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است  وخروش  خشم  در  دنیا 
...هرکجا خاک خداهست درآن ،

  پرچم جنگ برافراشته اند...
یا فرقه ای با فرقه دیگر  می جنگد 
یا قومی ایل وتبار قومی دیگررا  به 
با ملت  نیستی می برد ویا ملتی 
دیگر درجنگ است 0 آنجایی هم 
که ظاهراً جنگی نیست دوگروه یا 
دو دولت  که باهم مخالفند واژه ها    
آرامش  کوبند. آن  رابرسرهم می 
و  شهرها  بر  زمانی  که  ثباتی  و 
کشورها حاکم بود دیگر به رؤیا یی 

دست نیافتنی تبدیل شده است .
درایران خودمان تاهمین ۸0 سال 
که  بودند  هایی  خانواده  پیش 
دهانشان  به  زحمت  به  دستشان 
میرسید ، اما در همان چهاردیواری 
که اسم خانه برآن گذاشته بودند  
آرامش  کردند.  می  زندگی  شاد 
داشتند . هرچقدر درروز  تن رنجور 
خودرا به کارهای طاقت فرسا وا می 
داشتند تا لقمه نانی بکف آرند  و 
جان به عزرائیل ندهند  ، درعوض 
خود  چهاردیواری  در  شباهنگام 
اما  بود  دزدهم  داشتند.  آسایش 
. وآن یکی دو  امروز  تعداد  به  نه 
به  وهمیشه  بودند  ناشی  دزدهم 
کاهدان می زدند.  چیزی درخانه 
نبود تا دزد ببرد. شاید یکی دوتکه 
لباس کهنه بود که اگر اهل خانه 
برتن نداشتند  درنوبت شستن با 
روان  درکوچه  که  بود  جویی  آب 
آنهارا  کرد  نمی  رغبت  ودزد  بود. 
به مال  اگر  ببرد. دزدهاهم  باخود 
ازمابهتران  ی  درخانه  ومنالی 
منصف  بسیار  یافتند  می  دست 
بودند.و  امروزی  دزدان  از  تر 

صاحبخانه را ازهستی ساقط نمی 
چیز  همه  اینکه  خالصه  کردند.  
پسر  دخترو  بود.  وامان  امن  در 
درامنیت  بالغ  عشق خودرا  تازه 
کامل بهم ابراز می کردند. نوزادی 
که یکسال پس از برادر یا خواهر 
مادر  بود پستان  بدنیا آمده  خود 
منبع  ترین  وامن  بهترین  برایش 
غذایی بود. و خاک کف اتاق  پاک 
ترین بستری بود که برروی آن می 
خوابید و بزرگ شدن خودرا نظاره 
ها  رسم  همه  گذرزمان  کرد.  می 
اختراعات  زد.  برهم  هارا  آیین  و 
مادری  آمد.  مردم  بکمک  جدید 
که در هوای سرد زمستان  لباس 
اهل خانه را در آب یخ زده ی جوی 
کوچه می شست و به بیماریهای 
مختلف مبتال می شد ، کم کم به 
ماشین لباسشویی دست یافت که 
در چنددقیقه لباس ها رابرایش می 
شست و خشک میکرد و تحویلش 
می داد. واو فرصت بیشتری داشت 
تا به تربیت فرزندش بپردازد. اما 
بناگهان تکنولوژی گردن افراد را 
که  شدند  متوجه  مردم  و  گرفت 
دانش جدید اگرچه وسایل رفاهی 
زیادتری را برای آنها فراهم کرده 
است اما آسایش و آرامش را ازآنها 
گرفته است . دیگر بافقر نمی توان 
زندگی کرد وباید درزیر تازیانه فقر 
یافت. افزایش  دزدی  داد.  جان 

ترشدند.  رحم  بی  هرروز  دزدها 
 . گذاشت  فزونی  به  رو  فساد 
بیماریهای ناشناخته مانند ایدز ، 
گرفت.وویروس  را  مردم  گریبان 
تیفوس  جای  ایبوال   مانند  هایی 
داروسازی  شرکتهای  و  گرفت  را 

خود  بردرآمدمیلیاردی  هرروز 
به  خودرا  جای  عدلیه  افزودند.  
دادگستری داد. مستعمره چی ها 
روش قدیمی استعمار و استثماررا 
به گونه ای تغییر دادند که ظاهرآن  
باطنش  و  شد  دوستانه  انسان 
 . انسانیت  و  شرافت  وفنای  محو 
کلیساها و مکان های مقدس که 
زمانی جای امن برای مردم بجان 
آمده بود جای خودرا به نمایندگان 
منتخب مردم داد تا به داد مردمی 
برسند که برای نماینده شدنشان 

رأی داده اند. هیهات !  
یادداشت  دراین  بدهید  اجازه 
فقط به این مسئله بپردازم چون 
بروجود  که  است  فراگیر  دردی 
چنگ  زمین  روی  انسانهای  همه 
زمانی   که  کسی   . است  انداخته 
دربند بوده و به جرم دفاع از حقوق 
ملت شکنجه می شد اززندان آزاد 
و به قدرت میرسد. ووقتی به این 
می  قرن  ی  بادآورده  ی  سرمایه 
کند.  می  فراموش  را  مردم  رسد 
که  را  کشورش  درون  مسلمانان 
اقلیتی بشمار می روند از مملکت 
حدس  درست  کند.  می  بیرون 
زدید از مسلمانان میانمار یا همان 
برمه می گویم .  نه آن حافظ حقوق 
بشر برمه و نه مجلس نمایندگانش 
هیچیک از حقوق این انسانها دفاع 
بسر  درآوارگی  هنوزهم  نکردندو 
می برند.درسوریه  تا کنون صدها 
خانواده  و  مادروپدربیگناه  هزار 
های  زجر کشیده جان باخته اند و 
هنوز هیچ نماینده ی باشرفی پیدا 
نشده است که به فریاد مردم برسد.

در جای جای خاور میانه  از ایران تا 
عربستان  هرروز جان مردم بیگناه 
که فقط کمی آسایش می خواهند 
گرفته می شود و هیچ مجلسی و 
نماینده ای  به فکر مردم نیست 
در  خویشند.  حاکمان  بفکر  همه 
ترین  پیشرفته  مثال  که  آمریکا 
ومتمدن ترین کشور جهان است  
دوسال  اکنون  که  بینید  می 
هم  آن  از  قبل  )البته  است  ونیم 
اکنون  ولی  است  بوده  همینطور 
نمایندگان  که  است(  تر  ملموس 
فقط  دوحزب  از  مردم  منتخب 
بفکر تثبیت قدرت خویشند. در 

نمایندگان و مجلس سنا   مجلس 
گیرد   نمی  صورت  که  کاری  تنها 
فکر کردن به مردم است . حزب 
جمهوری خواه که اکثریت سنا و 
جمهوری  ریاست  مقام  همینطور 
لوایحی  گاهی  دارد   دراختیار  را 
را مطرح می کند که مستقیما به 
مردم ووضع زندگی آنها مربوط می 
شود. اما حزب دموکرات  با بهانه 
هایی جلوی قانونی شدن آن لوایح 
را می گیرد. وقتی هم که به مسایل 
مردمی روی نشان می دهند می 
رسند به حل مشکل دست شویی 
افراد خنثی . آیا خنثی ها یا بقولی 
مخنث ها باید از دستشویی مردان 
استفاده کنند یا دست شویی زنان. 
یا ازدواج همجنس با همجنس باید 
مجازباشد یانه ؟ ویا حشیش باید 
آزاد باشد یا نباشد. هیچ نماینده 
از خود نمی  از کنگره آمریکا  ای 
پرسد سرنوشت کودکان ما مهمتر 
است یا سرنوشت مخنثی که می 
مگر  کند.  حاجت  قضای  خواهد 
افراد معمولی چقدر درخارج ازخانه 
از دستشویی عمومی استفاده می 
کنند که حاال باید بفکر دستشویی 

مخنث ها باشیم.
آشوب،  پر  درسرتاسرجهان 
بی  گناه،  بی  کودکان  هرروز 
طعمه  خود  یا  و  شوند  می  مادر 
گرسنگان قدرت می گردند. کدام 
نماینده ای باید بفکر آنها باشد؟ 
متحد؟  ملل  سازمان  نمایندگان 
نمایندگان کنگره آمریکا؟ نماینده 
ای از اتحادیه اروپا؟ یا نمایندای از 
زیست  محل  قانونگزاری  مجلس 
مکان  زمانی  اگر  کودکان؟  آن 
های مقدس مانند خانه های مردم 
امنیت داشت و دادخواه مردم بود 
امروز متأسفانه  معلوم نیست به 
کجا باید پناه برد وازاین مکانهای 
درشماره  کرد.   شکایت  مقدس  
برای  زمینه  درهمین  هم  پیش 
شما نوشتم وبازهم خواهم نوشت  
من از تاریخ شاکیم. از دوروزمانه 
شاکیم . از همه نمایندگان مجالس 
قانونگزاری دنیا شکایت دارم . به 
کجا بََرم شکایت ؟ آیا یک نماینده 
واقعی برای این مردم سراغ دارید؟

مرتضی پاریزی 

بکجاربم  
یت؟ شکا
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سال   ۴0 حقیقی  ایرانیان  مبارزات   
است سینه خیز با چنگ و دندان ادامه 
به  پرستان  ایران  چشم  مسلما  دارد؛ 
است  ایران  بسوی  همواره  امید؛  این 
پیدا  باالخره  را  کشور  نجات  راه   که 
میکنند. اگر چه ُگول بران رژیم غاصب 
جمهوری اسالمی در انواع شکلها قلمَا 
وارد  فرسایی  طاقت  صدمات  قدمَا  و 
مبارزه  با حقیقت  انان که  ولی  اوردند؛ 
بیرون  فراز  تاریخ سر  از محک  کردند 

میایند.
 مهم نیست که چه نیش های زهراگینی 
خورده و میخورند؛ ولی زیر بار حقارت ؛

سفاک  رژیم  از  تملق  بازی؛  ُدوُدوزه   
شخصیت  میدانند  انکه  وبا  نرفتند؛ 
از  خاص  جزیره  ان  در  نشین  لژ  های 
سال ۱۹۴5یکبار بین روزولت و جوزف 
استالین و در سال ۱۹۸۸ در دوم و سوم 
دسامبر بین رونالد ریکان و گورباچف و 
بوش  جرح  ۱۹۸۹بین  سال  در  دوباره 
ُرودر  و میکاییل  گورباچف که دومین 
خورد  مهر  اسمش  مالتا  و  بود  ُرویی 
ان  با  برژنسکی  که  باشد  یادمان  ولی 
را گرفت و طرح  بالکان  نام  رساله اش 
وقتی  دیدیم  روزها  این  اما  زد.  بهم  را 
پُوتین در اخرین دیدارش پمپیو را دید 
گفت  و  میزد؛  برق  شعف  از  صورتش 
و  کند  کمک  ایران  به  نمیتواند  »اروپا 
ایران در برجام میماند و تاکید کرد ما 

مامور اتش نشانی نیستیم«.
 پس جوانان ایرانی خوب درک کردند 
که اگر چین اوراق قرضه امریکا را هم 
جوانان  و  است؛  بازنده  بریزد  دنیا  در 
؛  اند  اورده  رو  تباربه اصل خود  ایرانی 
حکم  ؛برآن  ما  ملی  دین  و  وظیفه  لذا 

دارد؛ که پشت جوانان بایستیم. 
 این نوشته را تقدیم به ماهنامه آزادی 
میکنم تا با چاپ آن ایرانی تبارانم همه 

با هم قدم بردارند.
با ارج 
 مینو ثقفی

همدم  وفادار

با درود به شما  از کالیفرنیا زنگ می زنم .

 مجله را از یکی از فروشگاههای ایرانی  
به دقت  را  و همه مطالب آن  می خرم 
سالروز  به  مربوط  مطلب   . خوانم  می 
مقاله  بود. درهمین  بسیار جالب  رادیو 
رادیو  درباره  مطلب  که  بودید  نوشته 
آنقدر زیاد است که می شود در شماره 
ترا خدا  ادامه داد.   آنهارا  های  بسیار 
این  کنم  بکنید من فکر می  کاررا  این 
ُمسن   افراد  ما  برای  هم  مطالب  گونه 
نسل  برای  هم  و  است  خاطره  تجدید 
خیلی  خیلی   . است  آموزنده  جوان  
عزیز  ونویسندگان  شما  اززحمات 
شما  به  .و  کنم  می  سپاسگزاری  شما  
میگویم که نه تنها من بلکه بسیاری از  
خوانندگان شما مجله آزادی را بعنوان  
همدمی باوفا  می دانند و هرماه منتظر 

ورود آن به خانه های خود می باشند.
خواننده گرامی  زمانی که شما به وقت 
لوس آنجلس حدود ۷ شب زنگ زدید 
من تقریبا در شرق آمریکا خواب بودم 
و درحالت خواب و بیداری  یادم رفت 
فرقی  حال  هر  به   . بپرسم  شمارا  اسم 
محترم  ما  برای  شما  همه  کند.  نمی 
شما   درخواست  درمورد  هستید. 
کردم   عرض  هم  تلفنی  همانطوریکه 
آن مطلب مربوط به سالروز رادیو است 
واگر بخواهیم هرماه تکرار کنیم دیگر  
معنی و مفهوم خودرا ازدست می دهد. 

از مهر شما سپاسگزاریم .

مجله بدستم نرسیده

و  کنم  می  زندگی  پنسیلوانیا  در  من 
شماره خرداد را دریافت نکر ده ام . آیا 
حق اشتراک را به موقع پرداخت نکرده ام ؟

یا دلیل دیگری دارد؟
ح.ص. پنسیلوانیا

مأمور  کاری  کم  اوقات   گاهی  البته 
پست باعث می شود که مجله با تأخیر  
قبل  حال  بااین  شمابرسد.  دست  به 
به  مجله  حتما  خورشیدی  ماه  آغاز  از 
دلیل  بار  این  اما  میرسد.  همه  دست 
اوضاع  شما  دست  به  مجله  نرسیدن 
همانطوری   . شماست  منطقه  در  جوی 
که می دانید دربسیاری از نقاط آمریکا 
سیل  را  پنیسلوانیا   منطقه  جمله  از 
دلیل  وبهمین  بود  فراگرفته  توفان  و 
نقاط مشکل  از  رفت و آمد دربسیاری 

و با کندی صورت می گرفت . درنتیجه 
دریافت  دیرتر  را  مجله  شماهم 
طبیعت  مادر  مقصر  اگرچه  کردید. 
پرمهر  خواننده  شما  از  ماهم  اما  است 

عذرخواهی می کنیم .

باألخره چه می شود؟

مارا  هم  ترامپ  آقای  کنم  می  فکر 
دردل  واهی  امیدی  و  گذاشته  سرکار 
وخارج  درداخل  همه  و  است  ماکاشته 
انجام  مثبتی  کار  آمریکا  آنکه  امید  به 
خواهد داد  دست روی دست گذاشته 
دهند.  نمی  صورت  اقدامی  هیچ  و  اند 
ایران  افق  در  ای  سپیده  هیچ   آیا 
بس  دیگر  واقعا  آورد؟  سربرخواهد 
است . هرچه مردم زجر کشیدند و دم 

بر نیاوردند بس است .
شما می توانید به ما امیدی بدهید؟

صفا  شعاری سبزواری- غرب آمریکا  
زنده  امید  به  همیشه  انسان  البته 
یعنی تسلیم   ناامید شوید   اگر   . است 
وضع موجود شده اید.  اما مگر دراین 
چهل سال آقای ترامپ به ما وعده می 
موقعیت  بارها  سال  چهل  دراین  داد؟ 
افتاده  جوانان  دست  به  مناسبی  های 
کرده  اقرار  بعدها  خودرژیم  حتی  که 
خط  آخر  را  مردم  تظاهرات  که   است 
خود  می دانسته اما پس از سرکوبی ها  
.مابارها  است  آرام شده  دوباره  اوضاع 
نوشته ایم که تغییر رژیم درهرکشوری 
باید با خواست مردم آن کشور صورت 
گیرد. درسال 5۷ هم کشورهای غرب و 
آمریکا از خواست مردمی که به خیابان 
وگرنه  کردند  حمایت  بودند  آمده 
حکومت  توانست   نمی  قدرتی  هیچ 
را  اکثریت  دلخواه  مورد  پادشاهی 
درایران سرکوب کند. وبا تأسف بسیار 
اکثریت هم خاموش بودند و صدایشان 
ترامپ  آقای  رسید.  نمی  جایی  به 
خواهان  ما  بگوید  وصریحا  بیاید  اگر 
ونزوئال  یا  ایران  حکومت  رژیم  تغییر 
از  باید  آمریکا  قانون  طبق  هستیم 
و  کناربرود  جمهوری  ریاست  مسند 
ماهم  گیرد.ومردم  قرار  محاکمه  تحت 
آقای  از  عبارت  این  شنیدن  منتظر 
که  مردم  امیدوارم  هستند.  ترامپ 
واقعا جانشان به لبشان رسیده خود بپا 

است  مملکت  صالح  به  آنچه  و  خیزند 
انجام دهند. 

تأیید پرزیدنت ترامپ

که  آماری  برمبنای  که  بود   درخبرها 
شبکه CNN یعنی شبکه مخالف آقای 
ترامپ گرفته است ،  بیش از 5۶ درصد 
مردم آمریکا از سیاست های اقتصادی 
کنند.و  می  حمایت  ترامپ  پرزیدنت 
برای  ترامپ  آقای  شانس  دلیل  بهمین 
لطفا   . است  زیاد  بسیار  انتخاب مجدد 
به هموطنان سفارش کنید در انتخابات 
بدهند  رأی  ترامپ  آقای  به  هم  آینده 
تا شاید بتوان در ظرف این مدت رژیم 

مالها را  برانداخت . 
محمود ع. ماساچوست 
است  همان  شما  پاسخ  عزیز  دوست 
آمریکا  غرب  مقیم  هموطن   به  که 
کنم  اضافه  بدهید  اجازه  ولی   . دادم 
اینهمه  بدون  خمینی   5۷ درسال  که 
تنها   ، ای  ماهواره  ورادیوی  تلویزیون 
با کمک تلفن و نوار ضبط صوت خودرا 
و  جهانی  قدرتهای  به  رهبر   بعنوان 
معرفی  ایران   درصحنه  همیشه  مردم 
اینهمه   لطف  به  ما  شد.  پیروز  و  کرد. 
اختیار  در  که  تبلیغاتی  بلندگوهای 
داریم  فقط یکدیگررا می کوبیم . حتی 
نمی  پیدا  از کشوررا  ایرانی خارج  یک 
کنید که بگوید آقا یا خانم ایکس ازمن  
.همه  کند.  بیشتر خدمت می  ایران  به 
ما بدون استثنا خودرا از بقیه هموطنان 
.وفعالیت   دانیم  می  تر  پرست  وطن 
دیگران را تخطئه می کنیم .یک جوان 
هم  را  اسمش  خوشبختانه  که  ایرانی 
اجرا  تلویزیونی  برنامه  یک  دانم  نمی 
اینترنت  روی  را  آن  ویدیوی  و  کرده 
گذاشته است . او با رکیک ترین واژه ها 
به شاهزاده رضا پهلوی حمله می کندو 
ایشان را بدون طرفدار می داند و فکر 
می کند با اجرای یک برنامه تلویزیونی  
قرار است رژیم را به تنهایی عوض کند. 
نصب  یقه کت خود  بر  پهلوی هم  تلج 
کرده  که یعنی شاه دوسیت است اما به 
فرزند همان شاه توهین می کند. شما 
که  دارید  توقع  چگونه  مبارزین  بااین 
طرفداران  واز  بیاید  پومپیو  آقای  مثال 
داخل  ومردم  کند؟  حمایت  پادشاهی 

که قراراست  نقش اصلی را درتغییر رژیم 
برعهده داشته باشند  چگونه می توانند 
به فعالیت ماخارج نشینان امید ببندند؟ 
خالصه اینکه دوست عزیز  ما اول باید 
سراغ  به  بعد  کنیم  عوض  را  خودمان 

مالهابرویم وآنهارا عوض کنیم .

مالقات در مونترو

با درود  آنقدر شما از شهر مونترو  گزارش 
دادید که ما خوانندگان شما بخوبی آن را 
شناخته ایم . اخیرا دراین شهر  تجمعی 
از صران دیپلماسی کشورها برگزارشد. 
ممکن است بفرمایید این تجمع برای چه 

بود و چه تصمیماتی گرفته شد؟
احسان  م. از نیوهمشایر
این کنفرانس  بیشتر جنبه بازرگانی دارد 
که هرسال  درپشت درهای بسته برگزار 
می شود و شرکت کنندگان که اعم آنها 
اروپایی هستند باهم تبادل نظر می کنند . 
تولیدکنندگان و خریداران باهم به گفتگو 
می پردازند. امسال آقای پمپیو هم با آنکه 
نبود  کنندگان  شرکت  درلیست  نامش 
نطقی  و  کنفرانس شرکت داشت  دراین 
هم کرد. دراین کنفرانس راه حل هایی نیز  
برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
و همینطور مشکالت آب وهوا  و مبارزه 
با آلودگی هوا  تصمیم گیری می کنند.
همانطور که گفته شد این کنفرانس علنی 
که  وتصمیماتی  آن  نتیجه  از  و  نیست 
گرفته می شود کسی باخبر نخواهدشد. 
امامهمترازآن نشست برلین بود که درروز 
خارجه  وزیر  برگزارشد:  خرداد   دهم 

آمریکا در برلین با آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان دیدار و درباره طیفی از مسائل مهم 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو 
کرد؛ گفت وگویی که به گفته خانم مرکل 
قرار  آن  صدر  در  ایران  رژیم  موضوع 

داشت.
 آنگال مرکل در ابتدای این دیدار با بیان 
بحث  برای  زیادی  موضوعات  که  این 
مهم ترین  و  »اولین  گفت،  است  مطرح 
بدون  ما  امروز  کار  دستور  در  موضوع 
چطور  اینکه  بود.  خواهد  ایران  تردید 
رژیم  کنیم  حاصل  اطمینان  می توانیم 
در  هسته ای  سالح  هیچگونه  تهران 
برای  می توانیم  چطور  و  ندارد؟  اختیار 
پیشگیری از اقدامات تجاوزکارانه بیشتر 

حکومت ایران همکاری کنیم؟«
وزیر خارجه آمریکا نیز بر اهمیت آلمان به 
عنوان یک شریک فوق العاده و همپیمان 
و  کرد  تاکید  متحده  ایاالت  برای  مهم 
با بیان این که مذاکرات خوبی پیشتر با 
گفت،  است  داشته  خود  آلمانی  همتای 
من وارد جزئیات موضوعات مورد بحث 
نمی شوم، چرا که صدراعظم مرکل به آنها 

اشاره کرد.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی برای  
کشورهای مختلف به شرح زیراست:

آمریکا                                 ۵0    دالر
کانادا          100 دالر
اروپا          1۵0 دالر
خاورمیانه          160 دالر
استرالیا         1۸0 دالر
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 اول آمریکا
شعار پرزیدنت ترامپ از آغاز  مبارزات 
 . بود  آمریکا«   اول   « اش  انتخاباتی 
چیزرا  همه  ترامپ  شعار   این  برطبق 
اول برای آمریکا می خواهد و بعد برای 
متهم  اورا  ها  رسانه  ها.اما  ملت  دیگر 
بی  معنای  به  این شعار    که  کنند  می 

ثباتی جهانی است.
می  پست  واشنگتن  در  ذکریا  فرید 
ترامپ   رفتار دولت  نحوه  نویسد: »این 
در تقریبا هر کشوری یک واکنش ملی 
گرایانه و ضد آمریکایی را تحریک می 

کند.«
را  مورد  به  مورد  اگر  گوید  می  فرید 
می  پی  آن  واقعیت  به  کنیم   بررسی 
کشورهای  در  عمومی  افکار    ، بریم 
دوست مانند مکزیک، کانادا و فرانسه  
ترامپ است. دموکرات  پرزیدنت  علیه 
مجارستان  اوربان  ویکتور  مثل  هایی 
همه  ایران  و  چین  مانند  دشمنانی  و 
ملی  مکتب  به  آوردن  روی  حال  در 
 Trump گرایی  هستند و همانطور که
ملل   درسازمان  اش   درسخنرانی 
وخواستار»بیداری  بود،  داده  یشنهاد 
بزرگ ملت ها« شده بود  این کشورها 

راه خود را دنبال می کنند.
فرید ادامه می دهد:» جهان با بی ثباتی 
روزافزون   همکاری  عدم  وبا  بیشتر 
های  موقعیت  از  وآمریکا  روبروست 
اینها  .وهمه  برخورداراست  کمتری  
درقراردادن  ترامپ  فلسفه  نتیجه  
کشورهای  اول  درصف  آمریکا 

دیگراست .«
به  ذکریا  فرید  نظر  که  نکنیم  فراموش 
بی  و   . است  نزدیک  ها  دموکرات  نظر 
اوباما  پرزیدنت  زمان  از  جهانی  ثباتی 
 . است  شده  آغاز  داعش   پیدایش  و 
ازسوی دیگر  اگر ملتهای دیگر به ملی 

گرایی روی آورده اند  و اول منافع ملت 
خویش را درنظر دارند  رویدادی بسیار 
را  ترامپ  آقای  وباید  است  خجسته 
بخاطر آن ستود نه اینکه مورد شماتت 

قرارداد.

ایران وآمریکا
دیوید  ایگناتیوس در واشنگتن پست 
می نویسد: »  بافزایش تنش میان ایران 
وآمریکا هیچکس نمی داند عاقبت این

یک  این  انجامد.  می  کجا  به  تنش   
هیچکس  که  است  قدیمی  موضع 
. اما هردوطرف  خواستار جنگ نیست 
ایران وآمریکا خواستار  شیطنت هایی 

ولو اندک دربرابر دیگری است.«
انستیتوی  از  فیرستاین   جرالد 
علیرغم   نویسد:»   می  خاورمیانه  
آمریکا  ونه  ایران   نه   ، شواهد  همه 
فارس  خلیج  در  آمریکا  متحدین  ونه 
امارات  و  سعودی  عربستان  مانند 
متحده عربی  خواهان جنگ نیستندو 
خویشتن داری پیشه کرده اند اما یک 
یک    ، محاسبه  اشتباه  یک    ، واقعه  

برداشت ناصحیح  از رفتار طرف مقابل 
یا یک تصادف می تواند مسیر را عوض  
کند و دوطرف را به جنگ ترغیب کند. 

خطر تحریم شرکت چینی
چینی     شرکت  شدید   تحریم   از  پس 
و  آمریکا   دولت   Huaweiتوسط  
عدم توانایی این شرکت  عرضه کننده 
در  محصوالتش  درفروش  تکنولوژی 

آمریکا ، روزنامه مورنینگ پست  در

اقدام  یک  این  نویسد:»   می  چین   
خطرناک است . اکنون ترامپ  پیشقدم 
اقدام  همان  باید   چین  و  است   شده 
آمریکایی  شرکتهای  به  نسبت  را 
بروی  را  چین  وبازارهای  دهد  انجام 
بصورت  تکنولوژی   اکنون  ببندد.  آنها 
کشورهای  در  پیوسته  بهم  ای  زنجیره 

جهان روبه توسعه است .
و  چین  تکنولوژی  توسعه  اگر  اما   
بکلی    غرب  تکنولوژیکی  پیشرفتهای 
آمریکایی  شرکتهای  جداشوند  ازهم 
رقبای  وسرانجام   خورند  می  شکست 
تکنولوژی  بربازار  توانند  می  چین  

تسلط پیدا کنند.«

معمای  دموکراسی
الری دایموند از انستیتو  هوور وابسته 
به دانشگاه استنفورد  در  وال استریت 
ژورنال می نویسد: دموکراسی در جهان  
رو به افول است . آمریکا با پرداختن به 
حقوق  باره  در  صحبت  از  گرایی   ملی 
ازقدرت   دیکتاتورها  برکناری   و  بشر  
ایجادشده،     در خأل  و  است  غافل شده 

استبداد  به رشد خود ادامه می دهد.
دراین حال موریس  فیورینا )که اوهم 
در انستیتو هوور فعال است(  درنشریه  
داخلی هوور  می نویسد: ما قبال هم این 
. ایم  بوده  را شاهد  دموکراسی  بحران 

در  مشابهی  نیروهای    ۱۹۷0 دردهه   
صحنه بودند :  تفرقه های اجتماعی ،

 عدم اعتماد رهبران جهان بیکدیگر ، 
برای  که  سیاسی   فعالین  از  وموجی   
بینی هایی  دموکراسی در آینده پیش 
خودرا  بحران  از  جهان  اما  کردند.  می 
رهبران  اینکه  کشیدوبمحض  بیرون 
شدند  پیروز  درانتخابات   واحزاب  
کردن  پیاده  برای  ا  ر  الزم  حمایت 
سیاست های خود  کسب کردند و ثابت 
کردند که سیستم دموکراسی هنوز هم  

کار می کندو زنده است . 
ریگان و تاچر درحقیقت دموکراسی را 

نجات دادند.
مشکل  اشنایر  بروس  و  فارل   هنری 
تکنولوزیکی  شکل  در   را  دموکراسی 
در   دو  کنند.آن  می  بررسی  آن 
معمای  نویسند:»   می  رویو  باستون  
اطالعاتی  مشکل  یک  دموکراسی  
داده  از  شکلی  ایجاد  بخاطر  و   . است 
اطالعات  از  است  هایی  گرفته  و  ها  
غلط  که با اسلحه دموکراسی  به رسانه 
دست  به  آنجا  واز  شود  می  تزریق 
مردم میرسدودرنتیجه  اطالعات غلط 

دموکراسی را دچار فرسایش می کند.« 
حل  راه  اشنایر   و  فارل   عقیده   به 
مبارزه بااین اطالعات غلط  آن است که 
انستیتوها  خودرا از هجوم این سری از 

اطالعات دور نگهدارند.

شهبانوی  ژاپنی ها
شب یکشنبه 2۶ ماه مه 20۱۹ مردانی 
مانند  لُنگ  پارچه  قطعه  یک  که 
مانند  گاکلشان  و  بودند   بسته  بخود 
توجه  خود  بارقص  هابود   سامورایی 
بخود  را  متحده  ایاالت  جمهور  رییس 
مه   ماه   2۷ روزدوشنبه   کردند.  جلب 
پادشاه جدید ژاپن  ستاره مجلس بود.

ناروهیتو   ژاپن   جدید  امپراتور  وقتی  
پرزیدنت  به  ماساکو   همسرش   و 
مالنیا  آمریکا   اول  وبانوی  ترامپ 
آمد  خوش  سلطنتی  قصر  به  ترامپ   
که    ، ژاپن  شهبانوی   ماساکو   گفتند 
به چندزبان آشناست و فارغ التحصیل 
ها  رسانه  موردتوجه   است   هاروارد 
بانوی  با  براحتی  که  او   . گرفت  قرار 
صحبت  انگلیسی  به  آمریکا  اول 
بود.  زده کرده  را شگفت  میکرد  همه 
پادشاه نیز با آقای ترامپ به انگلیسی 
صحبت میکرد اما به ناچار  طبق سنت   

سرانجام مترجم خودرا معرفی کرد.
ماساکو ساما  شهبانوی ژاپن قادراست 
از  یکی  کند.  صحبت  زبان   پنج  به 
توییت  در  مجازی  دنیای  در  کاربران 
خود نوشت  او  محشر است . امیدوارم 
خودرا  های  توانایی  پیش   از  بیش 
ترامپ  پرزیدنت  با  ووقتی  دهد.   بروز 
که   کرد  قانع  را  کرد  همه  صحبت می 
دیپلماتیک  های  مهارت  قادراست   او 
پیشرفت   به    کمک  برای  خودرا   
گیردوشاید  بکار  ژاپن   نرم   قدرت  
خانواده  در  قادرخواهدبود    حتی  
مردساالر پادشاهی  ژاپن  سهمی برای 

زنان  بیافریند.
یکی از کاربران توئیتر نوشت :»  لبحند  
زیبای ماساکو  ساما   خیره کننده است .
درخشان است او خود می درخشد،  آه  
ساما  ماساکو   جای  کنم   می  فکر  من 

همین جاست . صحنه دیپلماسی«. 
بسیاری از ژاپنی ها  بویژه زنان  آغاز 
درخشش  سیاسی ماساکوی 55 ساله  
با   .او برحسب تصادف   را شاهد بودند 
ناروهیتو آشناشد  و 2۶ سال پیش بااو 
سالها  اینکه  از  پس  او  کرد..  ازدواج 
زادن  به  داشت   وظیفه  زن   بعنوان 
بگذراند   وقت  آینده   ولیعهد  وپرورش 
سرانجام  فرصت یافت تا برای وظایف 
و  بیندوزد  تجربه  خود  شهبانویی  

آموزش ببیند..
روبرو  زیادی  موانع  با   ژاپن   ملکه  اما 
نظر  در  خود   مقام  از  تابتواند   است 
عموم ژاپنی ها دفاع کند.  زیرا   قواعد 

آنچه می  و دستوراتی وجوددارد که   
انجام  نباید  آنچه  و  دهد  انجام  تواند 

دهد را به او دیکته می کند.
تحت قانون آزانس خاندان سلطنت   که 
بربسیاری از موارد مربوط به خانواده ی

 

سلطنتی  نظارت می کند ماساکو حتی 
دراین  که  مراسمی  در  نداشت  اجازه  
شرکت  شد  برگزار  شوهرش  برای  ماه 
سلطنتی   خانواده  و  درژاپن  کند.زنان 

حق ندارند  برتخت سلطنت بنشینند.
جامعه  استاد  موتو«   نه  »کومیکو 
خارجی   مطالعات  دردانشگاه  شناسی  
افکارعمومی ژاپنی  کیوتو  می گوید:» 
زیادی  انتظار  و  است  زده  هیجان  ها 
شغل  امتیاز  از   ماساکو  که   دارند 
بهره  است   داشته  سابق  که  سیاسی 
ببرد. من مطمئن هستم  که او میداند  
قراردارد  دربرابرش  زیادی   نیروهای 
که  می خواهند اورا در مرزهای معینی 

محدود کنند.«
دهد:»چون  می  ادامه  موتو  نه  خانم 
بر هر حرکت  آژانس  خاندان سلطنت 
افراد خاندان سلطنت  نظارت می کند  
سنتی ترین  مؤسسه ی ژاپن است  که 
توسط پیرمردان ژاپنی  اداره می شود 
آنها از شهبانو  ماساکو  انتظاردارندکه 
باشد   داشته  برلب  لبخندی  همیشه 
دست  فرمانبرداروزیر  زن  ومظهر 

باشد.«
ماه   2۷ روزدوشنبه   مهمانی  مراسم 
ماساکو  که   نبود  مراسمی  اولین  مه  
در کنار  یک رئیس جمهور آمریکا می 
نشست. درسال ۱۹۹۳  یک هفته پس 

از ازدواجش دریک مهمانی شام

و   کلینتون  پرزیدنت  بین   درتوکیو    
بوریس یلتسین نشست و با هروی آنها 

به زبان خودشان  صحبت میکرد.  
نوشتند    ژاپنی  آن  رسانه های  از  پس 
بچه  ولیعهد   برای  زمانی   چه  ماساکو 

دخترش   تولد  از  پس  حتی  آورد؟  می 
آژانس     200۱ درسال  آیکو   پرنسس  
به  اورا  مسافرت  سلطنت    خاندان 
زیرا   کرد   ممنوع  ازکشور  خارج 
استدالل میکرد ممکن است امسافرت 
او به خارج باعث شود که دیگر حامله 
و  افسردگی  باعث  دستور  نشود.واین 

دورشدن او از انظار مردم ژاپن بود.
زمان   آن  که  ناروهیتو    200۴ درسال 
ولیعهد بود دریک کنفرانس مطبوعاتی 
آنهمه  بخاطر  را  سلطنتی  آژانس 
همسرش   برای  که  هایی  محدودیت 
وضع کرده بود مورد سرزنش قرارداد. 
کنم  می  فکر  من  گفت:  زمان  درآن  او 
بهتر باشد که  پرنسس ماساکو  باآزادی 
با  و  برود   بیرون  بتواند  بیشتر  کمی 

انواع چیزها روبرو شود.« 
آزادی  با  است  مایل  ماساکو  هرچقدر  
مسافرت کند اما مادرشوهرش  میشی کو
  کمتر،  از کنار شوهرش امپراتور  اکی هیتو 
آخر  در  جدیدکه  امپراتور  پدر  
، کرد  گیری  کناره  ازسلطنت  آوریل 
 دورشد. بعضی از تحلیلگران می گویند 
ماساکو باید بتواند   با دفاع از واقعیاتی 
که به آن اعتقاد دارد  استقالل خودرا 
همراه  هرکجا  اینکه   نه  بیاورد  بدست 

امپراتور باشد.
در  سیاسی  علوم  استاد  میورا   ماری 

دانشگاه سوفیا  درتوکیو  می گوید:

استقالل  با  زنان   فعالیت   اکنون     «
شغلی  .زنان  است  همراه  بیشتری 
مستقل غیر از خانه داری و مادربودن  
دارند،  پس چر ا ماساکو نباید مستقل 

باشد؟« 
محدودکننده  فشارهای   بر   عالوه  اما 
ازفشار  ماساکو  سلطنت   خاندان 
اجتماعی که زنان  هم میهنش نیز  از 

آن در رنجند  ، رنج می برد.
لولی میورا  متخصص علوم سیاسی  که 
مؤسسه تحقیقاتی  یامانِکو را اداره می 
کند  دریک ماهنامه ژاپنی نوشت : »اما 
جای خوشحالی است که  پیشرفت زنان 
.بااینهمه  است  افزون  روز  جامعه   در 
زادن  زنان   وظیفه  اعظم  بخش  هنوز 
و بزرگ کردن فرزندان است . بنابراین  
مادران وابسته   سعی می کنند مادران 

خوب  وزنان مطیعی باشند.«
با نخستین  همایش او در نقش شهبانو  
بیش  او  که  نوشتند  ژاپن  های  رسانه 
شاد  و  خوشحال  دیگری   هرزمان  از 
است  یکی از تحلیگران می گوید» این 
ها  نوشته های  دلگرم کننده هستند 
اما موقعیت به این سادگی ها نیست . 
همدردی  ابراز  خود  شهبانوی  با  مردم 
درنقش  اورا  مایلند  و  کنند  می 
پس  سرانجام  که  ببینند   شهبانویی 
ازسرگذرانده  که  آزمایشاتی  آنهمه  از 
است پایان  خوشی داشته باشد. یکی 
از استادان مطالعات  تاریخی وفرهنگی 
او هورا می  برای  :»  هرکس  می گوید 
آرزو  خوش  فرجامی  او  برای  و  کشد 
که  است  چیزی  همان  این  کند.و  می 
او  که  است  پذیرفته  افکارعمومی  
قدرت  که   دهد  انجام  را  بایدکارهایی 

انجامش را دارد.«
 )مقاله ای از نیویورک تایمز بین المللی  
  ، اونو  هیساکو   و  اینو  کو  ماکی  بقلم 

ترجمه از ماهنامه آزادی (
ترامپ  پرزیدنت    BBC نوشته  به   
که  ژاپن  به  خود  روزه  چها  سفر  در 
در  گرفت  20۱۹صورت  مه  ماه  از2۶ 
امپراتور  با  توکیو  در  امپراتوری  کاخ 
دیدار  ماساکو  امپراتیس  و  ناروهیتو 

کرد.
را  آن  دیدار  این  از  پیش  ترامپ  آقای 

»افتخاری بزرگ« برای خود خواند.
در  جاری  ماه  اوایل  ناروهیتو  امپراتور 
پی کناره گیری پدرش، رسما جایگزین 
دویست  در  بار  نخستین  این  شد.  او 
ژاپن  در  امپراتوری  که  بود  اخیر  سال 
سایر  می کرد.  کناره گیری  سلطنت  از 
را  مقام خود  مرگ  زمان  تا  امپراتوران 

حفظ کردند.

آژانس  خاندان سلطنت بر هر حرکت افراد خانواده سلطنتی  نظارت می کندو  سنتی ترین  
مؤسسه ی ژاپن است  که توسط پیرمردان ژاپنی  اداره می شود. آنها از شهبانو  ماساکو  

انتظاردارندکه همیشه لبخندی برلب داشته باشد  ومظهر زن فرمانبرداروزیر دست باشد.
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فرانسه  دکتر کاظم ودیعی - پاریس که  است  شاهد   امروز  ترامپ 
اوندارد   کمک  به  نیازی  هم   مذهبی 

بهتراست حرمت خود بدارد.
دربدبیاری  ایام    دراین  ترامپ  البته 
هاست .  نه دیوار مرزی ،  نه  درگزارش 
با  تبرئه که دوسه روزی   بتمامی  مولر 
آن عشق ها  ورزید و نه خبری دلگرم 
اون  کره  ازناحیه کیم جونگ   کننده  
شمالی  که باو می گوید اول  لغو تحریم  
هم شرطی  مذاکره  اما   . مذاکره  بعد  و 
دارد وآن اینکه  درگروه مذ اکره کننده  
وازهمه  باشد.  حضورنداشته  پومپیو 
بدتر اینکه  همین کیم  باحضرت پوتین  

درمذاکره ها  ومشورت هاست .
ژنرال  از   عبارتند  ترامپ  یاران  امروز 
کند.  کودتا  قراراست  که  لیبی   هضار 
ومارشال سی سی  که مثل پوتین   و 
بوبکلیکا  و دیگران بماند وبماند. والبته 
آقای  نتان یاهو  نخست وزیر اسرائیل  

که باید همدم  پرنس عربستان باشد.
***

وبرگردیم  کنیم   رها  را  ترامپ  موقتًا   

های  شعله  که   کاتولیک  فرانسه   به 
آتش  نوترام دامن  زن تظاهرات  نرم 
کاتولیک   مذهب  تا  ای شد   وگسترده 
با  آنکه   یکی  برود.  مأموریت  دو  به 
تقدیس نوتردام  و به مدد نویسندگانی 
که   ویکتورهوگو   مثل  تاریخی  
دامان   رانوشت   نوتردام   گوژپشت 
آلوده  سران  منحرف کلیساها پاک  و 

تطهیر شود.
به  شود   داده  پاسخی  آنکه   دوم 

پوپولیسم  بنونی - ترامپی 
اما این سئوال  پیش می آید  که نکند 

فرانسه  الئیک دارد  قدری کمرنگ می 
شود؟

غیر  مذاهب   دیگر  دراینصورت  
مدعی  سرزمین   دراین  مسیحی  
ازمردمان   ها  درفاصله    ، دموکراسی  

مسیحی قرار می گیرند.
درعین حال  رفتن به کلیسا  برای انجام 
درفرانسه   اکنون  هم  ازدواج   مراسم 

رونق دارد .ولی باستناد بررسی های
 IPSOS ومؤسسه    AllensBach بسال 
فرانسه   مردم  درصد    ۱2 تنها    20۱۸
ثروتمندان  دهنده  کنند  که  فکر می 
نوتردام   خسارات  تعمیرات  برای   پول 
درصد  و25  خوددارند  بکار  ایمان 
مالیاتی  مبلغ   کاهش  هدفشان   آنها  

آنهاست .)اوموند 2۳ آوریل 20۱۹(
آمار  به  مستند   گزارش  به  بنا 
Maroussia Dubreuil   درلوموند  2۱ 
آوریل  20۱۹  پنجاه درصد  زوج هایی 

که  درکلیسا مراسم دارند  هرگز به 
باروی  وکلیساهم  نکردند.  عمل  دین 
به  دهد   می  امکان  آنها  به  خوش  

ازدواج روند. زیرا استدالل   روحانیون 
مسیحی  آن است که  این افراد  همان 
بره های گمشده  ودورافتاده  از گله اند  
که به کلیسا رو می کنند تا از تزئینات  
بهره  هایشان  در عکس  آن   و شکوه  

ببرند و آمین ها بشنوند.
خوب این  نوعی بازار یابی است  اما از 

وظایف  نقل کنیم :
 Saint فرد کاتولیک  وابسته به شاخه 
Virge به فرد مؤمن  تکلیف میکند  که 
درکلیسا چادر بسر کند    تا در حرارت 
کلیسا که معموالً ده درجه سانتیگراد  

نیست سرما نخورند.
- یا  تکه نان گندمی  را که  تن مسیح 
دهنده  افتخار  و شراب  بخورید   است 

را بنوشید.
را دنبال کنید  که  یا  آهنگ سرود   -

بهتر از غرش  توپ جنگاوران است .
- یا  ضبط صوت  برمیکروفون کشیش  
عملی  است   ممکن  چون  ننهید 

شیطانی باشد.
مستمنذان  به  رستوران   بلیط   یا    -
را   نانی  تکه  است   بلد  مسیح  ندهید  

تکثیر کند.
- یا به نطق بانو  توبیرا  گوش ندهید. 
بانو   ( نیست  شورا   مجلس  کلیسا  

توبیرا   وزیر  دادگستری  بود(
- یا  حتی اگر شادوسرخوش  هستید 

ترانه  Le Club را نخوانید.
***

فرهنگ  از  ای   گوشه  نقل   از  هدف 
کاتولیک  در این نوشته آن است  که 

دربرابر  هیجان  واقعه کلیسای نوتردام  
جراید روشنگر هم  در کار خود بصیرند 
درباره   بین   روشن  کشیش   یک   .
نامؤمنانی  که برای عروسی  به کلیسا  
مک  شعار   پیرو  ما  گوید   می  میروند 
دونالد شده ایم که می گوید  »بفرمایید  

همانطورکه هستید«
***

دهند   می  تمیز  مردم  درفرانسه   
مسیحی   شرعی  وظایف   انجام  بین 

وفرهنگ برآمده  از مسیحیت .
که  که   بود  آن  قدیم  ُرم  هنر  زیرا    
مسیح  دین  مسیحیت   رونق  دربرابر  
به   تدریجًا  را   ودولت  کرد   دولتی  را  

جدایی دین  از حکومت برد.
وامروز فرهنگ مسیحیت  دردولتهای 
درفرانسه   بسیاری  وجوددارد.  الئیک  
به   تبدیل  دام   نوتر  واقعه  میکوشند  
مسیحیت   فرهنگ  نشود.  ملی  عزای 
والئیسیته  در تبادالت بسیارند. سعی 
وراهبندان  باشد   حرمت  شود   می 
مسیحیت   و  دموکراسی   نباشد. 
در  دائمًا   دولت  از  دین  وجدایی 
سعی   بهرحال  همدگرند.  مالحظات  
حاصل  ها   همزیوی  برای   امروزی 
است  مذهبی  جنگهای  زشت   تجارب 
که بزیان همگان تمام شد. کلیسا منکر 
عمل  در  آزاد  بیشتر  نیست   آزادی  

خود است .
بگذریم که  خشک مقدس ها  همه جا  
والبته دراقلیت  ادیان  هستند  درهمه 
به  فرصت   یافتن  محض   به  ولی  اند. 
میدان می آیند  واز  خأل ها  بهره می 
برند و غول سیاسی می شوند. این چه 
دین  در   عشق   واژه  که   است  سری 
ادبیات   ودر  دارد   مصرف  کلیسایی  
همه سرزمین ها. در حالیکه هیچکدام  
در معنا بهم  نمی رسند؟  یکجا  مذهب 
یا مکتب  حفره های درون انسان  هارا 
با کلمه عشق پر می کند  وجای دیگر 

تسلیم  مأموریت   همین  در  ادبیات  
همان واژه است ؟

***
برای  کوشش   اولین  اسالم    ، دردنیا   
بنی   . بود  مؤمنان  نزد  دین   اعمال 
ساختند   سیاسی  قدرت  دین  از  امیه  
ایران   ومردم  ایران   مثل  وکشورهایی 
بازان عهد ساسانیان   دین   از جور  که 
وعدالت   برادری   منادی  اسالم   به 
رفتند   مقاومت  به  امویه   قهر   دربرابر 
امپراطوری  قلمرو   از  کشور  درهیچ  و 
همدلی    ودولت   دین  بین  اسالمی  

نجوشید و  هردو دررقابت ها ماندند
جنگهای  زدن   بادامن  اروپا   کلیسای 

صلیبی  نزاع را ابدی کردند.
ووطن  پرستی   نژاد  میان   دراین 
پرستی  ووطن دوستی   ونفرت از غیر  
مادی   امروزی   وانسان   . گرفت  جان 
آنی  ووقتی  سود  است   وماتریالیست 
اش  ایجاب کند  بهر جنایت قادر است 
وبشردوستی   انسانیت   جوهر  تزریق  
نوتردام   حریق   . است  درمان  تنها  
راه    ، رود  مغزان   به سود  خشک  اگر 

برحریق تازه ای می گشاید..
وطرفداران  دین   طرفداران  آشتی  
جدایی  دین ،  هنوز درافق ادیان  سه 
یکتاپرستی   به  ومعتقد  موحد   گانه 
معلق است . گاهی بنام » تقریب «  بین  
بثمر  و  شد   تالشی  اسالمی   مذاهب 
با  اکراتی   مذ  به  پاپ   وگاهی  نرسید. 
مسلمین رفت  و آنهم بثمر نرسید. زیرا 
مثل   « فهماند   می  دیگری  به  هریک 
دوام   درفکر  دولتها   والبته   . شو«  من 

قدرت خودند.
بودن  یکی  درک   شاید  راه   تنها 
ولی  آنها   مشترک  ووجوه  آدمهاست  

مرزها  مانع اند.
اروپای   تحمل  وآمریکا   روسیه   وقتی 
است   ممکن  چگونه  نکنند   را  متحد 
گوش   به  مسلمان   مؤئذن  صدای 

ناقوس  جنبان کلیسا ئیان برسد؟
فرهنگهاست   تقریب«    « دیگر   راه 
وبازهم  باتوسل به  وجوه مشترک  آنها.  
ونه به آن صورت  که یک شاعر بزرگ  
ایران در کلیسا  به دختری ترسا برسد  
هو«   « که   وبرساند  کند  وگفتگوها 
برحق است . البته  آن اثرادبی  جاذبه 
اتی دارد  و سحر کالمی  که نقد آن  را 
مردمان  عقیل  مصلحت ندیده  ونمی 
بینند. پس ما هنوز  در شعار  » مرغ یک 

پا دارد«  بسر می بریم .

