى سبب سر فرازى ست
شايد به طاق گردون سايد اگر سرم
سيل فساد اگر ز سر ملك در گذشت
هرگز نگشت دامن تقوى از آن ترم
نگذاشتم برون قدمى از طريق حق
گر سود خصم بود و زيان برادرم
در عرصه يى كه خلق به زر سجده مى برند
اينك منم كه بينى بيزار از زرم
با ه ّمتى كه داده مرا ه ّمت آفرين
در ديده سيم و سنگ نمايد برابرم
آوخ كه دست گردون بر خوان روزگار
بنهاده است روزى در كام اژدرم
آوخ كه ريخت ساقى دوران به جاى مى
خون جگر پياپى در جام و ساغرم
سى سال رنج بردم و پنداشتم كه هست
پاداش رنچ ِ بى مر ،خود گنج بى مرم
زآن بى خبر كه دانش و تقوى در اين ديار
نايد به كار و من به خطا اندرم
پنداشتم كه گوهريان اند ژرف بين
آنانكه گاه سنجش سنجند گوهرم
غافل از آنكه ديدهء حق بينشان ببست
اغراض پست و ديدند از چشم ديگرم
كىبردماينگمانكهپسازعمرىامتحان
سنجند در ترازوى مشتى سبكسرم
من بارور نهالم و از كينه و عناد
انگاشتند بى بصران شاخ بى برم
اين جرم بس مرا كه در اين بى هنر محيط
روشن روان و پاك نهاد و هنر ورم
پاداش پاكبازى و نيكى و راستى
دادند همچو مردم بدكار كيفرم
قصيدهء دفاع شاعر كه مو َّرخ تير ماه
هزارو سيصد وبيست و نه خورشيدى

منوچهر برومند م ب سها -پاريس
پانزدهم ارديبهشت ماه ١٣٩٤

زير نويس:

گوياى اعتراضى است؛ به اقدام
است؛
ِ
هيأت منتخب وزارت داد گسترى كه
صدارت را در بند ب كه ُم َبيِّن درجه دوم
كار آمدى و جديّت در بسامان رساندن
وظايف ادارى وقضايى است قرار دادند.
با اين اقدام ،احساسات جريحه دار
شدهء شاعر وى را به سرودن مفاخره اى
واداشت ،كه با روحيهء صدارت منافات
ك ّلى دارد .برخالف كردار درويش مآبانه
و رفتار گوشه گير و فروتنانهء او ست.
به اين لحاظ جنبهء خود ستائى و فخر
فروشى ندارد ٠بازتاب بيدادى است ،كه
در مقطعى تاريخى در حق خود احساس
كرده است.
سروده هاى صدارت ،شمه اى از انديشهء
الهامى سخندانى سجع گوى ،و مواردى
از تاثيرات بارز رويداد هاى سياسى
اجتماعى ،بر سخنورى گويا و گشاده
زبان است ،كه به سلك سخن منظوم
درآمده ،بر اساس قاعدهء كلى سخنورى،
مى تواند ،جنبهء مب ّلغانهء وعظ داشته
باشد .از زمره مباحث نظرى تلقى شود.
كه گوينده اش القاى فروزه هاى نيك و
سجاياى پسنديده را در محدودهء صرف
حرف تبليغ مى كند .حال آنكه از حيث
عملى نيز صدارت عاملى درست كردار،
فروتن ،با ه ّمت ،اصولى و ُمتَّكى به خود
و به اصطالح خواجه اى كردارى و نه
گفتارى بود ،كه شاهباز انديشهء بلند
پروازش ،نه گرد مردم فريبى مى گشت،
و نه بر بام نام آورى و كسب وجاهت
عوام فريبانه ،پرواز مى كرد .اقوى دليل
اين نكته آنكه على رغم ِك َب ِر سن و ُع ُل ّو
ِمرتبهء شعرى و سخنورى از قبول پاره ای

عناوين عنايتى ِ مطبوعاتى ،بى كيل و
ِ
پيمانه كه از سر گشاده دستى مسرفانه،
به اين و آن بخشيده مى شود ،و القاب
و عناوين ادبى را بى اعتبار مى كند ،روى
گردانى واقعى داشت .چنانكه اين وجههء
رفتارى وى در نحوه نام گذارى مجموعه
شعر نسيم او ،و طرز معرفى ،گويندهء
اشعار كه به قلم عبدالرفيع حقيقت است،
به چشم مى خورد.
صدارت فردى كم حرف بود .در مجالس و
محافل بيشتر گوش مى داد و كمتر سخن
مى گفت .حافظه اى قوى و استثنائى
داشت.
سروده هايش را از بر مى خواند .و حتى
تا سالهاى پايانى عمر حافظه اش باقى و
پا بر جا بود .اعتيادى نداشت .وجز قليانى
كه گاه بر سبيل تفنن مى كشيد .به گل
و ترانه و موسيقى و نقاشى و باعاشق
پيشگى و گفتگو باپرى رويان تع ّلق
خاطرى مستمر داشت .كه در خوى لطيف
شاعرانه اش پيدا بود .و در شعر ناب او
منعكس مى شد .از يك سو به گل آرايى
باغ بزرگ تجريشش مى انجاميد ،و جمع
آورى مجموعهء نفيسى از ن ّقاشى هاى
كالسيك اروپايى را كار سازى مى كرد ،و
از سوى ديگر تجديد فراشهاى سه گانهء
او را رقم مى زد!

همسران و فرزندان صدارت:
صدارت نخست با بى بى صاحب كه دختر
عمويش بود ،ازدواج كرد .حاصل آن
ازدواج دخترى به نام پروين است .سپس

نسيم،انتشارات
صدارت،
:١على
كومش،زمستان  ،١٣٧١تهران ،ص ٧س:
).٧
 :٢همان ،س )٠٨
 :٣همان ،صص٧و). ٨
:٤همان ،ص )٠٩
:٥همان ،ص). ١٠
:٦همان ،صص ١٠تا).١١
 :٧همان ،صص١١تا).١٥
 :٨همان ،صص ١٥تا ).٢٥
 :٩همان ،صص ٣٢تا).٣٤
 :١٠همان ،ص  ٣٥سس ٢و)٠٣
 :١١همان ،صص  ٣٥تا ) . ٤٠
 :١٢همان ،سعيدى سيرجانى ،ضحاك
ماردوش ،تهران نشر نو  ١٣٨٦صص
).٤٧،٤٦،٤٥
 :١٣اَص َلم :در لغت به معنى گوش بريده
است .و در عروض ويژگى پايه ايست ،كه
در آن مفعوالت يا فاعالتن به فع لن تغيير
مى يابد.
ُ :١٤م َس َّبغ  :در لغت صفت مفعولى ،از
مصدر تسبيغ است .و در عروض به جزوى
كه در آخر آن سببى باشد و الفى افزوده
باشندُ ،م َس َّبغ گويند ،چنانكه مفاعيلن به
مفاعيالن يا فاعالتن به فاعالتان تغيير
مى يابد.
َ :١٥م ْشكول  :ويژگى پايه ايست  ،كه در
آن خبن و ّ
كف در فاعالتن جمع شده
باشد ،كه حاصل آن فعالت است.

آزادی

منوچهر برومند  -پاریس

ويژگيهاى فردى ،عالئق روحى و
سرگرمى هاى تفننى صدارت:
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نس
نس
سيرى رد احوال و اشعار يم اردكانى و سفينهء يم او

مثمر ثمرش نيز در ايجاد همين همدلى و
همزبانى است .كه موجب مى شود ،بازتاب
انديشهء شاعر كه محصول محسوس فكر
وى و نشأت يافته از احساسات ژرف
اوست ،از يك سو براى آنان كه از فراغت
بال و رفاه حال برخوردارند ،باعث تفريح
عيش خاطر شود .و از سوى
و سرگرمى و
ِ
ديگر براى گروهى كه گرفتار ناكامى و
داغدار عسرت و حرمان اند ،مرهم زخم
دل و مايهء تس ّلى غم ها و آرامش روح
دروا گردد .ولى اين جنبهء ثمربخشى و
ميسر نمى شود ،مگر آنكه
كارآيى شعر ّ
گوينده اش به حد نسبى كمال سخنورانه
رسيده باشد .اين كمال كه همانا توانايى
خلق معانى ذهنى و بيان آن به شيوايى و
گويايى و دلنشينى است ،به دست آمدنى
نيست .مگر به تدريج ،در سايه تمرين و
ممارست سخت كوشانه و تحقيق و تت ُّبع
موشكافانه و سخن سنجانهء مقرون به
استعداد ذاتى ،يعنى طى طريقى كه
شاعران بزرگ بدون استثناء پيموده اند.و
پس از گذر از آن راه در عرصهء سخنورى
ع ّز نام آورى و مقبول ّيت يافته اند .با اين
تفاوت كه به نسبت نبوغ فردى و قريحهء
ُخ ْلقى و َخ ْلقى برخى در گذر از اين راه
بطىء و سست رو بوده اند .و برخى ديگر
سريع و تند رو ،در اين ميان صدارت از
زمره گويندگان دستهء اخير است .كه در
سروده هاى دورهء جوانى وى نيز كمال
و پختگى و روانى ِ ويژه اى ديده مى
شود .كه نشان مى دهد ،سراينده اش از
ِل استثنائى است .چنانكه
مستعدان ُم ْقب ِ
ِ
غزل آشنايى وى كه در اسفند ماه سال
هزارو سيصد وسيزده مقارن باسن بيست
و هشت سالگى اش سروده شاهد صادق
اين مدعاست .سروده اى در بحر َر َم ِل
ُم َث َّمن َم ْشكول فعالت فاعالتن فعالت و
فاعالتن  ١٥كه مصداق بارز سخن از دل
برآمده ايست ،كه هركجا گوشى بشنود،
بردل مى نشيند و باز بر لب مى جوشد.

با ظفر دخت اردالن پيمان همسرى بست.
يك پسر و يك دختر به نامهاى فيروز و
فريبا از او يافت .همسر سوم صدارت مه
لقا بانو ،سخندانى تهرانى بود ،كه به َك َمنْد
جذبهء شعر و سخنورى صدارت را پاى
بست خود كرد .و مادر سلماز آخرين
دخت او شد.
مقال را به پايان مى رسانم و به روان
پاك نسيم اردكانى اين مفخر ادبى معاصر
درود مى فرستم  .آمرزش كردگار ارزانى
روح تابناك او باد .و نام و ياد او با ترانهء
جاويد حيات هم نوا و در ذهن و ضمير
روزگار برقرار

م
خ
کمی هم ور
ب
خ
ند

ویژه شوخی های زن وشوهرها
استثناء
شوهر :آخه زن  ،ازدست تو ذله
شدم ؛ چرااینقدر آهسته کار می
کنی؟ آهسته غذا می پزی  ،آهسته
نماز می خوانی  ،آخه کاری هم
هست که تو زود انجام بدی؟
زن  :البته که هست  ،خیلی زود
خسته میشم۰

گرونتر تموم میشه۰
شوهر:میدونم می دونم  ،ولی آخه
اون فقط یک مرتبه است۰

شوهر :طال
زن  :چی شد که بفکر این اسم
افتادی ؟
شوهر :چون به این ترتیب تو دیگه
دائما ًبه من نمیگی برام طال بخر۰۰۰
طالبخر۰۰۰چون خودت اآلن سه
ونیم کیلو طالداری وهرسال هم
چند کیلو به این طال اضافه میشه۰

چاره بدخوابی

زن) گریه کنان ( :چی؟  ،وصیت؟
۰۰۰باشه  ،قول میدم۰
شوهر :بعداز مرگ من مغازه رابده
محسن اداره کنه۰
زن  :نه  ،محسن عرضه نداره بهتره
بدیش به مهدی۰
شوهر :باشه ولی ماشینم را بده به
جواد۰
زن  :چی ؟ ماشین آخرین سیستم
رو بندازم زیر پای جواد؟ نه ماشین
واسه مجید خوبه
شوهر :باشه ماشین را بده به مجید۰
ولی باغ ییالقی رو حتما ًبده پری۰
زن  :نه باغ هم دست سوسن و
شوهرش باشه خیلی بهتره
دراین موقع کاسه ی صبر شوهر
لبریز شد وبا عصبانیت گفت:
شوهر :نمی فهمم اصال ًاون که داره
می میره وباید وصیت کنه منم
یاتو؟