پاپ  از  روزها   دراین  ها   فرانسوی 
که   آاتشی   0 اند  شده  تر  کاتولیک 
به  کجا   از  است   نشده  معلوم  دقیقًا 
به  رادرشتاب   مردمان  کجاست  
از  تماشایی کشانیده  که تماشایشان  

آن آتش سوزی  تماشایی تراست .
جا   درهمه  هرکس   سانحه   دراین 
شریک اندوه  فرانسه است  اما هرکس 

به دلیلی .
غم  که شریک  گفت   ای  دوکلمه  پاپ 
همگان است . زیرا میداند   که کلیساها  
دراین  بزرگترین   تا  کوچکترین   از 
ودرعمق    دولت   به  اند  متعلق   کشور 
و می   . امر دولت است  امر  آن   تعمیر 
داند  دولت درکار  بهره برداری سیاسی  
است . ودولت ونظام  جمهوری فرانسه  
دولت  از  دین  جدایی   درمتن  بُن   از 
ورئیس  دولت   ابتکارعمل  پس  اند.. 
پنج  » ظرف  که گفت  مکرون   جمهور 
سال  آن را باز می سازیم « جایی برای 
و  نیست  رانده شده   پس  کلیسائیان  
بقول »  پاپ قبلی  ، بنوآ ۱5«   ازسال 
وآن  کند.  بازنمی  راه  تاامروز    ۱۹۶۸
نیمچه انقالبی سال  ۶۸  متهم است به 
یک  به  رفتن  وهدفش  اساس  اینکه   

دنیای  بدون خدا بود، که وای برآن .
***

بهانه   به  است  مایل  مکرون   دولت 
از  ها   کلیسا  بنای  بودن  دولتی 
احساسات مردم  بسود  آرامش ازدست 
حرکت   باظهور  زیرا   برد  بهره  رفته  
زردها«    جلیقه   « به  موسوم   سیاسی 
قریب پنج ماه است  فرانسه  هرشنبه  

شاهد بی نظمی  ها وخشونت هاست .
بزرگ  حسادت  یک  هدف   مکرون  
است . زیرا با شکست  دادن دو حزب 

بزرگ  ۶0 تا ۷0 ساله  بقدرت رسید. 
وی یک اروپا گرای معتقد  و پُر پُشتکار  
وشیطنت  ترامپ   مخالفت  که   است 
راستی   دست  های   وتوطئه  پوتین  

وافراطی  اورا آب دیده کرده است . 

وذره ای پس نشستن  دراو نیست .
***

 سیل زیارت مردمان از  نیم سوختگی  
به  ازقشری  نوتردام   ساله    ۸50 بنای 
دارد.  متفاوت  معنایی  دیگر   قشر 
اینکه کلیسا به جهت پرونده   نخست  
های خاص  در تجاوز به کم سن وسالها  
درسطح  ها   وعزل  ها   ومحکومیت 
رفته  ها   حرمتی  بی  به  ها   کاردینال 
بود.  واینک نسل تازه ای  درکار مرمت  
تا   . است  ودینی  اعتقادی  های   زیان 
مؤمنان را  که امید بسیار  برآنها میرود  

تسال دهد. ایدون باد.
بین  است   هنوز  که  هنو.ز  آنکه  دوم 
وحزب  افراطی   ی  ها  راستی  دست 
آن  ها   وسوسیالیست  جمهوریخواه  
تحمل سازنده  که فرصت دهد  مکرون 
جمهوری   ریاست  انتخابات  فاتح  
های   برنامه  تحقق  به  پیش   دوسال 
درجّو  رود  دهندگان   رأی  مصوب 
پس   . نیست  پیدا  فرانسه  سیاسی  
بخشی  ازاین سیل مردمان  که هرروز  
اند  که  ای   در تماشای  جای سوخته 
به  میشود   مربوط   شود  سبز  باید  
بر  تا   افراطیون   تشجیع   و  تشویق  

مسئله  جلیقه زردها  مزید شود.
سوم آنکه  فرانسویان  تشنه ابتکارات  
بناهای   به  آنها   ودلبستگی  اند  هنری 
در  معماری   های  شاهکار  و  تاریخی 
ازاین  گروهی   پس   . نیست  تردید 
جمعیت  کثیر تماشاگران  صمیمانه به 
دیده  آسیب   و  رنج  محبوب   زیارت  
حرفه  عکاسان  وسیل  آیند.  می  خود 
ای  که هم اینک  درفروش عکسها  به 
رسانه هایند اززاویه ای  به هنرستایی  

مردم فرانسه  مرتبط میشود.
بنای  این   بازسازی  آنکه   چهارم 
با سخاوت  سرسوخته  و تن سا شده  
زیرا   . هاست  همخوانی  در  مردم  
مشمول  ها   اعانه  درصد    ۶0 حداقل 

کاهش مالیات  است .

ظرف  بزرگ  شرکتهای  آنکه   پنجم 
میلیون    ۸00 از  بیش  دوروز   یکی 
یورو  به صندوق اعانات  تعمیر نوتردام  

پرداخته اند  وامروز مبالغ   گرد آوری 
شده  بیش از میلیارد  وخارج از تصور 
بر  اضافه  است   وقرار   . است  وانتظار 
دیگر  تعمیر  صرف   مبلغی  نوتردام  

کلیساها ی معیوب شود.
بنابراین  پول عمده  نزد کسانی است 
که    به بهانه سرمایه گذاریها کمترین 
مالیات را می دهند. سرمایه داری ننگ 
نیست  اما عوامفریبی  حتمًا ننگ است 
آیا اینک ما شاهد  فرانسه ای هستیم  
دنیا غش  تاریخی  اثر   یک  برای   که  

وضعف می کند  یا فرانسه ای  که 

دینی  وری   شعله  یک  تماشای  در 
کاتولیک است ؟

ترامپ برای  کمک  با پاپ  به مشاورت 

کسی  او  وحوش  ودرحول  است   رفته 
پاپ  به  امر  این  بگوید   باو  که  نبود  
مربوط نیست  ودرفرانسه دولت  مالک 
بناهای مذهبی است .. شاید هم قدری 
اگر    « گفت  که  است   قهر  مکرون  با 
یک  ایجاد  به  ما  برود   ناتو  از  آمرکا 
برای  میرویم  اروپایی   صرفًا  ارتش  
و  وروسیه  و   چین  برفشار  مقاومت  

آمریکا .«  واین حرفی است که هرگز 
هیچ رئیس جمهوری  درفرانسه به آن 

تََفّوه  نکرده است .) تفوه بمعنی بزبان 
آوردن است(

حریق درکلیسا و پسامد آن

سیل زیارت مردمان از  نیم سوختگی  بنای 8۵0 ساله  نوتردام  ازقشری به قشر دیگر  معنایی 
متفاوت دارد. کلیسا به جهت پرونده  های خاص  در تجاوز به کم سن وسالها  ومحکومیت ها  وعزل 
ها  درسطح کاردینال ها  به بی حرمتی ها  رفته بود.  واینک نسل تازه ای  درکار مرمت  زیان های  

اعتقادی ودینی است، تا مؤمنان را  که امید بسیار  برآنها میرود  تسال دهد.
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طرح از :کیخرسو بهروزی

                              

سـفر « هب ردون»
گفت وگوی کیخسروبهروزی با تورج رفازمند

تنها  درکرمانشاه  مدت  چه   : بهروزی 
بودید؟

که  این  تا   . ونیم  سال  سه  فرازمند: 
پدر  خودبردوبا  با  مرا   آمد  مادرم  
 . رفتیم  همدان  به  ومادروبرادران  
چون  پدرم ازطرف دادگستری به آنجا 
منتقل  شده بود. درهمدان  ، پس از 
اول مدرسه  مرابه کالس  کودکستان  
شدم  عاشق  ومن  گذاشتند  آلیانس 
. نمی توانید باور کنید  که یک  بچه 

هفت  ساله  می تواند عاشق شود.
بهروزی : چگونه ؟

فرازمند: درمدرسه آلیانس  که بعد نام 
آن را  به اتحاد  تغییر دادند  ، درکالس 
اول  دختروپسر مخلوط بودند. درهمان 
شدم  دختری  عاشق   اول  کالس 
. درآن سن وسال من  مادلن«   « بنام 
می  اما   ، چیست  عشق  نمیدانستم 
دانستم که اورادوست دارم ، دلم می 
خواهد  اورا نگاه کنم . دلم می خواهد  
بااو حرف بزنم . وقتی پسر دیگری  بااو 
شود.  می  تلخ  اوقاتم  زند  می  حرف 
وقتی ازمدرسه  به خانه می رود  غصه 
می خورم . دردوری او یواشکی  گریه 
می کنم وفردا که دوباره به مدرسه می 

آید گویی دنیارا به من  داده اند. بله ، 
بودوباتمام  من  عشق  اولین  مادلن 

وجودم اورا می خواستم .
در  هم  وژولیت   رومئو  که  دانید  می 
یالیلی  شدند،  هم  عاشق  نوجوانی  

ومجنون  که خیلی جوان بودند...
بهروزی : در نوجوانی وجوانی  تمایالت  

اولیه ی جنسی  وجوددارد ، اما عشق 
هرگونه   از  خالی  سالگی   درهفت 

تمایالت جنسی است .
جدا  عشق  از  را   سکس  من  فرازمند:  
می دانم . وقتی به راستی  کسی عاشق 
می شود  سکس  می رود  درمرتبه دوم 
وسوم  قرار می گیرد. من درعشق های 

بعدیم ...

بهروزی:  چند مرتبه عاشق شده اید؟
بعداً  دیگر  های  عشق  به  فرازمند: 
خواهیم رسید. بله عشق ، عشق پاک  
به  واقعی  عاشق   . ازسکس  جداست 
دنبال سکس نیست . این تصورباطلی 
است . ممکن است سرانجام به ارتباط 
برای  عشق  ودراصل   برسد   جنسی 
همین بوجود می آید، پاک ترین عشق 

، همان عشق درکودکی است .
های  آگهی  پخش  زمان  دراینجا   (
تجارتی رادیو فرارسید. دراین فاصله  
خانمی از نیویورک  تلفن کرد وگفت : 
خانم مادلن  اکنون  در کنار دست من  
نشسته است وازآقای فرازمند  پرسید  
باایشان صحبت کنید؟  دارید  دوست 
وبا  داد  منفی  پاسخ  فرازمند   آقای 

مادلن  صحبت نکرد.(
بهروزی : چرا نخواستید با مادلن 

صحبت کنید؟
فرازمند:...)فکر می کند(

این  تقدس  خواهید   می    : بهروزی 
عشق  دست نخورده  درگنجینه  ذهن 

محفوظ  بماند؟
 فرازمند: بله . آفرین . بله . آندره ژید

یادم   درست  کتابهایش   از  دریکی   
نیست دِر تنگ ... من به فرانسه خواندم 
. می گوید:  بچه که بودم  کف اتاق خانه 
ی ما  ازچوب پوشیده  شده بودودروسط 
آن  یک سوراخ بود. سوراخی به قطر  
وگودی  دو- سه سانتیمتر. روزی کف 
اتاق  نشسته بودم . انگشتم  را توی 
این سوراخ کردم . به چیزی ِگرد خورد. 
تعجب کردم . روزها دراین فکربودم که 
این چیست ؟ خیلی تالش کردم آنرا 
بیرون بیاورم ، هیچ راهی پیدا نکردم .

 فکری به ذهنم رسید. ناخن انگشت 
بلند شد. مدتها  را  گذاشتم  کوچکم 
ناخن  روزی   سرانجام  کشید.  طول 
 . کردم  درسوراخ  را   کوچک  انگشت 
پس از تالش بسیار  آن را بیرون آوردم 

. دیدم  یک گلوله ی شیشه ای معمولی 
است وهیچ چیز فوق العاده  ای نیست 
. درحالی که وقتی درسوراخ پنخان بود  
درباره ی آن تصورات  وخیاالت عجیب 
وغریبی  داشتم . نه  برای این با مادلن 
صحبت نکردم  که هنوز برای من  آن 
دختر کوچک  خوشکل و زیبایی است 
که کاله ماهوتی قرمز به سر  میگذاشت 
میکرد   حرکت  صف  جلوی  ووقتی 
چشم ودل  همه ی پسرها  بدنبال او 

بود....
بهروزی :  وحاال نمی خواهید  باشنیدن  

صدای یک خانم  میانسال  همه چیز 
بشکند وفرو ریزد.

فرازمند:  انشااهلل که اوهم  مانند همه ی
 خانم  ها جوان مانده است . ما هم سن 

وسال هستیم .
بهروزی : رؤیای آن شیرین تراست .
فرازمند: رؤیاهم خود واقعیتی است.

بهروزی : عشق مادلن چه شد؟
فرازمند:  چه دوران شیرینی ، تنها 

همان  من   کودکی   شیرین   دوران 
دوران بود. مادلن بود ومن عاشق .

 . نبودم  او  عاشق  من  تنها  البته   
بودند.  عاشق  هم  دیگری  پسرهای  
واز  نشستیم   می  عاشقان  ما   گاه 
مادلن می گفتیم . گفت وگو درباره او  
چقدر شیرین بود. اما هیچ کس عشق 

خودرابروز نمی داد.

نخستین شرم ، شرم بزرگ

مادلن  خانواده  روزی  فرازمند:  
دعوت  منزلشان   به  مارا   خانواده 
خوشحالی   خبر  باالترین  این  کردند. 
برای من بود. برخالف همیشه ،  خودم 
که  کردم  وپیشنهاد  شدم  داوطلب 
مرا  به سلمانی ببرند. که البته موجب 
بردند.  سلمانی  مرابه  شد.  شگفتی 

پیراهن ولباس تمیزی پوشیدم . خودم 
را حسابی تروتمیز کردم ورفتیم  منزل 
 . نشستیم   ، کردند.  تعارف   . مادلن 
چای آوردند. من عاشق ، دست کردم  
رابرداشتم  چای  دار  دسته  استکان 
 . گرفت   منو  ای   عطسه  ناگهان   .
چشمتان روز بد نبیند، آب دماغ من 
استکان  توی  آن   از  مقداری  درآمد. 
چای ریخت  وبقیه برلبان  من نشست 
نگاه  می  مرا  بود. همه  زده  . خشکم 
کردند. حرکت نمی کردم . نمی دانستم 
چه کنم . مادر  مادلن بدادم رسید بلند 
شد  دستمالی آورد ، استکان  چای را 
ازدستم گرفت ، صورتم را  تمیز کرد  
فرار  خواست  می  دلم  شرمنده   ومن 
کنم واززیر  بار نگاه  حاضران بگریزم .

وحقارت   خجالت   احساس  این   
براثر  عشق  بود  ای  نخستین  ضربه 
ناگهانی  ی   عطسه  یک  با  همراه  که 

بوجود آمد.
شما  ازعشق  هم  مادلن    : بهروزی 

خبرداشت؟
فرازمند:  نمی دانم . البد  می فهمید.

بهروزی : هیچ انعکاسی نشان نمی داد؟
فرازمند: مانند همه دخترهای خوشکل  ،

 دلربایی و خودنمایی می کرد.
پسرها  وسایر  شما  وهرگز    : بهروزی 

به مادلن  اظهار عشق نکردید؟
نمی  هیچ  هیچکس    ، نه  فرازمند:  
گفت ، این از اسراربود ونباید فاش می 
شد عشق باید  مکتوم  وپنهان بماند و 

برمال نشود.
بهروزی : باری ، سال تمام شد؟

وسال  شد  تمام  سال   ، بله  فرازمند: 
کالس  در  پسرها  از  دخترها  بعد  
خوبی  دوران  بازهم   بودندولی  جدا 
معلم  بود.  خوبی  مدرسه  چون  بود، 
ها مهربان بودند، مدیرمان فرانسوی 
بود، معلم ها روانشناسی  کودک می 

دانستند.

خشونت 

سوم  کالس  چرا  دانم  نمی  فرازمند: 
درآوردند  مدرسه  مراازاین  بودم   که 
نزدیک  که  محمدیه  مدرسه  وبردند 
منزلمان  بود. هنوز دلیل  این کاررا نمی 
دانم . این یکی از مدرسه های قدیمی 
بود:  نوشته  آن   تابلوی  روی  که  بود 

مدرسه  مبارکه محمدیه . 
مدیرآن  مردی بود خشکه مقدس ،

را  محض  خشونت  ومن  متعصب   
دردوران کودکی  درآن مدرسه تجربه 

کردم .
که  زدند   می  کتک  آنقدر   هارا  بچه 
چوب  زیر   ها  بچه  کردند.  می  غش 
وفلک  ازحال می رفتند و جنازه  بچه 
غش کرده را  به گوشه ای می انداختند 
ونوبت  به نفر بعد می رسید. خودمن 
رایک مرتبه آنقدر  کتک زدند که غش 

کردم.
بهروزی : چرا؟

فرازمند: چون  کلید زده بودم .
بهروزی : یعنی چه ؟

فرازمند: کلیدزدن به این صورت بود 
که کلیدهای قدیمی ر ا می گرفتیم توی 
لوله آن  رابامواد منفجره  ای مثل زرنیخ  
پر می کردیم ، یک میخ هم  توی لوله 
کلید می کردیم  که سرآن  بیرون بود، 
سر میخ ودسته ی کلید را  به دو سر  
یک نخ می بستیم وبااین نخ  کلید را 
دور سرمان  می چر خاندیم  ومحکم  
به روی سنگ می زدیم ، کلید  منفجر 
می شد  وسصدای مهیبی تولی\د می 
کرد. بهترین سنگ برای این کار سنگ 
قبر بود مدرسه کنارقبرستان  بود.  بچه 
الت ها  که منهم  یکی از آنهابودم  می 
رفتیم  توی قبرستان کلید می زدیم . 
این کار را مدیر مدرسه ممنوع  کرده 
بود وگفته بود  هرکس این کاررا بکند  
به شدت مجازات می شود.. البته  این 
دراثر  دونفر  یکی  بود.  خطرناکی  کار 
این کار  صدمه دیده بودند . ولی من  
آنقدراین کاررادوست داشتم  وچنان 
چیز   هیچ  که  داشت   برایم  کششی  
مانع انجام  آن نمی شد. صدای انفجار  
وباخودمیبرد.  مسحورمیکرد  آن  
درقبرستان   هایی  جاسوس  مدرسه  
گذاشته بود  وما خبر نداشتیم . یک روز 
صبح  خیلی زود  بلند شدم ، هوا خیلی  
سردبود، کلید راشب قبل آماده کرده 
بودم. برداشتم  وبطرف قبرستان رفتم 
. به اطراف نگاه کردم  ، هیچ کس نبود. 
کلید را زدم . سر پسر بچه ای  از پشت 
یک قبر بیرون آمد، جاسوس بود، رفت 

خبرداد وبنده محکوم به فلک شدم .
بهروزی :  این اولین وآخرین فلک

    بود؟
فرازمند:  بله ، اما چوب زیادی خوردم

می  چوب  هم   دبیرستان  دوران  تا 
خوردم . کتک می زدند، شالق میزدند ، 

کف دستی میزدند.
بهروزی : مدرسه محمدیه مذهبی بود؟

فرازمند: خیلی ، قرآن خواندن اجباری             
بود. 

بهروزی :  دراثر تشویق معلمین ؟
فرازمند:  نه . دراثر  چوب معلمین 

)می  خندد(
بهروزی :  درمدرسه نماز می خواندید؟

فرازمند: بله  ، درآن زمان  همه ی بچه 
ها  کاله سر می گذاشتند. انواع کاله ها ، 
اشکال ما  این بود که پدرم  دستورداده 
بود  سه فرزندش کاله کپی بگذارند. ، 

چرا؟ نمی دانم . این کاله را  ارامنه ی
 همدان به سر می گذاشتند. به همین  
خاطر  ماراهم  ارمنی تصور می کردند. 
اشکالی  زیاد  وخیابان   درمدرسه 
نداشت . ولی وقتی می خواستیم  به 
مسجد برویم  مارا راه نمی دادند. می 
گفتم من ارمنی نیستم . می پرسیدند  
اسمت چیست ؟ می گفتم تورج .  می 
 . نیست  مسلمانی  هم  اسمم  دیدند 
باألخره  یک نفر پیدا می شد مارا می 

شناخت  می گفت :
وقت   آن  است   کس  فالن  پسر  این   

اجازه میدادند  وارد مسجد
  بشویم . من نقاب

 کالهم را می
 بردم پشت

 سر، 

همین کاری که اآلن جوانها می کنند 
ودراینصورت می توانستم نماز بخوانم .
می  مسجد  در  ظهررا  نماز    : بهروزی 

خواندید؟
مدرسه   مدیر  چون   ، بله  فرازمند: 
خیلی مذهبی بود ، پارا  فراتراز مدیران  
ها  بچه  بود.  گذاشته  مدارس   دیگر 
مسجد   به  ظهر  جماعت   نماز  رابرای 
من  برای  ظهر   نماز  این  و  برد  می 
عذاب بزرگی بود. همیشه  بعداز نماز 
که به مدرسه می رفتیم  ، من کتک 
می خوردم ، چون در مسجد شیطنت  

کرده بودم که زیاد مهم نبود.  
دراینگونه  مواقع تنبیه مااین بود  که 
مارا  می بردند  ووادار می کردند  که 
تنبیه کردن بچه های  دیگررا تماشا  
به  بردند  مرا   . بگیریم  وعبرت  کنیم 
باالتر  وبچه ای را بمن نشان   کالسی 

دادند که تنبیه شده بود .
 من بچه را با بی اعتنایی نگاه کردم . 
معلم متوجه شد  که من نفهمیدم که 
برسر این بچه  چه آورده اند. گفت :  برو 
جلو خوب نگاه کن ./ وقتی خوب دقت 

کردم  دیدم  از الله ی 
دوگوش

اورا  گوشهای  چکد.  می  حون  بچه   
سوراخ کرده بودند وکاغذی  به این نخ  
آویزان کرده بودند  که رویش نوشته 
بی  آموز   دانش  سزای    « بود   شده 

انضباط و بد اخالق این است .«
این  برای  هم   مرجعی  هیچ    : بهروزی 

دادخواهی نبود؟
فرازمند: نه  ، چون  ما از پدرانمان  هم 
به  توانستیم   نمی   . داشتیم  وحشت 
کتکی   ، فهمید   می  اگر   ، بگوییم  او 
خشونت  بله   . خوردیم  می  ازاو  هم 
بودوخشونت . واین خشونت به ماهم  
سرایت کرد  ودرما ماند تا  بزرگسالی ،

بود.  درمن  هم  بعدازازدواج  تادوران   
همسر من شاهد است  ، اغلب شبها  
من خونین ومالین  به خانه می رفتم واو 
لباسهای تکه پاره شده ی مرا  از تنم 

بیرون می آورد .
بهروزی :  دعوپا وکتک کاری میکردید؟ 

فرازمند: بله ، با مردم  دعوا  می کردم
ومن خیلی تالش کردم  تااین  خشونت 
ی مبارزه   . کنم  دور  خود  از  را  

بتواند   انسان  تا  دارد   الزم  سختی    
ازشر خشونت  ، بدجنسی، موذیگری  
یک  به  شود.  خالص  ودروغگویی  
تمرین وممارست  دایم  احتیاج دارد، 
واین  تسلط  برخویش هم  هیچ وقت 
توانایی  کامل نمی شود. چون  ما آن 
مانند   که  نداریم   را  الزم   وقدرت 
شویم. مسلط  برخود  بزرگ   عارفان    
را وخانواده   جامعه  وشما   : بهروزی 

مقصر می دانید که چنین خلق وخویی 
درانسان بوجود  می آورند.

فرازمند:  البته مسایل  ژنتیک را  نمی 
علمی  نظر  از  چون  کرد،  انکار  شود  
ثابت شده است  . درگذشته می گفتند  
ای  تیره   ، است   نژادی   ، است  ارثی 
است  ، خمیره ای است  وازاین قبیل  
که درواقع همین  ژنتیک بود  وما خبر 
نداشتیم . اما ، باتمام اهمیتی که برای 
تأثیر    ، هستم   قائل  ژنتیک  و  علم  
محیط  رادرتشکیل خلقیات  وروحیات  

و شخصیت افراد نمی توان  انکار کرد.

ادامه درشماره آینده 

نخستین عشق و خشونت

                                 
خشونت معلمین مدرسه  به ماهم  سرایت کرد  ودرما ماند تا  بزرگسالی

تا دوران بعدازازدواج هم درمن بود
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همابرازنده - تکزاس

مراحل زندگی
ریاحین  و  گلها  ،موسم  بهاران  به  »من 

خوشبو ،تعلق دارم «
کودکی   : سالگی  ده  تا  یک  سنین 
)۶۹۳-۱00۶/۴0۷- ۱0۱۶(  عبداهلل انصاری 
شب دوم شعبان ۳۹۶ )چهارم  می ۱00۶( 
در هرات زاده شد . او می گوید  » من به 
قهندژ زاده ام . به آنجا بزرگ شدم. هیچ 
جای به من دوست تر از قهندژ نبود.«)به 

نقل جامی  در مناقب (
پدرش ،ابو منصور ، در ناحیه »کهن دژ« 
دکانداری صوفی بود. او سالهای زیادی از 
جوانی را در بلخ گذرانده بود نخست به 
عنوان مرید ابو المظفرِحبال تر مذی، و 
}سپس به عنوان {صوفی زاهدی حنبلی 
مذهب . پس از آن ، مریدشریف حمزه 
عقیلی تر مذی شد.که در حلقه صوفیان 
بغداد) مکتب تصوف ٌجنید(  پیرو سنن 
می زیست. وقتی ابو منصوربه هرات باز 
گشت ،خانواده ای تشکیل داد.او همچنان 
با  و  ماند،  باقی  مخلص  و  پارسا  صوفی 
مشایخ صوفی هرات حشر و نشر می کرد.

عبداهلل را در مکتبی گذاشتند که  زنی 
به مدرسه  در آن تعلیم می داد. سپس 
ما لینی رفت. تا شش سا لگی ، خواندن 
آموخت.  مدرسه  مقریان«   « از  را  قرآن 
در نه سالکی پدر و یکی از معلمانش  به 
امالی احا دیث بر او آغاز کردند. معذالک، 
گاه   نا  به  ،پدرش  ایام  همین  حدود  در 
خانواده و دکان خود را رها کرد،و در طلب 
ترک  بلخ،  در  پیشینش  صوفی   یاران 

هرات نمود.
بسیار  جوانی  نو   1۹ 11تا  سنین 
)  ۱025-۱0۱۷/۴۱۶-۴0۸( پخته 

پیش  تا  ،که  را  خود  تحصیالت  عبداهلل 
از یاز ده سا لگی شامل مطالعه شعر،زیر 
داد.کار  ادامه  می شد،  ادیب  مردی  نظر 
روزانه وی خواندن و حفظ آیاتی از قرآن 
و احادیث، و نوشتن نامه و سرودن شعر 
بود.او در خانه با چنان کوششی مطالعه 
ندرت وقت غذا خوردن  به  که  کرد  می 
می یافت: )»مادرم اسفناج پخته در دهانم 
می نهاد«(.خانواده عبداهلل که هنوز از سر 
پرستی پدر محروم بودند، در تنگدستی 
به سر می بر دند،اّما بعضی دوستان کمک 

هایی به آنها می رساندند.
سنین ۱۳ تا ۱۶ ،عبداهلل چهار معلم داشت :
۱-صوِفی به نام شیخ عمو، که در خالل 

صوفیان  با  اش  کسترده  مسافرتهای 
نهاوندی(  العباس  ابو  جمله  )از  بسیاری 
خانقاهی  هرات  حومه  در  کرده،و  دیدار 
ساخته بود. وقتی عبد اهلل تنها چهارده 
خلیفۀ  را  وی  عمو  شیخ   ، داشت  سال 

خویش تعیین فرمود.
2-یک شارح قرآن موسوم به یحیی بن 
عمار شیبانی، که خصم فیلسوفان اشعری 

بود) و آنان را » اهل بد عت«میخواند(.
۳-عبد ا لجبار جّراحی، که به انصاری از 
روی جامع تر مذی حدیث تدریس می کرد.

با  حسـاس  سجستانی،شیخ  ۴-طاقی 
ذکاوتی  که عبداهلل را در جوانی تعلیم می 
داد و به او می گفت ،« ای عبداهلل ،ُسبحان 
اهلل !که چه نوری در قلب تو نهاده است!«.

۱۷تا ۱۹ سالگی ،عبداهلل به تحصیل قرآن 
و حدیث ادامه دادو همچنان خود ر ا با 
مدارج مختلف مسلک صو فیانه آشنا و 

آشناترساخت.
کمال   سوی  به  سالگی   27 20تا 

:)۱0۳۳-۱02۶/۴25-۴۱۷(
در بیست سالگی مرشد او ،  طاقی، در 
تحصیل   منظور  به  عبداهلل  و  گذشت 
مشایخ  با  دیدار  و  حدیث  بیشتر 
سرشناس صوفی ،از قبیل ابو نصر منصور 
ابو  ،و  صیرفی  سعید  المّفسر،ابو  احمد 
نیشابور  راهی  سلیطی،  احمد  الحسن 
ثراز  متا  که  آنان  برخوردبا  از  شد.او 
فلسفه اشعری بودند،از جمله ابو القاسم 
قشیری)۱0۷2/۴۶۴(مولف رساله معروف 

در باره تصوف ،احتراز می کرد.
طی سال بعد انصاری در جلسات علمای 
حدیث در هرات کامالٌ فعال بود. سپس 
، در بیست و دو سالگی،شیخ عمو او را 
مدیر خانقاه خویش در هرات کرد .معلم 
عّمار  بن  یحیی  انصاری   قرآن  تفسیر 
شیبانی چند سال بعد )۱0۳۱/۴22(وفات 

یافت.
به بیست و شش سالگی  انصاری  وقتی 
امام  معّیت  در  که  کرد  رسید،پیشنهاد 
به  الفضل بن سعد هروی  ابو  سالخورده 
زیارت حج برود. ولی،هنگامی که کاروان 
به خراسان  ،مجبور شد  بغداد رسید  به 
باز گردد زیرا خبر آمد که جاده های بین 
عراق و حجاز بی اندازه خطر ناک است 
در  باز  بهار ۱0۳2/۴2۳،انصاری  از  .پیش 

هرات بود.
در  کرد.  دیگری  کوشش  او  بعد  سال 
در  کو  با  ابن  خانقاه   در  اقامتش  اثنای 

نیشابور ،انصاری با صوفی بنام ابو سعید 
در  او  با  سعید  کرد،ابو  الخیرمالقات  ابو 
گفت  ،سخن  ،خرقانی  باره شیخ صوفی 
انصاری سپس با کاروانی که او را باز به 
عراق می برد ، به ری رفت . مع ذالک ،بار 
دیگر نبود امنّیت کاروان را به باز گشت 
.هنگامی که  به خراسان مجبور ساخت 
داشت  اقامت  دامغان  شهر  در  انصاری 
محمد  نام  به  دیگری  معروف  صوفی  ،با 
قّصاب آملی دیدار کرد و در مراجعت به 
وطن خرقانی،آن شخصیت شگفت انگیز 
را،دید،و این دیداری بودکه زندگی وی را 

دگر گون کرد.
آغازین  ۳۵سالگی:سالهای  2۸تا 

تدریس)۱0۴۱-۱0۳۴/۴۳2-۴25(
تا پیش از محرم۴25/نوامبر۱0۳۳،انصاری 
بودو در خانقاه عمو  باز گشته  به هرات 
آن  اثنای  در  .سپس  کرد  می  زندگی 
وجد  روز  چند  در)۱0۳۴/۴25(  زمستان 
آمیزی را در مجالست صوفیان نو باذان 
،واقع در جنوب هرات ،گذراند.بر اثر این 
مجالست انصاری تصمیم گرفت دیگر در 
اجتماعات صوفیه که به سماع مشغول می 
شوند شرکت نکند.او تر جیح می دادخود 
را وقف تصوف همراه با اعتدال و هشیاری 
)صحو(،و نه دیوانگی و هیجان زدگی،کند.

سال بعد با مشایخ صوفی چشت، واقع 
در حوضۀ هری رود علیا، دیدار کرد.و در 
یعقوب  او،ابو  حدیث  ۱0۳۸/۴۳۹،استاد 
وفات یافت و انصاری عهده دار تدریس 
شد. همان سال به در بارسلطان مسعود 

در هرات احضار شد.
فوت  بلخ  در  انصاری  پدر  بعد  سال 
سوی  از  انصاری،که  کرددر۱0۳۹/۴۳0، 
اشاعره به تعلیم عقیده انسان انگاری خدا 
دربارفرا  به  بود،باز  متهم شده  )تشبیه( 

خوانده شد.
انصاری  تعلیمات  درستی  از  سلطان 
اطمینان حاصل کرد،و شیخ مورد احترام 

واقع شد.
در  ،انصاری   ۱0۴0/۴۳۱ سال  حدود 
دالیل  فی  االربعین  کتاب   سالگی   ۳۸

التوحیدرا نوشت.
و  رنج  سال  ده  سالگی:  تا 40   ۳6
دو  و   )۱052-۱0۴2/۴۴۳-۴۳۳( مشقت 
سال بعد در۱0۴۱/۴۳2 ،انصاری به اشاره 
جمعی از علمای دین از تدریس منع شد.او 
، شهرشکیوان  در   ۱0۴۳/۴۳۴ سال  تا 
نزدیک پو شنج،به حال تبعیدبه سر برد.

در۱0۴۴/۴۳5 در ۳۸ سالگی ،وی به هرات 
با ز گشت و تدریس تفسیر قرآن را از سر 
از  دیگر  جمعی   ،۱0۴۶/۴۳۷ گرفت.در 
علما،شکواییه ای بر ضد او عرضه داشتند، 
و او از هرات تبعید شد و در )غل و زنجیر( 
برای پنج ماه در پوشنج زندانی کشید.

دو سال بعد باز به هرات رفت و تفسیر 
قرآن را از سر گرفت. در این مدت،اوقات 
تفسیرسوره  آموزش  در  را  زیادی 
به  ۱۶5،راجع  تا   ۱۶0 قرآن،آیات  دوم 
کسانیکه »در عشق خود به خدا شیفته 
ترینند«،صرف کرد.روز 2 رجب ۳0/۴۴۱ 
نوامبر۱0۴۹، عمو در گذشت .پس از آن ،

انصاری در نهایت فقر در خانه خود زندگی 
می کرد.ازآنجا که وی به هنکام تدریس 
جامه ای آراسته به تن می کرد،دوستانش 
بودند. خبر  بی  وی  تنگدستی  از 

۴۷ تا 5۷: ده سال موفقیت و پیشرفت 
 )۱0۶۳-۱05۳/۴55-۴۴5(

تا سال ۱05۳/۴۴5، در سن ۴۷، شهرت 
انصاری سراسر امپراتوری های سلجوقی 
و عباسی را فرا گرفت.ابو الحسن با خرزی 
او  مالقات  به  زوزنی  البارع  ابوالقاسم  و 

شتافتند.
تا سال بعد دوستان انصاری ار فقر او در 
به وی پیش  آگاه شدندو هدایایی  خانه 
گش کردند.در۱055/۴۴۷،یکی از قاضیان 
در  محلی  ّسیار  حنبلی،ابوالعالسعیدبن 
جامع هرات به انصاری پیشنهاد کرد تا 
در آنجا  تفسیر قرآن بیاموزد ووعظ کند.

سالهای  در  سالگی:       ۵0
رساله  ۴۴۸-۱05۶/۴۴۹-۱05۷،انصاری 
یار  یاد  درسی  کتاب  را،که  میدان  صد 
در تصوف به فارسی دری بود،بر یکی از 

شاگردانش امال کرد.
انصاری  معاندان  از  بعضی  در۱05۹/۴5۱، 
عریضۀ نا موفقی)به پادشاه سلجوقی،آلپ 
ممنوع  او  تدریس  که  ارسالن(نوشتند 
تا  پنجاه  سالها،بین  این  خالل  شود.در 
شصت سالگی انصاری،یاران و شاگردانش 
از وی حمایت کردند و وضعیت اقتصادی 
هیچ  گفتف«خداوند  می  شد.او  اوبهتر 
گاه ،حتی برای نیم روزی،مرا در پی مال 
دنیا ندیده است... دوستان خودچیز های 
بسیاری به من می دهندکه در روزگاران 
پیش تر به آنها رغبت داشتم.اّما،اگر آن 
همه ملک سلیمان بود،اکنون دیگر برای 

من بی معناست!«

بدعت  با  نزاع  سالگی:  ۵۸تا64 
گذاران)۱0۷0-۱0۶۴/۴۶2-۴5۶(:

انصاری  دشمنان  در۱0۶۴/۴5۶، 
او  با  جدلی  و  بحث  مجلس  کوشیدندتا 
وزیر  و  ارسالن  آلپ  سلطان  حضور  در 
انصاری  اما  دارند،  پای  بر  الملک  اونظام 
از بحث در باره هر چیزی که مبتنی بر 
قرآن و سّنت نبود امتناع داشت .دو سال 
بعد،دشمنان موفق شدند دستور طرد او 
را از وزیربگیرند.انصاری کوتاه زمانی  به 
بلخ تبعید شد، و سپس اجازه یافت به 

هرات باز گردد.
وزیر سر انجام در سیاست خود تجدید 
نظر کرد و سیاستی در حمایت از محدثان 
اتّخاذ نمود.)انصاری، پس از آنکه حریفی 
به نام ِدبوسی در حضور وزیر پرسشهای 
بی ادبانه ای از او در باره فلسفه اشعری 
کرد و وی احساس اهانت نمود و مجلس 
را ترک گفت ،از پذیرفتن خلعت وزیر تن 

زد.(.
تا پیش از ۱0۶۸/۴۶0، انصاری به وعظ و 
تذکیر در جامع هرات و تدریس تفسیر 
قرآن،و نیز به ارشا د سالکان مبتدی در 
خانقاه ادامه داد.در سال بعد،معاندان او 
کوشش نا موفقی کردند که وی در حضور 
سلطان به تشبیه }خدا به انسان{مّتهم 
کنند،و بعدا در همان سال )۴۶0(خلعتی 
از بغداداز جانب خلیفه القایم)به پیشنهاد 

نظام الملک(برای انصاری فرستاده شد.
شکوه)۴۶۳- و  7۸:شهرت  6۵تا 

)۱0۸۴-۱0۷۱/۴۷۷
از گزارشهای سال۱0۷۱/۴۶۳، یکی اینکه 
مرزوق مو تمن ساجی و محمدبن طاهر دو 
یار نزدیک انصاری در خانقاه بودند.سال 
بیمار  سخت  در ۶۶سالگی  انصاری  بعد 
شد ،ولی بهبود یافت .بینایی او پیوسته 
کاستی می گرفت . در اواخر سنین شصت 
تا هفتادو چهار سالگی انصاری هم چنان 
به تدریس احادیث، تفسیر قرآن وتصوف 
۱0۸0/۴۷۳،در  در  داشت.لیکن  اشتغال 

سن ۷۴سالگی،کور شد.
واپسین  مبارزات  تا۸2:   7۹

سالهای)۱0۸۸-۱05۸/۴۸۱-۴۷۸(:
چنان  هم  ،انصاری  شدن  نابینا  از  پس 
به تقریر تفسیر قرآن و تعالیم صوفیانه 
از شاکردان جوانش،از  .بعضی  داد  ادامه 
المالک  عبد  سجزی،  عبداالّول  قبیل 
کّروخی و محمد صید النی تقریرات او را 
به کتابت در می آوردند.در طول این دوره 
، منشی او حسین کتبی،عهده دار امور 
 ،۱0۸2/۴۷5 سال  در  شد.  وی  مره  روز 
انصاری منازل السایرین را،که کتاب درس 
است،برای  تصوف  در  عربی  به  معروفی 
در  کردو  امالِ  خویش  جوان  شاگردان  
طول همین سال ،خلیفه المقتدی به رسم 
انصاری فرستاد و  برای  احترام  خلعتی 
لقب شیخ االسالمی به وی ارزانی داشت.

۴۷۸/دسامبر۱0۸5،انصاری  رمضان  در 
بود  آمده  هرات  به  که  را  متکلمی  عالم 

وی  گرفت.مریدان  انتقاد  باد  به  سخت 
خانه این عالم را به آتش گشیدند و او را 
زدند.در نتیجه ،انصاری و یارانش نفی بلد 

شدندو دستور یافتندکه به بلخ بروند.
 ۱۴ )روز  سالگی   ۸0 در  بعد  سال 
پیروز  انصاری  محرم2/۴۸0آوریل۱0۸۷( 
مندانه به هرات باز گشت و مورد استقبال 
قرار گرفت ،او باز تدریس قرآن را دنبال 

کرد.
مارس   ۸/۴۸۱ 22ذوالحجه  جمعه  روز 
 ۸2 در  هروی  انصاری  ۱0۸۹،عبداهلل 
سالگی جان سپرد .در یک روز بارانی ،
او را در گازرگاه در مجاورت خانقاه شیخ 

 ، کنون  تا  زمان  آن  کردند.از  دفن  عمو 
برای  ای  عمده  زیارتگاه  انصاری  تربت 

زایران بوده است.
ای ز دردت  خستگان را بوی  در مان آمده 
یاد تو مر عاشقان ر ا  مونس  جان     آمده 
صد هزاران همچو موسی مست در هر گوشه ای 
رب  ا رنی گو شده  دیدار  جو  یا ن  آمده
صد هزاران عاشق سر گشته  بینم پر ا   مید

بر سر کوی  غمت  ا هلل  گویا ن     آمده
سینه ها  بینم  زسو ز   هجر تو بریان  شده 
دیده ها  بینم  ز درد عشق  گریان  آمده 

عاشقان  نعره  ا لفقر و فخری  میز نند
بر سر کوی  مالمت  پای  کو بان  آمده 

پیر ا نصا ر   ا ز شراب   شوق     خورده جرعه ای
همچو مجنون گرد عالم مست و حیران آمده

ای  کریمی  که بخشنده  عطایی   وای 
حکیمی  که پو  شند ه خطایی   و ای 
صمدی که از ادراک ما جدایی  و ای ا حدی

 که در ذات  و صفات  بی همتایی  و ای 
قادری که خدایی را سزایی  وای خالقی 
که گمرها ن را راه نمایی   جان ما را صفای 
خود ده  و دل ما را هوا ی خود ده  و چشم 
ما را ضیا ی  خود ده  ما را ا ز فضل و کرم  

خود آن ده  که  آن  به.

خوا هج عـبد اهلل انـصاری

آرامگاه خواجه عبداهلل درهرات
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دوستان عزیز
دولت  دارید  اطالع  که  همانطوری 
ترامپ با پیشنهاد قوانین مهاجرتی 
به  مهاجرین  کاهش  صدد  جدیددر 
برای  را  روشهائی  و  بوده  آمریکا 
اجرای این سیاست اتخاذ می نماید 
طبق  باشند.  نمی  قانونی  الزاما  که 
دولت    سفید  کاخ  اطالعیه  آخرین 
آقای ترامپ در پی اتخاذ سیاستی 
آن  اساس  بر  که  است  مدت  بلند 
بهره مند  قانونی  مهاجران  اخراج 
دولتی  عمومی  مزایای  و  حقوق  از 
مهاجرین  استفاده  مورد  سالها  که 
این کشور ساده تر  از  را  بوده است 
نماید. افرادی که تا کنون از مزایای 
بیمه درمانی مدیکید، فود استامپ، 
کمک  حتی  و  نقدی  کمکهای 
ممکن  اند  نموده  استفاده  مسکن 
است شامل این قوانین پیشنهادی 
این  باشید  داشته  توجه  شوند. 
جنبه  تنها  حاضر  درحال  موارد 
پیشنهادی دارد و ممکن است هرگز 
به تصویب کنگره آمریکا نیز نرسد 
اما در سایه حکم دیوانعالی آمریکا 
رابطه  در   20۱۸ جون   2۶ بتاریخ 
آقای  جمهور،  رئیس  اختیارات  با 
حکم  ازاین  میکند  سعی  ترامپ 
استفاده  خود  اجرائی   فرمان  یا  و 
نموده و به این امور جنبه قانونی و 
پیش   اساس  بر  ببخشد.  مشروعت 
نویس این قانون ، شمار افرادی که 
بهره  آمریکا  دولتی  کمک های  از 
می برند اما ممکن است اخراج و یا 
ترک خاک آمریکا شامل حال آنها 
شود از این پس بیشتر خواهد شد.

بر اساس قانون فعلی آمریکا، دولت 
با  که  را  ساکنان  از  برخی  می تواند 
که  رسمی  و  دائمی  اقامت  داشتن 
کمک  محل  از  درآمدشان  تمام 
خاص  شرایطی  تحت  است،  دولتی 

از کشور اخراج کند.

بر اساس آنچه در پیش نویس قانون 
مشمول  افراد  تعریف  آمده،  جدید 
این قانون گسترده تر شده و برخی 
مهاجرانی را نیز که انواع کمک های 
کوپن  نقد،  پول  صورت  به  عمومی 
غذا، کمک هزینه مسکن و مدیکید 

می گیرند، شامل خواهد شد.

گر چه همانطور که قبال تذکر 
مرحله  در  هنوز  تصمیم  این  دادم 
اما  است،  پیشنهاد  و  پیش نویس 
سختگیرانه  سیاست  از  بخشی 
از  جلوگیری  برای  ترامپ  دولت 
را  آمریکا  به  جدید  افراد  مهاجرت 
پیامدهای  هنوز  می دهد.  تشکیل 
روشن  تصمیمی  چنین  اجرای 
سیاست  تغییر  این  اما  نیست 
سرنوشت  است  ممکن  مهاجرتی 
مهاجران دارای کارت سبز اقامت یا 
»گرین  کارت« آمریکا را عوض کند. 
دارندگان گرین کارت درست مانند 
به  رسیدن  محض  به  پناهندگان، 
خاک آمریکا تقریبا از همان حقوق 
و مزایای شهروندی سایر مردم این 

کشور برخوردار میشوند. .
طبق قانون اگر مهاجری که به مدت 

5 سال از کمک های اجتماعی دولت 
استفاده کرده، اگر دلیل بهره مندی 
از  از این کمک ها مربوط به قبل  او 
باشد  کشور  این  خاک  به  او  ورود 
)مانند بیماری مزمن پیش از ورود(، 
با  کند.  اخراج  را  او  دولت می تواند 

این حال این قانون از سال ۱۹۴5 

شامل  تنها  و  شده  اصالح  عمال 
او  از  دولت  که  می شود  مهاجری 
را  پرداختی  هزینه های  بخواهد 

بازگرداند و او قادر به بازپرداخت 
نباشد. به همین دلیل تاکنون موارد 
که  است  شده  دیده  نادری  بسیار 
کشور  از  دلیل  این  به  مهاجری 

اخراج شده باشد.
سالهای  در  ترامپ  جمهور  رئیس 
گذشته انتقادهای شدیدی را علیه 
لزوم  و  این کشور  مهاجرت  قوانین 
اصالح آن مطرح کرده است. آقای 
روادید  قرعه کشی  برنامه  ترامپ 
یک  را  خارجی  اتباع  برای  آمریکا 
گفت  و  خوانده  خوفناک«  »نمایش 
»آدم های  تنها  خارجی  دولت های 
قرعه کشی  این  وارد  را  بد«  خیلی 
که  است  حالی  در  این  می کنند. 

»قرعه  برنامه  برای  افراد  انتخاب 
قرعه کشی  طریق  از  که  کشی« 
نمایند در  کارت سبز  دریافت می 
بوده  آمریکا  دولت  اختیار  در  واقع 
تمام  تقریبا  حاضر  حال  در  است. 
روادید  دریافت  از  ما  هموطنان 
برای مهاجرت یا دیدار فرزندان و یا 
فامیل خود محروم هستند اما توجه 
داشته باشید که دفتر ما تا بحال در 
۸ مورد موفق به دریافت معافیت از 
این محرومیت ویزا شده است. شما 
هم می توانید با وکیل مورد اطمینان 
خویش برای تقاضای معافیت تماس 
بگیرید.  به هموطنان مقیم آمریکا 
هستند  جنائی  سابقه  دارای  اگر 
از  خروج  از  قبل  میشود  توصیه 
تماس  خود  وکیل  با  حتما  آمریکا 
مجدد  ورود  زمان  در  تا  بگیرند 
مرحله  در  و  دستگیر  آمریکا  به 
کانادا   دولت  نگیرند.  قرار  اخراج 
تابعیت  مهاجرت  از  بعد  که  افرادی 
دارای  ولی  نموده  کسب  آمریکائی 
سابقه جنائی می باشند اجازه ورود 
با تغییر  به این کشور را نمی دهد. 
اوضاع جهانی و شرایط سیاسی در 
آمریکا به هموطنان توصیه میشود 
جامعه  و  روز  مسایل  جریان  در 
برخی  انجام  از  و  گیرند  قرار  خود 
امور که ممکن است شک ماموران 
را  خود  همسایگان  حتی  و  دولتی 
نمایند. دولت  انگیزند خودداری  بر 
خود  شهروندان  به  اخیرا  آمریکا 
مضاعف  تابعیت  با  افرادی  )حتی 
ایران  به  مورد سفر  در  ایرانیان(   -
اخطار داده و در صورت دستگیری 
طبق  افراد  این  شدن  زندانی  یا  و 
تا  ایران،  مدنی  قانونی   ۹۸۹ ماده 

حدی سلب مسولیت نموده است.
این مقاله توسط دفتر حقوقی دکتر 
جمشید ایرانی در نیویورک نوشته 

شده است   .

آنچه ما ایرانیان باید در مورد
قوانین جدید آمریکا بدانیم 

کتاب ـسندبادانهم
از  ای  مجموعه  سندبادنامه 
نوح  بفرمان   که  است  داستان 
پهلوی  اززبان  سامانی   نصر  بن 
شد.  ترجمه  دری  فارسی  به 
مترجم این اثر به فارسی خواجه 
قناوزی است  ابوالفوارس   عمید 
 ۱۳۳۳ دراردیبهشت  کتاب  این 
 . شد  چاپ  تجدید  تهران  در 
نوشته  سبک  با  آشنایی  برای 
متقدمین  دوصفحه   ازاین کتاب 

را دراینجا می آوریم .:
  

وماهی  باروباه  حمدونه  داستان 

روباهی   که  اند  آورده    : گفت  سندباد 
 ، دید  ماهیئی  راهی  درشارع  
باخوداندیشید  که این موضع ، دریا ورود 
نیست ونه دکان  صیاد و ماهی لفروش 
است  که ماهی تواند بود. این بی بهانه  
وراه  بگذاشت   ماهی  نباشد.  تعبیه  و 
برگرفت . درراه حمدونه ای )میمونی( ر ا 

دید . روباه برحمدونه سالم گفت و  شرط 
تحّیت  ومراسم خدمت  بجای آوردوگفت :  
اعتمادی   بحکم  ددان   و  نخجیران   مرا 
برسالت  وسفارت  ، نزدیک تو فرستاده 

اند  وپیغامها داده  میگویند: 
بود،  شیر  سباع   پادشاه  غایت   این  تا 
فراوان  رنجها  وخونخواری   بظلم  ومارا 
نمود  ، اکنون  می خواهیم که  اورا  ازملک 
وپادشاهی  معزول کنیم وزمام این مهم  
دردست  تدبیر  صائب تو نهیم .، اگر قبول 
این  وبه تمشیت   نمایی   کنی  ورغبت 
کار  اعتناق واجب  داری  بفالن  موضع 
آی . حمدونه  را طمع ملک  و پادشاهی 
درربود، و  برفور باروباه بازگشت . روباه 
چون  دانست که  نزدیک ماهی رسیدند  
بایستاد و دستها  بمناجات بگشاد  وگفت 
:  ای پادشاهی  که عقل  وجهل  دردماغها 
دردلها  وسفه   ودانش  کنی   ترکیب  تو 
توجمع آری ، قوله تعالی : یؤتی الحکمه 
این   اگر   )2۶۹/2( کثیراً  یراً  اوتی  فقد 
اشارت  تحقیق دارد  مارا بچیزی  بشارت 
دهی  که هیچ صاحب  دولت مثل  ومانند  
آن  ندیده بود ، چون گامی  چند  بزدند 
ماهیئی  پدید آمد . روباه گفت  اهلل اکبر 
. اینک عالمت  آنک  دعای من به اجابت 
مقرون گشت ، تا چنین عالمتی پدید آمد 
وچنین کرامتی  روی نمود. اکنون تو  بدین 
نعمت سزاوارتری . حمدونه این عشوه ها 

سوی  کار  آب   وبر   ، بخورد  شکر  چون 
رسنهای   ، درازکرد  ودست  رفت  ماهی 
دام  بجست وپای حمدونه سخت بگرفت 
جداشد  ازدام  وماهی   . ببست  ومحکم 
خوردن  وماهی  د،  بیشتررفت  روباه   .
گرفت . حمدونه گفت :  آن چیست که 
تو می خوری واین چیست که مرا سخت  
گرفته است . جواب داد که پادشاهان را 
راازلقمه   ورعایا  نبَود  چاره  ازبندوزندان 

وطعمه گریز نباشد.
حکما برسندباد ثنا کردند  وگفتند: بیت:

لک القدح المعلی فی المعالی
اذا ازدحم الکرام علی القداح

 ، سیاق  خصِل  درهرباب   را  سندباد 
براطالق ،  معین است . خصوصاً که  بر 
سن وتقدم  در شروع  علوم  برهرصنفی  
، ومبادرت  درخوض درهرفنی  ، همواره 
جمال  حالش بزلف  وخال فضل  وحکمت 
آراسته  بوده است . وگلزار  الفاظ او  از 
سندباد   0 پیراسته  وخالف   کذب  خار  
گفت : من نگویم  نادان تر ، چنانک  آن 
اشترگفت  باگرگ وروباه . حکما پرسیدند  

: چگونه  بود آن داستان ؟ بازگوی !

داستان گرگ وروباه واُشتر

سندباد گفت : آورده اند  که درمامضی  
شهور وسنین  ، اشتری وگرگی  وروباهی  
درراهی مرافقت نمودندوازروی مصاحبت  
زاد   ازوجه  ، ووباایشان   مسافری کردند 
وتوشه  گرده ای بیش نبود. وچون زمانی 
برفتند  ورنج  راه و عنای سفر  درایشان 
، وحرارت  عطش قوت گرفت   اثر کرد  
برلب   ، ویبوست مجاعت  استیال آورد  
آبی  بنشستند ، ومیانشان  ازبرای گرده  
هرکس    . رفت  ومجادلتی  مخاصمت  
بیانی  خویش   براستحقاق   ازایشان  
وبرهانی  مینمودی ، تا آخر االمر  برآن 
قرارگرفت که هرکدام ازیاران  بزاد پیشتر ، 
بدین گرده خوردن اولی تر. گرگ گفت : 

 پیش از آنک  خدای تعالی  این جهان  
بیافرید  ، مرا به هفت  روز پیش  مادرم 
بزاد. روباه گفت : راست میگویی ، من آن 
، شمارا  موضع حاضربودم   درآن  شب  
چراغ  فرا میداشتم ، ومادرت را  اعانت 
گرگ  مقاالت   چون   اشتر   . کردم  می 
وروباه  برآن گونه شنید  گردن دراز کرد 

و گرده برگرفت  وبخورد، وگفت : هرکه
دوش  من  که  داند  بحقیقت   مرابیند  
نزاده ام ازمادر  واز شما  بسیار کالنترم 
، وجهان  ازشما  زیادت دیده ام  ، و بار 

بیشتر کشیده ام .

پس جمله ی حکما برآن اتفاق کردند  که 
را جز کفایت سندباد   ِاین  حادثه  »دِر« 
کلید نتواند بود.وبسمع پادشاه  اِنها کردند 
)انها به کسر اول  معنی خبردادن است( 
شاه مثال داد تا سندباد حاضر آمدو شرف 
مفاوضت   وبه   . یافت  وترحیب  تقریب  
ومحاورت  مشرف  گشت . شاه گفت : این 
فرزند  زبده دولت  و خالصه مملکت  و 
عنوان مسّرت  و فهرست  بهجت  من است 
ودرمدت  امتداد عمرمن  ازدوحه وجود  
نگشتست  ظاهر  ازاین   بیش  ای   ثمره 
ومحامد  اخالق   مکارم   اورا  که  باید    ..
قوانین  و  سیاست   ومقاییس  اوصاف  
ریاست  وآداب سلطنت  ودقایق شریعت  
وحقایق طریقت  تفیم وتقدیم کنی . تا 
مجر[ب ومهذ[ب گردد. وبعدازفضل  اکرم 
اآلکرمین   وفیض ارحم الراحمین  ، ثقت
 واعتماد  برکفایت وشهامت تست .وچون 
وحواشی    ، احوال   برصفحات  آن  آثار  
اعمال وی  ظاهرگردد  ، حقوق مناصحت  

درشرایط  مکرمت  به ادا رسانیده  آید.

 
سندباد خدمت )تعظیم(کرد  وگفت : 

ممکن  بشریت   دردروسع  هرچه   
شود  ، ازتقریر  لوازم  نصایح ، ومواجب  
تعلیم  بغایت  طاقت ،  وقصارای مکنت 

)سرحدامکان( تقدیم کرده آید.
مشغول گشت   تعلیم  شاهزاده  به  پس 
وآنچ ازُطرف و نُتف  و نکت ودقایق  علوم 
بود  به بیان وبرهان  بااو می گفت .وبسمع 
آنک  بحکم  اما  میرسانید.  میمونش 
شاهزاده  درحدائت سن  وبدایت صبابود 
ودل  میشمرد   صبا  چون  درر   و  غرر 
اعبای مشقت   برتحصیل علم  وتحمل  

حفظ و تکرار  نمی نهاد....
 کتاب پرازداستانهای پندآموز است  اما 
امروز کمی  زبانان  فارسی  برای  فهم آن 

مشکل و سرشاراز واژه های تازی است ،
 . است  بوده  مرسوم  زمان   درآن  که   
حتی بیشتر بیت هایی که در کتاب آمده 
جهت  درهرحال   . است  عربی  زبان  به 
آشنایی عالقمندان  گاهی نمونه هایی از  

نثر گذشتگان را چاپ خواهیم کرد.
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قسمت دوم

بحث ما درگرفته بود پس از آن. باید به 
جائی میرسید. و نامه ها نوشتیم به هم 
آنها کمی  نوبری....از  اما  قدری خشک 

بگویم:
ابتدا او می گفت: نگاه گول می زند،به 
صدا  که:  افزود  می  و  برد.  می  اشتباه 
و         است.  واقع  حقیقت  کننده  برمال 
می گفت: پرنده ها با صدا همدگر را می 
یابند. و من چارپایان را بر آنها افزودم.

می گفت: زن از طریق مرد جسمًا حامله 
می شود. در حالیکه مرد از طریق زن 

به رؤیا می رود. 
به  مگر  آفرینند  نمی  ها  مرد  نوشتم: 
رویای  همی،  با  رویای  رویا؛  فرمان 

داشتنی.
با  است  باروری  بذر  ها  مرد  نزد  رویا 
رشد  مناظر  با  مخالف؛  جنس  تخیالت 
می کند با اتفاقی تکه پاره می شود. با 
انتخاب زوج، جمع و جور می شود بعد 
تقسیم می شود به کار و یار.  به حسب 
به  یار،  در  یا  باشد  کار  در  جاذبه  آنکه 

این می رود یا به آن.
است.  بعید  ماندن  رویا  در  دو  هر  با 
پس باز هم انتخاب و کشش ها مطرح 
که  تو  انتخاب  نباشد  آزادی  تا  اما  اند. 

استعداد توست در مقاومت است.
از  : صدا قبل  هر دو قبول داشتیم که 
می  او  و  کند.  می  ظهور  سیما  و  نگاه 
تاثیر  بر  دارد  الویت  صدا  تاثیر  گفت: 

نگاه.
جمله  از  غامض   مسائل  کردن  *ساده 
قانع  آمد.  می  خوشم  بود.  او  هنرهای 

نمی شدم.
به  و  جسم  به  همیشه  جسم  نوشتم: 
ضمیر  اگر  کند.  نمی  رو  ها  درباهمی 
فراهم  را  شدن  او  با  شرایط  نابخودت 

نکند به هیچ روی جسم جسم نیست.
بی  زندگی  لذات  از  هیچیک  نوشتم: 
امتزاج تن با روان به اوج طبیعی خود 
نمی روند. و دریافت این اوج در هرگز 

متوقف نشدن ها است.
طنین  صدا  قبول.  بود،  صدا  نوشتم: 
داشت، قبول. اما لحن در کالم نهادی.... 

‘کلید نزد من است’ گفتی.
اگر  نیست  گفتی، جسم جسم  نوشت: 
او  با   ‘ که  را  شرایط  ناآگاهت  ضمیر 
شدن است’ فراهم نکند. این جمله را 
خیلی دوست دارم چون نشان می دهد 
شرایط  در  وقتی  که  را  جسم  جایگاه 
درستش قرار بگیرد، لذت روح در آن 
پدیدار می شود. و روح بدون جسم چه 
فایده که همه لذاتش را با جسم تجربه 

و از طریق جسم متجلی می کند.
میگوید:  اینکه  به  کردم  ***توجهی 
“این جمله را دوست دارم”. و نمی گوید 

قبول دارم. باور دارم.
فوراً  صدا،  لحن  صدا،  تلنگر  *نوشت: 

بر  را  آن  هست،  درون  در  نقصی  اگر 
مال می کند که بر چشم پوشیده است. 
چشم ظاهر فقط نقص و عیب بیرونی یا 
فیزکی را در می یابد. پس صدا بر چشم 

الویت دارد.
صداست.  دارای  برخوردی  هر  نوشت: 
بیرونی  صدا  تبلور  فیزیکی  دنیای  در 
متافیزیکی  یا  روانی  برخورد  در  است. 
درونی  ایجاد صدایی  روان  دو  برخورد 

می کند.
و  تفصیل  به  و  شد  کشدار  بحث  *و 
اصل  از  شدن  دور  و  انحراف  به  حتی 

موضوع اصلی کشید.
و من ناگزیر رفتم به فرهنگ “صدا خفه 
کن خودمان.” و نوشتم با اشاره به ادبا 

و گفتن در بی صدائی ها.
میراث  آن  آنستکه  واقعیت  نوشتم: 
فرهنگی همه را از هم جدا کرد. و اول 
زن.  از  را  مرد  و  مرد  از  را  زن  همه  از 
فکر کن یک آن چه بر سر صدا آوردند. 
ناموسی.  چون  زنی  حرف  نباید  تو 
تو حرف     می  به جای  نی،تار،تنبک 
زنند. و کسی نگفت که آالت صدا دارند 
البته، ولی چرا  من انسان سازنده آالت 
باشد  خوش  دلم  و  بمانم  صدا  بی  باید 
زند.  حرف  قیم  مثل  من  جای  به  او  تا 

‘بشنو از نی’ ...
با  گلستان  در  شناس  جامعه  سعدی 
گفتگو  زن  با  کرده  چند حکایت سعی 
دارم’.  یاد  ‘شبی  حکایِت  مثال:  کند. 
هیچیک  ولی  آورد.  حرف  به  را  او  و 
نگرفتند.  را  او  کار  دنبال  مدعیان  از 
قناعت  ها  نسخه  مقابله  به  ناقدان  و 

کردند و نرفتند به نقد.
مردها  معاصِر  شعر  در  اگر  نوشتم: 
صدای زن را در گفتگو با مرد شنیدی 
برای خود شعر و  امروز زن  خبرم کن. 
از  دو  هر  خود.  برای  مرد  و  دارد  پیام 

خود حرف می زنند.
ما  و  من  تکرار: پشت سر  به  نوشتم  و 
بودی. ما در یأس در بسته باغ. صدای 
گفتی  رسید.  ما  به  ما  سر  پشت  از  تو 
دارم  یقین  من  است.  من  نزد  کلید 
روبرو  اگر  اما  کلید.  منهای  آن  اثر  بر 
دیگری  اثر  تو،  اندام  تو،  بودی،هیکل 
این  مردم  ندیدم  که  ظاهری  داشت. 

دهکده به آن بی تفاوت باشند.
تو  های  رنگ  و  ها  تابلو  درباره  ماتیلد 
اما  است’  دیگری  ‘چیز  که  زد  حرفها 

افزود: “مثل خود او.”
فروتنی نکن ظاهر هر شئی و هر آدم 
تاثیر  رسانند  ما  به  صدائی  آنکه  بی 
داری  تکیه  کلید  و  بر صدا  تو  گذارند. 
از روبرو، می شد  اگر  اما  از پشت سر. 

ظهور یک اندام و صدا و کلید.
جمعًا ما طی ۳۳ صفحه نوشتن به هم 
رسیدیم  به این ترتیب که در سه حالت 

خالصه شد:
-  صدا بی سیما
-  صدا با سیما

-  سیما تنها
هر یک هر جا در تاثیر خودند.

آن  در  مکاتبه  این  سود  تنها  *بنظرم 
قدری  من  و  شد  پیر  قدری  او  که  بود 

جوان!
همه  طی  و  خود  نوشته  تمام  در  او 
خوش  و  درست  روشنفکری  گفتگو 
گرایش  به  لحظه  هر  اما  بود.  اندیش 

فلسفی رو می کرد.
ادب  حداقل  این  و  رفتم  می  او  با  من 
اما من می کوشیدم  در مراوده ما بود. 
نقاش یا نقاش ام را در حرفهای او پیدا 

کنم.
نمی دانم امروز که سه ماهی دوریم از 
آن روز، او چه به خاطرش مرور و عبور 

می کند از آنهمه گفته و نوشته...
اما من به ”باغ در باغ“ می اندیشم.

اینک  را.  حرفهامان  کاویدم  *بسیار 
به آنچه در سر  ام  قدری نزدیک شده 
نقاش می  و  یک هنرمند مجسمه ساز 

گذرد.
به  شائق  هر  نزد  فلسفه  به  گرایش 
با  آن  جز  یا  جوان  فیلسوف  و  فلسفه 
معانی  و  وزن  سنجش  و  واژه  در  دقت 

و برهان آوری ها همراه است.
کار  در  هم  سازان  ومجسمه  نقاشان 
خود بسیار در سنجش ابعاد یک عنصر 
در  نیز  و  اند.  استفاده  مورد  مواد   و 

سبک و سنگین کردن رنگ ها.
من بحث را به جامعه شناسی و محیط و 

ادبیات می برم و نه او.

هنرمند  مغز  دریافتم  که  شد  این 
مجسمه و تابلو ساز من در فناوری های

 حرفه ایست که سنجش الزم دارد.
که:  روز  آن  به  را  ذهنم  دادم  برگشت 
را می  او  رود سن  از  ای  تابلوی گوشه 
دانستم  نمی  و  پسندیدم  می  دیدم, 
چرا؟ هیجاِن مرا بر آن تابلو دید و هیچ 
من  از  آنرا  خرید  به  میل  گفت.  نمی 
شنید. نگاهی اوریب به من کرد. یقینًا 

زبان مشترک نداشتیم.
این منظره  به  ناگهان پرسیدم: چگونه 
عمق داده اید؟ این عمق است که مرا 
می کشاند بخود. تکانی خورد به سمت 
من آمد مثل معلمی که به سمت شاگرد 
نیمه هوشمندش برود گفت: من به این 
تابلو دو بار عمق داده ام، خوب دیدید. 
و باید به عمق بیشتر بروم در کارهایم. 

و خوب مرا فهماند و قدری پروراند.
مکالمه  از  قفل  ”عمق“  واژه  دیدم 
برداشته و شده کلید درک مشترکمان. 
و بعد ور رفتم  به واژه عمق و دیدم از 

مقوله سنجش و توزین است.
و  زیبائی  مقوله  از  من  باغ“  در  و”باغ 
شد  پدیدار  ای  پنجره  و  گرائی.  رویا 
تا به سئوال دهها ساله ام جواب دهم. 
تحسین ما به کار یک هنرمند نقاش و 
مجسمه ساز او را پرواز نمی دهد،مات 
 ... نگرد. حداکثر می گوید  را می  شما 
شاید، خدا کند، بهر حال ممنونم، و از 
شما دور میشود. در حالیکه شما دلتان 
او  و  برید.  ها  بسئوال  را  او  میخواهد 

از همین خواست شما و سماجت شما 
فرار می کند زیرا زبان مشترک ندارید. 
انتهائی  زیبائی  شما تحسین می کنید 
کارش را و ابدا از چند و چونی ها خبر 

ندارید.
هارمونی  و  توازن  این  نقاش  آن  اگر 
کل  کند،  ایجاد  نتواند  را  فرم  و  رنگ 

زیبائی آن به شما منتقل نمی شود.
که  هنرشناسی  ثروتمند  بانوی  آن 
و  دید  بگمانم  خرید،  مرا  دلخواه  تابلو 
پسندید و هیچ نپرسید. چانه هم نزد. 

با بانو نیکول شهردار آن ده حرف می 
 Scene de la seine تابلو  زدم،کنار 
و    می  تابلو  به تحسین  شروع کردم 
رفتم با آب و تاب به اشاره آن. او فقط 

گفت:
شود  می  که   C’est déjâ retenue  
“فروش رفته.” یعنی جوش نزن. او که 

شناخت و شناساگر بود خرید... و برد.
هاله  به  را  ام  سوختگی  دماغ  این  من 
چرا  چرا  زدم.  غر  بچگانه  فقط  نگفتم. 

کردم که به من نفروختید. چرا؟
در نمایشکده ها اینگونه هنرمندان به 
به به و چه چه شما در دل اعتنا ندارند 
ولی از سر ادب تشکر می کنند... و در 
حرف  شناساگری  اگر  گویند:  می  دل 
زیاد نزن. یا برو یا بخر و برو. همه نّقاش 
اند.  خسته  نمایشگاه  افتتاح  روز  ها 
همه عروسها سر عقد و شب عروسی 

خسته اند.
بر عکس نزد نویسندگان و شعرا  این 
گونه تحسین ها بسیار تاثیر گذارند که 
دهها بار شاهد آن بوده ام. شاعران در 
آن برمی فروزند. نویسنده ها به هزینه 
بیائید  که  می شوند  تبلیغ      ناشران 
امضاء کنند کتاب را. و در حالیکه هنوز 
خریدار کتاب را نخوانده است تحسین 

دروغین را باور کنند.
در  ”باغ  گفت:  من  به  هاله  اینهمه  با 
دریافتم  من  و  کشید.  خواهم  را  باغ“ 
که وجودی است چند بعدی... پروازی. 
و دیدم که از عدد به واژه و معنا میرود. 
و همه را وزن    می کند بوقت بحث. و 
نمی ترسد بپرسد. و در مواردی هم می 

داند و نشان نمی دهد.
رفتیم  روز  یک  او  اقامت  ایام  *در 
که  هنرمندی  کلودل  کامیل  موزه  به 
و  سازی  مجسمه  ناب  هنر  بُعد  دو  در 
پنج  در  برپاست؛  اش  فاجعه،زندگی 
آن.  به  رفتیم  بود.  دهکده  کیلومتری 
زیبائی  ستایشگر  که  است  زنی  هاله 
رنج  به  دیگر  کس  هر  از  و  است  زن 
زنان آشناتر است و از آن نمی گوید به 
باز می کند بروی  تضرع. در بهشت را 
دو  آنروز  اش.  کاریهای  برهنه  با  شما 
ساعت حرف نزد. بلعید موزه را. بنظرم 
را  اما ستود کامیل  به رنجش ها رفت. 
کلمه  سه  دو  با  او  مطالعه.  به  رفت  و 
رفتاری آگوست رودن،  رد کرد موضع 

استاد و همدل کامیل کلودل را.

داوری  او  اما  البته.  رفتیم  بحث  به  ما 
اش را کرده بود. عامه هنوز متوجه دید 
هاله بر زن و زیبائی های زن»رنجهای 
فقط  نه  باره  دراین  است.  نشده  زن«  
می کشد، زیاد می داند و هرگز به زّجه 
نمی  ادبیات ماست  و تضرع که ستون 
با  ناشیانه  درافتند  که  وقتی  مگر  رود 
فقط  نه  و  دید  را  تابلوهایش  باید  او. 
به  او  کاتالوگ  شنید.  را  حرفهایش 
داد.  بینی  روشن  و  آموخت  بسیار  من 
کالم و لغات هاله بیان معنای تابلوهای 
است.  مهم  او  های  نقش  نیستند؛  او 
هدِف  او  نقاشی  اما  رساست  او  کالم 
برکشانیدن زیبائی زن است تا برسد به 

حقوق پایمال شده زن.
به  را  تابلو زن  که  را دیدم  من مردانی 
می  گزاف  بهای  به  اش  زیبائی  سبب 
خرند و در عمل رفتاری ضد زن دارند. 
و هرگز نفهمیدند زن خریدنی نیست، 
دوست داشتنی است. و زنی که خریده 
می  را  مردش  که  است  ای  برده  شده 
باور  را  او  دوستی  و  چالند  می  چزاند، 

ندارد.
***

هفته ای بعد: 
مونه  پرسید:  مونه  کلود  خانه  راه  در 
را سعدی اینجائی ها   می دانید چرا؟ 
گفتم: روانی، شفافیت،  برکشیدن حس 
زندگی. و افزودم: اینها صفات مشترک 
اند. تفاوت حرفه و محیط و زمانه آنها 
را لطفا یک آن فراموش کنید، خواهید 

دید چرا جهانی اند.
شما  سعدی  به  باید  چگونه  پرسید: 
یک  از  نسخه  یک  شد  قرار  و  رسید؟ 
شناس’  جامعه  ‘سعدی  بنام  نوشته 

برایش پست کنم.
**طی سفر پنجاه کیلومتری مان نه او 
سئوال  بس  از  من.  نه  و  افتاد  نفس  از 
داشتیم. از بس سخن سخن را تازه می 

کرد.
در خانه کلود مونه سه ساعت ظاهراً با 
من بود و باطنًا با دریافت های خودش 
و در عکس برداری ها. چنان به جذبه 
رفت که یک شب آنجا ماند. و من تنها 
بود.  آفتابی  آنروز هوا سخت  برگشتم. 
زیر آن  مونه  باغ  انتهای گردش در  در 
از  دیدم  را  مردی  خورشید  تند  تابش 
اش  تا هدیه  گرفت  او  دور. چتری سر 
که  گفت  برایم  او  بودم.  دور  من  کند. 
مرد در اصرار بوده و او در انکار. و مرد 
باو می گوید آخر مونه اینکار را کرد و 
آن زن زیبا رد نکرد. که اشاره ای است 
بانوی  که  مونه  معروف  تابلو  یک  به 
زیبائی در پیراهنی بلند در گلزاری زیر 

آفتاب سوزانی چتر بر سر    می رود.
اینحال  هاله گفت: مرد مودبی بود. در 
داده  نشانم  تو  که  روان  آب  نهر  به 
چتر  گفتم:  مرد  آن  به  رسیدیم.  بودی 
می  من  من.  حایل  بایستید  اینجا  نه،  
خواهم پایم را در این آب بنهم ... شاید 

بلغزم. به آب رفتم. آب ابتدا مطبوع من 
شد ولی ناگهان حس کردم سرد سرد 
تا حوالی ساق در آب  است و پای من 
از  مرد  و  باال.  به  رفتم  سرعت  به  بود. 
من در حالی که دامنم قدری باال گرفته 
عکس  بود.  انداخته  عکس  بود  شده 
اما در دوربین دیگری بود.  بود  زیبائی 
از او خواستم فورا آنرا محو کند و کرد. 
او خداحافظ   و دراینحال تو رسیدی و 

گفت به هر دوی ما.
بیم  ها  معاشرت  از  سوزنی  سر  هاله 
ها  خودداری  او  طبیعت  در  ولی  ندارد 
است. من این صحنه را تفسیر نکردم. 
بعداز دمی استراحت، متوجه شد شال 
گردن خود را گم کرده است و رفت و 
گشت و دست خالی برگشت. قدم زنان 
و  عکاس  مرد  همان  به  دادیم.  ادامه 
چتری رسیدیم. به او گفتم: چرا عکس 
ایشان  گفت:  حیف...  کردید  محو  را 
چتر  داستان  به  رفتیم  بعد  نخواستند. 
را  او  مونه  و قصه آن زن و چترش که 
است.  آورده  در  تابلو  به  گلزاری  در 
هنوز  گفت:  شنید.  را  ما  مسن  بانوئی 
مونه  عشق  درباره  هست  حرفها  هم 
به آن زن چتر بر سر. پرسیدم چطور؟ 
گفت: روح مونه در این محوطه پر می 
زند. شما می دانید در سالن بزرگ خانه 
موجود  او  از  قد  تمام  تصویری  مونه 
شوهر  برای  قدیمی  باغبان  سر  است. 
هوای  در  که  کرده  تعریف  من  مرحوم 
گرم اگر زنی درین باغ زیر آفتاب تنها 
قدم زند بوقت غیر معمول،مونه، کلود 
و     آید  درمی  اش  عکس  قاب  از  مونه 
و  کند.  او می  تقدیم  و چتری  رود  می 

ما مبهوت مانده بودیم.
ولی  کنید.  امتحان  گفت:  گو  قصه  و 
آن  مثل  باشید  پیراهن  خوش  بسیار 
زن در آن تابلو. و مرد رو به هاله کرد 
و گفت: با این پیراهن دانتل آبی سپید 
که بر تن دارید لطفا امتحان کنید. و رو 

به من کرد و گفت: غیر از این است؟ 
گفتم: شما آن عکس را کشتید. زیبائی 
بانو.  این  بدستور  کردید  نابود  را  اش 
بهتر است از او بپرسید. و مرد نگاه پر 
سئوال خود را متوجه هاله کرد. و هاله 
چطور  را  آدم  اینهمه  ولی  قبول  گفت: 
مرد  گلزار؟  آن  کو  و  کنید  می  بیرون 
کردیم  وعده  و  بامن.  اینها  همه  گفت: 
در  من  گفت:  مرد  خلوت.  گلزاری  به 
نیوزیلند همه را دارم و نه آن بانو را. و 
غمناک از داغ همسرش بود. و با چشم 
را  او  دوید  هاله  شد.  جدا  ما  از  نمور 
تسلی داد و برگشت و گفت: شکر که 
من هنوز نمرده ام. دستم را گرفت. من 
هم گفتم: من هم گواهی نمیرآئی دارم.
زد...   زنگ  شهرم  به  بازگشت  *فردای 
است  سخت  دنبالم.  بیائید  گفت: 

بازگشت و ترک این بهشت.
رفتم. پر بود از مونه. در بازگشت ترن 
بلیط درجه یک  ها.  آدم  از  بود  پر  هم 

ما غازی نمی ارزید. هاله با آن پیراهن 
قدری  رنگ  خوش  و  دوخت  خوش 
و مردمان   می دیدندش. و  زد.  چرت 
من ُکتم را قرضش دادم و او با مهارت 

خود را پوشاند.
این زن سرشتی دیگر داشت. و تکرار 
دیگری  سرشت  از  زن  این  کردم:  می 

است.
خواب و بیدار پرسید: کی را می گوئید؟ 
را.  سر  پشت  صندلی  دادم:  جواب 
نگاهی کرد آهوانه و دید پشت سرش 
صندلی نیست، دیوارکی است. و زدیم 

به خنده.
***

در  دیدیم.  را  رودن  موزه  آخر  روز  دو 
آخر گفت: باغ موزه رودن دلگشاست.

از من نظر خواست. گفتم: رودن درباره 
است:  نوشته  و  گفته  کلودل  کامیل 
”من به او نشان دادم طال کجاست، اما 
خود  از  اوست  کارهای  در  که  طال  آن 
اوست.” صداقتی استادانه دراین سخن 

است و صمیمیتی آشکار.
کسی  اما  دارم.  حرمت  باو  من  پس 
کتابی نوشته بنام ‘اروتیسم رودن’ می 
و  تو.  به  خرم، می خوانم،  می فرستم 
هنوز آنرا نخریده ام. از بس مشغولم و 

نپرس به چه پایه مشغولم.
***

معجزه گفت و گو 
می  آدمها  از  آدمها  که  دنیائی  در 
رأس  در  را  امنیت  ها  دولت  ترسند، 
برنامه خود می نهند و هرگز به امنیت 
آدمها  بین  گفتگو  رسند،  نمی  ادعائی 
است.  افتاده  ور  گفتگو  ندارد.   وجود 
بغل دستتان  با  ندارید  میل  شما دیگر 
همه  بزنید.  حرف  مترو  و  اتوبوس  در 
از  یا  ها   فناوری  مسیر  از  باید  چیز 

مجوزهای قانونی خشک بگذرد.
اعتماد  و  ها  روئی  گشاده  همه  با  هاله 
بنفس و جسارتی که دارد روزی آبروی 
مردی را که به او نگاه خاصی می کرده 
مرد.  آن  همسر  جلو  آنهم  است.  برده 
من  برای  را  صحنه  آن  و  قصه  خودش 
سفر  یک  طول  در  کجا؟  کرد.  تعریف 
این  و  هواپیما.  یک  داخل  در  هوائی. 
اول  هفته  دو  ظرف  که  هموست  هاله 
و  نبود  او  اقامت در کشوری که کشور 
در دهکده ای که همه با او غریبه بودند 
چنان کرد که همه را دوست خود کرد 
و دیدم که همه شائق آشنائی با اویند. 
هاله  وضعیات  در  دخالت  من  قصد 
انسان  جامعه  این  دردمند  من  نیست، 
های امروزی ام. سوگوار مرگ روابط و 

گفتگو بین آنهایم.
پس  قدری  دامن  گوشه  از  که  عکسی 
نیوزیلندی  مرد  آن  دوربین  در  رفته 
بدستور هاله محو شد را تجسم کنید. 
اگر ازبین نمی رفت و سپرده می شد به 
نقاشی ماهر در برکشیدن زیبایی های
بقیه درصفحه ۴۸
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     پژوهشی از:ک- هومان 

 تاریخ ُمستند خوزستان

 و  » ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه  «                                

زمان  اوضاع  ی  باره  در  همچنین    
در  هرمز  وقتی  نویسد:  می  هرمزدوم 
بر  عربان  شد،  کشته  اعراب  با  جنگ 
ذکر  که  شدند«  چیره  عراق  بوم  سیاه 
اگر  که  دهد  می  نشان  رویداد  این 
اعراب در زمان ساسانیان بر خوزستان  
شد.  می  یادآور  یقینًا  بودند،  چیره  
اشاره  ضمنًا همانگونه که درجای خود 
زمان  در  بعد  سال   ۱۶ شد،  خواهد 
گوشمال  سختی  به  اعراب  دوم  شاپور 
و ازمرزجنوب غربی ایران واز تیسفون 

در خاک عراق رانده شدند. 

ابوریحان بیرونی ) ۳52 - ۴۴0 ه . ق( 
به  الخالیه،  القرون  عن  آثارالباقیه  در 
نام خوزستان اشاره می کند. وابو سعد 
نویس  جغرافیا   ( استخری  عبدالکریم 
سده ی چهارم ه - ق (  در االنساب از 
خوزستان به همین نام یاد کرده است .

القلوب  نزهۀ  ،مؤلف  مستوفی  حمداهلل 
می  در سال۷۴0  آن  نگارش  تاریخ  که 
سّیم  گوید:»اهوازازاقلیم  می  باشد 
فح  ازجزایرخالدات  است،طولش 
بابکان  اردشیر  استوا،ال،  ازخط  وعرض 
توابع  عظیم  کورۀ  را  وآن  ساخت 
بدانجا  خوزستان  تمامت  کرد،چنانکه 

بازخوانند«.

پنجم  ی  سده  نگار  بلخی،تاریخ  ابن 
نویسد:  می  فارسنامه  مؤلف  ه.ق، 
کرمان  دارالملک  اردشیرکه  »به 
وخوزستان  واهواز  است،اوبناکرد 
وشهری است حّزه نام ازموصل وشهری 
به بحرین...وآبهای خوزستان اوقسمت 
اوحفرکردودرباره  مسرقان  رود  و  کرد 
شاپورذواالکتاف،می  پادشاهی  ی 
ها  وپُل  وبندها  شهرها  گوید:»این 
است  آید،اوبناکرده  کرده  یاد  که 
درخوزستان،شوش،شادرواِن شوشتر... 

آثار اوبسیاراست«.

مشهورمراکشی  جهانگرد  بطوطه  ابن 
ممالک  ترین  دور  به  سفرش  ضمن 
مسلمان)  غیر  وسرزمینهای  اسالمی 
که  ووو(  وهند  وبیزانس  مانندچین 
شده  آغاز  قمری  هجری  سال۷25  از 

حویزا  به  اززیدان  نویسد:»  می  بود 
رفتیم که شهری است کوچک وسکنۀ 
نخست  جلد  است«.  ایرانیان  از  آن 

سفرنامه،رویه2۳۶ 

بهبهان  بین  زیدان  اینکه  توضیح 
ودرُمعجم  است.  واقع  وشادگان 
البلدان،تقویم البلدان،احسن التقاسیم 
اهوازذکر  جای  به  خوزستان  نام  نیز 

شده است.
           

سروده   )۶02  -  5۴0( گنجوی  نظامی 
است :

دهانی بُود درتنگیش زوری  
چوخوزستانی اندرچشم موری                        

مگوشکرحکایت مختصرکن 
چوگفتی سوی خوزستان گذرکن.

   یا:
    زبس خنده که شهدش برشکرزد

به خوزستان شد افغان طبرزد
  به خوزستان درآمد خواجه سرمست  
طبرزد می ربود و قند می خست.

 )۶۷2  -  5۹۷( نصیرطوسی  خواجه   
گوید:

 لباس ششتری وقندوشکر
 هوای گرم خوزستان نیرزد. 

ابن بطوطه جهانگرد مراکشی )۷0۳
 ه . ق = ۱۳0۴م تا ۷۷۹ ه . ق +۱۳۷۷م( 
درسفری که به خوزستان داشته است 
می نویسد:» رامهرمز شهرخوبی است 
رامهرمز  در  زیاددارد،  ونهرهای  ومیوه 
میان  از  کردیم...آنگاه  توقف  یک شب 
ُجلگه یی که آبادی هایی از آِن طوایف 
لُر در آن بود حرکت کردیم، در هریک 
که  است  یی  زاویه  راه  این  منازل  از 
وحلوا  وگوشت  نان  مسافرین  برای 
شیره  از  آنان  حلوای  دارند،  آماده 
وروغن  آرد  با  را  آن  که  انگوراست  ی 
شهر  به  سرانجام   ... پزند  می  درهم 
قلمرو  در  که  رسیدم  تستر]شوشتر[ 
وکوهستان  دشت  بین  وسرحّد  اتابک 
ُخّرم  زیبا؛  بزرگ؛  شهری  تستر  است، 
عالی  وباغهای  نیکو  پالیزهای  ودارای 
است، این شهر محاسن زیاد وبازارهای 
معتبر دارد واز شهرهای قدیمی است...