آزادی

خرید خانم
ساعت یک بعداز نیمه شب خانم
شوهرش را از خواب بیدار کرد
زن  :شوهر عزیزم  ،کمی پول بده
زن  :احمد ۰۰۰من امشب خوابم
میخوام برم خرید۰
نمیبره
بخری؟
میخوای
شوهر :چی
شوهر :چرا؟
زن  :یه خورده خرت وپرت۰
زن  :چون فکر می کمنم تو این
اتاق موش هست۰
دوتاقالب کره  ،یک بسته چای ،عاطفه
یک قوطی کبریت  ،یک انگشتر
شوهر :خوب این که کاری نداره،
الماس  ! ۰۰۰یک سیرهم نبات!
شوهر به زن جوان وتازه عروسش :فکر کن دوسه تا گربه هم تو اتاق
عزیزم اگر خدای نخواسته هست  ،راحت بخواب۰تازه بدوران رسیده
مجبور بشم این ساختمان را به
بانک واگذار کنم  ،اگر مجبور
زن  :شوهر عزیزم  ،نگاه کن چه
بشم سرمایه مو بدم به طلبکارها،
کاله قشنگی خریدم
خالصه اگر ورشکست بشم بازم منو
شوهر :مبارکت باشه
دوست داری ؟
زن  :ولی یک چیز می خواستم
 معلومه عزیزم من که بی عاطفهبخرم  ،نشد۰
نیستم ولی البته خیلی دلم برات
شوهر :چی میخواستی بخری ؟
تنگ میشه۰
زن :دنبال اتومبیلی می گشتم که
رنک کالم باشه هنوز پیدا نکرده
دلیل قانع کننده
طال
ام۰
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زن  :آخه تو جطور شوهری هستی
که یک پالتو پوست یزای من نمی
خری ؟ اگر سرما بخورم وبمیرم
که مخارج بخاک سپردنم برات

زن جوان که تازه نوزادی به دنیا
آورده بود رو کرد به شوهرش وصیت
وگفت:
شوهر :خوب به وصیت من گوش کن
اسم دخترمون را چی بذاریم ؟وقول بده آن را موبمو عمل کنی

سردرد
زن  :عجیبه  ،ازوقتی که باتو شروع
به صحبت کرده وبرنامه هایم را

بالی بزرگ

شوهر :زن  ،نمی دانم تو چرا پستان
زن :عزیزم فکرشو بکن  ،اگر بند می بندی؟ تو که چیزی نداری
شوهر اولم درجنگ کشته نشده داخلش بگذاری۰
بود من اآلن زنت نبودم۰
زن  :به خودت بگو که چرا شورت
شوهر :همینطوره عزیزم  ۰جنگ می پوشی؟
بالی بزرگی است۰

مجازات گناه
زن  :عزیزم  ،شنبه آینده درست
۲۵سال ازازدواج ما می گذره۰
خوبه واسه ی اون شب یه بوقلمون
بکشیم۰
شوهر :واسه چی ؟ مجازات گناهی
رو که بیست وپنج سال پیش
ماکردیم چرابوقلمون باید پس
بده؟

احضارارواح

زن بیوه ای رفت پیش احضارکننده
ارواح وگفت  :واقعا ًدلم برای
شوهرازدست رفته ام تنگ شده،
می توانی روح اورا احضار کنی ؟
روح شوهر او احضارشد ۰زن
ازشوهر پرسید:
خوشحالی؟
عزیزمعوضی گرفتی خانم
شوهر  :بله عزیزم
زن  :خوشحال تراز اون سالهایی که خانم  ،بعداز معلوم نیست چه
مدت صرف وقت ازاتاق آرایش
باهم بودیم ؟
درآمد و به شوهرش گفت  :انقده
شوهر :خیلی خیلی خوشحالتر۰
زن  :بنابراین بهشت باید جای بسیار بمن غرغر می کردی که زودباش
،زودباش  ،خودت که تازه داری
خوبی باشه؟
شوهر  :من تو بهشت نیستم ۰ریش می تراشی۰
شوهر :ده عوضی گرفتی خانم
توی جهنم هستم۰
،دفعه دومه که دارم ریشمو می
تراشم۰

سوراخ کلید
شوهر احساساتی
زن بیمار  :آیا وقتی من مردم  ،تو
میری زن میگیری؟
شوهر  :نه مطمئن باش عمر من به
اونجاها نمی رسه چون خاطر جمع
هستم بالفاصله بعداز مرگ تو منهم
میمیرم۰
زن  :چطور؟ ازفرط عالقه به من
خودکشی می کنی؟
شوهر :نه عزیزم  ،ازذوق سکته می
کنم۰

دعوای پشت بام

شب تابستانی بین زن وشوهر
درپشت بام مشاجره شد وکار به
نزاع کشید ۰دربین کتک کاری
پای شوهر لغزید وازبام به زمین
افتاد  ۰همسایه ها که از صدای
افتادن او متوحش شده بودند
دربیمارستان
به سراغش آمدند و شوهررا
زن  :خوب  ،دیگه ناراحت نباش  ،دکتر بازحمت به هوش آوردند وعلت

آقا مشغول صرف صبحانه بود
که خانم سرزده وعصبانی وارد
شدوشروع کرد به دادوفریاد:
زن :حاال بیا درستش کن۰۰۰
دنیارو ببین
آقا :چی شده خانوم چه خبره؟
زن  :چی می خواستی بشه  ۰اآلن
سرزده رفتم تواتاق عصمت دیدم
دختره ی ورپریده لخت وعور شده
داره ورزش سوئدی می کنه،
ملتفتی ؟ لخت وعور۰۰۰
آقا :باخونسردی سری تکان داد
زن  :خوب چی میگی ؟
آقا :چی می خوای بگم ؟ البد
راس میگی دیگه  ۰منم وقتی دیدم
سوراخ کلید اتاقو کیپ کرده

دوستی گفت :دوش بود،زنم
برسرمیزشام  ،درخانه
تلفن کرد بهراو ناگاه
خواهراو بنام پروانه
همسرم رفت برسر تلفن
قصه آغازکردوافسانه
گرم ِگفت وبگو شدند دوزن
یادو پرحرف یادوپرچانه
تابه پایان رسید صحبت او
شام اوشد بدل به صبحانه
»ابوالقاسم حالت«

من می تونم ولی۰۰۰
مرد :ممنونم ازاینکه قبول کردی
بامن ازدواج کنی  ،ولی باید
بهت اعتراف کنم که من ماهی
دوهزارتومن بیشتر حقوق ندارم۰
فکر می کنی بتونی بااین پول
سرکنی؟
زن :آره  ،من که می تونم ولی
اونوقت تو از کجا میاری که
زندگیتو بگذرونی ؟

بهانه گیری
ژولیت  :ماری جون نمیدونم چی
کار کنم  ،شوهرم سردرآورده که
بهش خیانت می کنم۰
ماری :ای دادوبیداد چقدربدشد!
معموال ًدراین موارد چه عکس
العملی نشون میده؟
ژولیت  :خیلی دادوفریاد می کنه۰
اما چطورشده بود که ژولیت این
حرف را زد ۰روز قبل ازاین
شوهرژولیت به خانه برگشت
وعیال را دراوضاع واحوالی که
معموال جای شک وتردید برای
کسی باقی نمی گذارد  ،غافلگیر
کرد ۰ژولیت همانطور عریان
دررختخواب بالحن عصبانی به
شوهرش گفت  :یاال  ،البد بازم
می خوای یه بهانه پیدا کنی ودادو
فریاد راه بیندازی ؟

آزادی

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

(حافظ)

غ
م

شماره  -۱۱۲سال دهم صفحه 41

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

برایت گفته ام سردردم ازبین رفته ۰گفته تادوروز دیگه به خونه بر می را پرسیدند ۰شوهر گفت  :هرکس حدس زدم باید خبرایی باشه۰
شوهر  :ازبین نرفته  ۰به من منتقل گردیشوهر :منهم ازهمین ناراحتم ۰می خواهد درست از موضوع مطلع
شود با زنش روی پشت بام دعوا پرحرفی خانم ها
شده۰
کند۰
چرا؟

۲۸

آزادی

رباب حکایت کشته شدن همام را به
دست قدری می نواخت  ۰همه چشمها
بااندکی نگرانی به طرف رضوان شاعر
برگشت  ۰امشب مثل شبهای دیگر
نبود ۰شبی که بعداز پایان روزی ناآرام
وهیجان انگیز فرارسیده بود ۰بسیاری
از آل حمدان ازخود می پرسیند آیا
همه چیز به خیروخوشی خواهد
گذشت ؟ کوچه درتاریکی فرورفته
بود ۰حتی ستارگان در پشت ابرهای
پائیزی پنهان شده بودند  ۰غیر از
روشنایی اندکی از پشت پنجره های
بسته یا چراغهای روی چرخ دستی
های پخش وپال  ،درکوچه نوردیگری
نبود ۰درگوشه وکنار غوغای بچه ها
مانند شب پره دور چرخ دستی ها
شنیده می شد ۰دراین بین تمرحنه،
کرباسی را جلوی یکی از خانه های
حمدان پهن می کرد ومی خواند:
سرکوچه ی ما حسن قهوه چی است
معومعوی گربه ها به تناوب یابرای
جفتگیری یا دعوا برسرغذا بلند
بود ۰شاعرباآوازی غم انگیز شروع
به خواندن کرد :ادهم سر قدری
فریادزد»بابرادرت چه کردی؟ «دراین
لحظه زقلط زیر دایره نوری که فانوس
به کف قهوه خانه می افکند ظاهرشد۰
ظهور ناگهانی او مانند جرقه ای بود
که در تاریکی پیداشود ۰نگاهی خیره
وسنگین با چشمان از حدقه درآمده
اش به قهوه خانه ومشتریانی که
انگاری حشراتی پست اند  ،انداخت
۰صدای شاعر درگلو خاموش شد۰
ضلمه وعتریس گوش بزنگ به هنگام
ضرورت  ،ایستاده بودند ۰دعبس
وعلی فوانیس نجوایشان را قطع
کردند ۰عبدون درجا خشکش زده
بود ۰اما حمدان باناراحتی نی قلیانش
را به دست گرفته بود  ۰سکوتی مرگبار
سایه افکند۰
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جنب وجوشی روی داد؛ مشتریانی
که با آل حمدان نسبت نداشتند
آنجارا ترک کردند وباجگیران
محله  ،قدری  ،الیثی  ،ابوسریع و
برکات و حموده دیواری پشت سر
زقلط درست کردند ۰خبر مانند
اینکه خانه ای خراب شده باشد،
بسرعت درسرتاسر کوچه پیچید۰
پنجره ها دراطراف می دویدند۰
قلب بزرگترها]ی غیرآل حمدان[
بین نگرانی وشادی درجدال بود۰
حمدان نخستین کسی بود که سکوت
را شکست وبرای خوشامد برخاست
وگفت:
خوشامدی آقا زقلط پاسدارکوچه یما  ،همه شما بفرمائید۰
اما زقلط به او اعتنا نکرد  ،انگاری نه
اورا می بیند ونه حرفش را می شنود۰
چشمانش از قساوت ووحشیگری
برافروخته بود ۰سپس با صدایی خشن
گفت:
چه کسی دراین کوچه مسئول است؟
حمدان بااینکه ازاو پرسیده نشده بود
،جواب داد:
پاسدار ما قدره!زقلط به قدره رو کرد وبا مسخرگی
پرسید:
آیا تو پاسدار آل حمدون هستی ؟قدره چندقدم کوتاه ومحکم برداشت
وبا چهره ای به تمام معنی عصبانی
گفت:
من پاسدار فرد فرد آنان هستم  ،آقا۰زقلط لبخندی خصومت آمیز زدوگفت:
تو غیر از زن کسی را دراین ناحیهمی شناسی؟
سپس فریادزد:
زنان  ،حرامزاده ها  ،پاسداراینکوچه را می شناسید؟
حمدان رنگ پریده گفت:
آقا  ،بین ما وتو مشکلی وجودنداشته۰
زقلط فریاد کشید:
خفه شو پیر مرد احمق  ۰همین اآلنبه زیر خاک می روی بخاطر حمله به
سرورانت  ،سروران همه ی مردم۰