را  تستر  گرداگرد  ارزق  به  معروف  نهر 
فرا گرفته وآب آن بسیار ُمصّفا وعالی 

است، این آب در روزهای گرم تابستان 
من  و  است  وخنک  سرد  غایت  به 
رودخانه یی به کبودی رنگ آن ندیدم، 
درهای  بدخشان...  ی  رودخانه  مگر 
باز  رودخانه  سوی  به  شهر  این  دیگر 
باغها  رودخانه؛  طرف  دردو  شود،  می 
 ... اند  قراردارند و دوالبها کار گذاشته 
خیرات  است،  فراوان  تستر  در  میوه 
وبازارهای آن  بسیار  این شهر  وبرکات 
جلد  باشند«.  می  مانند  بی  خوبی  در 

یکم، رویه20۱و202 

دان  جغرافی  حوقل  ابن  همچنین 
سده ی دهم میالدی در کتاب» صورۀ 
االرض« و یا قوت حموی در سده ی ۱۳ 
میالدی در » معجم البلدان« وابوریحان 
بیرونی در سده ی پنجم هجری قمری، 
الخالیه«  القرون  عن  »األثارالباقیه  در 
هجری  ششم  ی  سده  در  استخری  و 
وابو  والممالک«  »المسالک  در  قمری 
السمعانی در سده ی  سعد عبدالکریم 
ششم هجری قمری و شماری دیگر از 
جفرافی نویسندگان و تاریخ نگاران از 
خوزستان  به همین نام یاد کرده و به 
که   اند  داشته  اشاراتی  آن  های  آبادی 
بی کفایتی  شاهان  به خاطر  متأسفانه 
هرج  وجود  و  قاجار  ورجال  ودرباریان 
ی  واندازه  حّد  بی  نفوذ  و  ها  ومرج 
ودر  ها  راه  بودن  وناامن  خانها وشیوخ 
دیگر  با  ارتباطی  راه  نبودن  مناطقی 
مناطق از جمله در خوزستان وشکسته 
شدن سدهایی که در روزگاران گذشته 
بر روی کارون وکرخه بسته شده بود، 
ها  وسرسبزی  ها  آبادی  آن   ازوسعت 

بسیار کاسته شد. 

مردمان  سرزمین  یعنی  خوزستان 
خوزی یا هوزی، در سنگ نبشته های 
پیش  سال   2500 به  مربوط  که  پارسی 
 UJA است، از این سرزمین با واژه های
و UVJA  یاد شده و این واژه ها 2۴بار 
در سنگ نبشته های داریوش یکم ویک 
خشایارشا  از  یی  نبشته  سنگ  در  بار 
 UJA ی  واژه  همین  است،  شده  ثبت 
است که درزبان پارسی تبدیل به خوز 
در  خوزستان  نام  است،  شده  هوز  یا 
پارسی میانه) یا همان پهلوی ساسانی( 

به  اشکانیان(  زبان  یعنی  پارتی)  ونیز 
)هوجستان(   HUGESTAN صورت 
آمده  هوژستان(   (  HUZESTAN یا 
است وسریانی ها به این سرزمین» بت 

هوزایه« می گفتند.
 

وفشرده  گذرا  ی  گونه  به  که  ازآنچه 
ازبسیارآورده ایم ،گواه است که دبیره 
به  شباهتی  هاکمترین  ایالمی  وگویش 
است  نداشته  اعراب  وگویش  دبیره 
شوشتر،  شوش،  چون  هایی  نام  و 
دزفول، اللی، دوگنبدان، هفتگل، ایذه ،

 بهبهان، رامهرمز، میسان یا میشان و 
دیگر  بسیاری  و  وکرخه  ودز  کارون  یا 
از این نامها که از زمانهای بسیار دور و 
زمانی که نامی از اعراب درمیان نبوده 
اطالق  ها  وآبادی  ها  براین شهر  است، 
که  گواهند  روشنی  است،به  شده  می 
خوزستان نه سرزمینی عرب نشین بود 
ونه مردم آن کمترین آشنایی به زبان 

عربی داشتند. 

ایالمی  پادشاهی  ازانقراض  پس 
ها)درسال ۶۴5 پ - م به دست آشور 
،حدوداً  ها  پارس  آشور(  شاه  پال  بنی 
از  گیری  بهره  با  م،   . پ  ازسال۷00 
ضعف دولت ایالم که درحال فروپاشی 
کوه  دامنه  های  دّره  تصرف  به  بود 
ودربخشی  پرداخته  بختیاری  های 
ناحیه  در  ها  ایالمی  ازقلمروشرقی 
پارس  بعدها  که  »انشان«  نام  به  یی 
رهبری  به  شد  نامیده  پارسوماش  یا 
»هخامنش)۷00--۶۷5ق.م(حکومت 
روی  با  که  نهادند  بنیاد  را  هخامنشی 
وسقوط  بزرگ  کوروش  کارآمدن 
در  که   نیز  خوزستان  ماد،  دولت 
کیاکسار  درزمان  مادها  وسیع  قلمرو  
شاه ماد قرار داشت  و ساتراپ نشین 
قلمرو  جزِء  بود،  ماد  پادشاهی   هشتم 
  Susa- ( درآمد وشوش)  هخامنشیان 
shusha  . به خاطر موقعّیت جغرافیایی 
وسامی  شرق  های  آریایی  بین  که  آن 
از  یکی  بود،  قرارگرفته  غرب  های 
پایتخت های هخامنشیان شد،  دراین 
شهر که زمانی پایتخت کشورایالم نیز 
ایالم،  مناسبت  همین  وبه  است  بوده 
خوانده  »شوشان«نیز  یا  »سوزیان« 

از  مانده  جا  به  تاریخی  آثار  میشد، 
ساسانی؛   - -هخامنشی  -بابل  ایالم 
قصراردشیرو  های  کاشی  ازجمله 
ولوحۀ  داریوش  خاصۀ  قراوالن  کاخ 
آنها درموزۀ  حمورابی وغیره که غالب 
ایران  ی  ویژه  درتاالر  لوور)پاریس( 
وبخشی نیزدرموزه ی تهران نگهداری 
می شود، جملگی برهانی است برعدم 
درزمان  درخوزستان  اعراب  سکونت 
زمان  تا  ازآنها  پس  وحتا  ها  ایالمی 
ه.ق   ۱۶ سال  در  ساسانیان  سقوط 

)۶۳۷م(.

زیان نا آگاهی ها وپوسیدگی ها.

که  وصدماتی  ها  لطمه  ازعوامل  یکی 
ما  ومردم  کشور  بر  تاریخ  دردرازنای 
واردشده است،بدون تردید از ناآگاهی 
بوده  وجاری  امورگذشته  به  نسبت  ها 
این  برآیند  متأسفانه   که  وهست، 
ناآگاهی ها بیشتر از سوی کسانی بوده 
اولیای  درمقام  شان  نقش  که  وهست 
هدایت  کشوردر  گردانندگان  و  امور 
گذار  اثر  بسیار  آن  جامعه  وسرنوشت 
و  گمان  به ضرس  نه  باشد،  و می  بوده 
و  اسناد  ی  پایه  بر  بلکه  اتهام،  و  وهم 
به  آگاهان  درسد  به  توان  می  شواهد 
تاریخ  وآنچه که طّی سالها بر سرزمین 
روشنی  به  است  گذشته  ومردمش  ما 
دست  به  که  آماری  متأسفانه  بُرد،  پی 

خواهد آمد مأیوس کننده خواهد بود.

چه برسر ما آمده است که در درازنای 
از  بسیاری  سال،  یکهزاروچهارسد 
داده  راازدست  مان  سرزمین  خاک 
ایم!؟ اگرنقشۀ ایران را آنهم نه چندان 
ونقشۀ  صفویان  اززمان  دور،الاقل 
خودمان  روی  ،پیش  امروزرادرکنارهم 
بخش  چه  که  دید  ،خواهیم  بگذاریم 
جدا  ایران  پیکر  از  یی  گسترده  های 
ناآگاهی  ُجز  آن  علت  است،که  شده 
مردم ما وناشایستگی وآلودگی و عدم 
کشورما  وقت  ورجال  زمامداران  تدبیر 
نبود. اگرچه کشور ما دردرازنای تاریخ 
ایام  از  هایی  بُرهه  در  اسالم  از  پس 
واحد  ومرکزیّت  حکومت  یک  دارای 
نبود وبه گونه ی ملوک الطوایفی اداره 
میشده است،اما هرچه که بود، شاهان 
ازداغستان  ما  سرزمین  از  بخش  هر 
سیستان  تا  گرفته  وآران  وشیروان 
تاخوزستان  خراسان  -از  وبلوچستان 
گیالن  واز  کرمان  تا  ازآذربایگان 
ومازندران تا فارس ووو. خودرا ایرانی و 
شاه ایران می خواندند و اززمان صفویّه 
اگرچه ایران به صورت حکومتی واحد 
که  ازآنجا  یافت،اما  ومرکزیّت  درآمد 
خرافات  ترویج  با  همراه  مرکزیّت  این 
خفقان  و  مذهبی  وانحصار  مذهبی 
برای  مطلوب  نتیجۀ  بود،  وفساد 

یکپارچگی ایران وآگاهی مردم ازآنچه 
که در جوامع پیشرو می گذشت به بار 
یکپارچگی  به  زمانی  که  چرا  نیاورد، 
ُمداوم کشوری می توان امیدوار بود که 
همه ی مردم آن از هر دین وآیین واز 
هر قوم وطایفه با احترام به همدیگروبا 
در  انسانی  ومراودات  دوستی  برقراری 
کنار هم زندگی کنند وتحقیر وتخفیفی 
شرایط  این   که  نباشد،  شان  بین  در 
ووضع نا مطلوب به ویژه از زمان شاهان 
بیشتری  بسیار  وحّدت  شدت  صفوی 
بینیم،  می  که  روست  این  واز  یافت 
سرزمین ما بخش قابل توجهی از خاک 
آن  از  پس  و  صفویان  زمان  در  خودرا 
در  صفویان  که  آنچه  خاطرتداوم  به 
جامعۀ ما از خود به یادگار نهاده بودند، 
قاجارها،از دست داد و صدای  درزمان 
ازسوی  انتقادی  الاقل  ویا  اعتراض 
کشور  امور  گردانندگان  ویژه  به  کسی 
ترمنظور  روشن  ادای  برای  برنخاست، 
لیاقتی  بی  خاطر  به  ایران  که  زمانی 
وقت  زمامداران  و  تدبیرشاهان  وعدم 
بسیاری ازشهرهاوآبادی های آن سوی 
ازنقاطی  بخشی  دیاربکر)   ، رودارس 
ترکیه  خاک  از  بخشی  امروزه  که  را 
شود(،  می  شامل  را  وسوریه  وعراق 
وبخش  بلوچستان  از  ازنیمی  بیش 
همچنین  و  خراسان  ازشمال  عظیمی 
ترکمن  شمال  از  وبخشی  افغانستان  
صحرا را از دست داد، کمترین خیزش 
این  عامالن  علیه  بر  مردمی  واعتراض 
است  سهل  نگرفت،  صورت  ها  فاجعه 
و  میهن  مذهبی،  تعّصبات  دربرابر  که 
را  خود  ومفهوم  معنا  دوستی  میهن 
وبی  خموشی  واین  بود!  داده  دست  از 
میهن  ِعرق  از  بودن  عاری  و  خیالی 
دوستی، چیزی جز برآیند ناآگاهی ودر 
و  بودن  گرفتار  ُخرافی  باورهای  چنگ 
هر رویدادی را به تقدیرو خواست خدا 

و نذر ونیاز واگذار کردن نبود.  

به  جهانی  دردوجنگ  آلمان  کشور 
خاک سیاه نشست وبه گفته ی معروف 
به  که  شکست  آنچنان  استخوانهایش 
نظر نمی رسید  امکان مومیایی شدنش 
چون  کوتاه  درزمانی  امادیدیم   باشد، 
وپر  وبال  برخاست  ازآتش  ققنوس 
ازنظراقتصادی  وامروز  برآسمان گشود 
شایانی  درموقّعیت  سیاسی  وپایگاه 
توانست  نیز  کشورژاپن  قراردارد، 
وتحمل  سنگین  لطمات  ازآنهمه  پس 
اتمی  ویرانگربمباران  دوباراثرات 
در  دوم،اینک  جهانی  درجنگ 
شمارانگشت شمارکشورهای پیشرفته 
بخشهای  درحالیکه  و  آید،  حساب  به 
جداشده ی آلمان پس از جنگ جهانی 
دوم به نام آلمان شرقی وغربی.ویتنام 
ویمن شمالی وجنوبی  شمالی وجنوبی 
درکشورمانگرانیهای  پیوستند،  هم  به 

آذربایجان،کردستان،  ی  درباره  ژرفی 
میهن  برای  وخوزستان،  بلوچستان 

دوستان فراهم شده است!

ها  ازناآگاهی  نمونه  چند  به  بگذارید 
وعدم تدبیروبی کفایتی وفساد چندتن 
اززمامداران قاجارکه بیشترین سهم را 
به  ما  میهن  وسقوط  ماندگی  درعقب 
سیاسی  های  وگرفتاری  ناتوانی  ورطۀ 
کوتاهی  اند،اشارات  داشته  واجتماعی 

داشته باشیم.

امپراتورفرانسه  بناپارت  ناپلئون  وقتی 
فتحعلیشاه  عنوان  به  خود  ی  درنامه 
ازسیروس  وی  آیند  خوش  قاجاربرای 
که  مردی  صورت  به  ]کوروش[  بزرگ 
حکومتی  واقعی  سازمان  نخستین 
تاریخ جهان واولین ارتش منظم تاریخ 
وی  بََرد،   می  نام  وجودآورده  به  را 
صدرراعظم]میرزا  ازجناب  درزیرنامه 
این  کند  تحقیق  که  خواست  شفیع[ 
سیروس کبیر چه کسی بوده است.اصل 
امورخارجه  دروزارت  اکنون  نامه  این 
)ازکتاب۱۴00سال  است.  موجود  ایران 

شفا- رویه ۸0۷(

میرزاشفیع،  جناب  همین  درزمان 
نماینده یی از سوی دولت امریکا برای 
روابط سیاسی  برقراری  درباب  مذاکره 
ودردیداری  آید  می  ایران  به  وتجاری 
گفتگورا  باب  داشته  باصدراعظم  که 
ایران  کشاورزی  نامطلوب  شرایط  به 
درپی  پی  های  قحطی  آمدن  وپدید 
کشد  می  میان  به  بارندگی  کمی  از 
داشته  همراه  به  که  کیفی  از  وآنگاه 
تاآن  که  زمینی  سیب  مقداری  است 
بود،   ناشناخته  ایرانیان  برای  زمان 
دهد  می  قرار  ودربرابراو  آورد   درمی 
ومی گوید که نام آنچه را که می بینی 
potato)سیب زمینی( است واختصاص 
بسیار  آن  کشت  کشورمادارد،طرز  به 
ومی  پُرباراست  آن  ومحصول  ساده 
برای  کافی  قُوت  قحطی  درایام  تواند 
به  سپس  شماباشد،  سرزمین  مردم 
می  آن  وبرداشت  کشت  طرز  شرح 
ومنتظرابراز خشنودی وسپاس  پردازد 
از سوی صدر اعظم می شود،اما میرزا 
شفیع به اوپاسخ می دهد ازبابت صدور 
دستور کاشت سیب زمینی چه مبلغ به 

وی خواهد پرداخت!؟

زمانیکه اروپاچهارنعل به سوی پیشرفت 
وترقی می تاخت وکسانی چون مترنیخ 
انجام  صدارت  درمقام  وبیسمارک 
میرزا  کردند،درایران»حاج  می  وظیفه 
به گفته ی  بود که  آقاسی« صدراعظم 
فرانسه  دوسرسی«وزیرمختار  »ُکنت 
درواُکنش  خاطراتش  درایران،درکتاب 
سیاسی  فشارهای  به  آقاسی  میرزا 

انگلستان می نویسد:
میرزاآقاسی  مالقات،حاجی  »...دراین 
تقاضاهای  ازدست  که  گفت  من  به 
به  اش  حوصله  انگلیسیها  بیجای 
است  نمانده  وچیزی  است  سررسیده 
تاملکۀ  بفرستد  کلکته  به  سپاهی  که 
ویکتوریا رادستگیرکنند واورا به دست 
که  یی  معامله  تاهر  بسپارد  سربازان 
دهند.درمالقاتی  بااوانجام  بخواهند 
داشت  خیال  که  هایی  کشتی  دیگراز 
بسازد صحبت کرد وگفت که میخواهد 
رانابود  انگلیس  دریایی  تجارت  باآنها 
آقاسی  میرزا  حاج  کند.تهدیدهای 
ناشی  ویکتوریاازاینجا  درموردملکۀ 
عنوان  که  بود  شنیده  وی  که  شد  می 
وایرلند  بریتانیا  ملکۀ  ویکتوریا، 
وازاین  است  هندوستان  وامپراتریس 
اومی  مقّر  که  کرد  تصّورمی  جهت 
)ازکتاب   . باشد  بایدبندرکلکته 

۱۴00سال-رویه ۸۱0(

او  به  زمانیکه  آقاسی  جناب  همین 
دریای  تمامی  روسها  که  خبردادند 
کرده  قلمداد  خود  راازآن  مازندران 
اند، گفت :»مابه خاطر ُمشتی آب شور 
کام شیرین دوستان را تلخ نمی کنیم! 
و زمانیکه فتحعلیشاه آگاهی یافت که 
کشوری به نام امریکا وجوددارد،ازیکی 
از  کند  تحقیق  تا  خواست  ازدرباریان 
مدت  تاچه  بااسب  امریکارا  تا  تهران 

می توان پیمود!؟

خبردادند  شاه  ناصرالدین  به  روزی 
محلۀ  های  ازخانه  دریکی  که 
نشینند  می  گردهم  چندتن  سنگلچ 
گویند،شاه  می  سخن  وازاصالحات 
هادستوردادآنهارادستگیر  فراش  به 
ریخته  ]آن[خانه  به  وفراشها  کنند 
فرمان  راگرفتند،آنگاه  نفرشان  هفت 
دادآنهارا درچاه افکندند وخود باتفنگ 
سی تیر درچاه شلیک کرد وبه گفته ی

السافلین  اسفل  آنهارابه  خودش   
۸۱5.به  -رویه  فرستاد.)۱۴00سال 
 - درایران  مشروطه  ازپیدایش  نقل 
بار  کارجنایت  واین  مجیدیکتایی( 
که  بود  معنا  بدان  شاه  ناصرالدین 
وترقی  اندیش  نیک  مردم  به  مملکت 

خواه نیاز ندارد!

خالی  ی  درباره  غّفاری  آرای  درجهان 
درسیطرۀ  وعلم  فضل  اهل  شدن 
می  صفوی  پادشاهان  درعهد  ایران 
صورت  رابه  عهدُجهال  خوانیم:»دراین 
سمت  به  وفضالرا  فضالدرمیآوردند 
،بنابراین  دارند  می  ُجهالموسوم 
وعلم  فضل  ازاهل  صفوی  اکثرممالک 
مملوشده  جهل  وازاهل  گشته  خالی 
وُجزقلیلی از فضال درتمام ممالک ایران 

نمانده است.         بقیه درصفحه ۴۸
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که  بود  ماهه  هشت  چهرزاد  پسر 
دستور  همای 
از  صندوقی  داد 
و  بسازند  چوب 
صندوق  درون 
و  عقیق  از  را 
زرناب  و  زبرجد 
پر کنند. پسر را 
روم  دیبای  از  بستری  بر  آن  درون  در 
شاهوار  گوهری  او  بازوی  بر  و  خواباند 
نیمه شبان  را  نشانه بست. صندوق  به 
هم  مرد  دو  و  انداختند  فرات  رود  به 
ببینند  تا  میکردند  دنبال  را  صندوق 

سرانجم چه خواهد شد.
از آب  را  گازری صندوق  دمان  سپیده 
از  و  گشود  آنرا  سر  و  کشید  بیرون 
سیم  آنهمه  زیبا   چنان  کودکی  دیدن 
و زر و گوهرهای الوان در شگفت ماند. 
به همای خبر دادند که کودک را گازری 
از آب گرفته و به خانه خودبرده است. 
زن  به   ، برد  منزل  به  را  کودک  گازر 
است  مرده  ما  تازۀ  کودک  اگر  گفت 
خدی بزرگ درعوض پسری چنین زیبا 

با اینهمه ثروت نصیب ما کرده .
کودک را داراب نام نهادند. زن به گازر 
خواهیم  چه  گوهرها  همه  این  با  گفت 
کرد؟ گازر گفت مصلحت آن است که 
از این شهر به دیار دیگر کوچ کنیم تا 
نباشد.  خبر  ما  حال  و  کار  از  را  کسی 
شهر  از  داراب  و  زن  با  گازر  شبگیر 
مقیم  ای  بیگانه  شهر  در  و  شد  خارج 
پرورش  نوازش  و  ناز  به  داراب  گشت. 
می یافت چون به سن رشد رسید گازر 
در صدد برآمد که گازری بدو آموزد، اما 
داراب این پیشه را نپذیرفت و به دنبال 
شکار و تیراندازی میرفت. گازر از این 

جهت سخت دلتنگ بود.
از  چون  گفت  پدر  به  داراب  روز  یک 
سپار  فرهنگیان  به  مرا  بیزارم  گازری 
تا به تربیتم همت گمارند. پدر او را به 
تربیت  چنان  داراب  سپرد.  فرهنگیان 
در  داراب  روزی  نداشت.  همتا  که  شد 
میان  میگویند  گفت:  پدر  به  گازرگاه 
خوی  و  خلق  و  صورت  از  پسر  و  پدر 
باید شباهتی وجود داشته باشد ، چرا 
میان من و تو هیچگونه همانندی وجود 

ندارد؟ گازر ضمن اینکه بر رنجهایی که 
میخورد،  دریغ  بود  کشیده  او  راه  در 
مادر  از  باید  را  راز  این  که  گفت  او  به 

بپرسی
تو را گر منش زان من برتر است

پدر جوی را راز با مادر است
مادر  نزد  بدست  داراب شمشیر  روزی 
مادر  به  و  بست  را  سرای  در  و  آمد 
راستی  به  باید  پرسم  می  آنچه  گفت 
این  با  وگرنه  دهی،  جواب  درستی  و 
زنهار  زن  کشت.  خواهم  ترا  شمشیر 
بیان  داراب  برای  را  ماجرا  و  خواست 
مادر  به  شدو  حیران  داراب   . داشت 
خواسته  و  ثروت  آنهمه  از  آیا  گفت 
چیزی باقی مانده است که بتوانم اسبی 
گوهر  و  بلی  داد  پاسخ  زن  کنم؟  تهیه 
ناسوده یی که در بازوی او بسته بودند 
با مقداری دینار به نزد او آورد. داراب 
با دینارها اسبی خرید و به نزد مرزبان 
بود  فرزانه  و  خردمند  مردی  که  شهر 
داشت.  گرامی  را  او  مرزبان  رفت. 
می  روزگار  مرزبان  با  همچنان  داراب 
بدان   سپاهی  روم  از  اینکه  تا  گذراند، 
و  مرزبان کشته شد  آورد  مکان حمله 
را  همای سپاهی  رسید.  همای  به  خبر 
مأمور  نام  رشنواد  مردی  فرماندهی  به 
هر  از  رشنواد  کرد.  رومیان  با  پیکار 
نیز  داراب  ساخت.  فراهم  سپاه  سوی 
آماده  لشکریان  چون  آمد،  خدمت  به 
از جلوی همای  شدند، در پهن دشتی 
داراب  به  چشمش  همای  رفتند.  رژه 
دیار  کدام  از  نامدار  این  پرسید  افتاد. 
شباهتی  کسش  هیچ  با  که  است  

نیست؟
دلیر و سرافراز و کند آور است

ولیکن سلیحش نه اندر خور است
روم  سوی  رو  و  گشت  آماده  لشکر 
بادی  تند  روزی  راه  میان  در  نهادند. 
زمین   ، باران  و  برق  و  رعد  از  و  وزید 

وزمان گویی پرآشوب و آب گشت.
طاق  زیر  به  شد  طوفان  دچار  داراب 
ویرانه یی پناه برد و در همانجا خوابید 
رشنواد  گوش  به  خروشی  ویرانه  از 
رسید که فرزند شاه اردشیر و پادشاه 
آینده ایرانزمین در زیر آن طاق خفته 
است.سه بار این صدا به گوش رشنواد 
در  ببیند  تا  فرستاد  ناچار کس  رسید. 
آنجا که خفته است؟ داراب را یافتند او 
را با جامه تر و گل آلود بن نزد رشنواد 
رسید،  رشنواد  نزد  به  چون  آوردند، 

طاق فرو ریخت و ویران گشت.
رشنواد فرمان داد تا جامه های شاهانه 

خرگاه  و  خیمه  و  آوردند  داراب  برای 
پرسید  داراب  از  رشنواد  آراستند، 
از  داراب  ؟  کجاست  بومت  و  زاد  که 
برای  بود  او گذشته  بر  آنچه  بن  تا  سر 
کس  فوری  رشنواد  کرد،  حکایت  او 
فرستاد تا گازر و زن او را به حضورش 
را  لشکر  رشنواد طالیه  آورند. سپهبد 
به داراب سپرد و عازم روم شد. داراب 
به خرج داد، لشکر  در جنگ رشادتها 
به  را  او  سپهبد  خورد.  شکست  روم 

نوختن چهرزاد امیدوار کرد.
روم  از  پیروز  داراب  و  رشنواد 
به  راه  میان  بازگشت  در  بازگشتند. 
گوهر  که  برخوردند  او  زن  و  گازر 
نابسود همای را نیز به همراه داشتند. 
آنان  آنان جویای حال شد.  از  رشنواد 
زمان  آن  تا  آنچه  و  یافتن صندوق  نیز 
حکایت  رشنواد  برای  بود  شده  واقع 
کردند. رشنواد آنچه از گازر و زن او و 
داراب شنیده بود و از خفتن داراب به 
زیر طاق و صدای سروش که شاه ایران 
در زیر طاق ویران خفته است و دیگر 
حوادث را طی نامه ای به اطالع چهرزاد 
نیز به  را  نابسود  رسانید و گوهر سرخ 
چون  )همای(  چهرزاد   . اوفرستاد  نزد 
 ، را دید  نابسود  و گوهر  را خواند  نامه 
هنگام  دشت  در  که  را  جوانی  دانست 
رژه لشکریان دیده بود کسی جز فرزند 

او نیست. نبود استجز پاک فرزند اوی
گرانمایه شاخ برومند او

از دیدگان روان ساخت  چهرزاد اشک 
و خدای بزرگ را سپاس گفت که فرزند 

او را به وی بازگردانده است.
داراب و رشنواد به پایتخت برگشتند. 
تزیین  را  کاخ  که  داد  فرمان  چهرزاد 
کنند و دو تخت زرین بر ایوان بگذارند. 
و  پذیرفت  به حضور  را  داراب  چهرزاد 
از گذشته  و  او زد  و روی  بر سر  بوسه 
پوزش خواست. آنگاه بزرگان و موبدان 
باخبرشان  ماجرا  از  و  کرد  طلب  را 
)بهمن(  اردشیر  از  گفت  و  ساخت 
پهلوان تنها داراب یادگار است و همه 

باید او رافرمانبردار باشید.
بدانید کز بهمن شهریار

جز این نیست اندر جهان یادگار
از سی و دو سال سلطنت،  همای پس 
کرد.  واگذار  داراب  به  را  پادشاهی 
به  زن  و  گازر  نشست.  تخت  به  داراب 

پیشگاه او آمدند و تهنیتش گفتند.
نشست کیی بر تو فرخنده باد

سر بد سگاالن تو کنده باد
داراب آن دو را بسیار نواخت و ثروت 

فراوان بخشید.

پسر  داراب  چون 
تخت  بر  چهرزاد 

سلطنت نشست ،
پادشاه  فیلقوس 
او  جنگ  به  روم 
فیلقوس  گشت.  پیروز  براو  داراب  آمد. 
فرمانبردار او گشت و از شاه خواست که 
کشورش را از او نگیرد وبا ادامه حکومت 
و سلطنتش موافقت کند. شاه  با بزرگان 
گفت  مهتران  از  یکی  کرد  مشورت 
که  نام  ناهید  است  دختری  را  فیلقوس 
زیبارویان جهان نزد او همچنون کنیزانند

بت آرای چون او نبیند به چین
میان بتان چون درخشان نگین

اگر شاه اورا ببیند پسندش خواهد آمد 
و وی را به همسری انتخاب خواهد کرد. 
به  گفت  روم  قیصر  فرستاده  به  داراب 
قیصر بگو شنیده ام دختری داری که در 

گیتی بی مانند است
پس پرده تو یکی دختر است

که بر تارک بانوان افسر است
نگاری که ناهید خوانی ورا

بر اورنگ زرین نشانی ورا
من  نزد  به  روم  خراج  با  را  ناهید  اگر 
برخواهم  دست  روم  کشور  از  بفرستی 
داشت. فرستاده پیغام داراب را به قیصر 
رساند و قیصر بسیار شادمان گشت که 
شاه داماد وی خواهد شد. قیصر دختر را با 
هدیه های فراوان و با عده ای ازفیلسوفان 
زیبای  کنیزک  و شصت  و خدمتگزاران 
رومی به نزد شهریار ایران فرستاد. شاه 
شکوه  و  جالل  آنهمه  و  ناهید  دیدن  از 
مسرور گشت و به پارس بازگشت. شبی 
ناهید بیمار گشت و از آن بوی ناخوشی 
و  رسید. شاه خشمگین   به مشام شاه 
پزشکان را خواست تا او را درمان کنند. 
پزشکی اسکندر نام  او را با گیاهی مداوا 
میکرد اما شاه را دل بر او سرد گشت و در 
حالی که ناهید از او باردار بود به رومش 
فرستاد. در روم راز را بر همگان پوشیده 
داشتند تا پس از نه ماه فرزندی از ناهید 
نهادند.  نام  اسکندرش  که  آمد  دنیا  به 
قیصراو را به فرزندی پذیرفت و از اینکه 
او فرزند داراب است با هیچ کس سخنی 
نگفت. اسکندر در پهلوانی و زیبایی بدان 
را  قیصر  ازپسران  هچیک  که  بود  حد 
یارای برابری با او نبود. قیصر اسکندر را 
به ولیعهدی برگزید و او پس از فیلقوس 

به پادشاهی رسید.
ادامه دارد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  بیست ونهم

زانن شاهناهم  ) چهرزاد -قسمت آخر(
      روز شمار زندگی  محمدرضاشاه پهلوی   

شاه ایران 

  چهرزاد
»همای«

2

سال 1۹7۵ میالدی
) ۱۱ دی ماه ۱۳5۳ تا ۱0 دی ماه ۱۳5۴(

هنوز مرکب  برنامه پنجم  خشک نشده 
است  که تجدید نظر  در هدفهای آن 
پیش  به   دائم  باید  شود.  می  الزم 
به  بزرگی  جهش   پی  در  شاه    . رفت 
آسیایی  سرمشقی   ایران   . است  جلو 
دارد:  می خواهد  » ژاپن خاور میانه« 
باشد.  در آمد ملی  به جای ۱۱ درصد  
یابد.  افزایش  درصد   25 باید   دریال 
ایران به فرانسه  و انگلستاتن وام می 
اطمینان  کاماًل  کشور   ی  آینده  دهد. 
بخش است . ابراز  تردیدهای هوشنگ 
انصاری .  وزیر دارایی  به مذاق  کسی 
خوش نمی آید. چرا باید  سستی نشان 
داد؟  ملت سالهای دراز  گرسنه مانده 
. باید شیرومیوه  تازه درمدارس   است 
به  ودرزمستاتن   توزیع شود   ابتدایی 
کار  این  خشکبارداد.  آموزان   دانش 

درهیچ  کشوری سایقه ندارد.

۱۷ ژانویه ۱۹۷5 )2۷ دی ماه ۱۳5۳(
به  کورشول  در  که  دستن   ژیسکار 
اسکی مشغول است  به عنوان همسایه 
به سن موریتس  می آید تا با شاه دیدار 
با  موریتس   سن  تا   کورشول  از  کند. 
ازاو  شاه    . نیست  راهی  هلیکوپتر 
پذیرایی  خود  ییالقی   ی  درخانه 
از  فرانسه   جمهور  رئیس  کند.  می 
خواست  برخالف  که  شاه   قاطعیت 
آمریکا  تصمیم گرفته است  به فرانسه 
وانگلستان  وام بدهد  خرسند است . 
ایران از همه طرف  دعوت به  سرمایه 
انتخاب   برای   ودستش  شده   گذاری 
سرمایه  به   تصمیم   . است  باز  بسیار 
گذاری  در شرکت کروپ  گرفته شده  
است .  سر شاه  حتی  در تعطیالت و 

ایام مرخصی اش بسیار شلوغ است .

فوریه ۱۹۷5 میالدی
شاه وشهبانو  در ۱2 فوریه )2۳ بهمن 5۳(

ازسفر ۴ روزه به مصر باز می گردند.
   )5۳ اسفند   ۴  ( فوریه   2۳ درروز 
نیروی  درمورد  همکاری   مواقفتنامه  
امضاء  وفرانسه  ایران  بین  ای   هسته 
یک  مبلغ   به  وامی  فرانسه  شود.  می 
میلیارد دالر  از ایران دریافت می کند.

مارس ۱۹۷5 میالدی 
نمی  لزومی  فالندرن   پروفسور  

به  برداری   نمونه  برای  خود  که  بیند  
عباس  که  است   ُمصّر  و  بیاید   تهران 
و  برنار(   ژان  ) شاگرد سابق   صفویان 
دهند.  انجام  را  کار  این   ایادی   دکتر 
ولی هیچکدام از این دو حاضر نیستند  
به  شاه  بپذیرند   را  مسئولیتی  چنین 
کند  می  مراجعه  فرانسوی  پزشکان  
از  خبر  که  دارد   کامل   اعتماد  زیرا   .
سوی آنها  به جایی  درز نخواهد کرد. 
می  تهران  به  تنها   فالندرن  بار  این 
شاه  درزوریخ  نیز   گذشته  درماه  آید. 
را  معاینه کرده است . شاه دچار  تورم 
شدید  طحال است  ولی به یُمن  داروی  
گلبولهای  سفید  میزان  کلورامبوسیل 
خونش  پایین  مانده است .  نزدیکان او  

از این بیماری خبر ندارند.

۳۱ مارس ۱۹۷5)۱۱ فروردین ۱۳5۴(
جّدی  جمهور  رئیس  بومدین  هواری 
الجزایر  امروز لبخند میزند: صلح  بین 

ایران وعراق  برقرارگردیده  است . 

شاه  وصدام حسین  برسر خط مرزی  
تا کنون   ، که  عراق  جنوب دو کشور  
به  شناخت   نمی  رسمیت   به  را  آن 
توافق ر میرسند. ازاین پس خط تالِوگ   
مصب دجله  را بین  دو کشور  تقسیم 
عمیقترین   از   خط  این  نمود.  خواهد 
عراق  گذرد.  می  اروندرود   ی  نقطه 
داده  تن  امر   این  به  نومیدی   ازسر 
دربرابر  ارتشش   که   داند   می  چون 
طی  وی   ندارد.  پیروزی  بخت  ایران  
ایران  ارتش  قابلیت   تحریکات  مرزی 
را سنجیده است . امیران ارتش ایران  

زمینی  وهم   هوایی  ازبرتری   هم  که 
میتوانند  که   میدانند  برخوردارند  
کنند.  پیشروی  بغداد  تا  ساعته   چند 
اعراب به این قرارداد  به چشم شکست 
کمک   درعوض  نگرند.  می  صدام  برای 
گروه  شود.  می  قطع  ُکردها  به  ایران 
 . است  بازی  این  اصلی  بازنده   اخیر 
مختاری  خود  از  صحبتی   نه  دیگر 
کمک  حتی  ونه  ازحمایت   ونه  است  
پناهنده ی   بارزانی  درموقعیت یک    .
 . است  قرارگرفته  سیاسی   ی  ساده 
از  منافع  باید کردستان عراق  ودفاع 
کردها  را بدیگری واگذاشت . درعوض 
تهران  به وی امکان داده  تا طرفداران 
کردستان  های   درشهرستان  خودرا  
درتهران   ویالیی  بدهد.  اسکان  ایران  
قرار  اش   وخانواده  دراختیاربارزانی  
می گیرد. همه تغییرات یک شبه است  
وصدام که  ازاو جز با سخنان گزنده یاد 
حضرت   « به   تبدیل  ناگهان  شد  نمی 

رئیس جمهور« می شود.

2۴آوریل ۱۹۷5)۴ اردیبهشت ۱۳5۴(
کارخانه  سهام  پادشاه   فرمان   طبق 
وکارمندان  کارگران   بین  های دولتی  
آنها  تقسیم می شود. ۹۹ درصد سهام  
کارخانه های دولتی  و ۴۹ درصد سهام  
کارخانه های خصوصی  باید قال از اکتبر  

۱۹۷۸ ) آبان ۱۳5۷( تقسیم شود.

2 ماه مه ۱۹۷5)۱2 اردیبهشت ۱۳5۴(
شاه تصمیم به  ایجاد حزب  رستاخیز  
گرفته است . حزب مردم اسداهلل علم 
و  منحل   هویدا   نوین  ایران  حزب  و 

رستاخیز به ریاست هویدا  حزب واحد 
می شود. شاه نه از  کشمکش سیاسی  
بحث  از  حتی   ونه  آید   می  خوشش 
موجود   حزب  دو  ازاینکه   . سیاسی 
و   جلب  سیاست   به  را   مردم  بتوانند 
 . است  ناامید  کلی  به  سازند   متشکل 
ناکامی این دو حزب  به علت خاستگاه  
یکسان طبقاتی  آنها حتمی بود.. ازآنجا 
که  وجود احزاب مخالف نیز  منع شده 
باید همگام  درراه  است  تمامی ملت  

منافع  کشور گام بردارند.

۱۶ ژوئن ۱۹۷5)2۶ ذخرداد۱۳5۴(
خودوفاداراست  دوستان  به  سادات 
از  وی  کند.  می  مشورت  وباآنها   .
کیپور  جنگ  بهنگام   شاه   موضع 
برای  براین  عالوه   . بسیارخرسنداست 
پورت  و  سوئز   کانال  انداختن   براه 
سعید  ازایران یک میلیارد دالر کمک  
می  شاه  اکنون   . است  کرده  دریافت 
مصر   نفع  که  کند   اوراقانع  خواهد  
وصلح  آمریکا   جبهه  به  درپیوستن 
رابین   اسحق  با  شاه   . است  بااسرائیل 
دراین  آمده   دیدارش  به  که مخفیانه  
باب گفتگو کرده است . صلح درمقابل  
منگنه  ترتیب   این  به   . سینا  صحرای 
ی فشار  شوروی  واعراب برای مدتی  

طوالنی باز خواهدشد. 
تهران  بین  هوایی   خط  هم  دیروز 
وقاهره  توسط شرکت هما  دایر شده 

است .

۱2 سپتامبر ۱۹۷5)2۱ شهریور۱۳5۴(
تیمسار ارتشبد محمد خاتمی  فرمانده 
وهمسر  شاهنشاهی   هوایی  نیروی 
بهنگام  پهلوی   فاطمه  شاهدخت 

پروازبا کایت  کشته شد.

۳0 نوامبر۱۹۷5)۹ آذر۱۳5۴(
مواقفنامه  صدور گاز  ایران به شوروی  ،

 اتریش ،  آلمان وفرانسه  به امضاء می 
رسد.