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

حمدان بانگرانی گفت:
مابه کسی حمله نکرده ایم  ۰مافغقطشکایتمان را نزد حضرت ناظر بردیم۰
زقلط فریاد زنان گفت:
شنیدید این زنا زاده چه گفت ؟حمدان متعفن آیا می دانی مادرت چه
کاره بود؟
بخدا هیچیک ازشما دراین کوچه نمی
تواند راه برود مگر اینکه بگوید» من
زنم« ۰
بالفاصله گرزش را بلند کرد وروی
میز کوبید وفنجانها  ،لیوانها  ،بشقابها،
قاشقها  ،قوطی های قهوه  ،چای  ،شکر،
دارچین  ،زنجبیل  ،وقهوه جوش به هوا
پرتاب شد۰
عبدون به پشت روی میز افتاد وبا آن
به زمین خورد ۰ناگهان زقلط به طرف
حمدان برگشت وضربه ای به صورت
او زد ۰حمدان تعادلش راازدست داد
وروی قلیانش افتاد وآن را شکست
۰زقلط گرُزش را بلند کرد ویک بار
دیگر فریادزد:
هیچ گناهی بدون عقاب نمی ماند،زنا زاده ها۰
دعبس صندلی را برداشت و به طرف
فانوس بزرگ پرتاب کرد وآن را
شکست وهمه جا تاریک شد ۰زقلط
آئینه ی پشت میزی را شکست۰
تمرحنه جیغ کشید وزنان آل حمدان
ازپنجره ها ودم درخانه ها هم صدا
شدند ؛ سرتاسر کوچه انگاری گلوی
سگی شده بود که سنگ خورده
باشد ۰زقلط به هرطرف  ،به مردم،
صندلی ها  ،دیوارها ضربه می زد۰
وضعیتی آشفته ودرهم از جیغ
وفریاد ودرخواست کمک وشیون
بوجود آمد ۰مردم به هرطرف پرتاب
می شدند وبه یکدیگر تنه می زدند۰
زقلط باصدایی رعد آسا گفت:
همه باید درخانه بمانند۰دراجرای این فرمان همه  -چه از آل
حمدان وچه غیر از آنان  -عقب
نشینی کردند ۰الیثی فانوس آورد
که نورش به صورت زقلط وباجگیران
اطرافش افتاد  ۰کوچه خالی بود
وصدایی بگوش نمی رسید مگر فریاد

زنان  ۰برکات با چاپلوسی گفت:
ای ادب کننده ی بخت برگشته ها۰خودت را به زحمت مینداز ۰ما این
سوسکهارا تنبیه می کنیم۰
ابو سریع گفت:
اگر دوست داری ما آنان را بهخاک تبدیل می کنیم تا با اسبت لگد
کوبشان کنی۰
قدری باجگیر حمدان گفت:
اگر دستور تنبیه آنان ر ابدهی،آرزوی بزرگ من برآورده شده است۰
من درخدمت توهستم  ،آقا۰
تمرحنه ازپشت در ِخانه فریادزد:
پناه برخدا از دست ستمکار۰زقلط داد کشید:
تمرحنه ِ ازکسی می خواهم تعدادکسانی از آل حمدان را که با تو زنا
کرده  ،بشمارد۰
تمرحمه جواب داد اما آخرگفته اش را
بخاطر دستی که روی دهانش گذاشته
شد نتوانست اداکند:
خدا بین ما وشما گواه است که آلحمدان سروران۰۰۰
زقلط به باجگیران رو کرد وباصدای
بلند که آل حمدان هم بشنوند  ،گفت:
هیچ مردی از آل حمدان بدون کتکنباید خارج شود۰
قدری با تهدید گفت:
اگر درخودتان مردی می بینید،بیرون بیائید۰
حموده پرسید:
آقا ،پس زنان چه ؟زقلط به تندی گفت:
زقلط با مردان سروکاردارد نه بازنان۰
روز شد  ،اما هیچیک از مردان آل
حمدان از خانه بیرون نیامدند ۰همه ی

باجگیران دم ِدر ِقهوه خانه
نشسته بودند ومراقب راه
بودند ۰هرچند ساعت یکبار
زقلط ازکوچه می گذشت
ومردم برای ادای احترام وثنا
با چاپلوسی ازیکدیگر پیشی
می گرفتند »:بخدا شیری دربین

۲۹
ای جبالوی  ،آیا ازاین همه ظلم وستمخرسندی ؟
جبل این را از خودش می پرسید
درحالی که روی زمین زیر صخره ای
که درداستانها گفته شده» قدری «و
هند خلوت کردند وهمانجا همام کشته
شد  ،دراز کشیده بود ۰به شفق نگاه
کرد جزشادی بربادرفته چیزی دیگر به
چشمش نیامد  ۰او به علت کثرت کار
از کسانی نبود که تنهایی رادوست داشته
باشد؛ اما اخیرا ًرغبتی شدید به عزلت
گزینی درخودش احساس می کرد و
آنچه برای آل حمدان اتفاق افتاده بود
اورا آشفته خاطر می کرد ۰شایددراین
صحرای برهوت صداهایی که به او ناسزا
می گفت و زجرش می داد  ،ذخاموش
شده باشد؛ وقتی که از کوچه می گذشت
گفته هایی که از پشت پنجره ها می
شنید  »:ای لئیم  ،خائن به آل حمدان! «
وصداهایی که از اعماق وجودش می آمد
»زندگی که
به هزینه دیگران بگذرد هرگز شادی
بخش نیست «  ۰آل حمدان خویشاوندش
بودند  ،مادر وپدرش دربین آنان زاده
ودرگورستان آنان به خاک سپرده شده
بودند ۰آل حمدان براثر این ستم وقیحانه
مظلوم واقع شدند ! اموالشان غصب شده
،لکن چه کسی ظالم است ؟ همان کسی
که ولینعمت اوست  ۰مردی که همسرش
اورا از گل و الی برگرفت ودرخانه ی
بزرگ پرورش داد ۰قانون وحشت وارعاب
برهمه ی امور این کوچه جاری است۰
بنابراین عجیب نیست که مردانشان
درخانه زندانی شده اند  ۰کوچه ی ما
هیچگاه روی عدالت و آسایش به خود
ندیده است  ۰این تقدیر وسرنوشت آنان
است ازهمان زمانی که ادهم و امیمه
ازخانه بزرگ رانده شدند ،آیا این را می
دانی ای جبالوی ؟ تازمانی که تو ساکتی
ظلم شدید تر می شود  ۰تا کی ساکت
خواهی ماند؟ مردان درخانه زندانی وزنان
درکوچه درمعرض همه گونه سرزنشها۰
من درسکوت ازاین همه خفت وبی
آبرویی رنج می برم  ۰عجیب اینکه
مردم کوچه ی ما می خندند !چطور می
توانند بخندند؟ آنان برندگان  -هربرنده
ای  -را می ستایند ۰برای مرد نیرومند
-مهم نیست که او کیست  -هورا می

آزادی

قسمت شانزد هم

بچه اهی کوهچ ما

»ای زقلط  ،شکر خدا را که با بازوی
توانایت آل حمدان خودپسندرا
حقیر وذلیل کردی« هیچ کس زبان به
شکایت نگشود۰
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نجیب محفوظ

مردان کوچه ی ما »  « ،آفرین
برتو  ،ای زینت مردان  ،ای کسی
که آل حمدان را لچک به سر کردی«

کشند ۰دربرابر چماقداران وگردن
کلفت ها سجده می کنند ۰با این همه
ترس ووحشتی که دراعماق وجودشان
پنهان است ما حقارت وسرافکندگی را
درکوچه مان می بلعیم  ۰هیچکس نمی
داند نوبتش کی می رسد که چماق برفرق
سرش فرود آید۰
سربه آسمان بلند کرد  ،آن را ساکت،
آرام وخواب آلود یافت ؛ با ابرهای پاره
پاره و آخرین زغنها درپرواز  ۰رفت و
آمد قطع شده بود وحشره ها جایشان
را می گرفتند۰
ناگهان جبل صدای دشنامی را ازآن
نزدیکی شنید که فریاد میزد» :زنازاده
بایست « او ازرؤیاهایش به خودآمد
وبرخاست واطرافش را نگاه کرد که ببیند
صدا ازکدام سو می آید ۰به طرف جنوب
»صخره ی هند «را دورزد ومردی را دید
که ترسان می دود ودیگری به دنبالش
ونزدیک است به او برسد ۰با دقت نگاه
کرد  ،آن که می دوید دعبس بود وقدره
باجگیر محله ی آل حمدان پشت
سرش بود ۰به سرعت حقیقت ماجرا
دستگیرش شد  ۰همچنان دل نگران
تعقیب وگریز ماند تا به او نزدیک شدند
۰چیزی نگذشت که قدره به دعبس
رسید وشانه ی اورا گرفت  ۰هردو نفس
نفس زنان ایستادند ۰قدره با صدایی
بریده بریده بعلت دشواری تنفس گفت:
پسر افعی چطور جرأت کردی از حجرهات بیرون بیایی؟ تو سالم بر نمی گردی۰
دعبس سرش را با دست پوشانده بود
وگفت:
بگذاربروم قدره  ۰تو پاسدارمحله ی ماهستی وقرار است ازمادفاع کنی۰
قدره به شدت دعبس را تکان داد که
عرقچین ازسرش افتاد و دادکشید:
مادر قحبه میدانی من از شما دربرابرهرمخلوقی دفاع می کنم مگر زقلط۰
دعبس نگاهش به جایی که جبل ایستاده
بود افتاد واورا شناخت وگفت:
جبل به فریادم برس  ۰کمکم کن  ،تو ازمایی پیش از آنکه از آنان باشی۰
حرامزاده  ،وقتی که دردست منیهیچکس نمی تواند به تو کمک کند۰
جبل بی اختیار به طرف آنان قدم
برداشت تابه کنارشان رسیدوآرام گفت:
آقا قدره  ،به این مرد رحم داشته باش۰قدره بسردی به او نگاه کرد وگفت:
خودم می دانم چه کار باید بکنم۰شاید برای امری ضروری از خانه خارجشده۰
او ازخانه خارج شده که به سرنوشتمحتومش دچار شود۰
قدره محکمتر شانه ی دعبس را فشارداد
واو ازشدت درد نالید ۰جبل باقدرت گفت:
به او رحم کن  ۰مگر نمی بینی که از توُمسن تر وکم بنیه تر است ؟
قدره دستش راازروی شانه ی او برداشت
و آنچنان محکم به پشت او زد که

دعبس تاکمر خم شد و بازانو لگدی به
او زد که به رو به زمین خورد وبالدرنگ
پشت او زانوزد واورا زیر ضربات مشت
گرفت و نفس نفس زنان و با تنفر پرسید:
مگر نشنیدی زقلط چه گفت ؟جبل از خشم خونش به جوش آمدوفریاد
زد:
لعنت برتو و زقلط ۰بی شر م اورا ر هاکن۰
قدره از مشت زدن به دعبس دست
کشید و بهت زده به جبل نگاه کرد
وگفت:
جبل چه گفتی ؟ آیا خودتو شاهد نبودیکه حضرت ناظر به زلقط دستورداد تا آل
حمدان پرا ادب کند؟
جبل خشمگین ترشد وفریادزد:
بی حیا  ،اورا رها کن!قدره که صدایش از عصبانیت می لرزید
گفت:
فکر مکن خدمتت درخانه ناظر باعثمی شود که از دست من درامان باشی۰
اگر دلت می خواهد به حساب توهم می
رسم۰
جبل عقلش راازدست دداده بود ،به او
حمله کرد ولگدی محکم به او زد و فریاد
زد:
برگرد پیش مادر ت پیش از اینکه بهعزایتبنشیند۰
قدره برخاست وچماقش را از زمین
برداشت وباچابکی آن رابلند کرد ولی
جبل پیشدستی کرد وضربه ای محکم
به شکمش زد واو از شدت درد به عقب
تلوتلو خورد  ۰جبل از فرصت استفاده
کرد وچماق را از دستش قاپید وبا
احتیاط به او نگاه کرد  ۰قدره دوقدم به
عقب رفت و به سرعت خم شد و سنگی
برداشت ولی پیش از اینکه فرصت
پرتاب آن را داشته باشد  ،چماق روی
سرش فرودآمد وناله اش بلند شد،
دورخودش چرخید وبه رو  ،به زمین
درغلتیدوخون از پیشانیش فواره زد۰
شب فرارسیده بود  ۰جبل دوروبرش را
نگاه کرد وغیر از دعبس کسی را ندید
۰دعبس برخاسته بود وداشت لباسش را
ازخاک می تکاند و به جای زخمهایش
دست می کشید و به آرامی گفت:
متشکرم جبل  ،توبرادر بزرگ منشیهستی۰
جبل پاسخ نداد ۰روی قدری خم شد
واور ا به پشت برگرداند وزیر لب گفت:
سردشده۰دعبس روی قدره خم شد وبه صورتش
تف انداخت  ۰جبل اورا کنارزدودوباره
روی او خم شد وآرام اورا تکان داد،
اما امیدی به زنده ماندنش نبود ۰پس
پرسید:
چی شده ؟دعبس کنارقدره زانوزد وگوشش را
روی سینه ی او گذاشت  ،سپس به
صورتش نگاه کرد وکبریتی کشید و

آهسته گفت:
مرده!موهای بدن جبل سیخ شد وگفت:دروغ می گویی۰ -به جان تو مرده ی مرده است۰خبربدی است۰دعبس بابی اعتنایی گفت:
چقدرمردم را کتک زده یا کشته،عاقبت به درک واصل شد۰
جبل باصدایی اندوهناک انگاری با
خودش صحبت می کند گفت:
قصد ضربه زدن وکشتن اورا نداشتمتو فقط ازخودت دفاع کردی۰نمی خواستم اورا بکشم  ،جرأتشراهم نداشتم  ۰دعبس با جدیت گفت:
جبل توقوی هستی  ۰تو ازآنان نبایدبترسی  ۰اگر بخواهی می توانی جزو
پاسداران باشی۰
جبل ضشربه ای به سرش زد وفریادزد:
وای برمن  ۰چطور فقط بایک ضربهبه قاتل تبدیل شدم ؟
برخودت مسلط باش  ۰بیا اورا دفنکنیم وگر نه شربه پا خواهدشد۰
چه اورادفن کنیم وچه نکنیم  ،شر بهپا شده است۰
من متأسف نیستم ،حاال نوبت بقیهی آنان است  ۰کمک کن این حیوان را
چال کنیم۰
دعبس چماق رابرداشت ونه چندان
دور ازجائی که قدری گودالی حفر
کرد  ،شروع به کندن زمین کرد ۰لحظه
ای بعد جبل باقلبی اندوهناک به او
پیوست  ۰آن دو درسکوت دست به
کار شدند ۰تااینکه دعبس برای آرام
کردن احساسات او گفت:
ازقتل غمگین مباش  ،درکوچه ی ماکشتن مثل خرما خوردن است۰
جبل آهی کشید وگفت:
ابدا ًنمی خواستم قاتل باشم  ۰خدایمن  ،هرگز اینقدر ناراحت نبودم۰
ازکندن که فارغ شدند  ،دعبس پیشانی
اش رابا آستین لباسش خشک کرد۰
بینی اش را گرفت وبانیشخند گفت:
این گودال برای این حرامزاده وبقیهباجگیران کافی است۰
جبل با بیقراری گفت:
احترام مرده را نگهدار  ،همه خواهیممرد۰
جسدرابرداسشتند وبطرف گودال
بردند ۰جبل چماق را کنارش گذاشت
وخاک رویش ریختند۰
وقتی جبل سربلند کرد دید شب دنیارا
درخود پیچیده  ،ازاعماق وجودش آهی
کشید و بغضش ترکید۰

ادامه دارد۰۰۰

هدر مری هارپر ( 8مه 22 - 1930
آوریل  )2019سوپرانوی اپرای ایرلند
شمالی بود .او هم در اپرا و هم اجرای
کنسرت درسطح جهانی فعال بود .نقش
هایی مانند هلنا را در رویای نیمه شب
تابستان اثربنیامین بریتن در اپراخانه
سلطنتی ،السا در Lohengrinاثر واگنر
در جشنواره بایرویت و کنتس در اوپرای
«ازدواج فیگارو» اثر موزارت را در
اپرای متروپولیتن اجرا کرد.

او هنگامی که در سال  1962برای
نخستین بار در مراسم بزرگداشت سربازان
بریتانیایی در جنگ جهانی دوم به اجرای
سرودهای مذهبی پرداخت درجهان به
شهرت رسید ،و بعد با اجرای ساخته هایی
از آهنگسازان معروف با آنها به همکاری
پرداخت ۰او درسال  ۱۹۷۳با دانشمند
آرژانتینی بنام ادواردو بنارُش ازدواج کرد
هدر در روز  ۲۲آوریل  ۲۰۱۹درسن۸۸
سالگی براثر ذات الریه درگذشت

آزادی

ستاره آلمانی افول کرد
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هنرپیشــه تلویزیــون وســینمای
آلمــانHannelore Elsner
روز  ۲۱آوریل  ۲۰۱۹درسن۷۶
سالگی درگذشت ۰او اولین زنی
بود که نقش بازرس را دریک
سریال تلویزیونی بازی کرد۰
خانم السنر جوایز زیادی را بخاطر
نقش های سینمایی و خدمات انسان
دوستانه اش دریافت کرده بود۰

همه چیز درباره جایزه تونی
انجمن تآتر آمریکا درسال ۱۹۴۷
درپایان جنگ جهانی دوم و یک
سال پس از مرگ آنتوانت پری
جایزه ای را برای بهترین های
برادوی درنظر گرفت که در
بزرگداشت آنتوانت پری بود
وبعدها بنام جایزه تونی معروف
شد ۰امسال هفتادوسومین سال
درروز
برگزاری این جایزه
یکشنبه  ۹ژوئن  ۲۰۱۹در سالن
موزیک رادیو سیتی در نیویورک
برگزار خواهد شد ۰آنتوانِت
پری هنرپیشه  ،صحنه گردان
و یکی از بنیانگذاران American
 Theatre Wingبود .ازآن زمان
تا کنون هرسال این جایزه توسط
انجمن تآتر آمریکا و انجمن صنفی
برادوی به بهترین اجراهای زنده
برادوی و تآترهای محلی اهدا می
شود و جایزه ای هم بدون اینکه
رقابتی در کارباشد بسته به نظر

آنتوان ِت پری
گردانندگان این جایزه به کارهای
یک هنرپیشه یا کارگردان ویا
نمایشنامه نویس اهدا می شود که به
جایزه ویژه تونی  ،معروف است۰
نشان تجلیل تونی  ،و جایزه ایزابل
استیونسون نیز از جوایز دیگر است۰
جایزه تونی در حقیقت معادل
گرمی در موزیک
اسکار درسینماَ ،
و اِمی در تلویزیون است .

بزرگداشت لئوناردوداوینچی در سراسر جهان

ازبین  ۵۰۰ساعت فیلم که در آرشیو
شخصی مارادونا وجوددارد فیلم
مستندی درباره او درحال ساخته
شدن است که قراراست در جشنواره
شفیلد انگلستان درششم ژوئن امسال
به نمایش درآید .زمانی که مارادونا
فوتبالیست آرژانتینی در زمین جادو
می کرد بعنوان یکی از ستاره های
باارزش فوتبال مورد تحسین همه
دوستداران فوتبال بود اما وقتی کفش
هارا آویخت و به شهر ناپل ایتالیا رفت

چکناواریان می خواهد فیلم بسازد

ایرنا :لوریس چکناواریان در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا با بیان
اینکه از کودکی به سینما عالقه داشتم
اظهار داشت :کارگردانی و بازیگری
من را به سمت خود جذب می
کرد اما سرنوشتم در موسیقی بود.
وی افزود :وقتی در جوانی به وین
رفتم بین انتخاب سینما و موسیقی
تردید داشتم اما موسیقی من را به
سمت خود کشید و هنوز هم اسیر
مراسم
ازروز دوم ماه می
بزرگداشت هنرمند  ،نقاش ،
مجسمه ساز ومخترع معروف
ایتالیائی درسراسر جهان آغاز شدو
دراین روز رئیس جمهوری ایتالیا و
رئیس جمهوری فرانسه باتفاق برسر
مزار این هنرمند درشهر آمبو
فرانسه حاضر شدند و در پانصدمین
سالروز در گذشت اویادش را
گرامی داشتند.

قراراست بمناسبت پانصدمین سال
درگذشت داوینچی در گالری های
بزرگ ایتالیا  ،فرانسه و بریتانیا آثاری
از لئوناردو داوینچی برای دوستداران
هنرش به نمایش درآید.
درتصویر باال یکی از طراحی
های داوینچی را مشاهده می کنید
الزم بیادآوری است داوینچی بیشترین
سالهای عمرش را درایتالیا گذراندولی
درشهر آمبو فرانسه درگذشت
ودرهمانجا بخاک سپرده شد.

درآنجا باانواع خالف هایی که کرد
زندانی شد و چهره دیگری از دیه
گو مارادونارا به معرض قضاوت
طرفداران فوتبال گذاشت .
آصف کاپادیا کارگردان انگلیسی که
این فیلم مستندرا آماده می کند می
گوید سه سال است برروی این فیلم
کار کرده و منتظر نمایش آن ابتدا در
جشنواره شفیلد و بعد اکران عمومی
درسرتاسر جهان است .

آن مانده ام .وی با بیان اینکه اگر
پیشنهاد بازیگری داشته باشم قبول
نمی کنم اما دوست دارم فیلمی
بسازم که خودم هم در آن بازی
کنم تصریح کرد:
قصد دارم کارگردانی یک فیلم را
انجام دهم و در آن خودم بازی کنم
و قطعا موسیقی آن را هم خودم
خواهم ساخت اما نمی دانم موفق
خواهد بود یا خیر.

آزادی

هدر مری هارپر سوپرانوی ایرلندی درگذشت

تهران -ایرنا -فستیوال بین المللی
کر «آندریا اون ونراسیون» که با
حضورگروههایی از سراسر دنیا
در کشور فیلیپین برگزار می شود
از گروههای فعال آواز ایران برای
حضور دعوت به عمل آورد.
چهارمین فستیوال کر «آندریا
اون ونراسیون»  18تا 21جوالی
مصادف با  27الی  30تیر 98

توسط مرکز فرهنگی فیلیپین
درشهر مانیل برگزار خواهد شد.
براین اساس سفارت این کشور در
ایران با ارسال نامه ای ضمن اطالع
رسانی از برگزاری چنین رخداد
موسیقایی ،از گروههای فعال کر
ایران برای حضور دعوت به عمل
آورده است.