2۱ دسامبر ۱۹۷5)۱0 دیماه ۱۳5۴(
روز۳0 آذر5۴ کارلوس که یک تروریست 
جلسه   به  است  معروف  شغال  بانام  و 
و  کند  می  حمله  دروین  نفت  وزرای 
جمشید آموزگاروزیردارایی ایران   و زکی 
یمانی وزیر نفت عربستان را به گروگان 
پوند  میلیون  پنجاه  گیردوبادریافت  می 

همه گروگانهارا دراین روز آزاد میکند.
ادامه دارد

ناهید
1
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بلکه  نمیشود  دزدی  و  فساد  باعث 
فکر  طرز  و  خیاری  آبدوغ  باورهای 
امتی باعث خرابیهاست. هر چقدر هم 
نخبگان  این  میشود  اوضاع خرابتر  که 
اعالم  میکنند.  عمل  تر  ابلهانه  تاریخ، 
دوباره  را  سازی  غنی  که  ند  ا  کرده 
از  نم  نم  دارند  چون  اند  انداخته  راه 
فقط  البته  که  میشوند  خارج  برجام 
از  میخورد.  شان  ابوی  همشیره  بدرد 
میخواهند  پول  باکدام  و  کیسه  کدام 
کنند؟  بازسازی  را  ای  هسته  برنامه 
مجیز گویی و یاوه گویی و خالی بستن 
باد هواست.  ندارد فقط  مالیات  هم که 
آقای بزرگ در  دیدار با نمایندگانی از 
کردند:»... نظر  اظهار  چنین  کارگران 

نمی رسد.  جایی  به  اینها  تالش  اوالً 
و خودمان  داریم  نیاز  که  قدری  آن   ما 
را  خود  نفت  می توانیم  می کنیم،  اراده 
خودشان  خیال  به  آنها  کنیم.  صادر 
فعال  ملت  اما  کرده اند  مسدود  را  راه 
به  همت  دامن  اگر  بیدار  مسئولین  و 
کمر بزنند بسیاری از بن  بست ها را باز 
این دشمنی  بدانند  ثانیًا  کرد.  خواهند 
این  پاسخ  و  ماند  نخواهد  جواب  بی  
ایران  ملت  گرفت.  خواهند  را  دشمنی 
ملتی نیست که در مقابل دشمنی آنها 
کمتر  ما  هرچه  ثالثًا  بنشیند.  ساکت 
نفت  فروش  از  شکل  این  به  وابسته 
باشیم، قدر می دانیم و این برای ما بهتر 
است...« آی ددم وای ، رهبر ابلهان این 
یاوه ها را وقتی میگوید که فروش نفت 
به زیر نیم میلیون بشکه در روز رسیده 
و  آخوندی  دولت  بودجه  طبق  و  است 
خرج و برج مملکت برای تامین درآمد 
ریالی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 
فرآورده های  و  نفت  فروش  محل  از 
میلیون  نیم  و  یک  فروش  به  نیاز  آن، 
بشکه نفت حدود ۳۳.۸ میلیارد دالر و 
2۱.۱ میلیارد دالر ارز دارد که فعأل باید 

بگذارند دم کوزه آبش را بخورند.
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

)۱(- درزمان رژیم گذشته  در فرماندهی 
پرسنل  از  تعدادی  هوایی   آموزشهای 
در  که  کردند  درخواست  روزی  شبانه 
بتوانند  آنها  تا  بناشود  مسجدی   آنجا 
در مسجد به عبادت بپردازند.  زنده نام 
این  درپاسخ  جهانبانی    نادر  تیمسار 
آقایان   اینکه  مثل   : گفت  درخواست 
ارتش  آنها  اند.  آمده  اینجا  به  اشتباهًا 
اند.   گرفته  اشتباه  علمیه  حوزه  با  را 
ایران  مرزهای  از  نگهداری  ما  وظیفه 

است نه ساخت مسجد.
این  کار  بینیم  می  اکنون  ومتأسفانه 
است  رسیده  جایی  به  هوایی  نیروی 
که  به ساختن مسجد افتخار می کند. 
به  سادگی  همین  به  ایرانیان  خداکند 

همه ی خواستهای خودبرسند.
»آزادی«

می  کتابش  در  بهبودی  سلیمان 
عزیزخان  مرگ  بعداز  نویسد:»چندی 
ازمتمولین  الممالک(که  خواجه)نصرت 
قبل  که  پیداکردم  بود،اطالع 
آقایزدی  درمحضرسیدعلی  ازمرگش 
رییس  طباطبایی  پدرسیدضیاءالدین 
وکلّیۀ  نوشته  ای  نامه  الوزراء،وصّیت 
اموالش راوقف پادشاه کرده...ازگوینده 
حال  چراتابه  کردم  سئوال  موضوع  ی 
نداده  گزارش  یزدی  آقای  سیدعلی 

تابهره ای هم داشته باشد.
      موضوع این بود که چون سهراب 
کارهایش  عزیزخان  درحیات  زاده 
خواهر  داد،بادستیاری  می  راانجام 
عزیزخان که تنهاوارث وخانم امیرمعزز 
راازبین  اموال  که  بود  کرده  بودتبانی 
دیگر  بودنسخۀ  وحاضرشده  ببرد 
آقابود  را که درنزدسیدعلی  وصّیتنامه 
وصّیت  خرید  کند.درقیمت  خریداری 
کشف  قضّیه  که  داشتند  اختالف  نامه 
نامه  ازوصّیت  نسخه  یک  شد.چون 
ترجمان  عیال  که  عزیزخان  نزدعّمۀ 
استفاده  بودپیداشد،ازآن  الدوله 
مانده  باقی  که  ازاموال  وآنچه  کردند 
کردند.مأموریّت  آوری  جمع  بود 
وبنده  لشکرخزاعی  امیر  به  کار  این 
همایونی  واگذارشدواعلیحضرت 
صورت  به  آنها  تمام  فرمودند  دستور 
وقف درآمده وزیر نظر هیأتی اداره اداره 
شود.در همان منزل مسکونی عزیزخان 
تأسیس  یتیمان  برای  پرورشگاهی 
به  کردم  می  سرپرستی  بنده  که  شد 
شاهپور«وبعداً  ایتام  نام»پرورشگاه 
امور  از  اطالع  که  مدیری  ازبلدیّه 
انتخاب  مدیریّت  به  داشت  پرورشگاه 
بود  بابنده  هم  اداری  ومخارج  ونظارت 
اغلب  که  داد  بیرون  خوبی  وشاگردان 
مقام  به  هم  دونفر  ویکی  مدیرکل 
بودند  هم  رسیدندودخترهایی  ریاست 
که بعداًبه زندگی خوبی رسیدند...محل 
درخیابان  دختران  هنرستان  فعلی 
سوم اسفند ومستغالت چدیدالبناواقع 
ابتدای  عزیزخان،عمارات  درچهارراه 
اجارۀ  به  مدتی  که  استخر  خیابان 
وچهارقریه  بودوهست  برنامه  سازمان 
بزرگ  وباغ  درورامین  مزروعی  ملک 
به  بعداً  موقوفات  درنیاوران.این 
امیر  آقای  به  دستورمحمدرضاشاه 
حکمت سپرده شد که واقعًا خوب اداره 
عواید  ازدیاد  برای  واغلب  کردند  می 
می  بناکردندوبازهم  تجدید  موقوفه 
کنند«.)ص۳۴۹(                                                

خلیل  ی  گفته  به  توجه  با  آیا        
عزیز  ی  نامه  وصّیت  وداستان  ملکی 
درونی  نّیت  به  نسبت  توان  خان،می 
کشور  آبادانی  ازبابت  رضاشاه  وواقعی 

خصوصی  بخش  برعهدۀ  که  تاآنجا 
بودتردید  حقیقی  های  ویاشخصّیت 
کرد؟ویاآیااگرحرص مال اندوزی وزمین 
خواری درمیان بود ،نه قصدونّیتی برای 
وآبروبرای  حیثّیت  وکسب  آبادانی 
کشورومردمش،بازوروقدرتی که داشت 
وامالک  پیرزن  مزرعۀ  ازتملک  ،چشم 

عزیزخان می پوشید؟
***   

سلطنت  تا  ازتولد  رضاشاه  درکتاب 
،نگارش دکتر نیازمند به نقل ازسپهُبد 
کتاب  از  برگرفته  جهانبانی  اهلل  امان 
که:»درآن  است  اوآمده  خاطرات 
یکی  را  قزاق  بریگاد  فرماندهی  ایام 
نام  به  روسی  ی  برجسته  ازژنرالهای 
امرمستقیم  به  که  وادبلسکی  »پرنس 
گماشته  سمت  بدین  امپراتورروس 
شده بود،عهده داربود...اینجانب روزی 

به  خودرل  حاضرشده  مشق  درمیدان 
ژنرال معرفی وتقاضای شغلی درتوپخانه 
بریگادنمودم.پرنس واد بولسکی پس از 
وتحصیالت  زندگی  تاریخچه  استماع 
من،بالطف وخوشرویی موافقت خویش 
ابرازودرجه  خدمت  به  دخول  رابرای 
گفت... سلطانی)سروانی(مراتبریک 
ازاینکه  فراوان  بامسّرت  اینجانب 
ای  درجه  چنین  به  بطورغیرمنتظره 
واما  کارشدم  ام،مشغول  شده  نایل 
بروزجنگ  بواسطۀ  وادبلسکی  پرنس 
شرکت  برای  بالفاصله  اول  جهانی 
احضاروپست  روسیه  به  درجنگ 
»پروزورکویچ«  کلنل  به  خودرا 
سرهنگ  طرف  از  نمود،من  تفویض 
شدم  آتریادکرمانشاه  مأمور  نامبرده 
قسمت  آن  توپخانه  فرماندهی  وبه 
اتفاق  به  جانب  گردیدم...این  منصوب 
جدید  فرمانده  یساول)سروان(مامونُف 
عازم سفر شدیم  کالسکه  با  کرمانشاه 
وپس از چندروز راه پیمایی که مصادف 
مأموریت  محل  به  بود  وبرف  سرما  با 
به  وتحّول  تحویل  وبرای  خودوارد 

که  قسمتی  رفتیم.اولین  سربازخانه 
کرد  نظروتوّجه  جلب  درسربازخانه 
آن  صفوف  که  آتریادبود  نظام  پیاده 
ازنفرات رشیدوسلحشور تشکیل یافته 
اُبُهتی  با  افسربلندباالیی  آن  ودررأس 
که از ناصیه اش شهامت ودالوری وعزم 
واراده راسخ هویدابود عرض اندام می 
کرد.این افسر همان سرهنگ رضاخان 
راباصفات  همقطاران،وی  که  بود 
ومورد  شناختند  می  فوق  وسجایای 
نطق  تبادل  از  بود.پس  همگی  احترام 
های فرمانده سابق وجدید که اینجانب 
بودم،مراسم  آن  دارترجمه  عهده 
وتحّول  تحویل  رسمی  وتشریفات 
پادگان پایان یافت وافسران به معارفه 
پرداختند.  وشیرینی  چای  وصرف 
اینجانب برای اولین بار،افتخارشناسایی 
رضاخان  نام  به  ایرانی  سرهنگ 
راحاصل نمودم.همان نابغه وشخصّیتی 
ایران  شاهنشاهی  اریکۀ  به  بعدها  که 
تکیه زده ووطن را ازقیداسارت اجانب 
له زبردستی من  رهایی بخشیدومعظم 
روسی  به  رؤسا  که  مطالبی  درادای  را 
وتمجیدفرمود]ره  گفتندتعریف  می 
نظام  پیاده  درواحدهای  که 
نمودم.سرهنگ  حکمفرمابود،تحسین 
دعوت کردند که روزی به منزل ایشان 
امورآتریاد  دراطراف  قدری  تا  بروم 
وصحبت  بحث  جهان  آشفته  ئاوضاع 
برایم  افتخارمالقات  که  نماییم.روزبعد 
ایشان  نوازی  ازمهمان  داد  دست 
افکاربلندشان  وازتحلّیات  مستفیض 
به  اشاره  مندگردیدم.ضمنًا  بهره 
زمان  آن  اشفتۀ  واوضاع  جنگ جهانی 
وعزیزخودکه  کهن  ایران  وبرای  نموده 
واختالل  دچارتشّنج  موقع  درآن 
وازاینکه  کردند  ابرازنگرانی  بود 
اجانب  دست  به  ما  انتظامی  قوای 
مابین  شودواتحادواتفاقی  می  هدایت 
وناراضی  ناراحت  آنهانیست،سخت 

بودند.
      صحبت راجع به بی سروسامانی کشور 
معتقدبودند  وایشان  درازاکشید  به 
ازدست  که  تنهاکاری  موقع  درآن 
نیروهای  که  است  آیداین  مابرمی 
خودرا دردست داشته تعلیمات نظامی 
فداکاری  وروح  آنهاراتکمیل  وجنگی 
که  افرادرابرانگیزیم  وازخودگذشتگی 
برای مقابله باهرگونه اتفاق غیرمترّقبه 
آماده باشندوسعی وافی به عمل آوریم 
که عنداللزوم بتوانیم گلیم خودرا ازآب 
بیرون کشیده وهمواره مترّصد فرصت 
بیگانگان  راازچنگال  تاکشور  باشیم 

رهایی بخشیم
ادامه دارد

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

گوشه هایی از زندگی رضاشاه کبیر

آی َدَدم وای
حسابی  درست  سواد  ما  چون  البته 
و  باید  آنطوریکه  نمیتوانیم  نداریم 
واژه آی ددم  پیداش  ، چگونگی  شاید 
که  آنجایی  تا  ولی   ، کنیم  بیان  را  وای 
حافظه درهم برهم و یک خط درمیان 
ما اجازه میدهد ، یادمان میآید هر وقت 
کار به بن بست میکشید و اوضاع خیط 
میشد ، از این واژه استفاده میکردیم ،. 
حاال شده درست مثل احوال جمهوری 
آخوندی. از همان روزی که طالع نحس 
معلم  همانوریکه  شد،  نمایان  وجودش 
شما  میگفت:  ما  دبیرستان  دلسوز 
تر  گوساله  بزگترمیشوید  هرچه  گاوها 
مفلوک  اسالمزده  امت  این   ، میشوید 
هم با خرابکاری وندانم کاری چنان خود 
را در چاله ای انداخته است که هیچ راه 
برگشت و هیچ راه بازسازی ندارد چون 
قانون و پایه و بنیادش بر مبنای مشتی 
مهمالت و موهومات است. بعد از چهل 
کارش  زمان  و  زمین  با  دشمنی  سال 
مانده  جا  همه  از  که  رسیده  جایی  به 
آقا  حاج  ازمماشات  بعد  است.  رانده  و 
موافـقتـنامه  وهیاهوی  اوباما  حسین 
برجام که هیچ ضمانت اجرایی نداشته 
و  نامتعادل  جمهور  رییس   ، ندارد  و 
آنرا  ترامپ  آقا  حاج  آمریکا  روانپریش 
بهم زد و حاال با برگشتن تحریمها و با 
امام  اقتصاد خر تو خر باب طبع  فشار 
راحل، جماعت روضه خوان به دست و 
خود  اهریمنی  موجودیت  که  افتاده  پا 
هر  به  دارد.  نگه  قیمتی شده  هر  به  را 
باقیمانده  بتواند  شاید  تا  میزند  دری 
و  بزند  گند  به  را  کشور  ملی  سرمایه 
در پی خواب و خیال امپراطوری شیعه 
است  مانده  که  را  آنچه  آقا،  ظهور  و 
به  خرافات  پخش  و  دادن  نذری  خرج 
جهانیان کند. رهبر معظم عقبماندگان 
گندیده  آخوندهای  مابقی  و  ذهنی 
جهانی  حکومت  هذیان  پی  در  فیضیه 
پنج  ،برنامه  اسالمزده  مستضعف  امت 
گانه انقالب اسالمی، حکومت اسالمی، 
و  اسالمی  جامعه  اسالمی،  دولت 
میخواهند  را  مهدویت  اسالمی  تمدن 
که  فعأل  بدهند.   آدم  و  عالم  خورد  به 
های  گفته  طبق  سال  چهل  از  بعد 

انقالب  وقوع  که  خامنه ای  علی  آسد 
تشکیل  می داند،  اول  مرحله  را   ۱۳5۷
در  و  دوم  مرحله  را  اسالمی  جمهوری 
شروع مرحله سوم یعنی تشکیل دولت 
معتقد  آقا  حاج  هنوز  چون  اسالمی، 
ما  که  کنیم  ادعا  نمی توانیم  که  است 
حال  در  و  هستیم  اسالمی  دولت  یک 
نرسیده ایم.  اسالمی  کشور  به  حاضر 
اگر  سرانگشتی  حساب  با  پس  خب 
 ۶0 شود  اسالمی  کشور  امروز  همین 
حکومت  تا  میکشد  طول  دیگر  سال 
 ، اسالمزده  مستضعف  امت  جهانی 
مبارک  االغ  با  آقا  و حضرت  بیفتد  راه 
معرکه  وارد  اسرافیل  شیپور  وصدای 
شود . تازه اگر استکبار و اسراییل فالن 
جلوی  ملعون،  سعود  وآل  شده  فالن  

پایشان سنگ نیندازد.
امتی-  اینست که رژیم  خالصه مطلب 
مملکت  توانایی  خوانان  روضه  اسالمی 
داری را ندارد و تا نابودی ایران وایرانی 
از  آمد.  نخواهد  پایین  خود  خر  از 
محبوب  جمهور  رییس  که  هم  آنطرف 
و  دم  و  آمریکا  ممالک  نامتعادل  و 
سیاستهای  رقم  هیچ  که  دستگاهش 
جدال  و  جنگ  ناقوس  ندارد  خارجی 
مانده  دنیا  همه  و  است  انداخته  راه  را 
که  صبح  فردا  روانپریش،  این  که  اند 
معیوبش  درمغز   ، شود  بلند  خواب  از 
است.  کشیده  ای  تازه  نقشه  چه 
سازی  بحران  با  که  هم  آخوندی  رژیم 
تا  میباشد  چش  منتظر  است  زنده 
میدان  به  را  دیوانه  عزاداران  هیئت 
فشار  را تحت  ومردم  بفرستد  شهادت 
که  هم  ترامپ  آقا  حاج  بیشتربگذارد. 
مزمن  خودشیفتگی  بیماری  بدلیل 
هواداران  تا  میزند  هرکاری  به  دست 
و  کنند  چه  چه  و  به  به  وهوچیانش 
ایران  بحال مرم  او دلش  هورا بکشند. 
هم  و  خودش  منافع  فکر  نمیسوزد، 
دستاویز  را  جنگ  است،  پالکیهایش 
میکند تا فروش تسلیحات را باال ببرد 
یا با هارت و پورت و فشارهای اقتصادی 
به دولتهای مزخرف دنیا آنها را به پای 
با  همانطوریکه  بکشاند  مذاکره  میز 
خیمه شب بازی مذاکرات با رهبر معظم 
و دیوانه کره شمالی خواست بگوید که 
که  دنیاست  کننده  مذاکره  بهترین 
و  موشکی  برنامه  و  نرسید  جا  هیچ  به 

دارد،  ادامه  کماکان  شمالی  کره  اتمی 
همین برنامه را برای جمهوری اسالمی 
انتخابات  نوبت  آینده  سال  چون  دارد 
به  میخواهد  است  جمهوری  ریاست 
کارهایش  که  بگوید  خود  هوادار  امت 
جمهور  رییس  تنها  و  است  نظیر  بی 
کارهای  که  میباشد  امریکا  تاریخ 
دستاوردهایش  و  میکند  العاده  خارق 
مردم  بیچاره  است.  همه  از  بیشتر 
شده  نابخردان  این  گرفتار  که  ایران 
اند و در وسط این جریانات افتاده اند. 
زیر  پشتشان  ایران  مردم  اکثر طبقات 
فشار اقتصادی و تورم خم شده است، 
روند نزولی صادرات نفت ایران از سال 
ادامه  اقتصاد،  منفی  رشد  با  گذشته 
صعود نرخ ارز و تورم همراه شده است 
ناتوانی  ایران و  با تحریم نفتی کامل  و 
و  کارگران  حقوق  درپرداخت  رژیم 
و  وکارمندان  بازنشستگان  و  معلمان 
بیمه ای اجتماعی، زندگی مردم بسیار 
ناگفته  البته  شد.  خواهد  تر  سخت 
نماند که ساندیس خورها و عمله اکره 
رژیم  پوشش  تحت  فعأل  دولتی  های 
روال  همین  به  اوضاع  اگر  و  هستند 
پیش برود آنها هم به روغن سوزی می 
بخورد  تکانی  مغزشان  شاید  و  افتند 
حاال  شوند.  بیدار  غفلت  خواب  از  و 
عقل  هیچ  که  میاید  پیش  پرسش  این 
کشور  اوضاع  نمیدهد  اجازه  سالمی 
اینها  چرا  بیفتد  روز  این  به  مملکت  و 
تصورات  خالف  بر  نیستند؟  چاره  فکر 
ما روضه خوانان فکر چاره هستند. اول 
بند  و  زد  و  تحریمها  زدن  دور  همه  از 
بتوانند به موعود اصلی  تا  این و آن  با 
مهدویت  اسالمی  جامعه  یعنی  خود 
هیاهوی  و  تبلیغات  با  بعد   . برسند! 
فالن  اسالمی  جامعه  که  جانبه  همه 
رهبر  اواخر  این  است.  بهمان  و  است 
معظم انقالب فرمانده الیشعر کل سپاه 
پاسداران سردار جعفری را با یک یاوه 
چارپایان  اندازه  به  که  دیگری  گوی 
زدند.سردار  تاخت  نیست  حالیش  هم 
سپاه  جدید  فرمانده  سالمی  حسین 
در  خود  معارفه  درمراسم  پاسداران 
حضور لشکریان اسالم باالی منبررفت 
باید  انقالب  دوم  گام  در  گفت:»...  و 
حاکمیت اسالم را به تمدن تبدیل کنیم 
به  منطقه  از  را  اقتدارمان  قلمرو  وباید 

امنی  نقطه  تا  دهیم  گسترش  جهان 
وجود  جهان  سراسر  در  دشمن  برای 
که  حماقت  تابلوی  باشد...«  نداشته 
میگویند همین است ، به عبارت ساده 
تمدن  درگیر  نخواهد  که  فردی  هر  تر 

افتضاح اسالمی شود، دشمن است.
امام  علم الهدی  احمد  آخود  همچنین 
جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه باالی 
امام  ظهور  تا  گفت:»...  و  رفت  منبر 
دوازدهم شیعیان دو مرحله باقی مانده 
دولت  تشکیل  مرحله  دو  این  است 
پس   ، است  اسالمی  جامعه  و  اسالمی 
این دو مرحله، زمان تشکیل تمدن  از 
اسالمی فرا میرسد و اگر به آن برسیم، 
هدایتش با وجود مقدس حضرت مهدی 
می شوند...«  ظاهر  زمان  آن  که  است 
و  کورکورانه  هم  واج  و  هاج  امت 
بیعت  ایشان  با  صلوات  با  مشتاقانه 

کردند و به گریه زاری افتادند .
اینهم یک نمونه ای دیگر. طبق گزارش 
سرتیپ  امیر  نهاجا  عمومی  روابط 
نیروی هوایی ارتش  نصیرزاده فرمانده 
آخوندی گفت:»... نیروی هوایی ارتش 
است)۱(. پیشتاز  مسجد  ساخت  در 

و  دینی  باورهای  تقویت  راستای  در 
نیروی  خانواده ها،  و  کارکنان  اعتقادی 
هوایی بعنوان نیروی پیشتاز در ارتش 
جمهوری اسالمی ایران اقدام به احداث 
و  کرده  سازمانی  کوی های  در  مساجد 
است  مسجدی  پنجمین  مسجد  این 
هوایی  نیروی  پایگاه های  سطح  در  که 
جای  هیچ  شما  است...«  شده  احداث 
پیدا  رانمیتوانید  بالهتی  همچین  دنیا 
کنید. البته این بابا چاره ای جز ساختن 
قدرتمند  نیروی  چون  ندارد  مسجد 
فقید  پادشاه  زمان  که  ایران  هوایی 
به  تبدیل  حاال  داشت  وجود  پهلوی 
بنجل  و  قراضه  هواپیمای  فروند  چند 
نبرد  در  شک  بدون  که  است  شده 
بین  از  تلنگری  کوچکترین  با  هوایی 

خواهند رفت.
آخوندی  جمهوری  کارنامه  رفتارو  اگر 
مرور شود،  گذشته  سال  این چهل  در 
میتوان به عمق بدبختی تمدن اسالمی 
پایبست  از  خانه  اصوأل  چون  برد.  پی 
که  نمیکرد  فرقی  هیچ  است  ویران 
نهایتأ   ، نه  یا  شود  تحریم  مملکت 
تحریمها  میرسید.  همینجا  به  اوضاع 

دکتررضا نیازمند
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ی  واندن واته وخ ک
زبرگترین افجعه ردکالیفرنیا

حزب دونر Donner Party یک گروه از 
پیشگامان آمریکایی بودند که با واگن 
کالیفرنیا  سوی  به  شرق   خوداز  های 
تا   ۱۸۴۶ نوامبر  ماه  از  افتادند.  راه 
حادثه  چندین  با   ،۱۸۴۷ سال  فوریه 
جبال  سلسله  ناحیه  ودر  روبروشدند 
آنهارا  سنگینی  برف  درنوادا  سیرا 
داشتند  پیش  راه  نه  که  کرد  محاصره 
برای  مهاجران  از  بعضی   . پس  راه  ونه 
زنده ماندن با انزجار بدنهای کسانی را 
بودند  مبتال  بیماری  و  گرسنگی  به  که 
میخوردند. سفر ازشرق به غرب معموال 
بین چهار تا شش ماه طول می کشید، 
اما حزب دونر با دنبال کردن یک مسیر 
جدید به نام Hastings Cutoff در کوه 
های Wasatch و سالت لیک  بزرگ یوتا،

جیمزومارگارت  رید ازاعضای حزب دونر

و  گاو  آنها  داد.  کاهش  را  مدت  این   
ناهموار  زمین  در  را  زیادی  های  واگن 
گروه  دردرون  تفرقه  و  دادند  از دست 
ایجادشد . همه  مواد غذایی خود را در 
بارید  کوهستان  در  که  سنگینی  برف 
وآنهارا بدام انداخت مصرف کردند. در 
گروه  اعضای  از  بعضی  دسامبر  اواسط 
و  بایستند  خود  پای  روی  توانستند 

برای کسب کمک به اطراف بروند.
زنده  نفر   ۴۸ حزب،  عضو   ۸۷ از   
کالیفرنیا رسیدند. مورخان  به  ماندندو 
این رویداد را یکی از بزرگترین فاجعه 

های تاریخ کالیفرنیا میدانند.

فلورانس  انیتینگل

فلورانس نایتینگل

دراوج  کریمه  جنگ  که  درزمانی 
مه  نایتینگل)تولد۱2  فلورنس  بود  
بعنوان   ))۱۹۱0 اوت   ۱۳ وفات   -  ۱۸20
مربی  و  پرستاری   مدیرمدرسه 
پیشگام  او   . یافت  شهرتی  پرستاران  
پرستاری مدرن بشمار میرود. نایتینگل 
منزلت  و  حیثیت  پرستاری   حرفه  به 
بخشید تا حدی که برخی کارهای اورا 
در جنگ کریمه  اغراق آمیز می دانند. 
با ازخودگذشتگی  در آن جنگ  او  اما 
به کمک مجروحین و  آسیب دیدگان 
سرباززخمی  هزاران  جان   و  شتافت 
درحالیکه  داد.اودر۹0سالگی  نجات  را 

درخواب بود جان سپرد.

بابا کوهی

به  معروف  شیرازی   کوهی  محمد 
عبداهلل  شیخ  مریدان   از  علی  شیخ 
خفیف شیرازی  مشهور به شیخ کبیر 
سعدی  اجل  شیخ  از  وقبل  است  بوده 
شیرازی میزیسته است . آرامگاه او  در 
خارج شهر شیراز برفراز کوهی است و 
به بابا کوهی  معروف است  . بابا کوهی 
بیت  چند  این  و  شعردارد  از  دیوانی 

ازاوست :
هرکرا  زلف چو زنجیر  تو دیوانه کند

زآشنایان جهانش همه  بیگانه کنند 

ـشبکه اهی تلوزییونی
ازیک  درایران   تلویزیونی  های  شبکه 
بلکه  کنند  نمی  پیروی  واحد  سیاست 
که   را  محلی  های  برنامه  درتالشند 
شود   می  پخش  استانی   های  ازشبکه 
شادتر باشد و برخالف شبکه های یک 
مذهبی  صرفا  های  برنامه  کمتر    ۷ تا 

پخش کنند. 

بویژه در ماه درمضان  برخی از شبکه 
پخش  از  پس  بالفاصله  استانی   های 
سریالهای  نمایش  به  مغرب  اذان 
پرداختند  می  مردم  موردعالقه 
درحالیکه شبکه های سراسری  برنامه 
های خودرا به سخنرانی های مالل آور 
اینهم  دادند.  می  اختصاص  مذهبی  
آزاردهنده  های  برنامه  از  گریز  نوعی 
و خسته کننده است که بوضوح شبکه 
دودسته  به  ا  ر  ایران  تلویزیونی  های 

متمایز تقسیم می کند.

ازدست دادن شنوایی
تعدادی از پرسنل نیروهای مسلح 

از شرکت  سه ام3M  شکایت  آمریکا 
از  حفاظت  دستگاههای  که  کردند 
شنوایی که این شرکت به ارتش آمریکا 
فروخته   نقص های عمده ای داشته و 
آنها با استفاده از این وسایل  شنوایی 
خودرا ازدست داده اند. از ژوئیه 20۱۸ 
که این نقص در گوشی های شرکت سه 
ام مشخص شد شرکت مزبور مبلغ ۹/۱ 
به شاکیان  برای پرداخت  میلیون دالر 
پرسنل  هنوزهم  اما  داد.  اختصاص 
کشور  این  درسراسر  آمریکا  ارتش 
این  علیه  پرونده  تشکیل  درحال   

شرکت هستند.

اداهم  اقدامات شاه اسماعیل
شیبک  با  که  درجنگی  اسمعیل  شاه 
خان داشت اورا کشت وازسرش قدحی 
زرین ساخت و دودستش رابرید و یکی 
از آنهارا برای  آقارستم  روزافزون  به 

مازندران فرستادوبه او پیغام دادکه :

شیبک  ودامن  من  دست  بودی   گفته 
خان. دست تو که  به دامن او نرسید .

تو  دامان  به  دست  که  اوست  اینک   
خان  شیبک  دیگر  دست  است.   زده 
می  بابر  محمد   ظهیرالدین   نزد  را  
که  دهد  می  پیغام  وبرایش  فرستد  
ازسمرقند   ترا  اگر شیبک خان  دست 
کوتاه کرد  مابلطف واهب العطایا  دست 
نورمحمد   . کردیم  کوتاه  دنیا  از  اورا  
سرخ   تشییع  درکتاب  عسگری  
صاحب   - کامل  نویسد:»مرشد  می 
پادشاه  خداوند-  جانب  از  رسالت  
مذهب  ومقتدای  رئیس    - پناه  اسالم 
وبرابری   برادری  ندای  با  که   - شیعه 
 » اتقیُکم   ، عنداهلل  اکرمکم  »انی  ونیز 
وخودرا  زده  تکیه  سلطنت  سریر   به 
مجری فرامین  خداوند و  پیامبر اسالم  
میشناسد ، مجلس بزم برپا می کند - 
سر   درکاسه  آنهم   - نوشد  می  شراب 
دستور   حسب  که  دیگر   انسان  یک 
اسالم می بایستی آن کاسه سر  همراه 

جسم صاحب آن  مدفون شده باشد.«
به  دین  دکانداری  این  هم  هنوز  گویی 

نوعی دیگر ادامه دارد.

عصاره ی هوم

بسیار  گیاهی  باستان   درایران  هوم 
بعضی  و  یزد  در  هم  هنوز  بود  مقدس 
می  مقدس  را  گیاه  ایم  دیگر  نقاط 
گیاه  این  ی  عصاره  موبدان   شمارند. 
را  برای حفظ سالمت بدن  به اشخاص 
عمومًا  نیز  پزشکی  درکتب  دادند.  می 
نام این گیاه آمده است . گیاهی است  
تیره  زرد  گل   ، باریک  ی  ساقه  دارای 
شبیه به یاسمن  وبرگ های ریز. بعضی 
ودارای  گویند  می  بخورمریم   آن  به 
آبتین  اند   گفته   . است  افدرین  ماده 
پدر فریدون  یکی از نخستین راهبان  
یا سازندگان عصاره ی هوم  بوده است.

عقد آریایی
توسط  بارها  عقد  نوع  این 
اجتماعی  منتقدان  و  جامعه شناسان 
آنها  و  قرار گرفته  مورد بحث و هجمه 
ریشه ی  که  شعرگونه ای  متن  معتقدند 

تاریخی ندارد، به زودی فراموش شده 
به  ولی  افتاد؛  خواهد  تاب  و  تب  از  و 

واقعیت و اصل موضوع نپرداخته اند.
در حقیقت متنی که به نام عقد آریایی 
اشعار  از  یکی  افتاده،  زبان ها  سر  بر 

که  است  مشیری«  »فریدون  زنده یاد 
مشیری  بهار  خانم  گفته های  براساس 
در  مشیری(  فریدون  زنده یاد  )فرزند 
دوستی  درخواست  به   ۱۳۷۴ سال 
بود  شده  سروده  ایران  از  خارج  مقیم 
پس  )و   ۱۳۸۴ سال  در  بعد  سال ها  و 
با  اولین بار،  برای  شاعر(  درگذشت  از 
»نوائی  کتاب  در  زندگی«  »پیمان  نام 
هم آهنگ باران«، توسط نشر چشمه به 

چاپ رسید.
اما این شعر نیمایی که با مضمون لطیف 
و  وفاداری  همدلی،  زناشویی،  پیوند 
امروزی  زبانی  و  شده  سروده  صداقت 
به  و  نام عقد آریایی  به  و جدید دارد؛ 
مردم  میان  در  کهن  یک سنت  عنوان 
شایع شده است و نمونه ای از بی خبری 
فرهنگی و جعل آثار بزرگان است. جای 
جامعه شناسان،  که  است  تأسف  بسی 
این  به  که  اساتیدی  و  تحلیل گران 
مسئله  اصل  از  پرداخته اند  مبحث 
آنچه  مانده اند.  دور  حقیقت  جان  و 
اصل  رعایت  می طلبد  را  جمعی  توجه 
مقابله ی  و  ادبی  متون  در  امانت داری 

جدی با جهل و جعل فرهنگی است.
در ادامه شعر زنده یاد فریدون مشیری 
رواج  آریایی  عقد  متن  قالب  در  که  را 

پیدا کرده است، خواهیم خواند:
»پیمان زندگی«

عقد آریایی

 مرد: به نام نامی یزدان
همه  این  میان  از  برگزیدم  من  را  تو 

خوبان
میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو

برای زیستن با تو
وفادار تو خواهم بود در هر لحظه در هر جا

پذیرا می شوی آیا؟
تو با من این چنین هستی که من با تو؟

زن: به نام نامی یزدان
پذیرا می شوم مهر تو را از جان

هم اکنون باز می گویم میان انجمن با تو
وفادار تو خواهم بود، در هر لحظه،

 در هر جا، برای زیستن با تو
تو هم با من چنان با مهر پیمان کن

 که من با تو!
آشیان  هم  چون  تو  هم:  با  زن  و  مرد 

خواهی شدن با من
دو  در  جان  یک  بود  خواهم  عمر  تمام 

تن با تو
بهشت عشق سازم خانه را

سرشار از لبخند و مهر و نور و عطر و 
یاسمن با تو

گواهان همه با هم: همایون باد این پیمان
همایون باد این پیوند

همایون باد این پیوند ورجاوند
گرامی باد این سوگند

شکوفا باد بر لب های تان همواره این لبخند
همایون باد!

فریدون مشیری

یکتارپستی

ایرانیان  زرتشت  ظهور  از  پیش 
که  وآنهارا  داشتند  گوناگونی  خدایان 
بودند  طبیعت  های  جلوه  از  بیشتر 
زرتشت  ظهور  با  پرستیدند.اما  می 
دست  پرستی  چندگانه  از  ایرانیان 
کشیدند و به یکتاپرستی روی آوردند. 
است  مقدسی  کتاب   نخستین  گاتها 
به  بشررا  پیش  چندهزارسال  در  که 
کرد.  راهنمایی  وتوحید   پرستی  یکتا 
اهورمزدا  خداوندرا  اوستا   درسراسر 
پروردگار   ، یگانه  آفریننده  معنی  به 
چیز  وبرهمه  جاودانی   ، ومقدس  توانا 
زرتشت  درآیین   . است  دانسته  آگاه 
برای خداوند یکتا جهت وسمتی درنظر 
او درروز 5  پیروان  و  نمی شود  گرفته 
بار به سوی نور یا آتش  خداوند یکتارا 

نماز میگذارند.

کشور رپو

آمریکای  کشوربزرگ  سومین  پرو 
جنوبی بشمار می رود . تا حدود ۱500 
میالدی که این کشور به تصرف اسپانیا 
درآمد  مرکز  تمدن اینکاها بود. اسپانیا 
 . بر پرو حکومت کرد  حدود ۳00 سال 
در سالهای ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۳ پرو درجنگ 
با شیلی  به کشوری ورشکسته تبدیل 
نظامیان  که  بود   ۱۹۹0 شد.درسالهای 
و  دردادند  تن  مردم  خواست  به  پرو 

انتخابات در آن کشوربرگزارشد. 
پرو از آثار تاریخی زیادی برخورداراست 
و یکی از کشورهایی است که توریست 

هارا  بخود جذب می کند.

اختراع ماشین چاپ
شاعرانی  که  میالدی   ۱200 سالهای  در 
ودیگران    ، بوکاچیو   ، دانته  مانند 
و  زندگی   ، عشق  دروصف  شعرهایی 
دین  می سرودند اکثر مردم بی سواد 
بودند و قادر به خواندن این اشعار و یا 
سالهای   در  نبودند.  دیگر  های  نوشته 
گوتنبرگ  یوهانس  میالدی    ۱۴00
ماشین چاپ را اختراع کرد . اختراع او 
که سبب ارزان شدن کتاب ها و تنوع 
آنها شد  نقش مهمی در باسواد کردن 
مردم ایفا کرد و از آن پس خوانندگان 
اشعار  متقدمین و معاصرین  بیشتر و 
به  عالقمند  بیشتر  مردم  شد.و  بیشتر 
حول  مناطق  واحوال  اوضاع  از  آگاهی 

وحوش خود شدند.
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علمی پاسخ پرسش

حتما شماهم فکر می کنید برای اینکه 
پرستاره   آسمان  در  درشب  بتوانیم 
گشت و گذاری بکنیم نیاز به تلسکوپ 
شب   در  تلسکوپ   بدون  اما   . داریم 
ما  نوری در محیط  آنکه هیچ  به شرط 
نباشد می توانیم به آسمان نگاه کنیم و 
ستارگان بسیاری را ببینیم . اما درنظر 
داشته باشید آنچه ما درشب درآسمان 
در   که  هستند  ستارگانی  بینیم  می 
و  دارند.  وجود  شیری  راه  کهکشان 
کهکشان  تنها  دیگر  کهکشانهای  از 
و  مثلثی   کهکشان   ، الذهب  سلسله 
غیر  با چشم  را   ماژالن  ابری  توده  دو 
در  میشود  گفته   . بینیم  می  مسلح 
یکصد  تنها   ما  شیری  راه  کهکشان 
وجوددارددورترین  ستاره  میلیارد 
شیئی فضایی را که می توانیم باچشم 
 ۷۶2 وی  ستاره    ببینیم   مسلح  غیر 
است که ۱۶000 سال نوری با ما فاصله 

دارد.

رنگ خون
قرمز  خون  زنده  موجودات  همه  آیا 
مهره  بیشتر  و  انسان  خیر.  دارند؟  
و  کرمها   . است  قرمز  حونشان  داران 
است   دریایی خونشان سبز  های  انگل 
اخیراً درگینه نو مارمولکی کشسف شد 

که خون سبزدارد.. اختاپوس ها : 
عنکبوتها   و   ، پاها  ده  و  پاها  هشت 
از  بعضی  وباألخره    دارند.   آبی  خون 
مهرگان   بی  مانند    دریایی  موجودات 

خون بنفش دارند.

چای سبز مفید است ؟
سبز  چای  شود  می  گفته  گاهی 
یک  این   . است  نظیری  بی  نوشیدنی 
گویند  می   . است  تبلیغاتی  واژه  
کم   ، سرطان  درمان  برای  سبز  چای 
کردن وزن  و کند کردن رشد آلزایمر 
سند  هیچ  کنون  تا  اما  مؤثراست 
ادعارا  این  که  نیست  دردست  علمی 
انواع  اما چای سبز محتوی  کند.  ثابت 
ویتامین ها ومواد معدنی  است که برای 

سالمت ما بسیار مفید است .
در چای سبز ویتامینB  منگنز ، پتاسیم ،
ها  اُکسیدان  آنتی  انواع  و   ، منیزیم   
وجوددارد. نوشیدن آن با رعایت  عدم 

اسراف  مفید است .

آموزش درخواب

زبان  خوابیدن  بهنگام  میتوان  آیا 
دیگری را بیاموزیم ؟

   نشانه هایی دردست است که وقتی 
به خواب عمیق فرو می رویم مهمترین 
زمان برای   تقویت حافظه است وآنچه 
ما درروز آموخته ایم درشب می تواند 
در حافظه ما تثبیت شود.پژوهشگران 
درسال 20۱۴  در سویس  ۶۸ داوطلب 
زبان  از  کلمه  یک  و  گرفتند  بکار  را  
دیگررا  اززبانی  کلمه   ۱۱۹ و   سویسی 
که نمی دانستند به آنها آموختند بعد 
تقسیم  مختلف  های  دسته  به  آنهارا 
بخوابند. که  آنها خواستند  واز  کردند. 

به بعضی از
 گروه ها   که خواب بودند همان کلمات 
از  بعضی  و  کردند  تکرار  دوباره  را 
درخواب  مطلق   درسکوت  هارا   گروه 
بیدارشدند   آنها  وقتی  نگهداشتند. 
گروهی که لغات جدید دوباره برایشان 
بقیه   بهتراز  بود   تکرارشده  درخواب 

توانستند آن لغات را ترجمه کنند.
صوت  ضبط  تواندرحالیکه   نمی  البته 
کلمات تازه را تکرار میکند  به خواب 
براحتی  توان  که می  تصورکرد  و  رفت 
باتید   . یادگرفت  درخواب  را  زبان 
فراهم  بیداری  درزمان  آن  مقدمات 

شود.

آسیب به چشم
وجوددارد  استخر  درآب  که  کلری  آیا 

برای چشم مضراست ؟

آب  کردن  ضدعفونی  برای  معموال 
درلیتر   میلیگرم  نیم   بین  استخرها  
می  اضافه  کلر  درلیتر  میلیگرم  تا ۱/5 
به  نیز  شهرها  آشامیدنی  آب  کنند.به 
مقدار نیم میلی گرم درلیتر کلر افزوده 
برروی  که  آزمایشاتی  در  شود.   می 
داوطلبین  در کلینیک چشم  درژاپن 
بعمل آمد  مشخص شد نیم میلی گرم 
کلر دریک لیتر  آب می تواند  باندازه 
مواد  بزند.البته   به چشم صدمه  کافی 
دیگری هم درآب اسخر وجوددارد که 
باعث سوزش چشمها و آسیب زدن به 
که  آرایشی  مواد  ازجمله  می شود  آن 
بدن   عرق   ، کنند  می  استفاده  خانمها 
شناگران و ادراری که از برخی از  افراد 
چون  اما  شود.  می  دفع  شنا   بهنگام 
مضرات  از  بیش  دراستخر  شنا  فواید 
آن است  باید به این ورزش ادامه داد 
مخصوص  های  عینک  مانند  وسایلی   .
می  شناگران  کگه  وجوددارد  وکاله  
ازآن  بیشتر  سالمت  برای  توانند 

استفاده کنند.

سوپ مرغ وسرماخوردگی
آیا سوپ مرغ برای سرماخوردگی واقعا 

مفید است ؟

به  مادران  بسیاردور   اززمانهای 
دچارسرماخوردگی  که  فرزندانشان 
.هنوز  دادند  می شدند سوپ مرغ می 
وجود  با  ویکم  بیست  درقرن  هم  
علم  در  که  شگفتی  پیشرفتهای 
این   است  شده  بشر  نصیب  پزشکی 
امروز  تجویز می شود.  مادران   نسخه 
علم می تواند ثابت کند که  سوپ مرغ 
می تواند برای ما مفید باشد. اما صرفًا 
سرماخوردگی  درمان  برای  مرغ  سوپ 
منحصربفردنیست.  شما هر آشامیدنی 
داغ که بنوشید می تواند  آب الزم را 
رابرای  تنفس  و  برساند  شما  بدن  به 
پژوهش   کند.دریک  تر  راحت  شما 
دچارسرماخوردگی  که  بیمارانی  به 
متوجه  شدو  داده  مرغ  سوپ  بودند  
درخون  سفید  سلول  نوعی  که  شدند 
سوپ  تأثیر  جوار  در  نوتروفیل    بنام 
باز  بدن  نقاط دیگر  به  از  حرکت  مرغ 
های سرماخوردگی   نشانه  ایستادند.و  
ویتامین  حال  بااین   . دادند  کاهش  را 
هایی نظیر   C,D,Eمی تواند دردرمان 

سرماخوردگی مؤثر باشد

عمر الک پشت 

عمر الک پشت ها  بسیارطوالنی است . 
نمونه ای که به ثبت رسیده است  الک 

پشتی بوده است بنام تویی ملیال که 

و  آمد  بدنیا   ۱۷۷۷ ۱۷۷۶یا  درسال  
درسال ۱۹۶5 در۱۸۸ سالگی  ُمرد. این 
الک پشت متعلق به خانواده سلطنتی  
این  تصویر  بود.  ماداگاسکار  در  تونگا 
الک پشت که از  اسکلت خشک شده 

او گرفته شده  درباال می بینید.

اولین حیوان درفضا
سگ  فضارفت  به  که  حیوانی  اولین 
گمنامی  از  که  بود  الیکا  بنام  ولگردی 
انتخاب  به شهرت جهانی رسید. علت 
الیکا  همین ولگردی او و تاب و توانش 
پس  بود.  تشنگی  و  گرسنگی  دربرابر 
بردند  فضا  به  اورا  الزم  تعلیمات  از 
چهارساعت   بعداز  الیکا  متأسفانه  اما 
که  زیادی  گرمای  و  استرس  بعلت  
دادو  جان  بود  شده  تولید  درسفینه 
البته   ماند.  مخفی  سال   ۴0 راز  این 
سفینه اسپوتنیک 2 پس از  25۷0 بار 
دورزدن زمین بسوی زمین سرازیرشد 
اما دراصابت باجو زمین آتش گرفت و 
سوخت . بعدها مجسمه الیکا درمحلی 
بود  درحومه  که آموزش فضایی دیده 

مسکو نصب گردید.

 کاهش  سکته های قلبی

قلبی   بیست سال گذشته  حمالت  در 
افراد  و  است   یافته  کاهش  بشدت 
ُمسن تر  کمتر براثر سکته قلبی جان 
آمار  این  دهند.  می  ازدست  خودرا 
وسیصد  چهارمیلیون  پرونده   ازروی 
می  استفاده  مدیکر   از  که  هزارنفر  
کنند استخراج شده است .برطبق این 
از میزان  گزارش  بین  ۱۹۹5 و 20۱۴  
 ۶5 از  بیش  قلبی  بیماران  مراجعین  
سال  به بیمارستان  ۳۸ درصد  کاسته 
شده است . ومیزان مرگ  این بیماران 
کاهش  درصد    ۱2 تا  روز    ۳0 از  پس 
مزبور  گزارش  همینطور   . است  یافته 
حاکی است مدت بستری بودن  بیماران 
سکته ای  و احتمال سکته مجدد آنها 
هنوز  .بااینهمه  است  یافته  کاهش  نیز 
بیماری قلبی درآمریکا  درصدراست و 
از هرچهارنفری که فوت می کنند یک 

مورد آن بیمار قلبی است .

قلبی   بیماریهای  کاهش  ازدالیل  یکی 
پرداختن به ورزش است که درسالهای 

اخیر  پیشرفت زیادی داشته است .

سویا بین چیست؟
که  دار  ساقه  است   گیاهی  سویابین 
گاهی بلندی آن به دومتر میرسد. این 
خشک  زمینهای   ددر  تواند  می  گیاه 
کند.  رشد  وآفتابی   گرم   مناطق  و 
گلهای این گیاه بدون نیاز به  حشرات 
بارور کنند..  توانند خودرا  باد می  یا  و 
گیاه ازخانواده حبوبات است  و در هر 

پوسته از میوه آن ۴ دانه سویا قراردارد 
. سویابین ارزان ترین وغنی ترین منبع 
ازآن  که  است  گیاهی  پروتئین  تآمین 
روغن سویا می گیرند و در بسیاری از 
میرسد. مصرف  به  شیمیایی  تولیدات 

در  بویژه  توفو   بصورت  را  آن  گاهی 
شود  می  مصرف  خاورمیانه  کشورهای 
. اما می توان آن ذرا مانند سیزی های 
دیگر درساالد مصرف کرد.هزاران سال 
گیاه  این  از خواص  ها  است که شرقی 
اما  دارند  آگاهی  آن  خوراکی  وموارد 
خواص  به  پیش  سال  از250  ها  غربی 

خوراکی ودرمانی آن پی بردند.

زبان مارها
چرا مارها زبانشان دوشاخه است؟ 

دو به  زبانشان  نوک  خزندگان  اکثر 

همانطورکه   . شود  می  تقسیم  شاخه  
دوچشم  دیدن  برای  باید  انسان 
بهتر  شنیدن  یابرای  و  باشد  داشته 
ازدوگوش  برخوردارباشد مارها وبعضی 
به دو  زبانشان  از خزندگان دیگر نوک 
بتوانند   بهتر  تا  تبدیل می شود  شاخه 
نوع و جهت هربو را تشخیص دهند با 
طعمه  به  که  بو  نوع  و  محل   تشخیص 
دارد   اختصاص  مار   موردعالقه  های 
این خزنده به آسانی می تواند به محلی 
که طعمه اش  درآنجاست حمله ببرد و 

وآن را شکار کند.. 

مربای  انگورفرنگی
gooseberry که بفارسی انگورفرنگی

ترجمه شده است  میوه ای است بسیار 
سودمند که در غرب بیشتر مورد 

استفاده است و بویژه در خوراکی های 
هم  آن  مربای  و  میرود  بکار  مختلف   
بسیار خوشمزه و مفید است . اما بااینکه 
است  رنگ  سبز  انگورفرنگی  خود 
چرا؟  شود   می  رنگ  قرمز  آن  مربای 
دلیل آن وجود رنگ دانه های قرمز در 
این میوه است که انتوسیانین نام دارد. 
ها  میوه  از  دربسیاری  رنگدانه  این 
وجوددارد ومی تواند به آنها رنگ قرمز 
پخته  انگورفرنگی  مربای  وقتی  بدهد. 
می شود  ماده انتوسیانین حرارت می 
بیند و وباشکری که در میوه وجوددارد 
هایی  یون  وهمچنین  می شود  ترکیب 
مواد  محتوی  فلزی   ظرف  توسط   که 
و  آمیزد  درمی  شود  می  آزاد  مربا  

اسیدی   خاصیت   تنها  نه  درنتیجه  
افزایش  می دهد بلکه  انتو سیانین را 
دچار  نیز  را  آن  الکترونی  ساختمان 
آن  رنگ  ودرنتیجه  کند  می  تغییراتی 

بصورت قرمز در می آید. 

معو معو ی گربه ها

کنند  می  معو  بیکدیگر  ها  گربه  بچه 
اما گربه های بزرگتر فقط برای انسانها 
امر آن  این  0  دلیل  معو معومی کنند. 
در می  ها  گربه  که درحین رشد  است 
یابند که ما انسانها به معتو معوی آنها  
پاسخ می دهیم .گربه ها وقتی گرسنه 
می شوند ویا زمانی که نیازدارند برای 
بااین  بروندو  بیرون  ازاتاق  ادرارکردن 
بخود  آدمهارا  توجه  خواهند  می  عمل 
انسان معو معو می  جلب کنند.دربرابر 
کنند. گاهی نیز گربه های بزرگ بدون 

دلیل معو معو می کنند.

قدرت دید ما
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موضوع پرستو در جمهوری اسالمی چیست 
ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از مجری بی بی سی اخراج شد

مهره شطرنج ۹00 ساله حراج می شود

امام جمعه و همکاری با قاچاقچیان تظاهرات علیه اسالمگرایی درآلمان

سفرترامپ به بریتانیا

بی بی سی یک مجری را که برای 
اشاره به نوزاد خانواده سلطنتی 
میمون  یک  عکس  بریتانیا، 

منتشر کرده بود، اخراج کرد.
بیکر،  دانی   رویترز،  گزارش  به 
تصویری   5 بی بی سی  مجری 
انسان  لباس  که  میمون  یک  از 
منتشر  را  بود  کرده  تن  بر 
»نوزاد  نوشت:  آن  زیر  و  کرد 
خارج  بیمارستان  از  سلطنتی 
در صفحه  بعد  او ساعاتی  شد.« 

اینستاگرام خود نوشت: »همین 
االن اخراج شدم.«

هری،  شاهزاده  همسر  مگن، 
اولیه  در ساعات  را  فرزند خود 
روز دوشنبه ۳ می 20۱۹ به دنیا 
آورد. مگان و هاری نام آرچی را 
برای فرزند خود برگزیدند. این 
نوزاد به دلیل اینکه اولین عضو 
تاریخ خاندان سلطنتی بریتانیا 
است که دو نژاد مختلف دارد، از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است.

تظاهرات راستگرایان افراطی در شهر مونشن گالدباخ واقع در ایالت 
نورد راین وست فالن آلمان. این تظاهرات را ائتالف »مونشن گالدباخ 

بپاخیز« علیه »اسالمیزه شدن آلمان« برپا کرده بود.)عکس زیر(

تصمیم جدیدوشوک آور چیست؟
امیرعبداللهیان  حسین 
مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
ایران در امور بین الملل در یک 
را  سعودی  عربستان  توئیت 
تهدید کرد که اگر »همراهی« 
علیه  تحریم ها  در  آمریکا  با 

باید  نکند،  متوقف  را  ایران 
و  جدید  »تصمیم  منتظر 

شوک آور تهران« باشد.
اسالمی  جمهوری  مقام  این 
هیچ توضیحی درباره »تصمیم 

شوک آور« نداده است.

مهره  شود  می  بینی  پیش 
 ۱۹۶۴ سال  در  که  شطرنجی 
به قیمت 5 پوند در اسکاتلند 
قیمت  به  حاال  شد،  خریداری 
باالی ۱ میلیون دالر به فروش رود.
این مهره که به مدت 55 سال 
در کشویی نگهداری می شد، 
و  دارد  نام  واردر«  »لوئیس 
یکی از مشهورترین مهره های 

شطرنج دنیا است.
مهره   ۹۳  ،۱۸۳۱ سال  در 
لوئیس  جزیره  در  »لوئیس« 
اسکاتلند پیدا شدند که چهار 
رخ و یک اسب از این مجموعه 
هرگز پیدا نشد. مهره به حراج 
این  از  یکی  شده،  گذاشته 

مهره های گم شده است.
ها  مهره  این  شود  می  گفته 

در  دوازدهم  قرن  اواخر  در 
تروندهایم نروژ ساخته شدند.

آن  تای   ۸2 مهره،   ۹۳ این  از 
در موزه بریتانیا نگهداری می 
موزه  در  نیز  مهره   ۱۱ و  شود 
ادینبورگ  در  اسکاتلند  ملی 

هستند.
آن  به  که  شده  پیدا  مهره 
با  برابر  گویند  می  »واردر« 
است  در شطرنج مدرن  »رخ« 
که در دست راستش شمشیر 

و در دست چپش سپر دارد.
مهره  این  ژوئیه،  ماه  دوم  روز 
زیر  ساتبی  حراجخانه  در 
این  و  رود  می  حراج  چکش 
که  بود  خواهد  باری  نخستین 
یک مهره شطرنج »لوئیس« به 

فروش گذاشته می شود.

که  واژه ای  »پرستو«  ها:  رسانه 
سیاسی  ادبیات  در  این  از  پیش 
روزها  این  داشته،  سابقه  ایران 
است.  شده  نیز  رسانه ها  وارد 
کار  به  زنانی  درباره  پرستو  واژه 
می رود که نهادهای امنیتی بر سر 
سیاسی،  چهره های  مقامات،  راه 
و  حکومت  مخالفان  و  منتقدان 
قرار  خارجی  دیپلمات های  حتی 
می دهند تا برای آنان پرونده سازی 

کنند.
از  برخی  حذف  شایعه  هرچند 
از  استفاده  با  سیاسی  فعاالن 
داشته،  سابقه  پرستوها«  »پروژه 
به  نجفی  محمدعلی  پرونده  اما 
میترا  دومش،  همسر  قتل  اتهام 
استاد، این عبارت را بر سر زبان ها 

انداخته است.
اصالح طلب  چهره های  از  تعدادی 
مجلس  نماینده  مطهری،  علی  و 
را  استاد  میترا  اسالمی،  شورای 
بوده  »پرستو«  که  کرده اند  متهم 

است.
غالمحسین  و  استاد  میترا  برادر 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، 
با  استاد  میترا  ارتباط  اتهام  اما 
کرده اند.  رد  را  امنیتی  نهادهای 
های  شبکه  کاربران  از  برخی 
این  کردن  مطرح  نیز  اجتماعی 
حمایت  برای  توجیهی  را  موضوع 

از نجفی دانسته اند.

تبریزی،  موسوی  حسین 
عطاء اهلل  معادیخواه،  عبدالمجید 
جنتی  علی  و  مهاجرانی 
سیاسی  های  چهره  شاخص ترین 
شدن   مطرح  دلیل  به  که  بوده اند 
رابطه شان با زنان از سیاست حذف 

و یا به حاشیه رفته اند.
پرونده ها  این  از  برخی  درباره 
جنتی،  و  مهاجرانی  جمله  از 
درباره  گزارش هایی  و  گمانه زنی ها 
این  در  اطالعاتی  نهادهای  نقش 
اتفاق منتشر شده است و برخی از 
گفته اند  آن سخن  از  هم  رسانه ها 
موضوع  این  به  آنان  خود  اما 

واکنشی نشان نداده اند.
خاص  دلیل  به  نیز  موارد  اکثر  در 
بودن این پرونده ها، گمانه زنی ها از 
سوی نهادهای رسمی یا خود افراد 

تائید نمی شود.
این باره  در  برخی  حال  این  با 
جمله  از  گفته اند.  سخن  صریح تر 
که  بود  گفته  عبادی  شیرین 
این  از  اطالعات  وزارت  ماموران 
طریق برای شوهرش پرونده سازی 
و او را وادار به مصاحبه تلویزیونی 

کرده اند.
مهرانگیز کار نیز از پروژه مشابهی 
پورزند  سیامک  همسرش  برای 
اطالعاتی  که  را  »خانمی  که  گفته 
بود سر راهش گذاشتند« و برایش 

پرونده اخالقی درست کردند.

دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا 
رئیس  بعنوان  بار  دومین  برای 
بار  نخستین  وبرای  جمهوری 
الیزابت  ملکه  رسمی  دعوت  به 
ومورد  کرد.   مسافرت  لندن  به 
بریتانیا  مقامات  باشکوه  استقبال 
انگلستان  سلطنتی  وخانواده 

قرارگرفت . ترامپ که همسرش ،
دختر ودامادش وچندتن از اعضای 

اورا همراهی می کنند  کابینه اش 
یک  در  ژوئن    ۴ شنبه  سه  روز 
می  ترزا  با  مطبوعاتی  مصاحبه 
نخست وزیر بریتانیا شرکت کرد . 
در  ترامپ  آقای  کنفرانس  دراین 
سخنانی گفت که بریتانیا و آمریکا 
مصمم هستند مطمئن شوند ایران 
نخواهد رسید و  به بمب هسته ای 

از تروریسم حمایت نمی کند.

امام  فرانسه  در  BBC:دادگاهی 
جماعت مسجدی را به جرم کمک 
کانال  از  عبور  برای  مهاجران  به 
مانش با قایق های بادی به دو سال 

زندان محکوم کرده است.
این مرد ۳۹ ساله ایرانی متهم بود 
که در چندین مورد عبور مهاجران 
را  بریتانیا  به  فرانسه  شمال  از 

ترتیب داده است.
در  که  مرد 2۹ ساله سنگالی  یک 
رفت  می  عبادت  به  مسجد  همان 
ماه   ۹ به  ارتباط  همین  در  هم 
بازدید  از حق  محرومیت  و  زندان 
در  پا-دو-کاله«  و  »نور  منطقه  از 

شمال فرانسه محکوم شد.
رسانه  که  مسجد  جماعت  امام 
اند  برده  نام  او  از  فرانسوی  های 

او  نام  ازبردن  سی  بی  بی  )ولی 
شنیدن  با  است(  کرده  خودداری 

حکم مجازات غش کرد.
فیگارو  ال  فرانسوی  روزنامه 
مرد  دو  این  که  دهد  می  گزارش 
به  آوریل  ماه  در  بازداشت  از  پس 
قایق  هفت  یا  شش  ارائه  و  تهیه 

کوچک اذعان کرده بودند.
مارس  ماه  اواخر  تحقیقات  این 
های  جلیقه  که  زمانی  شد  شروع 
نجات و یک قایق بادی در ساحلی 

در شمال فرانسه پیدا شد.
جماعت  امام  دادستانی،  گفته  به 
قاچاقچی  های  گروه  با  مسجد 
سازمان یافته در تماس بود و برای 
می  داللی«  »حق  قایق  هر  فروش 

گرفت.
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دکترهمایون آرام- نیویورک

تحرک جسمی 

تحرک   که  است   داده  نشان  مطالعات 
جسمی توانایی عضالت  بدن را  درمصرف  
چربی ها برای تولید  انرژی  افزایش داده  
وبه سالمت قلب کمک می کند. کاهش 
کند  می  تر   سبک  را  قلب  کار   ، وزن 
وارد  به قلب  وبدینگونه  فشار کمتری  

می شود.
روز  پنج   ، ورزش  دقیقه   ۳0 پزشکان  
یا   ، شنا   ، رفتن   راه  مانند  درهفته  

دوچرخه سواری را توصیه می کنند.

کلسترول خون

دونوع اصلی کلسترول دربدن تولید می 
گردد.: کلسترول  بد )LDL( و کلسترول 
خوب )HDL( . میزان  متعادل  کلسترول 
خون  بین 200 تا 2۳۹ میلی گرم در دسی 
لیتر می باشد  رقم باالتر  از ۱۴0  میلی 
افزایش کلسترول  لیتر   گرم  در دسی 
کلسترول   ازدیاد  میگردد.  محسوب  
از جمله  سبب بسته شدن  شریان ها  

شریان های قلب و مغز می گردد.

رژیم غذایی
و  شکر   ، قرمز   گوشت  کردن   محدود 
غذاهای چرب ، ومصرف  بیشتر پروتئین 
ها  همراه با میوه ها وسبزی ها  وغذاهای  
دانه کامل )Whole Grain(  نقش بسیار  
مواد  باشند.  می  دارا  را  قلب  درسالمت 
دانه  غذاهای   در  که    )Fiber( لیفی 
کامل  وجوددارند به کنترل وزن  کمک 

می کنند.
تنها یک روز اجتناب  از خوردن گوشت 

قرمز  برای سالمت  قلب مؤثر است .

میزان فشارخون
که  است  فشاری  از  عبارت  فشارخون 
خون  خارج شده از قلب به جدار رگها 
درصد   50 تقریب   به   . آورد  می  وارد  
فشار  دچار  متحده    درایاالت  بالغین  

خون می باشند.
دانشمندان  افزایش فشارخون  را » مرگ 
آورخاموش« )Silent killer(  نامیده اند. 
نامعلومی   بمدت  بیمار   که  روی   ازاین 
احساس ناراحتی  نکرده  وازخود عالئمی  

نشان  نمی دهد.
بدون درمان  ، بیماری فشارخون سبب  
اصلس حمله قلبی ، سکته، نارسایی  قلب 

و بیماری ُکلیه  می باشد.
فشارخون 0 ۱۳0/۸ میلی لیتر جیوه  )۱۳0 
است(  دیاستولیک   ۸0 و  سیستولیک 

فشار خون طبیعی محسوب میگردد.
کاهش  مصرف نمک  برای پیشگیری  

ودرمان  فشارخون  دارای اهمیت بسیار  
آمریکا   قلب  بیماریهای  انجمن   . است 
حداکثر ۱500 میلی گرم  ) دذوسوم قاشق 
می  توصیه  را  درروز  نمک  مرباخوری( 

کند.
پائین   برای  مؤثری   عامل  پتاسیم 
آید.  می  بشمار  خون   فشار  آوردن 
میتوان   الزم   باندازه  پتاسیم   بامصرف 
کاهش  را   مقدارداروهای ضدفشارخون 
همچنین   غذاها  پتاسیم   افزایش  داد. 
خون  سدیم   میزان  آوردن   درپائین 
مؤثر  است . پتاسیم  دربسیاری  از میوه 
زمینی   سیب  بخصوص   وسبزیجات  ها 
 ، اسفناج   ، موز  لوبیا،  انواع   ، )باپوست( 
آووکادو ، آب پرتقال  وماست کم چربی  

وجوددارد.
مقدارضروری  پتاسیم  برای سالمت بدن  ،

 ۶00 واحد درروز میباشد.

سرعت ضربان های قلب

تعداد  طبیعی ضربان های قلب  درحال 
استراحت  ۶0 تا ۱00 ضربان دردقیقه است

نشانه   ها   ضربان  تعداد  کمتربودن  
ناشی  مرگ   وخطر  است  قلب  سالمت 
بطور  را کمتر می کند.   قلبی  ازبیماری 
مثال  ضربان های قلب  ورزشکاران  غالبًا 
کندتراست  زیرا از سالمت بیشتر بهره 
مند هستند. بعضی داروهای  ضد فشار  
خون مانند  )Beta-Blocker(  ها ازجمله 
را  قلب   های  ضربان    )Metoprolol(
کندتر می کنند . تعداد  ضربانهای قلب  

سالمندان  کمتراز  جوانان است .
یک مطالعه برروی 2۹ هزار نفر  که گزارش  

 )JAMA(  آن در مجله پزشکی آمریکا
بچاپ  رسید نشان داد  که سریع تربودن  
ضربان های قلب بمدت ۱0 سال  با ازدیاد  

خطر مرگ همراه می باشد.
عواملی مانند  فشارروحی ، هورمون ها ، 
درتغییر تعداد ضربانها  ی قلب  دردقیقه 

مؤثر می باشند. 
باگذشت زمان ،  کارزیاده از اندازه  قلب ،

 سبب ضخیم ترشدن  عضله قلب  شده  
قلبی  نارسایی  به  منجر  است   وممکن 

شود.

میزان  قندخون
بطور طبیعی  میزان قندخون  بسته به 
صرف  هنگام  و  غذا  نوع   ، روز  ساعات 
غذا  نوسان می کند. بدین سبب آزمایش 

قندخون صبح  ناشتا انجام می گیرد.
تراز   پائین  قندخون   آل   ایده  میزان 
یکصد میلی گرم در دسی لیتر می باشد. 
عدم توانایی بدن درتنظیم قندخون  از 

مشخصات اصلی بیماری قند است . غذا 
دردستگاه گوارش به قند مبدل می گردد

ی  غده  توسط  که  انسولین   هورمون 
درانتقال  شود    می  ترشح  پانکراس  
دارد.  نقش  بدن   سلولهای  به  قندخون 
بیماری قند  هنگامی  بروز می کند  که 
میزان قند خون  زیاده ازحد معمول است  
نمی  تولید  انسولین  کافی   مقدار  وبدن 
کند. ویا اینکه سلولهای بدن  به انسولین  

مقاوم می شوند.
آزمایش اصلی برای تشخیص بیماری قند  
ودرمان آن  تعیینA1C  خون است .  این 
آزمایش میانگین قندخون  رادرطی ۳ماه 
 5/۷  A1Cمعین می کند. میزان طبیعی

درصسد می باشد.  

 D ویتامین
ویتامین D  اهمیت بسیار درسالمت  بدن 

مادارد. بسیاری مطالعات دامنه دار   ، 
ویتامین   این  مصرف  افزایش  رابطه  
بیماری   ، قلب   خطربیماری  راباکاهش  
 . است  داده  نشان  سرطان   وبروز  قند 
درآنهایی که  میزان ویتامین  D بدنشان  
بیماریهای  بروز  خطر  است   بیشترین 
قلبی  وبیماری قند درآنها  کمترین است .

برروی   پژوهش   50 از  جدیدی  بررسی 
 ۸00 روزانه  که  بالغ  نفرافراد   ۹۴۱۴۸
رسانده  بمصرف   D  ۳ ویتامین   واحد  
بودند  آشکارساخت  خطر مرگ  درآنها  
 D 2 ۶ درصد  کاهش یافته بود. ویتامین

وسایر انواع ویتامین D  فاقد اثر بودند.0
ازویتامین   سرشار  غذاهای  مصرف  با 
، تخم مرغ وقارچ  آزاد   مانند ماهی   D
شیتک  )Shitake( نیازی به مکمل های  
ویتامین  D نمی باشد. ولی افراد  میان 
سال ، چاق ودارای پوست  تیره که بیشتر  
درمعرض خطر کمبود ویتامین  D هستند  

به مکمل های ویتامین D  نیاز دارند.
سیریو   و   تقال   پر  آب  توفو،   ، شیر 
به آنها  اضافه   Dدرصورتی که ویتامین

شده باشد اثر بخش می باشند.
افراد باالی سن  ۷0 سال به ۸00 واحد بین 

المللی ویتامین  D درروز نیاز دارند.

گشتی ردمیان کتابها

یادی ازسیدابوالقاسم انجوی شیرازی

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

ازسیددارد.  ای  خاطره  عنایت   محمود 
او می نویسد: وقتی انتشار مجله نگین  
به  زندگیم  چندروزی  تا  شد   موقوف 
مهمان  جایی  در  شبی  بود.  عادی  روال 
بودم ودیروقت به خانه  برگشتم . صبح 
اول وقت دیدم  کسی زنگ میزند ، یکی 
ازدوستان بود  با تعجب گفت : تودرخانه 
ات هستی ؟ گفتم توقع داشتی کجا باشم 
؟ گفت دیشب  ترا درتلویزیون  احضار 
)سعیدی  صنعان   شیخ  قضیه  کردند. 
اولش  بود.  پیداکرده  ذیل  سیرجانی(  
مایه آمده  برایم  نگاران   ازروزنامه  یکی 
بود  . نویسنده اش را بعداً شناختم . آدم 
نیک  خیمی بود  که قبالً  بامحمدحسین 
وبعد   . داشت  همکاری  نژاد   میمندی 
انقالبی شد. درمقاله اش هم  سنگ تمام 
اورا   مطلب  عین  رادیو    . بود  گذاشته 
بعدازظهر قرائت کرده بود . من روز بعد  
جوابی نوشتم . خودم شخصاً  به دفتر آن 
روزنامه بردم . مقاله را چاپ نکردند وحاال 

احضارهم شده  بودم .
کسی گفت  خانه ات نمان .  گفتم کجا 
بروم ؟ من نه با  دسته ای مربوط هستم  
ونه جز خانه ام  جایی دارم . بااین حال  
بعد دیدم  درخانه ام قرار نمی گیرم . به 
سرم زد  که به یک طرف  بروم بیرون . 
آمدم  وبا ماشین  بطرف تجریش  رفتم 
خبر  دیدم  خریدم  صبح  روزنامه  یک   .
مربوط  به وضع مجله  را چاپ کرده است 
. اینطور وقت ها  ، آدم مثل  جذامی ها 
مبارز   دوست  دو  بیکی  ابتدا  شود.  می 
تلفن کردم  . دیدم  آنها  ترسیده بودند  
وخودشان را باخته اند. بعد  به خانه  یک 
. هنوز  خبر به  دوست غیر مبارز رفتم 
که  ساعتی  یک  بود.  نرسیده  گوشش 
اتاق   بیرون  از  خانمش  دیدم   نشستم 
فقط   . وبرگشت  رفت  میزند.  صدایش 
گفت  عجب کربالیی  شد و چیز دیگری 
نگفت . منهم هیچ چیز  نگفتم . فهمیدم  
خبر به گوشش  رسیده است . حس کردم  
وکاله  کفش   . وبروم  نمانم  است   بهتر 
کردم  وراه افتادم  ونمی دانستم  کجابروم 
که به یاد سید)انجوی( افتادم . ولی به او 
هم  باید قبالً تلفن می کردم . همینکه  
شماره اش را گرفتم  وگوشی رابرداشت  ، 
چنانکه گویی  منتظر من است  گفت : 

کجایی؟ پاشو بیا اینجا.

مردانگی  این  حدهم   درهمین  حتی 
ها  ماست  میکردوهمه  کسی   کمتر  را 
اش  بخانه  وقتی  بودند.  کرده  کیسه  را 
رسیدم دِر خانه اش نیمه بازبود. درراکه 
روی  کوچکش  درحیاط  دیدم  بازکردم 
است  نشسته  من   انتظار  به  سکویی 
ودررا مخصوصاً باز گذاشته است که من 
بیرون معطل  نشوم  که کسی مر ا ببیند. 

تامرادید  گفت  دررا ببندو بیا تو.
حدود2 هفته  درخانه او ماندم  درآن خانه  
غیرازاو  ، خواهرزاده اش  باشوهروفرزند 
او زندگی میکردند. شهسواری آن موقع 
سی ساله بود  که باسید  همدم وهم خانه  
بود. سید به او می گفت  » شازده«  ومن 
لفکر میکردم  واقعاً  نسبت شاهزادگی 
دارد وبعضی روزها  من وسید وشهسواری  
با ماشینم  اینطرف وآنطرف  می رفتیم . 

علی دشتی هنوز  زنده بود  وتازه اززندان  
نفری  سه  ازروزها   یکی  بود.  آزادشده 
بعداز  باألخره    ... زدیم  او  به  هم  سری 
باوجود   بودم   که مهمان سید  دوهفته  
آمد...  سر  ام  حوصله  هایش   محبت 
عمر  نویسد:  می  خویی   زریاب  عباس 
انجوی  درراه  جمع وتدوین  فرهنگ ملی  
وعامه مردم  ایران که یکی ازفرهنگ های  
غنی اقوام جهان است  سپری شد  واین 
درنتیجه  عشق مفرط او  به مردم  وآداب 
وسنن  مملکت خودبود. سنن اجتماعی  
وآداب واعتقادات  عامه مردم  نمایانگر  
روحیات  ونفسانیات  یک قوم است  که 
عامه  مردم   شناخت  بی  آن   شناخت 
وشناساننده   بنیانگذار    . نیست  ممکن 
این معنی درایران  درابتدا صادق هدایت  
بود که درمقاالتی چند  اهمیت این معنی  

رابه اهل قلم  ونویسندگان  گوشزد کرد  
. پس ازاو کسی که  بار عظیم این  عمل 
را بدوش کشید  ، همین  دوست باارزش  
وانسان دوست  ، سیدابوالقاسم  انجوی 
ازامکاناتی   بااستفاده   او  بود.  شیرازی 
اشت   گذ  دراختیاراو  وقت   رادیوی  که 
این  افراد  ترین   دوردست  با  توانست  
مملکت  تماس بگیرد  وآنهارا  برسرشوق 
آَوَرد که معتقدات و سنن  شهر و قصبه 
اشیاء  وگاهی   بنویسند  او  برای  خودرا  
وابزاری  رادراین باب  برای او بفرستند 
. او  با پشتکاری  وسیع ودانشی  عمیق  
وجاذبه روحی  شدید  وصدای گیرا  ونفس 
گیر خود  این کاررا ادامه داد... روزی که  
شود   ها  دوستی  به  بدل  ها   دشمنی 
ورحمت جای  شدت را بگیرد  وعشق بر 
کینه  وبُغض  غالب شود  ، همان روزی  
ابوالقاسم  سید   عمل  که  بود   خواهد 
انجوی شیرازی  باتمام  حسادت  ومزایای 
آن  ظاهرشود، همان وقت است  که مردم  
شناسان  واصحاب فولکلور  ودوستداران 
روانشناسی   « وپیروان   عامه   فرهنگ 
عمیق«  دراهمیت  کاراو  مقاالت  وکتابها 
خواهند نوشت ومجسمه ی اورا  برموزه  
پدرفرهنگ   « بعنوان   شناسی   مردم 

عامه« نصب خواهند کرد.
ابوالقاسم انجوی شیرازی  ، نجوا )۱۳00-

 ، مردم  فرهنگ  متخصص    )۱۳۷2
پژوهشگر  ، ادیب  ، نویسنده  وروزنامه 
آخرین   از   یکی  بعنوان   ازاو  بود   نگار 
اند.نام  نیز یاد کرده  سیماهای شجاعان 
وی  ازنام گنجینه  فرهنگ مردم ایران  
که اودرطول  چندین ده سال  اززندگی 
پربرکت خود  به پایه گذاری آن  همت 
گماشت  وبه شایستگی تمام  از عهده آن 

برآمد جدایی ناپذیراست .
انجوی  درمرکز » فرهنگ مردم«  آنچه 
انجام داد  هنوز تکرار  نشده است . حجم 
کار ، دقت وانضباط  او حیرت انگیز بود. 
فارسی  وزبان  ایران   تافرهنگ  کاراو  

هست  خواهد ماند.
از جلدششم پژوهشگران معاصر سفحه 

5۴0 ببعد چاپ اول ۱۳۸2 
منزل انجوی درتهران به موزه تبدیل شده 

است .

عوامل مؤثر دربروز فشارخون
» راه کارهایی برای محافظت ازقلب«
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گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

     دکتر سیمین ملک افضلی

آشنائی با طب سنتی ایران

ـجراح پنجه  طالیی

همانطوریکه با نزدیک شدن ایام عید 
مردم  خانه تکانی می کردند ، دیپلمات 
پیشرفته   درکشورهای  که  هایی 
جهان خدمت می کنند  ماه های آخر  
پایان مأموریت سیاسی  خود تصمیم 
می گیرند  به سرووضع خود برسند  
گذرد   می  وسالی  آنان  سن  از  واگر 
دربیمارستان  یا نزد  پزشک  ) چک 

آپ( نمایند.
این قبیل آزمایشات  که در کشورهای  
متمدن ضروری  بوده واثر مثبت  دارد، 
ودرحال  سوم  جهان  درکشورهای 
توسعه  چندان قابل  اطمینان نیست 
کمااینکه درآن سالها بالیی که برسر 
یکی از همکاران ما دراستانبول آمد 

خواندنی است :
همسرش می گوید  برویم پولیپ  های 
بینی ترا  دربیمارستان  عمل کنند  تا 
 . نکنی  خور  خور  اینقدر  ها   شب 
نمی  خانم   به  زورش  که  همکارما 
رسید می گوید خانم  سن وسالی  از 
من می گذرد  ویک عمر  بااین دماغ 
لعنتی ساخته ام .وتو با خورخور من 
ازسرم  دست   ، ای  کرده  عادت  هم 
واورا  کند   نمی  قبول  خانم  بردار. 
دربیمارستان  استانبول بستری می 
کنند. بیمار تقاضا می کند  بجای بی 
هوشی  موضعی اورا درست وحسابی  
بی هوش کنند. همه چیز بخوبی پیش 
می رود  تااینکه چندساعت  قبل از 
عمل  خانم از حسابداری  بیمارستان 
را می پرسد.  هزینه  عمل جراحی  
هزار  گوید   می  مربوطه   متصدی 

ودویست لیره ترک .
 اینک به گفتگوی  همسر بیمار  که 
بستری است  با  مسئول حسابداری 

بیمارستان توجه کنید:
- کاچ پارا؟  چند میشه ؟

- بین ایکی یوز لیرا- هزارودویست 

لیره 
- بیز کارداش - ما دوست شماهستیم .

- پارا آز - وپول نداریم .
لیره   هشتصد   - سکزیوزوریورم 

میدهم .
متصدی مربوطه به لیستی که بهای 
هرعمل  جراحی را  نوشته نگاه می 

کند ومیگوید:
- اِوت - باشه.

یک ساعت بعد  بجای اینکه پولیپ  
های بینی همکار بیچاره ما  را عمل 
کنند لوزتین اورا  در آوردند. ووقتی  
آوردند   بیرون  عمل   اتاق  از  اورا 
وبهوش آمد  گفت بجای  دماغ گلویم 

می سوزد.
تازه خانم فهمید  نرخ عمل بینی  ۱200 
لیره  ونرخ عمل لوزتین  هشتصد لیره 

است .!
دربیمارستان   وقتی  روز   آن  عصر 
بدیدن او رفتم  گفتم  راه گلو ودماغ  
یکی است  حتماً خورخور  کردن تو از 
گلو بوده .  خدارا شکر کن  که خانم 
نگفت  500 لیره ، چون آنوقت  جای 

دیگرت را عمل می کردند!
بجای  عمل   این  اگر  است   بدیهی 
بود   افتاده  اتفاق  آمریکا  در  ترکیه  
بیمارستان وپزشک  جراح ، متخصص 
می  سو  حسابداررا  و   ، بیهوشی  
که  دالری  میلیون  چند  با  و  کردند. 
عاید  خانواده همکار ما می شد  نو 
نوار می شدند و خانم از خورخور  آقا 

دیگر گله نداشت .

مش محمد رداپر  یس

 ، گریان  مردی   روزی   بخاطردارم 
رنجور  وبیماروپریشان  به کنسولگری 
ازاینکه  پس  کرد.  مراجعه  درپاریس 
میزم  روی  همیشه   که  آبی   لیوان 
تر  تعارف کردم  که گلویی  باو  بود  
:آقا سه روز است که من  کند گفت 

هتلم را گم کرده ام . تمام این شهر 
 ، ام   گذاشته  پا  زیر  را  شده  خراب 
زبان نمیدانم  بیچاره شده ام . پاهایم  

راببینید  که غرق خون است .
 پرسیدم  اسم   هتل شما چیست؟
گفت : یادم نیست  ودرحالیکه  زارزار 
گریه می کرد  وسرش را به دیوار  می 

کوبید  گفت:
 همه  رفقای ما آمدند  پاریس یک  
پژو خریدند و برگشتند  وعکسی را 
که کنار برج ایفل  انداخته بودند نشان 
می دادند  وبه ما فخر  می فروختند  
ماهم  آمدیم که  سیروسیاحت کنیم  
هتل  به  تا  من  شد.  آجر  نانمان  که 
تا  برداشتم  که  را  رسیدم  دوربینم 
آفتاب غروب نکرده  درکنار برج ایفل  

عکس بردارم 0
 آقا از هتل ما برج ایفل دیده می شد.

گفتم : برج ایفل  از بیست کیلومتری 
پاریس هم  دیده می شود. 

پرسیدم : شمادرایران چه می کردید؟
گفت: دربابل  زنبوری اجاره  میدهم .

گفتم : زنبوری چیه ؟
گفت : چراغ زنبوری . صدتادارم  

درمجالس عروسی  ، عزاداری  کرایه 
می دهم .

 پرسیدم : درهتلی که رفتی قرارشد  
شبی چند کرایه بدهی ؟

گفت :آقا هتل مابی ستاره است .شبی
شصت فرانک .مثل مسافرخانه های 

تهران است .
کیانوف   ومادام   اولو  مادام  وقتی 
گفتند  کنسولگری   های  منشی 
درپاریس  بیش ازهزارمسافرخانه  بی 
نبود   این  جز  ای  چاره  است   ستاره 
رادربیمارستانی  آقا  پاهای  اول  که 
پانسمان کنیم  وروز بعد بایک  )لسه  

پاسه(  روانه ایرانش کنیم .
درنیویورک   اسمال  ماجرای   بعداز   

چشممان به  جمال این آقاروشن !
خدا به خودش وما رحم کرد  که فقط 
عکس یادگاری  برنداشت چون  اگر 
باال  ایفل  ازبرج  واحوال  حال  آن  با 
به  باال خودرا  ازآن  مسلماً   میرفت  
زمین  پرتاب می کرد ونامش درردیف  
آن  تا  که  فردی  یکصدوپنجاهمین  
ایفل  خودکشی  برج  بوسیله  زمان  
کرده بود  درلوحه مربوطه ثبت می شد.

   

نوشتار  در  گذشته  مباحث  ادامه  در 
اخیر به یکی از اصلی ترین اصول شش 
خوردنی   ، سالم  زندگی  ضروری  گانه 
زیادی  اهمیت  از  هاکه  وآشامیدنی  ها 
هستند،  برخوردار  سالمت  حفظ  برای 
برخالف  که  بدانیم  وباید  پردازیم  می 
سایر اصول ضروری زندگی سالم )مانند 
تغییرات فصلی ،درجه حرارت ومحیط (

که خارج از اراده وخواست ما می باشند ، 
اصل مصرف غذا واشامیدنی ها کامال قابل 

برنامه ریزی وکنترل است .
است  تولید چهار خلط  ماده خام   ، غذا 
بنابراین کیفیت  وکمیت غذای مصرفی بر 
روی اخالط تولیدشده ودر نهایت تعادل 

بدن و  سالمتی اثر مستقیم دارد.
گرچه بسیاری از بیماری ها به علت عدم 
توجه مردم به تغذیه سالم و روش زندگی 
است ،متاسفانه در مورد آموزش آن توجه 
سالم  تغذیه  آموزش   . ندارد  وجود  الزم 
می تواند یک ابزار مهم وکم هزینه برای 
پزشکان  و  باشد  سالمتی  به  دستیابی 
باعلم به آن وکاربرد وآموزش روش های 
تغذ یه سالم قادر هستند به بیماران کمک 
شایان توجه کرده وبا برنامه غذایی سالم 
براساس مزاج فرد به مقدار قابل توجهی 
کرده  اخالط  وایجاد  تولید  در  تعادل 
مهمی  نقش  سالمتی  در  آن  ومتعاقب 

داشته باشند.

مزاج غذاها وداروها:
باید  اخالط  در  تعادل  ایجاد  حفظ  برای 
به مزاج غذاها آشنا باشیم ،غذا ها ودارو 
نیز مانند بدن از ارکان چهارگانه تشکیل 
یافته اند  . غذاها وداروها نیز گرم یا سرد 
وتر یا خشک هستند.وهمانطوری که در 
انسان   ، است  شده  ذکر  قبلی  مقاالت 
 ، دموی  شامل  اصلی  مزاج  چهار  دارای 
وبرای  است  وسوداوی  صفراوی  بلغمی، 
فرد  ،هر  ژنتیکی  مزاج  در  تعادل  حفظ 
باید از غذاهای مناسب مزاج خویش بهره 
گیرد تا انرژی الزم برای کارکردبهتر اعضا 
بدن رادارا و بافت های بدن از تعادل خارج 
نشود. به طور مثال فرد صفراوی که مزاج 
گرم وخشک دارد باخوردن عسل وفلفل 
خشکی  آزاردهنده  دچارعالئم   گرمی 
پوست )خارش و...(وبیخوابی میشود در 
حالیکه با مصرف ماست وخیار وهنداونه 
که سرد وتر است به تعادل دست یافته 

 حال عمومی این فرد بهبود می یابد.

تفاوت رژیم غذایی در فصل 
های مختلف:

با توجه به مزاج فصول ، بهار )گرم وتر (
)سرد  وخشک(پاییز  )گرم  تابستان   
حکما   ) وتر  وخشک(وزمستان)سرد 
سالم  غذایی  رژیم  در  تغییراتی  معموال 
در  تعادل  ایجاد  برای  فصل  با  متناسب 
مزاج فرد در نظر می گرفتند .در فصل 
های گرم وخشک توصیه به استفاده از 
غذاهای سرد  رطوبت بخش میشود ،در 
حالیکه در فصل سرد بخصوص زمستان 
بیشتر  و...  وپسته  وبادام  عسل  مصرف 

مورد توجه است.

سردی  و  گرمی  تئوری 
غذاهاوداروها:

تئوری های مختلفی درباره ایجاد گرمی 
بعد از خوردن موادی مانند عسل ،خرما 
هندوانه  مصرف  بعداز  سردی  و..وایجاد 
این  از  برخی  به  که  و...ذکر شده  وخیار 

نظریات اشاره می شود.
بدن سیستم  به  غذایی  مواد  ورود  ۱-با 
عصبی خودکار تحت تاثیر قرار می گیرد 
سمپاتیک  سیستم  فعالیت  گرم  ،مواد 
می  پارا  سیستم  فعالیت  سرد  ومواد  را 

سمپاتیک را افزایش می دهد.
2- مواد غذایی با ورود به بدن سیستم 
قرار داده  تاثیر  را تحت  ریز  غدد درون 
ومواد گرم فعالیت غده تیرویید وترشح 
،ومواد  می دهد  افزایش  را  تیروکسین 
سرد فعالیت این غده را کاهش می دهد .

تولید  بدن  به  ورود  با  گرم  ۳-غذاهای 
افزایش  را  گوارشی  های  آنزیم  وترشح 
می دهند .می  دانیم تولید وترشح آنزیم 
تاثیر سیستم غدد  های گوارشی تحت 
می  تغییر  عصبی  ریزو  سیستم  درون 

کند .
معتقد  مصطفوی  دکتر  استاد  مرحوم 
سیستم  بدن  به  ورودغذا  با  که  بودند 
شده  شناخته  وخودکار  ارادی  عصبی 
وشناخته نشده ،همچنین سیستم غدد 
درون ریز شناخته شده وشناخته نشده 
تحت تاثیر قرار می گیرد.  موادی که کل 
فعالیت سیستم را باال میبرند گرم هستند 

پایین  را  سیستم  فعالیت  که  ی  ومواد 
میآورند سرد نامیده می شوند .

اصطالحات واهمیت غذا در 
طب سنتی :

سالمتی  حفظ  در  زیادی  اهمیت  غذاها 
بدن دارند  باید با توجه به تفاوت انسان ها 
در مزاج ،تفاوت در روش زندگی  وتغذیه 
باید مزاج شخصی را شناخته ،وبرای حفظ 
مدیریت  و  تدبیر  سالم  زندگی  و  تعادل  

مناسب را اعمال کرد.
غذاها از نظر حکما، عالوه بر تامین انرژی 
بدن  وساز  وسوخت  حرکت  برای  الزم 
اعضای  بدن  و  کل  بر  ها  بافت  ترمیم   و 
مختلف اثرات مثبت ومنفی از خود بجا 
تحت  را  فرد  وروان  وجسم  گذارند  می 
در  باید  وانسان  می دهند  قرار  تاثیر 
انتخاب آنچه میخورد  و می آشامد دقت 
کافی داشته تا تعادل مزاجی و نفسانی 
وی بهم نخورد )دیدگاه شرعی غذا ،حرام 

نبودن و...هم مورد توجه بوده (
ونا  زیاد  سنتی  طب  تغذیه  اصطالحات 
مأنوس واز حوصله این نوشته خارج است 
جهت آشنایی فقط به مواردی از آن اشاره 

خواهد شد. به عنوان مثال
لطیف ، به غذایی که به سرعت هضم شده 
 آماده مصرف میگرددوزود تحلیل می رود 

اطالق میشود .
است  هضم  ودیر  فشرده  ،غذای  کثیف 
سایر اصطالحات از جمله صالح الکیموس ،  
قلیل الغذا وکثیر الغذا و.....از دیگر واژگان 
مطرح در بحث مواد غذایی از دیدگاه طب 

سنتی است
در مجموع تغذیه انسان بر پایه غذاهای 
متعادل)مانند گوشت گوسفند ،نان گندم 
سالم، میوه های متعادل قرار گیرد مناسب 
)مانند  نامتعادل  ازغذاهای  وباید  بوده 
گوشت گاو، نان تخمیر نشده ،وبد پخته 
شده وگوشت مانده وفریز شده خودداری 

کرد.

آداب غذا خوردن:
نحوه  خصوص  در  خاصی  توصیه های 

خوردن و نوشیدن داده شده است.
کامل  جویدن  به  می توان  جمله  آن  از 
وجود  غذا،  صرف  زمان  مدت  غذاها، 

تنوع غذایی در وعده های مختلف)پرهیز 
از خوردن غذاهای متعدد در یک وعده 
شدید  حرکات  انجام  عدم  غذایی(، 
بالفاصله پس از صرف وعده غذایی، عدم 
خوردن،  غذا  از  پس  بالفاصله  خوابیدن 
عدم نوشیدن مایعات حین و پس از صرف 
غذا، عدم استفاده زیاد از غذاهای بی مزه، 
ترشی جات،  زیاد  مصرف  از  خودداری 
شیرینی جات، غذاهای شور و چرب و ... 

در افراد با مزاج های مختلف، اشاره کرد.
که  باشد  به اندازه ای  نیزباید  غذا  مقدار 
گوارش  دستگاه  و  کند  تقویت  را  بدن 
باشد.کم  داشته  را  آن  هضم  توانایی 
خوردن باعث میگردد مواد دفعی کمتر 
 ودر نهایت عدم دفع مواد زاید به مدت 
طوالنی موجب بیماری شود .با بیش از حد 
خوردن غذا، می توان به عوارضی مانند 
احساس  معده،  در  سنگینی  احساس 
بعد  ایجاد تنگی نفس  کشش در معده، 
از غذا، احساس راحتی با دفع، اضطراب 
بستر،  در  شدن  جابه جا  و  خواب  موقع 

برگشتن غذا به گلو با آروق اشاره کرد.

آشامیدنی ها
نوشیدن آب در صورت عطش واقعی الزم 
و مفید است. نوشیدن آب بعد از غذای 
شور، غذای گرم، شیرینی و ترشی مضر 
است. نوشیدن آب بعد از خوردن میوه ها 

چندان توصیه نمی شود.

شش مزه مهم:
توجه به مزه غذا در طب سنتی اهمیت 
ویژه ای دارد،  معموال هر مزه ای از کیفیت 
خاص خود برخوردار است .مزه ترش)سرد 
،شیرین  وخشک(  وخشک(،تلخ)گرم 
)گرم وتر (،شور )گرم وخشک(،تند)گرم 

وخشک(،بیمزه)سردوتر(است
انتخاب غذای  ها در  شناخت مزاج مزه 
مناسب هر مزاج، روش نسبتا ساده ای 
وانتخاب  آن  بخاطر سپردن  با  که  است 
غذای سالم ومناسب مزاج می توان امید 
بهتر،بهره  سالمتی  ازنعمت  که  داشت 
مند شویم. وامیدوارم پس ازاتمام مطالب 
برای  فرصتی   ، زندگی  ضروری  اصول 
ارائه مطالبی در مورد آداب غذا خوردن ، 
چگونگی پخت غذا ،  ظروف مناسب برای 
پخت غذا و....ازدیدگاه طب سنتی که در 
ارتباط با این نوشتار است داشته باشیم .  
ادامه دارد....
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       ردرپندنیلی    شعروزغ ل

دکتر کاظم ودیعی

ِگرِدخ  ریخته موی

آمد انگار نه انگار که او بود و نه اوی
سازگارا وصمیم ، ِگرِدُرخ  ریخته موی

آمدانگار که می دانست بایست آمد
 خنده زن ، افسونگر ، گردرخ ریخته موی

آمد آن خواسته دلخواسته ی بخت بلند
شرمگین درلبخند گردرخ ریخته موی

آمد این بار و نرفت ، بامن شدوماند
چشم درچشم من وگردرخ ریخته موی

ازکتاب منتشر نشده باهمی ها

موالنا جالل الدین محمد بلخی

آفـتابا
دوستان را شادگردان  ، دشمنان را کورکن آفتابا! باردیگر خانه را پرنور کن 
کن وانگور  پخته  هارا  غوره  باردیگر  ازپس کوهی برآ و سنگهارا لعل ساز 
دشت راوکشت را پرحله و پرحورکن آفتابا! باردیگر باغ را سرسبز کن  
ساعتی آن ابر را ازپیش آن مه دورکن اینچنین روی چومه ، درزیرابرانصاف نیست 
عاشقان را دستگیرو چاره ی رنجورکن ای طبیب عاشقان  وای چراغ آسمان  
ورجهان تاریک خواهی ، روی رامستورکن گرجهان پرنور خواهی ، دست ازرو بازگیر 

احمد اللهیاری

ردانتـظار ژپواک
درکوچه های شهر

غیراز غبارکسالت نیست
وچشمها

 درجست وجوی یک ستاره روشن
)که نیست(

همه جارا می کاود

اینجا
درشهر فاصله ها

هرگز عبوری نیست
وسکون درهمه چیز فریاد می کشد

اینجا از آسمان ،
 غبار فاجعه می بارد

 نصرت رحمانی

نوبت

حلقه بردر زدم صدابرخاست
- کیست ؟

             گفتم که : شاعر بدنام
گفت: امشب که نوبت تو نبود

شب دیگربیا و بستان کام

سایه ی شاعری به درافتاد
شب دیگر که باِد مست بهار

سوت درناودان کج میزد
قصه می گفت با درخت انار

محمدزهری

رمغ بی اتب

ای چون بهار،
                        سبز،

چون چشمه سار،
                        پاک.