بی بی سی :مجموعهای از آثار
هنری دوران قاجار در سه موسسه
حراج آثار هنری در لندن به حراج
گذاشته می شود .در موسسه
بانهامز ،برای اولین بار کل یک
حراج را به مجموعهای از این آثار
اختصاص دادهاندکه شامل تابلو ،
فرش وخوشنویسی است .
همه این آثار در اختیار مجموعه های

خصوصی بوده است که اکنون در
لندن گرد آورده شده و به معرض
نمایش و فروش گذاشته شده است.
چه کسی این آثاررا خواهد خرید و
چگونه فروش آنها ممکن است این
آثار پرارزش را از گنجینه هنر ایران
خارج کند؟ جای بحث دارد.آثاری
از ناصرالدینشاه نیز دراین مجموعه
قراردارد.
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دعوت به چهارمین فستیوال بینالمللی ُکر

حراج آثارهنری قاجاریه در لندن

فیلم مستندی درباره مارادونا ساخته میشود

اردشیر بابکان برای موسیقی وموسیقیدانان
مقام وارزش خاصی قائل بود چنانچه وزیری
مخصوص برای موسیقی تعیین کرده بود

آزادی

تاریخ موسیقی ایران دارای فرازونشیب
هایی است که نمونه اش درتاریخ موسیقی
سایر د َول کمتر دیده می شود ۰سکوت
دویست ساله ای که پس از حمله ی
اعراب به ایران درتمام زمینه های هنری
بخصوص موسیقی مستولی گشت امید
بازگشت واحیای موسیقی را به یأس
تبدیل کرده بود  ۰پاگرفتن وزنده شدن
موسیقی بعداز دویست سال معجزه ای
است ققنوس وار که سراز خاکستر
درآورده ودوباره به پرواز درآید.
حال ببینیم موسیقی ایران قبل از هجوم
اعراب چگونه بوده است  :آثار بجامانده
از موسیقی ایران قبل از اسالم را می
توان از نوشته های مورخین و کشفیات
باستانشناسی مورد مطالعه قرارداد« ۰
هرودوت» می نویسد :ایرانیان هنگام
صرف غذای شاهانه موسیقی نمی نواخته
اند ولی عده زیادی موسیقی دان دردربار
میزیسته اند و نیز گوید درایران هنگام
نذروقربانی یکی از موبدان حاضر شده
وسرودهای مذهبی می خواند.
« گزنفون» می نویسد :کوروش عده
ای موسیقیدان انتخاب کرد تادر دربار
مشغول بکار شوند و نیز گوید :اسکندر
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از خزانه داراو  ۳۲۰آلت واسباب
موسیقی بدست آورد واضافه می کند که
در هنگام چاشت  ،موسیقی می نواختند.
ودرجای دیگر می گوید  :گوروش
هنگام حمله به سپاه آشور سرودی را
شروع کرد وسپاهیان او باصدای بلند
وبااحترام وادب فراوان دنبال آنرا
بخواندندوچون سرود به پایان رسید
آزادمردان باقدمهای مساوی و با نظم
تمام براه افتادند « .گزنفون» درجای
دیگر می نویسد :کوروش برای حرکت
سپاه چنین دستورداد که صدای شیپور
عالمت حرکت خواهد بود.وهمینکه
صدای شیپوربلند شد باید همه سربازان
حاضرباشند و حرکت کنند «.کورتیوس
روفوس» یکی از مورخینی که درسده
اول میالدی میزیسته است در کتاب
اسکندر نامه اش از داستان جنگ
داریوش سوم و اسکندر می نویسد« :
درپیشاپیش سپاه ایران آتشدان نمودار
شد وپس از آن مغان سرود گویان
وارد شدند ».مورخین یونان راجع به
به جشن مهرگان نوشته اند که درآن
جشن درحضور شاهنشاه نوازندگان
وخوانندگان به نوازندگی وخوانندگی

میپرداختند .گزنفون از قول کمبوجیه
می نویسد « :موسیقی شناسان این عصر
مقامهای گذشتگان را تکرار نمی کنند
بلکه خود مقامات تازه ای ابداع واجرا
می کنند».
« استرابون» دانشمند یونانی می نویسد«:
اغلب نغمه های ایرانی که می خوانده ویا
می نواخته اند منحصر به مفاخر پهلوانی
ومناجات باایزد یکتا بوده است ».
بطوریکه از «سیاست نامه» منسوب به
فیثاغورث برمی آید هنگام تاجگذاری
داریوش  ۳۶۰دختر از ایاالت ووالیات
ایران به پایتخت آمده همگی هماهنگ
آوازی مناسب حال می خواندند .دردربار
هخامنشیان خوانندگان ونوازندگان
کشورهای تابعه مانند مصروبابل بوده اند
وبطوریکه نوشته اند در جنگ « ایسوس»
پس از شکست داریوش سوم از اسکندر
سیصدوبیست نوازنده وخواننده جزو
اُسرا بدست سرداران اسکندر افتادند.
دربریتیش میوزیوم نقشی از دسته
نوازندگان عیالمی وجوددارد و ازآن
برمی آید که از «نی» و « نی مضاعف»
و آالت ضربی و یکنوع ساز دیگر استفاده
میکرده اند.
ازآنچه گفته شد میتوان استنباط کرد که
درایران دوره ی هخامنشی موسیقی رواج
داشته واز انواع آالت وادوات موسیقی
استفاده میکرده اند .ونیز خوانندگان
ونوازندگان وموسیقیدانهایی وجودداشته
اند  .اما شاید از اصول وقواعد موسیقی
بهره کافی نداشته واین هنر مراحل اولیه
را طی میکرده است  .ازآالت وادوات
موسیقی عصر هخامنشی آنچه در نوشته
های مورخین آمده است می توان اینهارا
نام بُرد:
 -۱نقاره  ( :دوطبل کوچک وبزرگ
متصل به هم) زدن نقاره یا ناقاره از یادگار
قدیم ایران است که طلوع وغروب
خورشید را با آن استقبال میکرده اند.
جوف با رویه
 -۲کوس  :که ازدوسینی ُم ّ
ای از پوست بود که هنگام بهم زدن آندو
بیکدیگر صدای مهیبی ازآن برمیخاسته
است  .این آلت موسیقی بیشتر درمواقع
شروع جنگ بهمراه شیپور بکار گرفته

ی سی
اتر خ مو قی خاورزمین
ازافررم

بالل بن ریاح حبشی متوفای ۶۴۱
فرزند یک کنیز حبشی بود که ابوبکر
خریده و آزاد کرده بود ۰بالل از جمله
نخستین کسی بود که اسالم آورد
وبخاطر آن رنجهای بسیار کشید.
حضرت رسول اورا نخستین « میوه
حبشه» می نامید واورا صندوق دار
خانه خود قرارداد ۰ادعا شده است
که حضرت رسول این جمله را به
بالل گفته اند « ای بالل  ،غزلی برای
ما بخوان »  .او نخستین مؤذن اسالم
است وامروزه اورا پیر تمامی اذان
گویان میدانند ۰بالل دردمشق جهان
را بدرود گفته است وقبراو در آنجاست
 ۰شیرین خواننده که به حسان بن
ثابت مداح حضرت رسول تعلق
داشته است غیر محتمل نیست که
این همان شیرین کنیزی باشد که
همراه خواهرش  ،ماریا قبطی ازطرف
حاکم مصر درسال  ۶۳۰میالدی برای
حضرت محمد فرستاده شده بودند۰
شیرین به حسان بن ثابت داده شد و
ماریه به همسری پیامبر اسالم درآمد
 ۰ما می خوانیم که حتی دردوره
خلفای راشدین  ،فینه و ...ازاین دوره
نام سه دختر خواننده ی دیگر ازآن
جهت برای ما باقی مانده است که کمی
قبل از ورود حضرت محمد به مکه در
 ۶۳۰میالدی بعنوان فاتح آن شهر از
میان برداشته شده اند  ۰گناه ایشان
این بود که آوازهای هجو آمیزی علیه
پیامبر اسالم خوانده بودند  .نخستین
ایشان سارو نام داشت ومتعلق به
عمربن هاشم بن عبدالمطلب بود که
با استفاده ازفرصت تسلیم اسالم شد
واز مجازات مرگ رست ۰و ....به گفته
چلبی مؤلف ترک درجشن ازدواج
حضرت علی با فاطمه دایرع نواخته
است و حالیه تمام دایره نوازان به
او به چشم پیر و پیشکسوت خود
نگاه می کنند .او درعین حال یکی از
اصحابه حضرت رسول بوده است ....
دوره خلفای راشدین  ،درواقع دوران
حکومت اسالم حنیف است ونص
صریح قوانین بگونه ای است که به
صراحت یا تلویح پیامبر اسالم پی
ریزی شده بود یا به گونه ای که صحابه

پیامبر براساس وظیفه شرعی خود
تعبیر می کردند به دقت بموقع اجرا
گذاشته میشد  ،موسیقی تحریم
گشت  ۰ابن خلدون بزرگترین مورخ
مسلمان با یقین می گوید که در
آغاز کار اسالم هرچیزی که درطیف
تعلیمات قرآن قرار نمی گرفت تحقیر
می شد  ۰درچنین موقعیتی آواز
ورقص ممنوع گردید ۰ازطرف دیگر
سید امیر علی مورخ جدیدتر اسالمی
براین عقیده است که موسیقی تنها
پس از پیدایش فقهای بعدی دراسالم
نهی گردیده است  .دو خلیفه اول
نسبت به موسیقی عشق سهل است
حتی عالقه هم نداشتند ایشان یقین ًا
با شمشیر و مسئله مهم ترویج اسالم
درسرزمینهای دیگر بیشتراز آن
مشغول بودند که بتوانند با هنرها
مغازله کنند .درزندگی نهایت سادگی
را رعایت می کردند واز دیگران نیز می
خواستند که بسان ایشان رفتار کنند.

آنها نیک می دانستند که پرورش هنر
با جنبه هلئی از تجمل اجتماعی وحتی
اسراف رابطه دارد که ایشان آنرا
مذموم می دانستند ۰این را میدانیم
که یکی از اتهاماتی که به ابوموسی
سپهساالر معروف عرب وارد شد
این بود که یکهزار درهم سکه نقره
نثار یک شاعر کرده است  ....طبری
درتاریخ خود نوشته است  ،دودختر
خواننده به این ترتیب مورد مجازات
قرار گرفته اند که دستهایشان را
بریدند و دندانهایشان را کشیدند که
نه بخوانند و نه بنوازند .این دو درسال
 ۶۳۳میالدی بتوسط المهاجر هنگام
فتح یمن مورد قصاص قرار گرفته
اند پ ابوبکر نیز آنرا تأیید کرده
است  .بااین حال مجازات دختران
صرف ًابجهت فعالیت موسیقی ایشان
نبوده است بلکه بیشتر به این خاطر
بوده که اینان با ساز (مزمار) وآواز
مسلمانان را هجو کرده ومورد استهزا

قرارداده بودند ۰به رغم سیاست
سخت وریاضت کشانه ابوبکر  ،بنظر
میرسد که بازهم معدودی بودند که
آلوده به مالهی بوده وبه لذات ممنوعه
می پرداختند .طبیعت چیزی نیست
مه بتوان برای همیشه بدینگونه
درآن سرپوش گذاشته وتخطی ازآن
 ،چیزی است که بارها اتفاق می افتد
ووقتی موانع دور انداخته شود چه
بسا به تبع آن  ،نفسانیت انسان نیز
منفجر شده واز مرزهای ایمان قدم
بیرون بگذارد ۰جوان شادمان اسالم
که از لذات دل آزار وخسته کننده می
پوسیده  ،دل زده میشده  ،قطع ًا وقتی
ازآن بیرون می آمده  ،وسوسه میشده
که از محدودیت ها گریخته ورافع
تشنگی تمناهای خودرا درجمع ،
درموسیقی  ،بازی ها تبذیر واسراف
جستجو کرده وهیجانات وعواطفی
را ارضاء کند که یک جوان  ،یک
دل گشاده  ،طلب می کند اما اسالم
ِ
روزهای آزادی بزرگتری را برای نسل
های خود درآستین داشت ۰
ظاهرا ً اینطور مینمود که عمر (دوران
خالفت  ۶۳۴تا  )۶۴۴از این لحاظ با
سلف خود تفاوت چندانی نداشته است
 ۰براساس حدیثی که عایشه نقل کرده
است « عمر آواز یک دختر خواننده
را در خانه خود حضرت رسول شنیده
بود ».این دست کم می توانسته براو
بنفع دختران خواننده تأثیر گذاشته
باشد .ونیز میگویند بدن عمر از تصور
اینکه تالوت قرآن بگونه ای غیر از
تالوت آهنگین وشیرین باشد برخود
می لرزیده است ۰

از کتاب «تاریخ موسیقی خاورزمین »
از فارمر  ،ترجمه بهزاد باشی مؤسسه
انتشارات آگاه ۱۳۶۶

آزادی

ربزگ یده اهیی از
ی م سی
ق
اتر خ و ی اریان

گش
ت
ب
ک
م
ی رد یان تا ها

هب انتخاب م.ع.آشنا
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مجیدزندیه

میشده است .
 -۳کرنای :وآن نای بلندی است بدون
سوراخ که درآن می دمیدند ودرکارزار
وهمچنین در نقاره خانه بکار میرفته است
ولی درمواقع شادی از «سورنا» استفاده
میشده است
 -۴طبل :انواع واقسام داشته  .تنبک یکی
از اقسام طبل است .
ُ -۵د ُهل
 -۶جلجل  :آلت موسیقی بصورت بیضی
شکل و بزرگ که ظاهراً زنگهائی به آن
می بسته اند وصدای ترسناکی داشته
است .بطوریکه نظامی گنجوی درمورد
این آلت جنگی گفته است :
جالجل زنان از صداهای زنگ
برآورد خون دل از پاره سنگ
 -۷شیپور :که آنرا ازشاخ حیوانات یا از
فلزات تهیه میکرده اند  .از سازهای بادی
بسیار قدیمی است  .فردوسی دراشعار
خود نیز از بعضی ازسازهای آن زمان
نام برده است:
خروشی برآمد زایران سپاه
تبیره زنان برگرفتند راه
کر نای
به ابر اندر آمد دم ّ
خروشیدن سنج و هندی درای
ونیزگوید:
زبس ناله بوق وکوس و درای
همی آسمان اندرآمد زجای
ازسایر سازهای دوره ی هخامنشی بایستی
ازبربط  ،چنگ  ،و نی نام برد.
بعداز هخامنشیان بایستی از موسیقی در
دربار ساسا نیان یاد کرد .بنیان سلسله
ساسانیان بدست اردشیر بابکان گذاشته
شد( ۲۲۴میالدی) و شوکت چهارصد
ساله آن با ورود اسالم به ایران درسال
 ۲۱هجری قمری ومرگ یزدگردسوم
آخرین پادشاه ساسانی خاتمه پذیرفت
( ۶۵۲میالدی برابربا  ۳۲هجری قمری)
اردشیر بابکان نظام حکومتی ایران را
که درزمان اشکانیان بصورت ملوک
الطوایفی اداره می شد دگرگون کرد
وآن را تحت یک حکومت مرکزی
درآورد و آئین زرتشت را دین رسمی
کشورقرارداد .اردشیر بابکان برای
موسیقی وموسیقیدانان مقام وارزش
خاصی قائل بود چنانچه وزیری مخصوص
برای موسیقی تعیین کرد وشخصی
را بنام « خُ رم باشی» برای پرده داری
عیش وعشرت معین نمود وموسیقیدانان
را درردیف ساتراپ ها قرار میداد و به
آنها منزلت خاصی بخشیده بود .نوازندگان
وخوانندگان پشت پرده می نشستند و به
اشاره خرم باشی شروع به نواختن ساز
وخواندن آواز می کردند.
اردشیر بابکان برای ندیمان و درباریان
درجات معینی تعیین کرد و آنهارا به سه
طبقه تقسیم نمود که از آنجمله رامشگران
بودند که دردربار او مقام مخصوصی
داشتند.
ادامه دارد

آزادی

در کتاب تاریخ باستان که حاصل
پژوهشهای هیأتی از دانشمندان
وتاریخ نگاران روسی زیر نظرو.
دیاکوف( ) diakov.vمی باشد می
خوانیم «:کاوشهایی که در جنوب
غربی فالت ایران ،درشهر ایالمی
شوش وپرسپولیس صورت گرفته
استُ ،رشد وتح ّول تمدن محلی را
از دوران نوسنگی نشان می دهد،
به موجب متون سومری از هزاره ی
سوم قبل ازمیالد در ایالم در د ّره
های کارون وکرخه یک دولت برده
دار تشکیل شده بود .درپایان هزاره
ی سوم ،ایالمیان بین النّهرین سفلی
را اشغال کردند وساکنان آن را مطیع
خویش ساختند ،تنها حمورابی
پادشاه بابل ومتّحد کننده ی بین
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اما مؤلف حدودالعالم(حدود 372ه
.ق) می نویسد«:اهوازشهری است
سخت ُخ ّرم واندرخوزستان شهری
نیست ازاین خرم تر،با نعمتهای
بسیارونهادی نیکوی ومردمانی زرد
روی.»...
مسعودی در جلد یکم « مروج الذهب»
که درسال 332ه.ق نوشته شده؛ می
نویسد :پس از شاپور پسرش هرمزبن
شاپور ملقب به دلیر؛ پادشاه شد وشهر
رامهرمز را در والیت اهواز بنیاد کرد،
اما در جای دیگر کتابش آورده است«:
همه ی شاهان ساسانی تا این پادشاه
یعنی هرمز پسر نرسی در ُجندی شاپور
خوزستان اقامت داشتند ...ادامه دارد

بقیه عدد هفت
هفت اليه اعتقاد داشتند.
در يهوديت روز هفتم روز
استراحت االهی و از اين رو
مقدس است.
هفت پله معبد سليمان با هفت
طبقه معابد بابلی مرتبط است .نوح
هفت روز برای فرستادن کبوتر
از کشتی صبر می کند .فرات به
هفت نهر تقسيم می شود .در عهد
عتيق عالوه بر قربانی هفت گانه ،
هفت بار ُغسل در رود اُردن و نيز
هفت بار عطسه شخص زنده شده
از مرگ ذکر شده است.
نقل از کتاب علم اعداد
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مورخان یونانی دورۀ هخامنشیان
وسلوکیان ،به نامهای هرودوت
وگزنفون،نام این سرزمین را
“سوزیانا” ،مأخوذ از اسم ایالت وشهر
شوش ذکرکرده اند .نویسندگان رومی
ویونانی دورۀ اشکانیان وساسانیان
چون موسی خورنی واسترابون،آن را
سوزیس،الیمائیس والیمااین وساکنان
آنرا”الی میان” نوشته اند ولی بعضی
مورخان همین دوره ازجمله «آمین
مارسلن» یونانی”،سوزیانا” ضبط کرده
اند.

افقی-۱کوچکترین هواپیمای جهان که یک موتوره ویکنفره است  -۲خرقه
درویش  -تکیه کالم جناغ شکن ها -آب ترکها ۳-خلوت -میوه ای که تنبل
آنهم یافت میشود-انعطاف پذیر -شهروبندری درفرانسه  ۴-کاله انگلیسی -خانه-
وصله اغنیا-جزیره ای دردریای مدیترانه ۵-آواز-گرانمایگی-ره طویل۶-نوعی
آتش زنه -گونه -به آوردنی بدهم میگویند۷-شترقوی که برای تولیدمثل باشد-
بیه٪ده -سنگ دلخواه مجسمه سازان ومعماران  ۸-مظهرزیبایی-بازگردانیدن-چه
وقت؟-خلوص ۹-صاف ولطیف وپالوده هرچیزطرف -قهرمان تروا ۱۱-شکوه  -نام
دیگر کیوه فیل معروفی که سالها پیش هزاران نفر ازمردم هند ازبرابر جنازه اش
رژه رفتند - ۱۱-پایتخت اروپایی -بعضی از حیوانات چنین هستند-بی غل وغش
۱۲فیلسوف مشهور آلمانی که موجد مکتب جدیدی درایده آلیسم است  -عضویدربدن -جنگ  -بحد کفایت  ۱۳-دست نماز -شایسته وسزاوار -گاهی از کاه می
سازند -مشتق شده ازشیر ۱۴-باره -ساحلی درآفریقا -ماهی از سال قمری  -جوان
۱۵سوسکی که ماده خودرا که ازنظر ساختمان بدنی بسیار متفاوت با خودش میباشد بین دوشاخک بزرگ خود می گیرد وبگردش می برد
عمودی-۱تعدادسرخ پوست دراین قرن به بیش از یک میلیون ویکصدهزارنفر
رسی-دانشمند علم االخالق فرانسوی که بخاطرکامات قصارش شهرت دارد۲-
فرزند کامیون -آداب ورسوم  -گوشه نشینی برای تفکروعبادت  ۳-نابرده
گنج میسر نمی شود -میوه ای که نارس آن ترش مزه وخوردنی است -گهواره
قدیمی ۴-همدم چوپان-ماتم ومصیبت-حشره دوجانبه -مه نورفشاند وسگ
چنین کند ۵-بندری درپاکستان درناحیه سند-گل سرخ -واحدشمارش -بعضی
از حیوانات -۶شبی بس دردناک برای بیمار-جزیره ای درخلیج فارس-صفتی
مصطلح برای بچه های شیطان وناآرام-۷مقعر-رونق ونشان-شعبه ای ازنژاد
سفید -۸ناشنوا-آسودگی  -زمین همواروپهناور-واحدی برای وزن-۹دورویی
آهنگر معروف-کلمه پرسش -۱۰باعث بروزبیماری واگیر می شود -نوعیرنگ یالعاب آبی رنگ برای نقاشی وتزیین ظرفهای طالونقره -روباه کوچک-
شهرخوراکی-پدربمب هیدروژنی -انسان درنواحی یخ زده قطبی بیشتر از سواحل
استوایی میشود -۱۲وقتی آن بیاید نودهم پیش ماست -تلمبه خارجی -رسیده
نیست -میوه پهلو -۱۳آتش -نهروجایی که آب ازآن بگذرد-پرنده کوچکی که
درکشتزارهاوبیشتر درپای بوته های گندم النه می گذارد -۱۴آب فراوانجاری
برزمین -شهری درآلمان ودرکناررودراین-تفنگ سلف» ام یک«-
-۱۵ازعناصربسیاری تشکیل شده که مهمترین آنهاعبارتنداز آرسنیک،
اورانیوم،آنتیمون ،نقره  ،طالی سفید ،طال و رادیوم -بیماری نیست بلکه عالیم
بعضی ازبیماریهاست

(حل درشماره آینده)

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

افقی۱- :آبینوس  -گالیکوال ۲-ب -اسرار-سیاهی -ن ۳-ول  -اسکاچ-کبر-
تی ۴-مال-ک-سلک-و -باب۵-رهین-اتیال-یاسا۶-کور-ابی پرست -لیل۷-ور-
نحو-ا-تندیس ۸-ب -افشره-معاون-ج -۹-استان -ر -موش -سی۱۰-آیت-مگس
خوار-نیا۱۱-پناه-یادار-ریتش-۱۲-اتر-ت-راد-ج-کاپ۱۳-رو-برن-دینام-رد۱۴-
ا-کانال-جوبار-ی۱۵-تلفن جیبی-آرتزین

کلبه کتاب

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

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

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

آزادی

مقدماتی پیچ درپیچ
از آن زندگی
ّ
خود به زندگی جنگ وکشورگشایی
پُردرد سرپرداختند وسومر وبابل را
گرفتند وپس از آن وضع دگرگون
شد واین هردودولت یکی پس از
دیگری ایالم رادر تصرف خود گرفت،
شهرشوش ،شش هزارسال زیست و
مدت شاهداوج عظمت سومر
دراین ّ
وبابل ومصر وآشور ویونان وروم
بود...تا آن هنگام که آشوربنی پال
برشوش مسلط شد وآن را غارت
کرد(645پ -م) ،وقایع نگاران
فهرستی از طال ونقره وسنگهای
گرانبها وزینت آالت سلطنتی و
جامه های فاخر واثاث ّیۀ عالی و ا ّرابه
هایی که فاتحان با خود به نینوا برده
اند ثبت کرده اند» .مشرق زمین و
گاهواره ی تمدن،کتاب اول ،رویه
176اعتمادالسلطنه درکتاب«تطبیق
لغات جغرافیایی قدیم وجدید
ایران» می نویسد«:سوزیان اسم
خوزستان بوده وپایتخت آن را سوز
وسوس می گفته اند که همان شوش
باشد ،وبعدازاین که شوش خراب
شد،درنزدیکی آن شوشتر را بنا کرده
اند.».