چون ماه ، 
                     تابناک

درآشیانه ی سینه ی من  مرغی است،
                   بی تاب،

اورادریاب.

سعدی شیرازی

فـتنه ی شام
وقتی افتاد  فتنه ای درشام    هرکس ازگوشه ای فرارفتند
رفتند پادشا وزیری  به  دانشمند      روستازادگان 
رفتند بروستا  گدایی  به  عقل     ناقص  وزیر  پسران 

اسماعیل یوردشاهیان

انتـظار
دیری به انتظار نشستم

نیامدی
فانوش به شب پژمرد

 شب گذشت و
سپیده زد

،چشم بردر
حسرت دیداردرسر

که دستی بر درکوبدو
این دِر بسته ازسالیان دور را

به عشق بگشاید
وغبار تنهایی مرابروبد

.

.
.آه ، اگر باز آیی

ایران -ارومیه 1۳۷۷/۵/۳
ازمجموعه شعر » ترانه ی آبی«

اسماعیل  رها

آیـنه وباران
لختی درون ریزش باران گرفت  وگفت:

زیباست دانه ، دانه ی باران برآینه
باخنده گفتمش :

چشمت اگر به اشک نشیند
صدها هزار آینه را می دهد فریب

گیردخراج
زیبائیش همیشه ترین است

آینه را فکند
برسنگ راه خویش 

می رفت و برشکستن آیینه می گریست .

اسماعیل رها )تولد  دوم اسفند1۳10- وفات ۳0 شهریور 1۳۹6(

شفیعی کدکنی

ای کاشـ
ای کاش آدمی وطنش را،

مثل بنفشه ها

        - درجعبه های خاک-

یک روز می توانست ،

همراه خویشتن  ببرد

 هرکجا که خواست

درروشنای باران ، 

درآفتاِب پاک
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انزنین
                        قسمت سیزدهم

  از: ک - هومان

        ضمن ادای این عبارات می دیدم 
که نازنین مرتباً سرش را به عالمت تأیید 
تکان می دهدوپس از پایان گفتارم بند 
را  افزارش  ونوشت  کتابها  محتوی  کیِف 
خداحافظی  نهادوهنگام  دوشش  روی 
به  را  راستش  دست  ازاتاق  وخروج 
لبانش بُردوبه پنجه اش  بوسه زدوآنگاه 
درحالیکه پنجه اش رابه سوی من گرفته 
بوسه  به اصطالح  به آن کردتا  بودفوتی 

اش را به سوی من بفرستد!
دیدم  می  چه  من  خدای  اوه          
حرکتی  چنین  تاآنروزهیچگاه  که 
بودم،چقدرزیباتر  راازاوندیده 
گرشده  بودجلوه  که  وطّنازترازآنچه 
بارفتاروگفتارسنجیده ولحن گرم  بود،او 
پیش  از  بیشتر  هرلحظه  مرا  وگیرایش 
و  ساخت  خودمی   ومفتون   شیفته 

بیقرارترم می کرد!
        آن شب تاپاسی بیدار ماندم وبه 
نازنین وعشق او فکر می کردم،بامدادروز 
خواب  از  دیر  بدخوابی  خاطر  به  بعد 
برخاستم وسرمیز ناشتایی این بار تنها 
نشسته بودم،چون پدر ومادرم پیش ازمن 
ودرزمان معمول وهمیشگی شان ناشتایی 
خورده بودند،مادرم ضمن پذیرایی ازمن 
بودی  آمده  ازتهران  که  گفت:پریشب 
دیشب،سپس  که  نخوابیدی  اینقدر 
افزود:  لبخند  به  آمیخته  ای  کنایه  به 
این  نازنین  میشودپرسشهای  معلوم 
بود که تورا خسته کرده  بارزیادوسخت 

است! 
سربسرم  داری  مادرجان  گفتم:          
میگذاری،دیشب تاپاسی درفکردانشگاه 
دراین  ازشمابودم،یعنی  دوری  ورنج 
دوری  توانم  می  چگونه  که  فکربودم 
بیاورم  تاب  چهارسال  مدت  شمارابه 
و.ضمناً ازدستپخت  لذیذت محروم باشم!

        مادرم گفت: شوخی کردم پسرم، 
ودرحالیکه مشغول خوردن ناشتایی بودم 
افزود،چنددقیقه پیش دخترآقا به منزل 
ماآمدوازمن خواست تاشام را مهمان آنان 

باشیم.
        باخنده گفتم: چه خوب است من 
مرتباًبه تهران بروم وچندروز بعدبرگردم 
برگزار  من  خاطر  به  مهمانی  تامجالس 

شود!

        گفت: چه کسی گفت که این مهمانی 
شدی؟  خوابنما  تواست،نکند  خاطر  به 
برقراربود،منتها  مهمانی  همواره  ما  بین 
به  کردرفتن  فوت  »گلبانو«  زمانیکه  از 
آن خانه ازبرای مان رنج آور بود،عذابی 
بیماریش  دردرازی  ناکام  جوان  آن  که 
کشیدو خونهایی که از دهانش می ریخت 
و من بارها شاهدآن بودم ،یادواره ی تأثر 
آوری راپیش چشمانم مجسم میکردومن 
این نکته را به دخترآقا گفته بودم تا بین 
دلگیری  نادرست  برداشت  خاطر  به  ما 
حاصل نشود، واو هم آنگونه که سرشت 
بود،مدتی  کرده  درک  را  مطلبم  اوست 
نیزدرکنارآن کلبه قدیمی مشغول خانه 
بودندوفرصت  جدید  سبک  به  سازی 
بازدید نبود،اینک که کار خانه سازی به 
پایان رسیده است وکلبه قدیمی راباخاک 
یکسان وبه جای آن گل وسبزه ودرخت 
کاشته اند،ازمابه همین خاطردعوت کرده 
اند،دختر آقا از کار معماردرساختن خانه 
بسیارتعریف کرده است،باید دیدنی باشد.

       من از خداخواسته گفتم:بسیار خوب، 
هرزمان که بگویی همراه شماخواهم بود.                                                                                                                                      
به  دخترآقارادیروز  گفت:دعوت         
پدرت اطالع دادم ،او به خاطردیداری که 
عصرامروز با چندتن از مشتریانش دارد 

کمی دیرتر خواهدآمد.
       گفتم: به این ترتیب من باتو خواهم بود.

       گفت:نه،توزودتربرووباحرفهایت انان 
را مشغول کن،من وپدرت باهم خواهیم 
بدون  امروز  تابه  من  افزود:  آمد،سپس 
پدرت به هیچ مهمانی نرفته ام،تأمل می 

کنم تابااوآمده باشم.
        درحالیکه آزادی عمل بیشتری به 
پیدامیکردم  ومادرم  پدر  دورازچشم 
شده  خوشحال  خیلی  بابت  وازاین 
کردن،  گم  رّد  برای  سازی  بودم،باظاهر 
مانم  می  پدرجان  منتظر  گفتم:منهم 

تاباهم به مهمانی برویم. 
می  خوبی  به  را  :نه،آنان  گفت          
دچاردلشوره  ما  شناسم،ازدیرآمدن 
وتوضیح  رفتن  خواهندشد،با  ونگرانی 
نخواهند  ما،ناراحت  آمدن  توازدیر 
وما  نوسازاست  شان  خانه  شد،چون 
برای نخستین باراست که پا به آن خانه 
میگذاریم،بهتراست با یکدسته گل بسیار 

زیبابروی ومن هدیه ای جالب تهیه کرده 
ام که به همراه خودمان خواهیم آورد.

گل  زمان هدیه ی دسته  دراین          
مدتی بود که ُمد شده بود،ازاین روغروب 
همانروز به تنهایی وبا یکدسته گل بسیار 
من  رفتم،از  آحسن  حاج  منزل  زیبابه 
استقبال بسیار گرم بعمل آوردند،دسته 
آحسن  حاج  کردم،  نازنین  راتقدیم  گل 
گل  ازدسته  تشکر  ضمن  آقا  ودختر 
وخوش آمد گویی،بانگرانی از پدر ومادرم 
بامن  نبودنشان  همراه  جویاشدندواز 
،تعجب کردند، که با توضیحات من آرام 
گرفتندودخترآقابه بهانه ی تدارک شام 
رو به نازنین کردوگفت:عزیزم از آقاهوتن 
خوب پذیرایی کن، او خیلی به گردن تو 

وماحق دارد.
        نازنین با زیرکی وهوشیاری ویژه 
بیگانه  هوتن  آقا  مادرجان  گفت:  اش 
نیستند،اگرتنها درسالن بنشینند ناراحت 
نمی شوند،آقای گلشهری وشهربانو خانم 
چند لحظه ی دیگرخواهندآمدوآقا هوتن 
تنها نخواهند بود،اجازه بده من به شما 

وپدربزرگ کمک کنم.
را  نازنین  درخواست  آقا  دختر          
نپذیرفت وگفت:زیبنده نیست هیچیک 
نباشیم،ضمنًا  عزیز  درکنارمهمان  ازما 
مهمان  آقا هوتن یک  که  نکن  فراموش 

عادی نیست اواستادتواست.
        زما نیکه تنهاشدیم گفتم چقدر 
وجادارو  جالب  جدید  ساختمان  این 
زیبااست یقیناً حاصل سلیقه تووزحمات  
حاجی ومادر بزرگ توبود، به گمانم اگر 
بود،حاجی  نمی  تو  واصرار  خواست  به 
قانع  گلی  ی  خانه  همان  در  زندگی  به 
بود،آیا می توانم پیش ازآمدن پدرومادرم 
بخشهای مختلف این خانه ی نووحیاط 

آن رابه بینم؟
توانی،خیلی  می  که  البته  ــ          
شد،اوسپس  خواهیم  خوشحال  هم 
نزدمادربزرگش رفت تااورا ازخواسته ی 
دخترآقا  ای  ازلحظه  کند،پس  آگاه  من 
نزد من آمدوگفت:البته وسدالبته که می 
توانی  همه جای این خانه وحیاط ناقابل 
مارا به بینی، به پای خانه شما وحیاط آن 

نمیرسد،نازنین راهنمایی خواهدکرد.
بود،پس  تاریک نشده          هوا هنوز 

به  که  خانه  مختلف  بخشهای  دیدن  از 
وسایل  ی  همه  جدیدبا  معماری  سبک 
راحتی ساخته  وتزیین داخلی آن بگونه 
ای بسیار زیبا به سلیقه ی نازنین انجام 
کلبه  رفتیم،از  خانه  حیاط  بود،به  شده 
ی قدیمی کمترین اثری دیده نمی شد، 
میوه   درختان  انواع  وسیع  حیاط  درآن 
وبا نظم  به ردیف وبه فاصله های معین 
ویژه کاشته شده بود وگلکاری ها وسبزی 
دیده  بندی های جالب  باغچه  با  کاریها 
میشد،درانتهای حیاط که فاصله ی نسبتًا 
نوسازداشت،آُغلی  باساختمان  زیادی 
طبق مُتِد جدیدساخته شده بودکه چند 
بهداشتی  بسیار  به طرز  گاوومرغ درآن 
ازدقایقی  میشدند،پس  نگهداری 
وذوق  سلیقه  دستاورداینهمه  به  که 
میکردم  وتحسین   بودم  دوخته  چشم 
های  زیبایی  ی  گفتم:تودیروزدرباره 
گفتی،حال  می  سایرجاها  در  طبیعت 
های  زیبایی  توان  می  دراینجا  آنکه 
رابه  ودلدادگی  عشق  وندای  طبیعت 
اینهمه  جیک  جیک  دید،  روشنی 
این درختان  های  روی شاخه  که  پرنده 
گل  اینهمه  های   اند،زیبایی  نشسته 
عاشقانه  های  وجلوه  ،نواها  وسبزه 
است،آنگاه افزودم :اوه خدای من خانه ی

 شما چقدرزیبا ودل انگیزاست!؟
        ــ مادربزرگم یک انسان عاشق 
مهر  حیوانات   ،به   طبیعت  است،اوبه 
سلیقه  با  بسیار  کارها  ورزد،دراین  می 
چنین  تقدیر  که  است،افسوس  ومبتکر 
اوازکودکی  بود که درده متولد شود،اگر 

به مدرسه رفته 
نابغه  داشت،یک  که  بودبااستعدادی 
میشد،دوسه سال است که به اوسوادمی 
ودرک  هوش  باچه  آموزم،نمیدانی 
راآموخته  ونوشتن  خواندن  عالی 
است،اواکنون می تواند به خوبی وروانی 
کنی  تعجب  بخواندوبنویسد،شاید 
هم  بسیارزیبایی  خط  که  اگربگویم 
که  ام  دیده  ندرت  به  مدت  دارد،دراین 
اوازفهم ودرک واژه ویا مطلبی عاجزبوده 

باشد.
        گفتم:اگراویک انسان عاشق طبیعت 
چنین  این  خانه  این  حیاط  بود،  نمی 
داخل  تزیینات  نبود،البته  باصفاودیدنی 

شده  انجام  تو  دست  به  که  هم  خانه 
جالب وجای تحسین دارد،واین استعداد 

وسلیقه را ازمادربزرگت به ارث برده ای.
        نازنین درحالیکه می خندیدگفت:به 
پیشگی  عاشق  خصلت  همین  خاطر 
ی  وُمرده  ُکشته  مادربزرگ،پدربزرگم 
این دونفرچقدرعاشق  اواست،نمی دانی 
هم هستند،اینهاآموزگاران من درعشق 
ورزی هستند،ضمناً از تعریفی که از من 
ی  افزود:خانه  متشکرم،آنگاه  ای  کرده 
ودرختان  ها  گلکاری  باآنهمه  شماهم 

بسیارزیبا ودل انگیز است .
        گفتم: خانه ی معشوق حال وهوای 
است  آنچنان  خانه  دارد،این  دیگری 
عشق  رابه  خیالی  بی  حتاهرانسان  که 
اینجا  چیز  کشاند،همه  می  وعاشقی 
عاشق  کسانی  یا  کس  است،تا  عاشقانه 
نباشند نخواهند توانست این چنین کار 
چه  ازتو  نهند،  بنیاد  ای  زیباوعاشقانه 
به  پنهان که دراین فضای عاشقانه،آدم 
دریغ  افتد،  می  عاشقانه  گفتمان  هوس 
وسخنان  باشیم  خانه  مادراین  که  است 
عاشقانه نگوییم،بنابراین نخست تو آغاز 
کن.                                                                                                                                           
فراموش  اما  میل  کمال  با  گفت:          
از  ابتدا  ما  ی  عاشقانه  که سخنان  نکن 
منزل شما آغاز شدکه زیبایی طبیعت را 
وکنار  هرگوشه  در  روشنی  به  توان  می 
عاشقانه   سخنان  ی  درباره  اما  دید،  آن 
بگوییم  باره  هرجادراین  ودر  هرچه  که 
صحبت  مان  نامکرراست،دیروزازعشق 
دیگرکه  وهروقت  کردیم،امروز  زیاد 
خواهیم  صحبت  بازهم  دهد  دست 
مراوده  حاصل  که  نیست  کرد،تردیدی 
ی نُه ساله بین ما اگرموجد عشقی ژرف 
دوستت  بود،آری  تعجب  بود،جای  نمی 
آن  ازابراز  وابایی  هستم  دارم،عاشقت 
ندارم،تازنده ام عاشقت خواهم بود،حتی 
کفاف  عمرم  زمانیکه  ازپیوندوتا  پس 
دهد،پس از مرگم خاک گورم نیزعاشق 
تو خواهدبود،تردیدی ندارم گلهایی که 
به  رویید،همه  خواهند  مزارم  برخاک 
چرا  خواهدبود،میدانی  من  خون  رنگ 
می  عاشق«  همیشه  »گل  آالله  گل  به 
گویند؟برای اینکه رنگش به رنگ خون 
است،این گلها که ریشه درپیکربی جانم 
اززیر  پایدارم  عشق  از  خواهندداشت 
خواهندداد،این  خبر  خاک   خروارها 
اند،وشاعربزرگ  عشق  نمادین  گلها 
سروده  خوب  چه  باره  دراین  ماسعدی 
ـ  است:»مهربانی زمن آموزاگرعمرنماندـ 

بسرتربت سعدی بطلب مهرگیارا«.
        درحالیکه ازآنهمه ذوق وکالم نغز 
بودم،گفتم:  شده  درشگفت  او  وشیرین 
مامیگویی،چون  اززبان  جاناسخن 
کردم  نمی  نبودم،گمان  آموزگارادبیاتت 
دارای  مانندریاضیات  نیز  درادبیات 
اینهمه استعدادبوده باشی،چقدرُرمانتیک 

صحبت کردی!؟
ازشه  ها  آوازه  گفت:»اینهمه          

بود«عشق توزبانم را بازکردواین سخنان 
آنچنان  درخودم  آورد،وگرنه  برزبانم  را 
نمی  میکنی  تعریف  تو  که  استعدادی 
بینم،شاید گفته های من به گوش عاشق 
توُرمانتیک آمده اسّت،مگرنشنیدی که 
شاعردراین باره چه گفت؟شاعر سروده 
ـ  است:»بلبل دستانسرای باغ توهستمـ 
عشق توام کرده خوش نواوخوش الحان«.
استعدادم  گفتم:برخالف          
آموز  دانش  ادبیات  درریاضیات،دردرس 
ممتازی نبودم،واین مطلب راپیش ازاین 
نیزچندباربه تو گفته ام،به هرحال آنچه 
که درذهنم از سروده شاعری بجا مانده 
این است که:»وجودمن همه لبریزعشق 

تواست بیا«. 
        گفت اکنون که برای اثبات عشق 
است  کشیده  شعرخواندن  کاربه  مان 
مدد  مان  حال  منظورترجمان  وازشعربه 
گرفته ایم،اجازه می خواهم به یک بیت 
ازشاعری عاشق پیشه نیز اشاره کنم که 

چنین سروده است:
 عشق تودرجان من ،باده کندزهررا 

مهرتودرکام من،نوش کند نیش را .
        صمیمانه ازبرایش کف زدم وازآنهمه 
استعداد ومحفوظاتش تعجب کردم،فکر 
خانه  درحیاط  بامداد  تا  اگر  کردم  می 
ازاین دست  بودیم،او همچنان  شان می 
چنین  من  کرد،که  می  اشعارردیف 
می  کم  و  نمیدیدم  درخود  استعدادی 

آوردم.
        هواروبه تاریکی می رفت،درحالیکه 
درجای  که  نیمکتی  روی  درختی  پای 
نشسته  بود  شده  نصب  مناسبی 
میکردیم،  ادا  را  مطالب  بودیم،وآن 
های  ،دانه  ودلدادگی  وازشورعشق 
مان  هردوی  ی  برچهره  که  بود  اشکی 
می ریخت ،چند بار خواستم برای اثبات 
عمق دلباختگی ام ،اورا درآغوش بگیرم 
وگونه های زیبایش راغرق دربوسه های 
گرمم کنم،اما خویشتن داری کردم وبه 
ندادم،چرا  را  کاری  چنین  ی  خوداجازه 
که درفرهنگ ما درآن ایام،بوسه برگونه 
مردی  ازسوی  ومعصوم  پاک  ی دختری 
جوان که هنوز حتی مراسم نامزدی رسمی 
شان برگزار نشده بود، مقبول وپسندیده 

نبودویا من اینگونه  می اندیشیدم.
        درآن لحظات حساب زمان ازدست 
ما خارج شده بودوماهمچنان به رازونیاز 
مشغول بودیم که ناگاه                                                                                                                                          
صدای مادرم راازپشت شمشادهای حیاط 
خانه شنیدم که بالحنی مهربانانه مارا صدا 
میزد،میگفت کجایید،مگر حیاط خانه ی 
دختر آقا چقدر وسعت دارد که شما تااین 
هستید!؟  آن  تماشای  سرگرم  ساعت 
بیایید همه دورمیزشام نشسته ومنتظر 

شما هستند.
        صدای مادرم به گفته ی معروف 
درون  وناچاربه  کرد  پاره  مارا  ُچرت 
ساختمان خانه رفتیم وپس ازادای سالم 
به پدرم،پشت میز غذانشستم وبه خیال 

خودم برای آنکه دست مارانخوانده باشند 
روبه دختر آقا کردم وگفتم دست تان درد 
کشیده  زحمت  خیلی  راستی  به  نکند 
وابتکارجالبی به خرج داده اید،هرکس که 
منزل شمارا به بیند گواهی خواهدداد که 
شما یک انسان باسلیقه هستید آنهم به 

معیارزیاد.  
        دراینجاآحسن سخنانم رابُریدوبا 
دخترآقا  که  است  معلوم  گفت:  خنده 
باسلیقه است،اگرباسلیقه نبود مراانتخاب 
نمی کرد ودرپای من اینهمه سالهاراپشت 

سر نمی گذاشت!
        ازاین گفتارنغز حاج آحسن لحظاتی 
سخنانم  ی  درادامه  ومن  خندیدیم 
تمامی  دیدن  برای  گفتم:فکرمیکنم 
چندساعتی  خانه  این  وکنارهای  گوشه 
وقت الزم باشد تا به کوشش وسلیقه ی 
دختر آقاوخانم نازنین که تزیینات داخل 
خانه باایشان بود،پی بُرد،پیش از رفتنم به 
تهران بامدادیک روزبرای تماشای دقیق 
این خانه خدمت خواهم رسید،امروز به 
همه ی  ودیدن  برخوردیم  تاریکی شب 
گوشه ها وشاهکاری که دراین خانه به کار 

رفته است میسر نگردید.
        مادرم نگاهی پر معنی که بااینگونه 
نگاههای اوآشنایی داشتم،به من انداخت 
ولبخندی زد وگفت:اینگونه که تو تعریف 
می کنی ومن از سلیقه ی دخترآقا ونازنین 
خوبم آگاهی دارم ،این خانه باید دیدنی 
باشد،قبل از رفتنت به تهران بامدادروزی 
با تعیین وقت قبلی باهم به دیدن همه ی 

گوشه وکنار این خانه خواهیم آمد.
        حاج آحسن ودخترآقا هردو باهم 
گفتند: به ما افتخار خواهیدداد،هروقت 
بفرمایید ما در خدمت شما خواهیم بود.                                                                                                                                  
        مادرم را خوب می شناختم،حرفهای 
او همه حساب شده بود،آینده نیز نشان 
داد که او بویی ازقضّیه ی ما بُرده بود،اما 

بروی خود نمی آورد.
با وضع مالی خوبی          حاج آحسن 
که ازاندوخته ی پدری با فروش زمینهاوبا 
گشودن رستوران بزرگ وجالب به دست 
خاطردرویش  به  بود،همچنان  آورده 
مسلکی،باهمه ی اصرار دخترآقاحاضربه 
این  اش  نبودوبهانه  جدید  بنای  احداث 
بودکه این کلبه ی کاهگلی یادگارپدرش 
بزرگ  نازنین  زمانیکه  میباشد،اما 
نزدهمکالسیهایش  کاهگلی  شدوازبنای 
حسن  آ  میکرد،حاج  شرمندگی  ابراز 
دیگر طاقت نیاوردوبه دختر آقا گفت با 
سلیقه ی خودت ونازنین هرکاری را که 
انجام دهید،وبه فکر هزینه  درنظردارید 
اش نباشید، وباالخره این خانه دردوطبقه 
به سبک معماری جدیِدآن روزها ونسبتًا 
وسیع با همه ی وسایل وسرویس رفاهی 
با سالن پذیرایی بزرگ واتاقهای جادارطی 
یکسال ونیم ساخته  وخانه ی ِگلِی به ارث 
که  شد  کوبیده  پدردرهم  از  رسیده 
به  گلبانو  مرگ  از  دوبارپیش  یکی  من 
وگلی  خشت  ی  خانه  آن  مادرم  همراه 

را دیده بودم وباید اعتراف کنم که این 
وزیبایی  جدیدازنظرساختاری  ی  خانه 
تزیینات  حتی  آجری  وحصارکشی 
داخلی، گل سر سبد خانه های کوچه ی 

ما شده بود.
        به هنگام خداحافظی ،دختر آقا رو 
شهربانوبااین  کردوگفت:خانم  مادرم  به 
کلبه   آن  ریختن  جدیدوفرو  ی  خانه 
تان  وآمدن  رفت  برای  ای  بهانه  دیگر 
واحوالپرسی ازمافقیر فقرادربین نباشد، 
گفته بودید که پیش از رفتن آقا هوتن به 
تهران،همراه ایشان مارا سرافرازخواهید 
کرد،ما همه وقت درخدمت شما خواهیم 
بود،بفرمایید چه روزی تشریف خواهید 

آورد تادرخدمت تان  باشم؟
        من بالفاصله وبدون اینکه منتظر 
پاسخ مادرم باشم گفتم:فکر میکنم دراین 
برای  فرصتی  مانده  باقی  چندروزیکه 
دیدار دوباره نباشد،امیدوارم در مراجعت 
بعدی خدمت برسم.                                                                                                                      
         ناگفته نگذارم که ابراز تمایل به 
دیدن دوباره ی گوشه وکنار آن خانه بهانه 
ای بود برای گفتگوبانازنین،که اگر مادرم 
بهمراه من می بودبا حضور اوبه هدفم نمی 
رسیدم .                                                   

ازخواب  زمانیکه  بعد  بامدادروز          
وبه  کرده  ترک  را  خانه  برخاستم،پدرم 
خود  بود،اودرکار  خودرفته  کار  سر 
بجز  بود،او  شناس  ووقت  منظم  بسیار 
صرف  از  پس  بامدادان  تعطیل،  ایام 
نُه  ساعت  درزمستانهارأس  ناشتایی، 
ودرتابستانها ساعت هشت از خانه خارج 
میشدوساعت پنج غروب چه درزمستان 
وچه در تابستان به منزل برمیگشت ،مگر 
ادامه  ضرورت  استثناازجمله  درموارد 
گفتگو با مشتریان واخذ تصمیم که در 
منظوررفع  به  را  مراتب  صورت  چنین 

دلشوره ،تلفنی به مادرم اطالع می داد.
        به هنگام خوردن ناشتایی،مادرم 
دربرابرم نشست وبالبخند گفت:پدرجان 
باشیم،گویا  باهم  ناهارامروز  است  گفته 
درمیان  باتو  را  مطالبی  خواهد  می 
بگذارد،بنابراین اگر احیاناً به جهت کاری 
بیرون ازخانه خواهی رفت سعی کن درآن 

وقت درمنزل حضورداشته باشی.
چه  ی  پرسیدم:درباره  باتعجب          

چیز؟ضمناً قرار نیست امروزجایی بروم.
        گفت: فکرمیکنم درباره ی وضع 
مشغول  درتهران  زمانیکه  مدت  تودر 
تحصیل خواهی بودوشاید مطالبی دیگر، 

به درستی نمی دانم.
        کمترروزی ازروزهای غیر تعطیل بود 
که پدرم درمیانه ی روزبرای صرف ناهار 

به منزل آمده 
منزل  به  روزبنابرقرارقبلی  باشد،اماآن 
همگی  ازآمدنش،  لحظاتی  از  آمد،پس 
پشت میز ناهارقرارگرفتیم ،اگرچه پدرم 
همواره  وهوشنگ  بامن   دربرخورد 

چهره ای مهربان وخندان داشت،اما 
بقیه درصفحه ۴۸
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 نـظری رب زغلی از  دیوان 
                      قسمت اول

از  شمس  ديوان  و  مثنوي  در 
ك  شده  ياد  شماري  بي  پرندگان 
مقرون  شان  نمادين  معاني  فهم  ه 
به درك مصاديقي است كه موالنا 
مجاز  و  واستعاره  تشبيه  سلك  در 
اينرو  ميكند.از  القاء  خواننده  به 
و  موالنا  سخن  مدلول  به  بردن  پي 
با  جز  وي  ي  انديشه  ژرفاي  فهم 
جلوه  در  سير  و  متن  دقيق  بررسي 
ابيات  در  كه  او  فكري  مشابه  هاي 
متجلّي  موالنا  هاي  سروده  ديگر 
است ناميسر است.تبري ازاين نكته 
هاي  تاويل  تحميل  به  محتمل  كه 
نابجاست. باعث مي شود، با استفاده 
از سوابق قرينه هاي ادبي و عرفاني 
سروده  از  موالنا  فكري  شواهد  و 

هاي وي رمز گشايي گردد.
هاي  سروده  در  سيري  اينكه  با 
زير  ابيات  نمونه  در  چنانكه  موالنا 
نماد  دهد،  مي  نشان  است*،  ظاهر 
منحصر  پرندگان  موالنااز  پردازي 
به مورد ي خاص نيست . به حصول 
علم و تحصيل معرفت ،نفس ناطقه 
انسان كامل، تمثيل مدعيان حقيقت، 
عداوت،عقل  ترك  و  اختالف  رد 
نيز  ديگر  نمادين  موارد  و  جزوي 
تاويلي  غالبش  دارد.وجه  تسري 
كه  است  آدمي  جان  و  روح  از 
است.مفهوم  گرفتار  تن  قفس  در 
نمادينش مرتبط با آموزه هاي ديني 
ازمنه  درطي  است.كه  فرهنگي  و 
متمادي در اذهان نقش بسته است.و 
پرواز  قدرت  و  پر  و  بال  تقارن  به 
وفرشتگان  پرندگان  ويژه  كه  ي 
آسماني  ارتباطي  است،مبين 
ناشي  كه  است  ملكوتي  واتصالي 
پرندگان  ميان  پرواز  شبه  وجه  از 
فرشتگاني   . باشد  مي  وفرشتگان 
رايج  ديني  باورهاي  حسب  بر  كه 
اسالم  و  مسيحيت  و  يهوديت  در 
مجرداند،مانند  موجودات  اينكه  با 

پرندگان داراي بال و پر ند.ولي بال 
و پرشان با بال و پر پرندگان يكسان 
مجيد  نيست.قرآن  از يك جنس  و 
درآيه يكم از سوره فاطر از بال و 
كند:»  مي  ياد  چنين  فرشتگان  پر 
»ستايش مخصوص خداوندي است 
زمين  و  ها  آسمان  آفريننده  كه 
رسوالن  را  ها  فرشته  او  و  است. 
سه  دو  داراي)  كه  داد  قرار  خود 
و چهار بال اند.« )قرآن مجيد،پيام 

بهاران، 1385
است،  آيه  اين  از  ملهم  كه  مولوي 

مي گويد:
زاَجنحة نوِر ثالَث او رباع

 بر مراتب هر ملَك را آن شعاع
همچو پر هاي عقول انسيان 

كه بسي فرقستشان اندر ميان
) دفتر يكم مثنوي ، گنجور(

اَجنحة : جمع ُجناح وَجناح است و 
به معني بالهاست.

انسي: مفرد انس است. كه به معني 
آدمي است.

توان  براي روح  اسالمي  عرفان  در 
پروازي قائل اند،كه او را به سوي 
عالم افالك كه جايگاه اصلي اوست 
كه  است  عملي  برد.وپرواز  مي 
آزادي روح از اسارت تن را در پي 
دارد. از آنجا كه به اعتقاد موالنا و 
ديگر عرفا عالم حسي ظل عالم غيب 
محسوس  دنياي  پديده  هر  و  است 
و  پرنده  نماد  دارد.  ازلي  اي  نمونه 
پرواز ادغام مفاهيم ملموس ومعاني 
محسوسي است كه جلوه هاي ازلي 
عوالم غيبي را در وجوه جهان مادي 

نشان مي دهد.
»باز« كه حاج مال هادي سبزواري از 
او با عنوان نفس ناطقه انساني ياد مي 
كند، )سبزواري، 1374 :ص 290 (

كردنش  رام  ي  شيوه  بين  غزالي 
مشابهتي  نفس  بر  تسلّط  وامكان 
2:ص  ،ج   1386 بيند)غزالي،  مي 

سود  دربارِي  مردم  (وعطار   79
تشيبه  وي  به  را  داري  كلَه  از  جو 
 247 :ص   1383 كند)عطار،  مي 
موالناست  توجه  مورد  (ازپرندگان 
مختلف  درداستانهاي  ها  بار  كه 
مثنوي و غزليات شمس ازاو سخن 
نمادين  به ميان مي آيد. وبا موارد 
هاي  خصلت  حاوي  كه  وسيعي 
هاي  نقش  مصدر  است  عارفانه 
در  گردد.چنانكه  مي  گوناگون 
جغدان  جمع  در  گرفتاري  حكايت 
به مثابه نمادي از انسان كامل ظاهر 
در  گرفتاري  هنگام  وبه  شود.  مي 
از  نمادي  صورت  به  كمپير  خانه 
دانش و دانايي گرفتار مقلدان دنيا 
 1319 گردد.)مولوي  مي  پرست 

،دفتردوم مثنوي:ص 96
شه  از  كو  بازيست  آن  علم   «  (
مي  كو  كمپير  آن  سوي  گريخت 

آرد بيخت «(
همان،ص 85

سالخورده  پير  كاف  فتح  كمپير:به 
و فرتوت را گويند.)فرهنگ برهان 
قاطع( به پيرزن فرتوت گنده پيرنيز 
رشيدي(  گويند)فرهنگ  كمپير 
دهخدا)دهخدا  نامه  لغت  از  نقل  به 

)1344
از ديگر سروده  اي  پاره  »باز« در 
هاي موالنا نماد جان و روح آدمي 

است كه تخته بند تن است.
جان چو باز و تن مر او را كنده اي 
پاي بسته پر شكسته بنده اي

) دفتر پنجم مثنوي ، گنجور(
روح باز است و طبايع زاغها 

دارد از زاغان و جغدان داغها
)همان(

»باِزسپيد « در ادبيات عرفاني ايران 
و  طريقت  پير  و  كامل  مرشد  نماد 
ص:   1392 زاده،  است)قلي  مراد 
اي  پرنده  ودربندهش   )  122
اهورايي به شمار آمده كه اورمزد 

پردار  مار  بردن  بين  از  براي  آنرا 
آفريده است.)بندهش ، 1395 ص: 

 ) 98،99،103
سپيد  باز  نيز  عاميانه  داستانهاي  در 
با دسته كليدي كه بر گردن دارد، 
برُقبه بارگاه مي نشيند . تا كسي كه 
طلسم فتِح قلعه به نام اوست، تيري 
كند. رها  اش  سينه  رنگين  خال  بر 

در  رابراي گشودن  كليدش  ودسته 
به دست آورد.     )قلي زاده،همان(

نظر  در  كه  ايست  پرنده  »جغد« 
موالنا جنبه نمادين نكوهيده دارد .

پرست  دنيا  موجودي  صورت  به 
دنيا  ويرانه  به  شود،كه  مي  ظاهر 
تَعلّق خاطر دارد.درتاريكي اندوه و 
ناداني بسر مي برد. به دانايي وعوالم 
ندارد. راه  گشايش  راه  نورانِي 

در تقابل با »باز« اغلب معارِض باني 
مجادله ها و باعث بحثهايي مغرضانه 
است. موالنا كه در دفتردوم مثنوي 
نمادين  هاي  حسي،جنبه  تعلّقات 
مادي و ديگر ويژگيهاي ُخلقي جغد 
را به سلك نظم مي كشدستيز جغدو 
ذهني  و كور  از جهل  ناشي  را  باز 
جغد مي داند،به دشمني انسان كوته 
فكرومجادله اش با انسان كامل بلند 

نظرمانند مي كند.
پي  در  موالنا  كه  آنجا  از  ولي 
ازظاهر  عرفاني  عاليه  مفاهيم  تفهيم 
نگري،گريزان است وامكان لغزش 
آدمي را به جانب ادبار و توفيقش 
را در سير به مدارج كمال نا ممكن 
نمي بيند، در دفتر ششم مثنوي جغد 
و بازرا نماد موجوداتي قلمداد مي 
معرض صواب و خطا  در  كند كه 

قرار گرفتنشان منتفي نيست.
باز اگر باشد سپيد و بي نظير

 چونك صيدش موش باشد شد حقير
ور بُود جغدي و ميل او به شاه

 او سِر باز است منگر در كاله
)دفتر ششم مثنوي، گنجور(

ديگر  از  بيش  كه  اي  پرنده  ولي 
آن  از  »باز«  با  تقابل  در  پرندگان 
سخن به ميان مي آيد،»كبوتر« است 
كه  پروازي  زيباِي خوش  .پرنده ي 
در اساطير مسيحي نماد روح القدس 
نمادعشق  و  صفا  و  صلح  پيك  و 
وعصمت است.) ياحقي، 1391 ص: 
663 ( و در ادبيات ايراني نماد نامه 
رساني، ساده دلي،بيم و ترِس مصاف 
گريزي، جرعه نوشي و جرعه نوشاني 
حرم  وابستگِي  و  والفت  فرزند،  به 
پناهي است. واز آنجا كه باز پرنده ا ي

شكاريست و كبوتر غالبا طعمه ي
هاي  سروده  در  اوست،همواره   
شاعران ايراني از باز و كبوتر در تقابل 

با يكديگرياد مي شود.
كبوتر با كبوتر باز با باز

 كند همجنس با همجنس پرواز
) نظامي، گنجور(
كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد
 قضا همي بردش تا به چنگ باز آيد
) سعدي، گنجور(

چون كبوتر بگرفتيم به داِم سر زلف 
ديده بردوختي از خلِق جهان چون بازم
) سعدي، همان(

اگر چه باِز سپيد است جاِن خاقاني 
كبوتِر حرم است احترام او زيبد
 ) خاقاني، 1388 ص: 854

باز اگر چند كبوتر گيرد
 باز را هم به كبوتر گيرند
همان، ص: 877

شير به چنگاِل ُعنف، گردِن آهو
 باز به منقاِر قهر، باِل كبوتر
 )همان، ص: 570(

موالنا نيز از باز و كبوتر در سروده 
در  چه  و  مثنوي  در  چه  خود  هاي 
ديوان شمس گاه به صورت مجزا و 
نيز درتقابل با يكديگر ياد مي كند كه 
چند مورد از آن باِب نمونه آورده مي 

شود:
الف:برخي از مواردي كه به صورت 

مجزا از كبوتر ياد مي كند:
همه دلها چو كبوتر گرو آن بُرجند 
زآنك جانيست كه او زنده كن هر 

بدنست
)ديوان شمس، گنجور(
آنكه جانها چو كبوتر همه در حكم ويند
 اندر آن دام مر او را طلبيدم همه شب
)همان(

منم كبوتر او گر براندم سِر ني 

كجا پَرم نَپرَم جز كه گرد بام و سرا
)همان(
دل چو كبوتري اگر مي بپرد ز باِم تو
 هست خياِل باِم توقبله جانش در هوا
)همان(

خانه دل باز كبوتر گرفت
 مشغله و بقربقو درگرفت
)همان(
گاه بِرانَد به نيَم همچو كبوتر ز وطن

 گاه به صد البه مرا خوانَد تا محضِر خود
)همان(
از خانه ي عشق آنكه بِپرَّد چو كبوتر

 هر جا كه رود عاقبت كار بيايد
)همان(

ازآن باده كه پرُّ و باِل عيش است
 ِز هر ُجزوم كبوتر مي توان كرد

)همان(
ب: برخي از مواردي كه به صورت 

مجزا از باز ياد مي كند:
ني باِز سپيد ست او ني بلبِل خوش نغمه

 ويرانه ي دنيا بِه آن جغد غرابي را
)همان(
يارب دِل بازش ده، صد عمر درازش ده
 فخَرش ده و نازش ده تا فخر بود ما را
)همان(

خوش  پاك  جاِن  اي 
درسفر باشي  گهر،تاچند 

 تو باِزشاهي باز پرسوِي صفيِر پادشا
)همان(

و  باز  از  كه  مواردي  از  برخي  ج: 
كبوتر در تقابل و تقارن با يكديگر 

ياد مي كند:
هر بسته اي كه باشد امروز برگشايد 

دل در مراد پيچد باز در كبوتر
)همان(

گرفت شكِل كبوتر ز ماه تا ماهي ز 
عشِق آنكه درآيد به چنگل بازش

)همان(
گه همچو باِزآشنا بردست تو پَر مي زنم

گه چون كبوتر پرزنان آهنگ بامت 
مي كنم

)همان(
همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم 
كبوتر همچو من ديدي كه من در جستِن بازم
)همان(

كبوترم چو شود صيد باِز اجل
 ازآن سپس پِر عنقاِي روح بگشايم

)همان(
چو پِي كبوتِردل به هوا شدم چو بازان
 چه هماي ماند و عنقا كه برابرم نيامد

)همان(
ازاين شكارسوِي شاه بازپرچون باز

 كه درپريد به مژده زشه كبوترعيد
)همان(
كه  مقدماتي  هاي  گفته  اين  از  پس 
از  اي  برگوشه  كوچك  اي  دريچه 
پرندگان  نمادين  مفاهيم  و  معاني 
درسروده هاي موالنا گشود.و شمه اي 
ازچگونگي كاربرد كبوتروباز را در 
برخي از ابيات مثنوي و ديوان شمس 
نشان داد.شايد بتوان بر تبيين برخي از 
معاني عرفاني مندرج در غزل زير نايل 

آمد.
عزل شماره 1113 ص 460 كليات 

شمس تبريزي به تصحيح و حواشي
 م : درويش تهران 1341 انتشارات

جاويدان
باز چه شد ترا دال؟ باز چه مكر اندري؟
يكنفسي چو بازي و يكنفسي كبوتري

همچودعاِي صالحان، دي سوي اوج ميشدي
بازچونوِراختران،سوِي حضيض مي پري
كشت مرا بجان تو، حيله و داستان تو
سيل تو مي كَشد مرا، تا بكجام مي بري
از رحموت گشته اي در رهبوت رفته اي
تا دِم مهر نشنوي تا سوِي دوست ننگري
گر سبكي ُكند دلم خنده زني كه هين بپر
چونك بخود فرو روم طعنه زني كه لنگري
خنده كنم توگوييم:چون سرِپخته خنده زن
گريه كنم تو گوييم:چون بِن كوزه ميگري
ترك توئي زهندوان چهرهء ترك كم طلب
زآنكه نداد هند را صورت ترك، تنگري
خنده نصيِب ماه شد، گريه نصيِب ابر شد
بخت بداد خاك را تابِش زر جعفري
ُحسن ز دلبران طلب،درد ز عاشقان طلب
چهرهءزرد جو زمن وز رخ خويش احمري
من چو كمينه بنده ام،خاك شوم ستم كشم
تو ملكي و زيبدت سركشي و ستمگري
مست وخوشم كن آنگهي رقص وخوشي طلب زمن
در دهنم بنه شكرچون ترشي نميخوري
ديگ تواَم خوشي دهم چونك اباي خوش پزي
ور ترشي پزي زمن هم ترشي برآوري
ديو شود فرشته يي چون نگري درو تو خوش
اي پرييي كه از رخت بوي نمي برد پري
ِسحر چرا حرام شد،زآنك بعهدحسِن تو
حيف بود كه هرخسي الف زند ز ساحري
اي دل، چون عتاب و غم هست نشان مهر او
تَرك عتاب اگر كند دانك بود ز تو بَري
اي تبريزشمس دين خسرو و شمس مشرقت
پرتو نور آن سري عاريتست اين سري
ذهن مضمون پرداز و تناسب گراي 

موالنا در اين غزل با »باز«آغاز سخن 
مي كند. كه در نخستين مصراِع مطلِع

غزل: باز چه شد ترا دال؟بازچه مكر 
معاودت  و  تكرار   قيد اندري؟)باز( 
است.ودر مصراع دوم بيت:يك نفسي
چوبازي و يك نفسي كبوتري)باز(ناِم 
پرنده اي شكاريست كه چنگاِل قوي و 
منقار كوتاه و محكم دارد.و در تقابل 
با طعمه ي هميشگي اش »كبوتر« به 
كار رفته است.همان پرنده ي دست 

آموِزسبك بال و خوش پرواز و زيبا
منظري كه بداشتن خوي ساده انگارانه 
و خصلت وابستگي و پايبندِي انس و 

الفت گرايانه شهرت عام دارد.و در
اين غزل كه ناظر بر تعارض و احساس 
روحي تضاديست، كه دنياِي حس در 
ضمير آدمي به وجود مي آورد،و مانِع
سير به فراسوِي آفاِق بشري مي شود، 
»كبوتر«نماد ميل نفساني و وابستگي 

به اقليم مكانست. كه جايگاه ماده و
صورتست.و »باز« نماد ميل و كشش 
جهان  و  تن  به  تعلق  روحيست،كه 
مادي بر وي تنگ است.مي خواهد از
دنياِي حس به عالم المكاِن غيب كه 

منزلگاه جاِن تعلّق گريزاست برسد.
صالحان  دعاي  دوم:همچو  دربيت 
اوج مي شدي---باز چو  دي سوي 

نوِراختران سوِي حضيض مي پري
)دعاِي صالحان ( بارقه ِي نورافشانِي 
مدارج  به  نيل  مسيِر  در  صالح  نفِس 
معني  در  كه  حضيض  و  كماليست 
لغوي به زمين عميِق نقطه متقابل اوج از 
جهت بيشترين تفاوت فاصله گودي 
با بلندي اطالق مي گردد،عرصه ي 
پستي هاي حيات بهيمي است.مفاد 
بيت در ُكل بر حسب تنبيه و تحذير 
به صاحب نفِس دستخوِش اغواء كه 
بازيچه ي قواي شّر است،يادآوري 
مي كند، چگونه در كشاكش تقابل 
 راه در  مداومت  شّرتوفيق  و  خير 
رهائي و نيل به مدارج قدسي كه به 
طور مقطعي نصيب آدمي مي شود، 
مي تواند زايل گردد.و دعاي صالحان 
كه بارقه ي نور افشاني نفس صالح در 
تمثيِل  و  كمالي  مدارِج  به  مسيِرنيل 
جنبه هاِي عالي وجودست،ازسير و 

تحّرك به عوالم عاليه باال باز ماند.