ممنونم تا اینجا آمدید  ...ممنونم برای
دو نکته ی مهمی که آنها را خوراک
من می کنید طی روزها .نه طی شبها.
و من شب بهتر کار می کنم .
پاتریشیا مسئول خانه سبز رسید.
سوار شدم و رفتم .پر از او.
تمام مدت سفر به ظرافت هدیه اش
به من که سر سفر بودم فکر کردم
که عبارت بود از رفتن به سر پل و
تماشای رودی که بی صدا می رفت.
و آن گوشه که غروب آفتابش به
خلق دو سه تابلو منتهی شده بود.
ِ
و این عین شعور باالئی بود از سر
هنرمندیهای او.
به خانه که رسیدم زنگ زدم به قصد
تشکر و گفتم من باغ بسیار رویائی
را سراغ دارم که در آن آب صافی به
نهری بی سر و صدا می رود .غروب
آفتاب ندارد اما پرتو خورشید در آن
آب طالئی است .پرسید :کجاست؟
جواب دادم :خانه کلود مونه در
ژیورنی.
فورا ً گفت :در برنامه من است .باید مرا
ببرید .نه ،باید با من بیائید .و شب هر
دومان بخیر شد.
**
نامه ای نوشتم برای او با این مقدمه:
به نظرم ظرفیت فلسفی و جهان بینی
های زن و مرد شناسی تو از وقتی
به روستانشینی رفته ای باال گرفته
است .به کشف ها رفته و بیشتر
از پیش جوابی تا سئوال .فراغت
بازیافته داری .استقالل در صرف وقت
ات داری .شاید هم فرصت نداشتی در
آن زندگانی شهری،خانگی ،کارگاهی.
**
ادامه دارد

حرف زدیم واز وقت متعارف ومعمولی هم
گذشته است،بهتر است باتو خداحافظی
کنم تادوسه روز دیگر باهم دیداردوباره
داشته باشیم.
ــ چرا اینهمه دیر!؟
ــ طبق توصیه ی خودت باید حفظ
ظاهر کردوفکر نکنیم که تنها من وتو
صاحب عقل وهوش هستیم ،دیدار زودبه
زود شک برانگیزاست.
ــ درست می گویی،دوری ات را برای
دوسه روز تحمل خواهم کرد.
ــ اگرتحمل نکنی زمانی را که
درتهران خواهی بود،چه خواهی کرد؟گویی
یادت رفته که چندسالی باید درتهران
بسرببری ،سعی کن براعصابت مسلط
باشی تااین دوره ی چهارساله رابااعصابی
راحت به پایان برسانی،درغیراینصورت به
جسم وجان خود لطمه خواهی زدوممکن
است نتوانی این دوره رادرچهارسال
به پایان برسانی،میدانم تحمل دوری
ماازهم برای هردوی ماسخت است،اماچه
بایدکرد،درزندگی بعضی رویدادها
ومسایل رابایدپذیرا شد وباصبروحوصله
ومقاومت،مشکالت را از پیش
پابرداشت،ضمن ًا این دوری بیش از دوسال
نخواهد بود.
باتعجب پرسیدم :چطور محاسبه
کردی ،دوره ی دانشکده ام حداقل
چهارسال است !؟
با خنده گفت:بااینکه شاگرد زرنگ
درریاضیات هستی نمی دانم چرا دراین
مورد کسر آورده ای،بگذارتا حساب
کنم،پس از سه سال من موفق به دریافت
گواهینامه ی پایان دوره ی دبیرستان
خواهم شد،وبرای ادامه ی تحصیل به تهران
خواهم آمد،به این ترتیب یکسال ازدوره ی
انتظارودوریچهارساله
کم کن،مانده عبارت خواهد بود سه سال،
دراین سه سال سه بارتعطیالت تابستانی
ونوروز وتعطیالت دیگر خواهیم داشت که
مجموع ًا میشودیکسال ،به این ترتیب می
بینی که جمع مدت دوری ماازهم دوسال
خواهدبود،اگر متکی به عهدوپیمان مان
باشیم می توانیم آن دوره ی دوساله را
تحمل کنیم،ازجانب من خیالت راحت
ازآن توخواهم بود.
باشد،من برای همیشه ِ
ـــ باتعجب به چهره اش که همچنان
تبسم چشمانش را به چشمانم دوخته
با ّ
بود،خیره شدم وازاین توجه دقیق وزیرکانه
اش خوشم آمد وگفتم :مطمئن باش آنچه
گفتی بکار خواهم بست ومن نیز برسر
عهدوپیمانی که باتو بسته ام خواهم
بود،مگرمرگ مراازتوجداکند،روزیکه تو
خدای نخواسته بمیری؛همانروز ،رو ِز
مرگ من نیز خواهد بود،به گفته ی
شاعر«عشق تو نه خون است که بیرون
رودازدل» یا نازنین یا هیچکس .ناتمام

طرح از :زنده یاد جهانگیرپارساخو
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بقیه  :تاریخ خوزستان

النّهرین موفق شد آنان را ازاین
سرزمین براند .در هزاره ی سوم پیش
از میالد؛ کتابت خطی ُمشتق از خط
تصویری( ) pictographieپدیدار
گردید ...ایالمیان از ضعف بابل،
درپایان هزاره ی دوم واوایل هزاره
ی اول[پیش از میالد] به فکر انقیاد
مجدد بین النهرین افتادند .درقرون
ّ
هفتم وهشتم [ پ .م]پادشاهان
آشور علیۀ ایالمیان به جنگ سختی
پرداختند وایالم سرانجام در سال
[ 645پیش از میالد] به وسیلۀ آشور
بنی پال فتح گردید ،ولی به طوری
که کاوشهای اخیر یکی از کاخ های
شاهی در پرس پولیس که درآن
هزاران لوح ایالمی کشف شده؛ نشان
می دهد ایالمی ها حتی پس ازاین
شکست نیز نقش مهم خودرا در
امپراتوری پارس ها ایفا می کردند».
ترجمۀ مهندس صادق انصاری،دکتر
علی اهلل همدانی ومحمد باقر مؤمنی،
جلد یکم ،رویه251
بعضی ازمورخان اسالمی ازخوزستان
با نام اهواز[جمع ُمع ّرب شده ی
نام پارسی هوز] نام برده اند.
طبری[درکتاب تاریخ طبری که
درمیانه ی سده ی چهارم ه  -ق نگارش
شده] درشرح جنگهای اردشیر
بابکان بااشکانیان آمده است  «:آنگاه
سوی فارس بازشد و آهنگ پیکار
نیروفر،شاه اهواز کرد وازرامهرمز
سوی ارگان وسسارطاشان شد،سپس
به سرق رفت وازآنجاباجمعی ازیاران
خویش برنشست وبرکناردجیل
فرودآمد وشهررا بگرفت وشهرسوق
بنیادکردوباغنیمت
را
االهواز
فراوان سوی فارس بازگشت» .جلد
دوم ،رویه 583گردیزی،مؤلف
زین االخبار(حدود 432-ه ق،).
ویرموک
نویسد«:میسان
می
واهوازشهرها گشاده شد بردست
ابوموسی اشعری».

بقیه  :باغ درباغ

بقیه  :نازنین
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The Lady of Paris
Burning in Beauty
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On April 15Th. 2019,
like millions of others, I
watched with horror the
fire consuming the spire
of the majestic Gothic
monument, the iconic
Notre Dame de Paris. The
following day everyone was
relatively relieved to know
that the bell towers, rose
windows, the centuriesold- organ and most of the
unique medieval paintings
were saved and some
securely transferred to
other places. More than a
billion Euros was donated
for the restoration in a
matter of hours coming
from all corners of the
world. The government
promised that the process
of renovation and repair
will not take more than
five years and that the 2025
visitors for the Olympic
games will see “The Lady”
back in full beauty and
splendour. Every inch
of the Cathedral having
been digitised in threedimensional photography,
makes it possible for a
reproduction of what is lost
in all details, in an identical
form and free from human
errors.
The
Cathedral
was
originally built with the
contributions of the French
and
other
European
Catholics and became a
lasting symbol of mass
participation and in its
way the foundation of the
French democracy, a token
of love and unity between

By Professor Parviz Amouzegar-Paris
the people and God.
And above all it became
a true symbol of beauty
and eternity and was thus
called “The Lady of Paris,
Notre Dame de Paris.”
Emotions are always best
expressed by the poets and
a few hours after the fire
T.M. Moore composed and
published the following
verse that catches the very
spirit of the moment:
Flames wreck the walls
and ceilings that had stood
for
centuries,
scorch
ancient timbers, raze
to ash that sanctuary made
for praise,
and cruelly crumble sacred
stone and wood
that neither
revolutions

wars nor
could

bring down. And there –
where holy hands would
raise
in faith, and trusting saints
sang lays
while incense spread a holy
fragrance, good

and pure – dark, dreary
smoke swells like a
flood,obscuring light and
glory in thick haze
and ugly, bullying billows.
No one prays,
but everybody weeps, as
well we should,
___to see the flames of lust
and lies that scathe
___the trust of innocents
and wreck their faith.
***
It was in 1984 and I had
just arrived in Paris at
the invitation of two
good friends, Professor
Arthur Humphreys the
renowned
Leicester
University Professor and
his colleague, Professor
Sylvère Monod, the Vice
Chancellor of Sorbonne
University.
Professor Monod kindly
invited me to his apartment
near Sorbonne on Saint
German Boulevard for
lunch to discuss my
employment situation. It
was an old building of

six floors with no lift and
I had to walk up my way
through the narrow and
winding stairs to reach
his apartment. When I
arrived, I was almost out
of breath. I was then about
40, he had retired and was
in his late seventies.
While talking about Iran
and my trip, I asked what
he does living on the fifth
floor of a residence with
no lift going up and down
several times a day for his
daily needs. Surprised at
my question, he said you
do not know what this
place means to me. It keeps
me young, brings back all
my happy recollections of
childhood and above all
continues to inspire me. I
could not have achieved
what I have and written
so many books, had I not
been living here and so
privileged to be close to
the most sacred, historic
and romantic monument
of our history. Not seeing
anything around, I was
even more curious when

Sylvère asked me to walk
forward, bend down on the
grill and look to the extreme
left and tell him what I saw.
Yes, I could then see a few
inches of the spire of Notre
Dame Cathedral. This was
to him an eternal delight,
a thing of beauty, a joy
forever, what he called his
source of inspiration. And I
began to realise what Notre
Dame meant to him, to the
Parisians, to the French and
to the whole world.
***
Save to Wishlist NotreDame has the longest and
richest of histories. This
colossal Gothic Cathedral
has dominated the city for
nearly 900 years. It was the
golden age of Cathedral
buildings, a period when all
great artists and architects
were trying their best to
please the taste of God. More
precisely on 12 October
1160, the newly appointed
bishop of Paris, Maurice de
Sully decided to demolish
the Church of Saint-Étienne
and erect in its place a
monument to the Virgin
Mary that reflected the new
status of the French capital.
The first stone was laid in
1163 by King Louis VII and
Pope Alexander III. The
construction of the building
took about four generations
and was finally completed in
1345.
***

Since those days the
Cathedral has witnessed
some of the most marking
events of history. In 1431,
Henry VI, the King of
England, was also crowned
here as the King of France
to end the Hundred Years’
War. Earlier the same year,
the 19-year-old Joan of Arc
was burned at the stake as a
heretic, but was to be found
and proclaimed innocent in
this very Cathedral in 1456.
She was declared a martyr
and in 1909, beatified here
by Pope Pius X and made a
saint.
During the 16th century, the
condition of the Cathedral
deteriorated and the great
artist, Robert de Cotte,
led renovation works with
personal support of Louis
XIII who also offered the
Cathedral with its unique
organ of 8,000 pipes
miraculously saved in the
recent fire.
In the Eighteenth Century,
the French Revolution, in
the heat of its early days and
with a blind desire to break
away from the past, closed
many churches and turned
some of them into schools,
warehouses or factories.
Notre Dame de Paris became
a food and wine store. Many

of its statues, especially those
in the gallery of kings, lost
their heads with hammer
blows while in the streets
around,
living
citizens
were being beheaded by
guillotine.
Napoleon did much to save
the monument from the
ravages of time and was
crowned emperor here
in December 1804. The
19th. Century turned the
Cathedral into a popular
touristic monument, the
most highly visited in
Europe, a literacy landmark
and a source of inspiration
for the greatest writers.
Victor Hugo’s novel, The
Hunchback of Notre Dame—
in French Notre Dame
de Paris—immortalized
the monument. It is not
only dedicated to the
Cathedral, but Hugo gives
us the most vivid and
detailed description of
this masterpiece of Gothic
architecture, a work of art
that speaks louder than any
words, brings man close to
his God, a sacred place of
worship, a true corner of
paradise.
Marcel Proust, the iconic
Twentieth Century writer, in
his masterpiece In Search of
Lost Time, or A la Recherche

du Temps Perdu, is
spellbound by the beauty
of the Cathedral. He got
his inspiration from the
portal of Saint Anne. The
bewitching influence went
far and wide and traversed
the frontiers.
Sigmund Freud, the
German writer and father
of modern Psychology was
thrilled when he first saw
the Cathedral. In 1855 and
wrote:
“I had a sensation I never
had before. I returned to
Notre Dame every free
afternoon to be in its
majestic presence. “
Today, Notre Dame de Paris
is Classified as a UNESCO
World Heritage Site visited
by close of twenty million
people every year coming
from all corners of the world
far exceeding the number
of visitors to Louvre
Museum, Château
de
Versailles and Montmartre.
Thankfully, neither of the
two World Wars brought
significant harm to NotreDame, though various
artworks were temporarily
removed for fear of Nazi
vandalism
or
looting.
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he came to my help and
revealed his secret. Come
with me to the balcony. It
was hardly a balcony, rather
a narrow space protected by
old iron grills. Still I could
not see anything except
chimneys on the roofs of old
surrounding buildings.

An Interview with : Maestro M.A.Dowlatshahi

The World of Colors
After graduation I prefered to teach painting to
young students in High Schools.

New York to study Fine
Arts in 1961. At the same
time some of my works
were published in famous
Magazines such as : Vogue,
Bazar, WWD and inspired
many other Iranian and
American designers.”
I ask him if any of his works
can be seen in a Museum?
He says: “Yes, some of my
works are at the National
Iranian Arts Museum in
Tehran. I have also painted
a portrait of President
John F. Kennedy and first
Lady Jaquline and for the
time being the portrait of
President Kennedy is at
the New York Natural

History Museum. I received
a letter of appreciation from
The U.S. President and New
York Mayor for another one
of my paintings that was
inspired by the September 11
terrorist attack.”
My last qustion is about
his Exhibitions held in
Iran or here. He says:
“I’ve had many group and
individual exhibitions in
the United States such as:
American Artist (John Wolf
Gallery) in 1969 ,
Group Exhibition Soho
in
1970,
American
Council Society NY, in
1974;American
Printed
Fabric Council NY, in 197;
Crystal Gallery NY, in 1978
and 1982; United Nations
NY, in 1992; Columbia
University, in 1993 and
many more.”

A Window into Modern Iran:

The Ardeshir Zahedi Papers at
the Hoover Institution Library & Archives
The inner workings
of Iranian politics, as
experienced by two key
figures at their center, are
revealed as never before
through the meticulously
preserved
documents
and photographs in
the Ardeshir Zahedi
Papers at the Hoover
Institution
Library
and Archives. These
materials are essential for
understanding modern
Iranian history and its
global context. These
archives were preserved
over the course of two
illustrious careers: those
of Ardeshir Zahedi,
Iran’s ambassador to the
United States and United
Kingdom and minister of
foreign affairs; and his
father, Fazlollah Zahedi,
military general and
prime minister of Iran
after the 1953 overthrow
of
Mohammad
Mossadegh.
Abbas
Milani,
AmericanIranian historian and
an expert in US-Iran
relations, has sifted
through these archives
to select resources of
unparalleled
value
and fascination for
understanding
Iran’s
politics, culture, and

and security issues. He is
the author of many books,
including:
1982: Malraux and the Tragic
Vision, Agah Press
1987: On Democracy and
Socialism, Pars Press
1996: Tales of Two Cities:
A Persian Memoir, Mage
Publishers (ISBN 0-93421147-7)
1998: Modernity and Its Foes
in Iran, Gardon Press
2000: The Persian Sphinx:
Amir Abbas Hoveyda and
the Riddle of the Iranian
Revolution, Mage Publishers
(ISBN 0-934211-61-2)
2004: Lost Wisdom:

history—both
before
and after the 1979
Revolution that toppled
the shah and sent him
and the younger Zahedi
into exile. Published
for the very first time,
the papers and photos
included
here
are
connected with many of
the key events and figures
of the twentieth century.
They are indispensable
primary sources for
scholarship on modern
Iranian history as well
as intriguing studies
on the mechanisms of

international diplomacy.

About the Author

Rethinking Persian
Modernity in Iran, Mage
Publishers (ISBN 0-93421189-2)
2008: Eminent Persians: The

Men and Women Who Made
Abbas Milani is the
Modern Iran, 1941–1979,
Hamid
&
Christina
Syracuse University Press
Moghadam Director of
(ISBN 978-0-8156-0907-0)
Iranian Studies and adjunct
2010: The Myth of the Great
professor at the Center on
Satan: A New Look at
Democracy, Development
America’s Relations with
and Rule of Law at
Iran, Hoover Institution Press
Stanford University. He
(978-0-8179-1134-8)
is a research fellow and 2011: The Shah, Palgrave
co-director of the Iran
Macmillan
(ISBN 978-1Democracy Project at
4039-7193-7)
the Hoover Institution.
Window to modern Iran
His expertise is in USWill be available by June
Iran relations as well as
1st,2019 ,but you can
preorder it now online.
Iranian cultural, political,
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Recently, we met Mohammad
Ali Dowlatshahi the artist
who became familiar with
different styles of painting
by great maestros such as
Mohammad Ali Zavieh
and Esmail Ashtiani before
studying
Architecture at
Tehran University, college of
Fine Arts.
He says: “I was born in
Mashad. After high school
In 1942, I started learning
painting at Kamal-ol-molk
institute under supervision
of Maestro Ashtiani then
entered Fine Arts School
at Tehran University. After
graduation I prefered to
teach painting to young
students. I taught at several
high schools in Tehran for
about 14 years. Some of my
students went on to make
a name for themselves
and became very famous
artists, such as Ardeshir
Mohasses.”
During these 14 years, the
young teacher wrote a number
of educational books on
the principles and different
styles of painting, which
was welcomed at the time
by schools and educational
institutes in the country, and
used as guidence for painting
instructors. Dowlatshahi was
also honored with medals of
Honar and Sepas orders.
He says:
“I came to

By:Cory Willingham, Boston University

A discussion of Roman-Persian relations
and the routine erasure of Persian history
from the curriculum of Classics courses.
entirely
unsustainable
and imprudent military
campaign
that
was
technically successful in
that Rome momentarily
turned
Parthia
into
provinces, but ultimately
unsuccessful
because
Trajan’s
successor
realized that it would be
impossible to maintain
any kind of stability in the
region and immediately
withdrew from the area.
During the very
beginning of the third
century, just before the
Crisis began and during
the very early days of
Sassanid rule, Rome
began yet another war
with Parthia. At this
point, though, Parthia
wasn’t really a nation;
Parthia was the name that
the Romans now assigned
to the geographic region
immediately to their east,
which was fragmented

and struggling. One of
the earliest acts of the
Sassanid dynasty was to
fold Parthia into their
empire and bring greater
stability to the region. As
a result, the Sassanids
inherited a war that they
had not begun. Notably,
though, the Romans do
not seem to have made
any distinction between
the Parthia of old and
their new enemy. One of
our primary sources, a
Roman historian called
Eutropius,
specifically
refers to the Sassanids
as both Persian and
Parthian. Thus, the old
and deeply ingrained
hatred of the Parthians
did not go away when
Parthia ceased to exist as
an independent nation—it
was simply transferred to
the Sassanids.
The
historical
example I have in mind

آزادی

expand eastward, an
effort which failed far
more frequently than it
succeeded. The Roman
bogeyman during the
Late
Republic
and
Early Imperial periods
was Parthia, a nation
geographically
and
culturally similar to the
old
Persian
Empire.
The Parthians killed
Crassus; the Parthians
seized Roman legionary
standards; the Parthians
could ride circles around
Roman maniples. Every
time Rome advanced
eastward, the locals they
had conquered would
resist until the Parthians
pushed the Romans back
again. This hatred of the
Parthians was so deeply
ingrained in the Roman
psyche that Trajan, under
whom the empire was
at its height, expanded
across Parthia in an

and struggling. One of the
earliest acts of the Sassanid
dynasty was to fold Parthia
into their empire and
bring greater stability to
the region. As a result,
the Sassanids inherited
a war that they had not
begun. Notably, though,
the Romans do not seem to
have made any distinction
between the Parthia of old
and their new enemy. One
of our primary sources,
a Roman historian called
Eutropius,
specifically
refers to the Sassanids as
both Persian and Parthian.
Thus, the old and deeply
ingrained hatred of the
Parthians did not go away
when Parthia ceased to exist
as an independent nation—
it was simply transferred to
the Sassanids.
The
historical
example I have in mind
is the capture of Valerian
by Shapur I, the second
Sassanid emperor. Valerian
led his army into battle in
the east, and promptly lost,
and was taken prisoner by
Shapur I. From there, the
historical record gets hazy.
Most Roman historians,
including Eutropius, report
that he was wickedly
mistreated;
Persian
historians, however, tell us
that he was made to help
Shapur I build a dam,
and then allowed to live
in peace along with the
rest of his men in Persian
society. Obviously, both
sides have an agenda
to push, but I am less
interested in the treatment
of Valerian and more
interested in the monument
Shapur I constructed to
commemorate the capture.
In Naqsh-e Rustam,
which is in what is today

Iran, Shapur I added a new
inscription to the Ka’baye Zartosht, an ancient
Achaemenid structure. His
new inscription included a
list of his accomplishments,
culminating
with
the
capture
of
Emperor
Valerian and the repulsion
of the Romans from Persia,
and various information
about the administration
of his government. Also
carved on this monument
is an image of Valerian
kneeling before Shapur I,
surrendering and being
received as a prisoner of
war. This inscription is
called by modern classicists
the “Res Gestae Divi
Saporis,” which is Latin
for “the accomplishments
of the Divine Shapur.”
The name is based on a
similar inscription created
by Augustus, the first
Roman Emperor, some two
hundred years prior.
The inscription is

written in Greek, Middle
Persian, and Parthian.
Why, then, do we call it by
its Latin name? And why do
we name it after something
done by a Roman from
two hundred years earlier?
There is nothing about this
monument which suggests
that it was done in conscious
imitation of Augustus, and
there is no indication that
Shapur I called it that.
This is evidence of a serious
problem in the world of
classical scholarship: we
reduce everything to Greece
or Rome. Even when the
Romans lost definitively
to a civilization that had
ancient roots and would
go on to be a prominent
empire, we refer to the
Persian victory monument
in Roman terms.
The
Sassanid
Empire would go on to
survive for at least two
centuries longer than the
Roman Empire. It would

Above: The monument Shapur I
constructed to commemorate the
capture of Emperor Valerian,

conquer a land empire
almost as large as Rome, and
would develop a society and
culture as advanced as that
in Rome. However, when
students learn about that
era, even when the Persians
are rising to power and the
Romans are falling from
it, we learn everything in
Roman terms. Most of what
I have written here—which
is not very extensive—is a
result of my own personal
research, done on my
own time. The damaging
trend of erasing Persian
history and significance
from classical curricula
will only perpetuate the
current state of affairs,
in which Western history
and culture is significantly
overvalued, while Eastern
history and culture are
ignored
and
actively
erased.
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Ka’ba-ye Zartosht,

The Erasure of Sassanid History
from Classics Courses
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The third century
C.E. is a remarkable
era for the study of
Roman-Persian relations.
Roman history in that
era is marked by what
historians have dubbed
the Crisis of the Third
Century, in which a rapidfire succession of emperors
from wildly different
cultural
backgrounds
and possessing varying
degrees of competence
threatened to
destroy the Roman
Empire. Meanwhile, to
the east of Rome, an old
power was reforming.
While Rome struggled, the
Sassanid dynasty began to
reunite and expand Persia.
This is a particularly
interesting subject for
me as a classicist, and
more specifically as a
Romanist, because I was
so thoroughly taught to
associate the third century
with crisis and decline that
I experienced a strong
cognitive
dissonance
when I began to read
about the Sassanids.
Here, just a bit to the
east of my area of study,
was a power beginning to
flourish, a culture reborn
and constantly evolving,
an empire with leaders
promoting stability and
expansion, all of which I
had heard nothing about.
Put bluntly, what gives?
Why was this so neatly cut
out of my curriculum?
I’ll attempt to
explore this question with
an historical example, but
first, I’d like to provide
context. Roman conflict
with the Sassanids began
as a continuation of a
centuries-long effort to
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The cracker , Painting by Maestro Ali Dowlatshahi . See page 6 in English section