ادامه دارد
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مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

ویژه شوخی های معلم وشاگرد
درکالس فیزیک

دبیرفیزیک: حسن ، اگر بخواهیم 
کنیم  کشی  راسیم  ساختمانی 
والمپ های اتاق را  بطور انشعابی 

ببندیم چه می کنیم ؟
دانش آموز: آقا سیم کش می آوریم !

جواب منطقی

معلم : برای قطع جریان برق چه 
باید کرد؟

شاگرد:  آقا پول قبض برق را نباس 
داد!

در کالس

با  :  کدام حیوان است  که  معلم 
انسان فوق العاده عالقمند است؟

شاگرد:  گرگ گرسنه آقا!

زنگ انشاء

معلم :  این چه جور انشاء نوشتنه؟ 
انشائی   چنین  یک  احمقی  هیچ 

نمی نویسه
شاگرد:  آقا ، چرا به بابام توهین 

میکنین ؟

حیوان آب زی 

آب  در  که  جانوررا  چند   : معلم 
زندگی می کنند  نام ببر

شاگرد:  آقا ، اگه ممکنه یکیشونو 
خودتون  نام ببرین.

معلم : مثل اسب آبی

شاگرد: فهمیدم آقا... گاو آبی ، خر 
آبی ، گوسفند آبی ، بزغاله آبی ، 

شتر آبی...!

درس هندسه 

دبیر:  دوخط موازی  یعنی چه ؟
یعنی  موازی   آموز: دوخط  دانش 
نمی  بهم  هیچوقت  که  خطی  دو 
رسند مگر اینکه  به زور آنهارا بهم 

برسانیم .

زنگ حساب

 معلم :  احمد ، فرض می کنیم  می 
خودت   برای  شلوار  یک  خواهی 
 ۱/20 و  دهی  سفارش  خیاط  به 
متر پارچه الزم  داری . اگر پارچه 
متری ۷۳000 تومن باشه ، چقدر 

باید برای خرید پارچه بدهی ؟
همیشه  ما   ... اجازه  آقا  شاگرد:  

شلوار دوخته می خریم .

هادی وعایق

هادی  ببینم   بگو  محمود  دبیر:  
وعایق چیست ؟

شاگرد:  آقا ، هادی  پسرخاله مونه  
اما عایق رو نمی شناسیم .

جمله ی شرطی

معلم ادبیات:  مجید ، میتونی  یک 
جمله ی شرطی  مثال بزنی؟

 دانش آموز: بله آقا ، هندونه  ، بُب 
و بَبر به شرط چاقو!

 درس تاریخ

فتحعلیشاه   ببینم  بگو   : معلم 
چندتا فرزند داشت ؟

هم  خودش  اون   آقا  شاگرد:  
نمیدونست چندتا بچه  داره  چه 

برسه به ما.

کالس طباخی 

گفت خانم دبیر طباخی
داشتم  شب زدرد می ُمردم

زان که دیروز دردبیرستان
جان خود زابلهی  بیازردم

کانچه پختم زبهر شاگردان
قاشقی هم ازآن خوم خوردم
» ابوالقاسم حالت«

نوزاد

معلم : نوزاد آدم ونوزاد میمون  را 
چه جورازهم  تشخیص می دهند؟

دانش آموز:  نوزادهارا روی  درخت 
می گذارند  اگر پائین افتاد  بچه 
موند  درخت   روی  واگه   ، آدمه 

ونیفتاد بچه ی میمونه.

ساعت ورزش

شاگردی   به  داشت  ورزش  معلم 
بسکتبال یاد می داد ولی شاگرد  
مرتب توپ خود را خارج از حلقه 
می انداخت . عاقبت  معلم توپ  را 

ازدست اوگرفت وگفت :
- نگاه کن  ، توپ  را اینطور بگیر  ، 
پاهایت  را اینطور بگذار وبعد توپ 

را اینطور  رها کن .
رفت   خطا  هم  معلم  توپ   ازقضا 
وداخل حلقه نشد. معلم که دید  
وچیزی  رودد  می  دارد  آبرویش  
نمانده  کنف شود  خودش را گرفت  

وگفت :  
- دیدی ؟  تو این طور توپ  را می 

انداختی .

کالس تاریخ

ببینم   بگو   ، جان   پسر    : معلم 
کمبوچیه  چه جور  پادشاهی بود؟

نبود   بدی  پادشاه   ، آقا  شاگرد:  
بودجه  کمی   از  همیشه  فقط 

شکایت  می کرد.

آینده 

معلم :  احمد ، تو  دوست داری در 
آینده  چی بشی ؟

احمد:  آینده رو نمی دونم  آقا ، 
ولی همین حاال دوست دارم  جیم 

بشم .!

در کالس

معلم : چرا به بعضی از مگس ها می 
گویند خر مگس؟

شاگرد:  چون این قبیل مگس ها  
عقل درستی ندارن.

چند دفعه ؟

معلم :  پسر، من چنددفعه  بهت 
گفتم  سرکالس تخمه نخور؟

دوازده  شد  دفعه   بااین  شاگرد:  
دفعه آقا !

رفع نحوست 

معلم : کی  میدونه  شش بعالوه ی 
هفت  چند میشه ؟

 هوشنگ :  آقا ما بگیم ؟
معلم : بارک اهلل ، بگو ببینم .

هوشنگ : آقا میشه  دوازه بعالوه ی
 یک 

شاگردزرنگ

کجا  در  عقبه   خلیج    : معلم 
قراردارد؟

شاگرد: آقا ، اون عقب مقب ها!

گوشت 

معلم :  پرویز بگو ببینم  باگوشت 
گوسفند  چه می کنند؟

شاگرد: آقا اجازه  ، گوشت گوسفند  
را می خورند.

می  چه  آن  استخوان  با    : معلم 
کنند؟

شاگرد:  استخوان را کنار بشقاب 
می گذارند.

درروستا

ببینم   بگو   ، شعبونعلی    : معلم 
گاوشماروزی چقدر شیر میده ؟

شاگرد: آقا  ، روزی سه من شیر 
میده .

معلم : این شیررو چه می کنید؟
شاگرد:  یه منش را  واسه مصرف 
چهارمن   ، ورمیداریم  خودمون 

دیگه شو میفروشیم .

آزمایش هوش

آموزگار برای اینکه هوش شاگردان 
را امتحان کند ازاوپرسید : پرویز ، 
آنها  اگراز   ، گاوداریم  تا  ماهفت 
هشت تاشون بمیرن ، چندتا گاو  

باقی می ماند؟
آنها  از  یکی  اصال  آقا،  شاگرد:  

زیادی مرده !

بیشعور

روی  بیشعوری   گدوم   : معلم 
صندلی من تف انداخته ؟

شاگرد:  همون بیشعوری که زنگ 
پیش  بهش  صفردادین !

کالس دستورزبان

معلم :  در جمله آن مرد مرد موز 
می خورد فاعل چه کسی است ؟

شاگرد:  یه آدم پولدار!

درمدرسه

معلم : علی ، نصف النهاررا تعریف 
کن

نصف  کسی  وقتی   ، آقا  شاگرد: 
بقیه  به  باشد   را خورده  ناهارش 

نهارش می گویند نصف النهار

معلم بی انصاف

و  بشه چهارتا  اگه دودوتا   : معلم 
سه سه تا بشه نه تا  ، توبگو هشت 

هشت تا چقدر میشه ؟
شاگرد:  آقا انصاف هم خوب چیزیه ،
آسون هاشو خودتون جواب میدین ،
. بگم  من  میگین  هاشو  سخت   

 
اشتباه 

ناظم باعصبانیت وارد کالسی شد که 
دانش آموزانش شلوغ کرده بودند
اینجا  مگه  ؟...  خبره  چه    : ناظم 

طویله است ؟
یکی ازشاگردان:  نخیر آقا ، اشتباه 

اومدین !

انواع حرف 

معلم :  محسن ، انواع حرفهایی را که 
درزبان فارسی بکار میرود نام ببر.
دری  حرف   ، مفت  حرف  شاگرد: 

وری ، حرف جفنگ...!
معلم : خفه شو  ، احمق گوساله .

شاگرد:  یکی دیگه هم یادم اومد ، 
حرف رکیک .

شاگرد حسابگر

ساعت تاریخ ، روز امتحان
بامحمد گفت آقای دبیر

کای پسر ، گو نام شاهی را که او
بوده قبل از »شاه عباس کبیر«
چون محمد  این سئوال ازاوشنید

بعدقدری من ومن وجیروویر
درجوابش گفت: آقاقبل ازاو 

بوده حتماً شاه عباس صغیر
» هادی خرسندی «

اتفاق تاریخی

معلم : حسنی ، درسال ۹۷0 هجری 
قمری چه اتفاقی افتاد؟

حسنی : شاه عباس بزرگ بدنیا آمد.
درسال   حاالبگو   ، آفرین    : معلم 

۹۷۳ چه اتفاقی افتاد؟
حسنی :  درسال ۹۷۳ شاه عباس 

سه ساله شد!

حل مسئله

معلم : هوشنگ پس چرا مسئله 
هایی که داده بودم حل نکردی؟

بابام دیشب  اینکه  برای  شاگرد:  
دیر به خانه آمد، من خواب بودم .

نمک ها

دبیرشیمی : بگو ببینم  بطور کلی 
نمکها برچندقسمند؟

دانش آموز:  بردونوع -- کوبیده و 
نکوبیده  !

رضایت معلم

پدر:  خوب بگو ببینم جمشید ، آیا 
معلمت  ازتوراضی است یانه ؟

دیروز   ، جان  بابا   آره  جمشید: 
گفت اگر همینطور پیشرفت کنی 
سال آینده  بهترین شاگرد همین 

کالس می شوی .

بچه شکمو

ناهار  نان  امروز علی  آقا  شاگرد:  
مارا خورد.

ناظم : با اجازه ی تو خورد؟
شاگرد: نه آقا ... با پنیرم خورد!

گناه

معلم :  بچه ها ، برای اینکه خدا 
کار  چی  باید  ببخشه  گناهامونو  

کنیم ؟
شاگرد:  اول باید بریم گناه کنیم !

چه بایدکرد؟

معلم : جواد  اگر آهن  زنگ زد چه 
کارش باید بکنیم ؟

جواد: هیچی آقا، گوشی را برمی 
داریم  جوابش را می دهیم .

کمک

معلم :  این مسئله به این سختی 
را خودت به تنهایی حل کردی یا 

پدرت هم به تو کمک کرده؟
شاگرد: نه آقا ... پدرم خودش به 

تنهایی حل کرده!

خرمالو

معلم :  اصغر ،  خرمالو که هسته  
نداره ، پس چطور آن را تولید می 

کنند؟
به  را  خرما  درخت   ... آقا  اصغر: 
پیپند میزنن  میشه  آلو   درخت 

خرمالو !

حرف اضافه

 « درجمله   ، جمشید   : معلم 
تکالیف خودرا    ، شاگردان کالس 
بامیل  انجام می دهند«  بامیل از 

نظر دستوری چیست ؟
جمشید : حرف اضافه!
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت هفدهم                     ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

این  به  این کوچه  ازمردم  -  هیچکس 
کشته  اینکه  مگر  نشده   گم  ترتیب 

شده باشد.
نسیم دلچسب پائیزی  این جو  منجر 
تلطیف  توانست  نمی  را  خونریزی  به 

کند. زقلط گفت :
که  است  واضح  بقدری  این جنایت    -
مجاورهم   های  محله  بگوش  صدایش 
اتالف  فقط  . حرف زدن   است  رسیده 

وقت است .
جبل با اصرار گفت :

هایشان   خانه  در  حمدان   مردان   -
زندانی اند.

درآورد  ازخودش  خنده  صدای  زقلط 
بدون اینکه اثر خنده  درصورتش دیده 

شود، باتمسخر گفت :
- معمای جالبی است !

شدوتهدید   جابجا  سرجایش  سپس 
آمیز به جبل  خیره شد:

- تو نگرانی دیگری نداری  مگر تبرئه 
قوم خودت !

جبل تالش زیادی کرد  که خشمش را  
بروز ندهد، اما بالحنی خصمانه  گفت :

 . است  من  نگرانی  ی  مایه  حقیقت   -
شما به دلیلی  واهی حتی بدون  دلیل 
اآلن   همین  کنید.  حمله  خواهید   می 
که  است  این  برای  تو  تالش   ی  همه 
درقومی  کشتار  ی  صحنه  ی   اجازه 

مسالمت جو را کسب کنی.
ورشد  شعله  زقلط  درچشمان   خشم 

وگفت :
- قوم تو جنایتکارند . قدره را کشتند  
به سوی  دارند. جبل  را  اوقاف  وادعای 

افندی برگشت وگفت:
مرد  این  مده   هجازه  ناظر   سید   -

عطش خونخواری اش را  اشباع کند.
افندی گفت :

 ، بدهیم  راازدست  هیبتمان   ما  اگر   -
زندگی مان  ضایع شده است .

هدی  به جبل نگاه کرد  وپرسید:
مان   درکوچه  مارا  خواهی  می  آیا   -

زنده بگور کنی ؟
زقلط باعصبانیت گفت :

-  تومرحمت ولطف این  بزرگواران  را 
یاد  وبه  ای  کرده  فراموش  خودت  به 

جنایتکاران افتادی .
غلیان  جبل   ی  درسینه  غضب  موج 
خویشتن  توانست  نمی  ودیگر  کرد  

داری  کند، باصدای بلند گفت :
که   درحالی  نیستند  جنایتکار  آنان   -

کوچه ی ما  پراز جنایتکار است !
هدی گوشه ی شال آبی اش  را محکم 
افندی  می  بینی  های  پره  بود.  گرفته 
بود. زقلط  پرید  وچهره اش زرد شده 
وبا  یافت   قلب  قوت  وضعیت   دراین 

تحقیر گفت :
آنان هستی   از  یکی  تو  که   مادامی   -
عذر موجهی  برای دفاع  از جنایتکاران 

داری !
جنایتکاران  به  دلیلی   هیچ  بی  تو   -

خودت   که  درحالی  بری   می  هجوم 
درکوچه ی ما  شیخ جنایتکارانی0

زقلط  از جایش پرید  وازشدت خشم 
برافروخته شد  وگفت:

به خاطر  مقام ومنزلتت  دراین  اگر   -
می  تکه  تکه  درجا   ترا   ، نبود   خانه 

کردم !
از  که  آرام   تهدیدی   با  جبل  

احساساتش ناشی می شد  ، گفت :
- زقلط توعقلت را  ازدست داده ای !

افندی دادزد:
-چطور در حضورمن  جرأت می کنید  

این چنین صحبت کنید؟
زقلط با خباثت گفت :

- رفتار خشونت آمیز من  بخاطر دفاع  
از  هیبت توست .

بند  بود  نزدیک   افندی   انگشتان 
تسبیحش را پاره کند. به جبل پرخاش 

کردوگفت:
آل  از  دهم   نمی  اجازه  تو  به  من   -

حمدان دفاع کنی .
- این مرد  به خاطر سوء نیت  خودش  

افترای دروغ به آنان می زند.
خودم  من  باره  دراین  بگذارید    -

قضاوت کنم .
جیک   . برقرارشد  سکوت  ای  لحظه 
جیک  پرندگان ازباغ وهمهمه ی فریاد  
بادشنامهای زشت ازکوچه  شنیده می 

شد. زقلط بالبخند  گفت :
ی   اجازه  من   به  آیا  ناظر   حضرت   -

تأدیب  جنایتکاران را  می دهی ؟
ی  لحظه  که  کرد   حاصل  یقین  جبل  
پس   . است  سازفرارسیده  سرنوشت  

مأیوسانه  روبه خانم  کردوگفت:
- خانم  ، من خودم  را ناچار می بینم  
بپیوندم  درزندان  خودم   مردم  به 
آنان   سرنوشت  به  را   خویش  تاسهم  

ادا کنم .
هدی با عصبانیتی آشکار گفت :

!جبل   بربادرفت  من   امید  ی  همه   -
احساسی  اما  کرد.  وسرخم  متأثرشد 
ناگهانی  ازدیدن تبسم  زشت شماتت 
آمیز ودهن کجی نفرت انگیز  زقلط  به 

او دست داد  وبانومیدی گفت :
- من چاره ی دیگری ندارم ، من هرگز  
ترابه  وبزرگواری  محبت   ام   تازنده 

خودم فراموش نمی کنم .
نگاه   او  به  رحمانه   بی  افندی 

کردوپرسید:
- جواب بده ، می خواهم  بدانم  آیاتو 

بامایی یا برمایی؟
دراینجا  او   زندگی  کرد  احساس  جبل 

پایان یافته  ، اندوهناک گفت :
فرزندخوانده   من  نیست  شکی   -
غیر   . توهستم  نعمت  از  وبرخوردار 
برای  اما   . باشم  تو  علیه  است   ممکن 
را  درحال  من  شرم آوراست  مردمم 
نابودی  رها کنم  وزیر سایه ی محبت 

تو  درنازونعمت  زندگی کنم .
هدی بیقرار  ازاین پیشامد  بحرانی که  

مادربودن اورا تهدید  می کردگفت:
وقت  به  را  بحث  مااین   ، زقلط  آقا   -

دیگری موکول می کنیم .
صورتش  به  قاطر  ُسَم   انگاری  زقلط 
افندی  وبه  کرد   اخم   ، باشد  خورده 
من  ومن  دوخت   چشم  وهمسرش  

کنان گفت :
- نمی دانم فردا  درکوچه  چه اتفاقی  

حواهد افتاد!
به  کردن   نگاه  از  که   درحالی  افندی 

هدی  اجتناب می کرد گفت:
- جبل  به من جواب بده  . آیا تو بامایی 

یا بر مایی؟
بود   غضبناک  ازحد   بیش  افندی   

ومنتظر جواب نشد ونعره کشید:
- مانند  یکی ازما  یا با ما می مانی ، یا 

به نزد مردمت می روی ؟
حرف   این  اثر  ی   مالحظه  از   جبل 
شد   منقلب  بشدت  زقلط   درصورت 

وقاطعانه گفت :
 ، کنی  می  طرد  تومرا    ، سرورمن    -

منهم می روم .
هدی با حالتی  عصبی فریادزد:

- جبل!
 زقلط به طعنه گفت :

-  روبروی شما مردی است که مادرش 
اورا  زاده !

جبل  دیگر نمی توانست  آنجا بنشیند، 
بطرف   استوار   وباقدمهای  برخاست  
لیکن  برخاست   و هدی  تاالر رفت  در 
افندی بادست  اورا ازحرکت  بازداشت 
باد  بیرون  دورشد.  بسرعت   جبل   .
می  در  حرکت  به  ها  وپرده  وزید   می 
 . خورد  می  هم  به  ها   آمدودروپنجره 
وغم  ازکشمکش  تاالر   داخل  فضای  

وغصه  انباشته بود.
زقلط به آرامی گفت :

- باید دست به کارشویم .
هدی با اصرار وناآرام ازاعمال خشونت 

هشدارمی داد:
است0  کافی  خانگی   حبس  فعاًل   -

مواظب باش به جبل  آسیبی نرسد.
خود   پیروزی  این   احراز  بعداز  زقلط 
راعصبانی نشان نداد  وپرسشگرانه  به 

افندی نگاه کر:
- افندی انگاری  لیمو می مکپ گفت :

- بعداً دراین باره  صحبت می کنیم .

۳2
 جبل  برای وداع نگاهی  به باغ وتاالر 
پذیرایی انداخت  ومصیبت ادهم  را که 
بازگو  نغمه دی رباب  با  هرشب  همراه 
می شد  ، به یاد آورد وبه سوی دروازه 

رفت . دربان  ایستاد  وپرسید:
- آقای من  ، چه شد که دوباره بیرون 

میروی ؟
جبل با نگرانی گفت :

بر  ، می روم  ودیگر  - عمو  حسنین  

نمی گردم !
ای   ولحظه  ماند   باز  دهانش   مرد 
سردرگم به او نگاه کرد  وزیر لب گفت :

- به سبب آل حمدان ؟
جبل ساکت  سربزیر انداخت  ، دربان 

ادامه داد:
- کی باور می کند؟ خانم چطور  چنین 
اجازه ای داده ؟ یارب السماوات ! پسرم 

چگونه می توانی زندگی کنی ؟
جبل از آستانه ی در گذشت وبه کوچه 
نگاه کرد؛ پرازجمعیت ، حیوان وآشغال 

بود. گفت :
- اهل کوچه ی ما  اینطور زندگی می 

کنند.
- توبرای  این زندگی زاده نشدی .
جبل  با بی تابی  لبخندزدو گفت :

- فقط شانس مرا حفظ خواهد کرد.
از خانه دورشد  ودربان با دلواپسی  از 
غضب باجگیران  به او هشدار می داد. 
گردوخاک   با  کوچه  چشمانش   پیش 
و  ها  پسربچه   ، ها  گربه   ، چارپایان    ،
دگرگونی   وبه  ها  گسترده شد  آلونک 
زندگی  پیش رویش  پی برد، گرفتاری 
ودوران  است  درانتظارش  وناآرامی  
 . است  آمده  سر  به  ونعمت  راحتی  
کرد.  زایل  را  دردورنجش  غضب  اما  
دلسوز   ومادری  پرندگان   ، گلها  دیگر 
سرراهش  نبود.  مهم  برایش  ومهربان 
با  که  برخورد  باجگیر   ی  حموده  به 

وقاحتی چاپلوسانه گفت :
حمدان   آل  تنبیه  برای  امیدوارم    -

کمک کرده باشی.
از  یکی  به سوی  او   به  اعتنا  بی  جبل 
رفت  حمدان   آل  بزرگ  های  خانه 
افتاد  راه  بدنبالش  حموده  ودرزد. 

وشگفت زده وناراضی پرسید:
- چکارداری می کنی ؟

جبل به آرامی  جواب داد:
می  بر  خودم  مردم  سوی   به  من   -

گردم.
چشمان  حموده از تعجب تنگ شد و 
آنچه را که شنید ه بود باور نمی کرد. 
زقلط ازخانه ی ناظر بیرون آمد وسرراه 
به خانه اش  آن دو را دید  و به حموده 

فریادزد:
زنده  آمد  بیرون   اگر  بگذاربرود.   -

بگورش کن .
وپوزخندی  درآمد   تعجب   از  حموده 
جبل   . بست  نقش  برصورتش  ابلهانه  
همچنان  در می زد تااینکه  پنجره ی 
و  بازشد  ها  خانه  وخانه های همسایه 
 ، ضلمه   ، عتریس   ، حمدان   سرهای 
علی فوانیس  وعبدون  ورضوان  شاعر 

و تمرحنه از پنجره ها بیرون زد0

ادامه دارد

۳0

قدره کجاست ؟
وهمین  پرسید   می  ازخودش  زقلط 
باجگیران   . همه  باجگیران  طور  دیگر 
مانند  رفیقشان   بودند   متعجب 
پنهان  ازنظرها  حمدان   آل  مردان  
آل  کناری  درمحله  قدره   خانه  شده. 
حمدان بودوشبهارا دربرون ازخانه می 
بر  به خانه  بعدازآن  یا  وتاسحر  گذراند 
نمی گشت . بندرت گاهی یکی دوشب 
ازخانه غایب بود ، اما هرگز  اتفاق نمی 
ازاوبی  افتاد  که سرتاسر هفته  کسی 
بخصوص   . ونداند  کجاست  باشد  خبر 
 ، ایام حصر خانگی آل حمدان   دراین 
که از او انتظار می رفت  هشیارومراقب 
مشکوک  حمدان   آل  به  باشد.آنان 
را  آنان   ی  خانه  ومقررشد   شدند  
تفتیش کنند. باجگیران  ودررأس آنان  
بردند  حمله  هایشان   خانه  به  زقلط  
ودقیقًا از زیرزمین تاسقف  خانه ها  را 
زیرورو کردند وعرض وطول  حیاطهارا 
انحاء  به  مردان آل حمدان   به  کندند. 
مختلف  از کشیده ولگد گرفته  تا آب 
دهان  ، اهانت کردند. اما  به هیچ چیز 
وکنار   درگوشه  برنخوردند.  مشکوکی 
صحرا متفرق  شدند واز مردم پرسیدند  
، اما هیچکس نتوانست به آنان  کمک 

کند.
درباغ،  َرز  درخت   داربست   درزیر 
بدست   دست  قلیان   همچنانکه  زقلط 
می گشت قدره موضوع اصلی بود. باغ 
چراغ  فقط   بود،  فرورفته  درتاریکی 
کوچکی  روی زمین  درنزدیکی منقل  
حشیش  برکات   بود.  روشن  برکات 
را  وآتش  کوبید   می  و  برید  می  را  
گذاشت  می  وسرقلیان  میکرد   آماده 
. نورچراغ رقص کنان  درجریان نسیم  
باد به صورتهای  عبوس  زقلط ، حموده 
، اللیثی و ابو سریع می تابیدوچشمان  
ناپاکشان   از  نیت  بی تابشان  حکایت 

دراین  ای   قورباغه  غورغور   . داشت 
فریاد  کمک خواهی   مانند   آرام  شب 
اللیثی درحالی  بلند شد.  اشخاص الل 
که  قلیان را ازبرکات  می گرفت  و به 

زقلط می داد ، گفت :
- مرد کجارفته ؟ آیا زمین اورابلعیده ؟

انگشت  بعد  و  زد  عمیقی  پُک  زقلط 
قلیان  نی  سوراخ  راروی   اش  سبابه 
گذاشت  ودود غلیظی  بیرون دادوگفت 

:
-قدره را زمین بلعیده ویک هفته است  

درآن درازکشیده .
بقیه با  چشمان نگران  به او نگاه کردند  
بود0  کارش  که سرگرم  غیرازبرکات    .

زقلط ادامه داد:
ناپدید  -  هیچ پاسداری  بدون علت  
مشامم  به  مرگ  بوی  من  شود.  نمی 
ای   بعدازسرفه  ابوسریع   خورد.  می 
درمعرض  علف   مثل  شد   باعث  که 

بادشدید  تاکمرخم  شود ، پرسید:
- استاد، کی اوراکشته ؟

- فکرکن ! چه کسی غیراز آل حمدان  
می تواند اورا کشته باشد.

- اما آنان که نمی توانند  ازخانه خارج 
تفتیش  را  هایشان  خانه  ما  شوند0 
مشت  اش  تشکچه  به  زقلط   . کردیم 

کوبیدوپرسید:
- دیگر اهالی کوچه چه می گویند؟

حموده گفت :
- آنان معتقدند که آل حمدان  دستی 

درسربه نیست شدن قدره  دارند.
- حشیشی ها خوب فکر کنید! مادام 
قدره   قاتل  که  باوردارند   مردم  که 
باید  ماهم   ، است  حمدان   آل  دربین 

همینطور فکر کنیم .
- اگرقاتل  تهل عطوف باشد چی ؟

 ، باشد  کفرالزغاری  اهل  اگراو  حتی   -
ایجاد  بلکه  نیست  قاتل  ماتنبیه  هدف 

وحشت  در آل حمدان است .
ابو سریع فریاد زد:

- اهلل اکبر.
اللیثی درحالی که آتش قلیان را خالی 
می کرد  وآن را به برکات  می دادگفت :

-  خدا به آل حمدان  رحم کند.

هایشان   خنده  خشک   صدای 
آمیخت   درهم  ها  قورباغه   باغورغور 
این  به  آمیز   تهدید  را  وسرهایشان 
دادند.  می  تکان  طرف  وآن  طرف 
درهمین حال  باد تندی وزیر وبرگهای 
خشکرا با خش خش به اطراف پراکند. 

حموده دستهایش را به هم زد وگفت :
- حاال دیگر فقط مسئله گرفتاری آل 
حمدان  وناظر نیست  بلکه مسئله آبرو 

وحیثیت  ما پاسداران است .
مشت  اش  تشکچه  به  زقلط  دوباره 

زدوگفت :
- پیش ازاین هیچ پاسداری  به دست 

اهالی کوچه کشته نشده .
شد   خشن  آنچنان  اش  قیافه 
بودند   مراقب  همنشینانش   که 
مبادا   درنیاورند  خود  از  صدایاحرکتی 
عصبانیتش  راسرآنان خالی کند. همه 
ساکت بودند . تنها  صدایی که شنیده 
می شد  غل غل قلیان وگاهی سرفه ای 

وسینه  صاف کردنی بود.
برکات پرسید:

قدره   ی  سروکله  نیست  ممکن    -
یکدفعه پیدا شود؟

-  آن وقت من سبیلهایم را می تراشم ، 
حشیشی  0

برکات  اول خندید  وبعد ساکت شد . 
آنان  در مخیله شان  کشتار می دیدند  
خون  آید،  می  فرود   برسرها  که  گرز 
کند.  رنگین  را   تازمین  است  جاری 
فریاد ازپنجره ها  وپشت بامها  بر می 
خیزد. ده ها مرد  مرگ را غرغره  می 
کنند. غرق در اشتیاق  درنده خویی ، 
با قساوت  به یکدیگر نگاه می کردند..

خودقدره برای آنان مهم نبود، زیرا هیچ 
آمد. درحقیقت  نمی  ازاو خوشش  یک 
هیچ کس  از دیگری خوشش نمی آمد. 
مشترک  اشتیاق  علت  به  آنان  ولکن  
باهم  انگیزی  وفتنه  ترس  ایجاد  برای  

متحد شده بودند.
الیثی پرسید:

- بعدچه ؟
زقلط گفت :

بخاطر   ، ناظربروم  نزد  باید   من   -

تعهدی که بین ماست .

۳1
زقلط گفت :

قدره  حمدان   آل   ، ناظر  حضرت   -
پاسدارشان را کشتند.

نگاهش به ناظر بود ودرهمان حال  می 
توانست  هدی خانم رادرسمت راست  
خانم  چپ  درسمت  را  جبل  و  ناظر 

ببیند.
افندی ازشنیدن خبر  شگفت زده نشد 

وگفت :
- خبر  ناپدید  شدنش به من رسیده  ، 
آیا  واقعًا  از پیدا کردن او  ناامید شده 

اید؟
نورصبحگاهی از دِر تاالر  بصورت  کریه 

زقلط می تابید. زقلط گفت :
این جور  ، من خبره  ی  پیدانشده    -

توطئه ها هستم .
هدی متوجه شد جبل  به دیوار روبرو 

نگاه می کند، باعصبانیت گفت :
باشد   داشته  واقعیت   او  قتل   اگر   -

حادثه خطرناکی است ...
هم  رابه  مشتهایش  که  درحالی  زقلط 

می فشرد گفت :
- این مجازات شدیدی رااقتضا می کند 

وگرنه کارماتمام است .
تسبیحش  بانخ   که  درحالی  افندی 

بازی می کرد  گفت :
- این نماد هیبت  ماست !

زقلط تأکید کرد:
- این نماد  سرتاسر اوقاف است .

جبل سکوتش را  شکست وگفت :
- شاید  این ادعای جنایتی باشد  که 

هرگز اتفاق  نیفتاده.
زقلط ازشنیدن  حرف جبل  برافروخت 

وگفت:
- مانباید باحرف  وقت تلف کنیم .

- دلیلی برای  قتل نشان بده .
تشویش  کردن   پنهان  برای  افندی 
جهت   تصنعی   بالحنی  واضطرابش  

ابراز قدرت  گفت :
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هدر مری هارپر  سوپرانوی ایرلندی درگذشت

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

 « خود  پرارزش  درکتاب  خلدون   ابن 
نزد  موسیقی  نویسد:»   می  مقدمه«  
مطلوب   کامالً  اسالم   از  پیش  ایرانیان  
ومحبوب بوده  ورواج بسیار  داشته است 
به  زیادی  وعالقه ی  توجه  .وپادشاهان  
اهل  فن وموسیقی مبذول  می نمودند 
دردربار  را  وموسیقیدانان   وخنیاگران  
بس   ومقامی  منزلت  ایران  سالطین  

ارجمند بوده است .«
ازموسیقیدانان   را  ایرانی   پیامبر  مانی 
موسیقی   واهمیت  اعتبار  اند.  نوشته 
نیز  مزدک  ازآئین   ساسانی   درعهد 
دین خود   دراصول  مزدک   . نموداراست 
آسمانها   خداوند    «: است  آورده  چنین 
نشسته   برتخت  پادشاهی   مانند   ،
وچهارقوه  یعنی شعور ، عقل ، حافظه و 
شادی  درپیش او  ایستاده اند. واین چهار 
نیرو  به دستیاری  شش وزیر  ، امور عالم 
را اداره می کنند. ووزیران  درمیان دوازده  
روح  درحرکتند که یکی از آنها  خواننده 
از  یکی  قراردادن    .» است  وسراینده 
ی  قوه  که  چهارگانه   معنوی  نیروهای 
شادی ونماینده موسیقی است  درردیف 
سه قو دیگر  دلیل بر اهمیت موسیقی 
نزد ایرانیان آن دوره است  ومزدک تحت 
قوای درردیف  را   موسیقی  آن   تأثیر  

دیگر قرارداده وهمچنین  بیانگر آن است  
که موسیقی  درزندگی روزانه مردم تاچه 
پایه مؤثر و جزء  احتیاجات  روحی آنها 

بوده است .

رواج ، رشد و تکامل موسیقی 
در ایران عصر ساسانی

دردولت  نویسد:»   می  خلدون   ابن 
ساسانی درشهرها ووالیات  ایران ذخائر 
از موسیقی وجودداشته است «.  زیادی 
هنر موسیقی درروزگار ساسانی تا آنجا 
رشد یافت که افزون برآوازها ، ترانه های 
ضربی ساخته می شد.که بدون  آواز اجرا  
مسگشت . درست  مانند پیش درآمدها  

دوقطعات ضربی امروزی.
این نوع موسیقی بدون آوازرا درآن زمان

  » راوشن«  می خواندند. ابو نصر فارابی  
الموسیقی   « معروفشبنام  کتاب  در 
موسیقی  هنر  نویسد:»   می  الکبیر« 
ایران   درایران زمان ساسانی  درسراسر 
شناخته و پیشرفته  بوده است «. برای 
راجع  که  کتاب  از  قسمت  درآن  مثال  
نام  آن  کردن  کوک  وطریقه  تنبور   به 

میبردازکوک  » گیالنی« نام برده است 

ونیز آنجا که از » دستانها « ی  بربط سخن 
می گوید  بارها از » دستان الفرس«  که 
در بغاد معروف به » دستان زلزل«  بوده 

یاد می کند.
» فارابی«  درباره »راوشن«  وشناسانیدن 
آن  چنین می نویسد:»  راوشن  نوعی 
موسیقی است  که با آن  نمی توان آواز 
خواند« از گفتار فارابی چنین بر می آید 
که این »راوشن « ها  همان قطعات  ضربی 
یا پیش درآمدها یا رنگ های بدون آواز 

است .
موسیقیدانان ورامشگران

 عصر ساسانی

بهرام گور )مدت پادشاهی از۴20 تا ۴۳۹ 
 ، موسیقی   به  عالقه  بسبب  میالدی(  
دیگر  برترازطبقات  را   دانان  موسیقی 
قرارداد وطبقات  زمان  اردشیربابکان  را 
بهم زد. بنا برروایت تاریخی  بهرام  ایالت 
هند  ازپادشاه  را  »مکران«   و  سند«    «
گرفت  و دوازده هزار نفر لولی ورامشگر  
نخستین  ظاهراً   واین  آورد   ایران  به 
 . است  وهند  ایران  بین   ارتباط  هنری 
بهرام گور   از مورخین  میگوید: »  یکی 
چهارصد نوازنده  از هندوستان  به ایران 
طبقات  برسایر  را  هنرمندان  آوردواین 
مقدم شمرد.«  ابوالفرج اصفهانی درکتاب 
خود  بنام » اغانی«  ضمن حکایتی متذکر 
هزار  دوازده  گور   بهرام  که  شود   می 
ایران   به  ازهندوستان  ورامشگر   لولی 
آورد ودرتمام مملکت  پراکنده کرد. این 
خوانندگان  ونوازندگان را  درهندوستان 
» زت«  می نامیدند ودرایران  به » لولی«   
یا »کولی«   معروف شده اند. این لولیان  
درهرکوی وبرزن  وشهروقصبه  وقریه ای  
می  وخوانندگی  نوازندگی   مردم   برای 

کردند. . نظامی گنجوی گوید:
 ششهزاراوستاد  ودستان ساز

مطرب و پای کوب و لعبت باز
گرد کرد از سواد هرشهری

داد هر بقعه را  ازآن بهری
 تابه هرجا که رخت کش باشند

خلق را  خوش کنندوخوش باشند

ادبیات و موسیقی  به  بهرام گور   عالقه 
سبب  ترویج این دورشته  گردید  وبه 
سبب ارتباط  ایران وهندوستان  در زمان 
او ایران  ازعلوم وادبیات  وموسیقی هند  

نیز  بهره مند شد.
 ۶2۷  -5۹0( خسروپرویز   درزمان 
فراهم  ازپیش  که  ای  بازمینه  میالدی(  
درفن   که  ماهری   واستادان  بود   شده 
موسیقی  بوجود آمده  بودند  موسیقی 
درایران رتبه ای  واال یافت . این دوره را 
می توان » عصرطالیی«  موسیقی ایران 
شمرد. از نام نغمه ها  وآهنگهایی که در 
شعرای   وکتب  وادبیات   تاریخ  کتابهای 
 ، :»فردوسی«  مثل  گوی   فارسی  بزرگ 
» نظامی« ، » منوچهری« ، » انوری« ، و 
» خاقانی« ودیگران  آمده می توان  به 
دامنه پموسیقی  آن عصر  ونیز کثرت  
برد.  پی  دوره   دراین  موسیقیدانان  
زمان   معروف  موسیقیدانان   ازجمله  
باربد«    « از  توان   می  پرویز   خسرو 
 ، رامتین«    «  ، »بامشاد«    ، و»نکیسا«  
»سرکش«  و »آزادوارچنگی«  که چنگ 
نواز مخصوص  خسروپرویز بوده است  و » 

کوسان نواگر«  نام برد.
بنام  » نفحات  » جامی«  درکتاب خود 
این  موسیقیدانان   از  را  مانی    » اآلنس 
دوره می داند که مورد توجه  شاپوراول 
از   یکی  فرزند  مانی«    «  . است  بوده 
مادر  بود.  »فاتک«   بنام   ایران   نجبای 
مانی  ازبانوان  خاندان اشکانی بود. مانی  
درسال 2۱5 میالدی  دربابل متولد  شد. 
نزددانشمندان   وسپس  پدر  نزد  ابتدا 
اشتغال   وهنر  علم  کسب  به  عصرخود  
ورزید وازفلسفه  وادبیات  وطب ونجوم 
آگاهی  نقاشی   ومخصوصاً   وموسیقی  
ازفلسفه   آمیخته  آورد   آئینی  و  یافت  
زرتشت  وشریعت عیسی  وآئین بابلی 

وبودایی و اندیشه های خود.
عصر  دانان   موسیقی  ازبزرگترین 
خسروپرویز  بایستی ازباربد  نام ببریم . 
بسیاری ازالحان  ونواهای موسیقی را که 
هنوز بعضی از آنها با همان نام درردیف 
ماباقی  کنونی   موسیقی  دستگاههای 
مانده است . ازساخته ها وپرداخته  های  
اوست و نیز اورا بوجودآورنده  بعضی از 
باربد   دستگاهها  و مقامات مکی دانند. 
وبرخی مروزی می  ای جهرمی   را عده 
دانند . او ازخوانندگان  ممتاز واز استادان  
نوازنده بربط  بود وبطوریکه  ازاین بیت 
نظامی دربیان سی لحن  باربد  استنباط 

می شود:
چویادازگنج بادآورد  راندی

زهربادی لبش گنجی نشاندی
که گنج بادآورد  جزء یکی از الحان سی 

گانه اوبوده است ...

ادامه دارد.

بهرام گور  بسبب عالقه به موسیقی  ،
 موسیقی دانان را  برترازطبقات دیگر قرارداد وطبقات  

زمان  اردشیربابکان  را بهم زد

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود
 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت 

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای 

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 
تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151
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افقی: ۱-هورنتیک صدوشصت - پ2- فانی - الم-یاد-سو۳- دنج - کدو-نرم-
لپ- چخماق-  5-م-اوا-نفاست-راه۶-سنگ  رفو-مالت  هت-سرا-  نیس۴- 
-رد-کی-پاکی۹-ش-راوک-جانب- ونوس  مرمر-م-۸-  یاوه-  رنگ-  بز۷- 
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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

افقی:  قسمتی از برق خانه هادردنیای امروز ازاین وسیله تأمین می شود- 
نام  ۳- خورشید-  بستن   - خریداروفروشنده  بین  خداحافظی۲-البال-میانجی 
ناوی هواپیمابر-ضمیر من وشما ۴- درس کشیدنی - حرارت وروشنی ۵- 
شاعر  نابینای یونان باستان - بیخ گیاهی از نوع  هویج که ازآن مربا  درست 
اقتصادی  های  طراح کمک    - العمل  ۶-  عکس  کنند- الغرونازک  می 
نمازوپیشوا-  پیش   -۷ دوم   جهانی  جنگ  بعاز  غربی   باروپای  آمریکا  
دانشمندی که  تقریبًا به همه علوم  واردبود-کوه کوچک۸- دین ومذهب- 
موادمحترقه  که درزیرزمین یا دریا  کارمیگذارند۹- تصدیق انگلیسی -  نیزه 
-  چادرچرمی - ۱۰- بدنبال رواج یافتن آسبهای  بادی این مالیات وضع شد- 
این آدم اثر ایوان تورگینف است ۱۱- ستاره خارجی - بامردم دانانکوست 
- آقاوسرور۱۲- اصطالحی درفوتبال- کتاب جمع شده ۱۳- ِگل بتونه -ماه 
نو- هرچه دارد گله ندارد۱۴- پست وفرومایه- نیست شدن - حرفش دوتا 
در۲۹  دارد-  تعلق  خواری  مگس  به  آن  نوع  کوچکترین   شود۱۵-  نمی 
دسامبر  ۱۹۵۲ دربیمارستان  چارینگ کراس لندن از  بدن پیرزنی  ۸۰ ساله  

بزرگترین  سنگ کلیه دنیارا بیرون آورد۰
دنيا-نوعی  شهرهای  ترين  وتاريخی  مشهورترين  از  :1-يكی  عمودی 
نيش  چين-  -سخن  فراگرفته  را  گرداگردزمين  كه  هوايی   -2- هواپيما 
ر   . است  خطر  بی  انسان  برای  بطوركلی   وسوزش  باوجودخارش   آن 
باقيانوس منجمدشمالی ميريزد3- رديف -  شبه پله  ودی درسيبری  كه 
دركناراتومبيلهای قديمی - تكه پارچه كهنه - واحدپول ژاپن4- جنگ 
اين حيوان درشمال فرانسه ، بلژيك ، آمريكای التينو ...حتی ايران  رواج 
دارد- رطوبت - مهره ای درعرصه شطرنج 5- خطی دردايره - عددی است 
درداخل بدن - خراش  وشكاف باريك - موافق 6- فعل امر  ازمصدررفتن 
- پوست آهو- فراوانی ونيكبختی  - مورد نياز بناها 7- بافنده - پرستنده- 
خرقه درويش 8- عنصری درشيمی - ثابت وبرقرارشده - به ناو  كوچك 
هم می گويند- حاصل صابون 9- جانوری گوشتخوار كه ازپوستش دست 
كش درست می كنند  ودرجنگلهای مازندران هم  يافت می شود- دهانه 
مقياس طول  باشند10-  وباهم  ازمردم  كه دريك جا   اسب - گروهی  
 - بدن  حرارت  درجه  افزايش   - آشكاركننده  سانتيمتر-   92 معادل  
تكرارحرفی برای دهن كجی - 11- فوت وفن - بزرگترين  جانوردريايی 
در   - وپوشش  ميگيرد12-پرده  ازشماعكس  باسين   - طرف   -
نورديدن-باهواپيمايی كه خودساخته بود  درسال 1911 موفق 
به اخذ ديلم شد123- بزرگترين آن در نزديكی كيپ كندی  
دارد-  جهانی  شهرت  ايرانش   ساخت  درفلوريداقراردارد- 
ترس وبيم - حيرت وسرگردانی 14-  كوچكترين  جزء يك 
عنصر كه دارای خواص آن عنصر است - گاوتبت- پوست 

دباغی شده -ضميرفرد15-  نوعی عقاب - دستور
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      احیارگان  موسیقی ملی اریان                         
مـهدی مفتاح

 
   رپتو آموزگار 

تحول   با  ودرارتباط   آزادی  ی  درمجله 
موسیقی  نوین ایران ونیز تاریخچه  رادیو 
از شخصیت های  ، ضمن صحبت  ایران 
اشاره  ایران   معاصر  وموسیقی  هنری 
ای کوتاه  به سهم  استاد مهدی مفتاح  
 . است  شده  وایران   فرهنگ  درتوسعه 
میگویند  درفرهنگ  جامعه ما خوانندگان  
واهل طرب بیش از  اهل علم  وتحقیق 
شناخته  می شوند. هرچند این  منحصر 
به ایرانیان  نیست . من که  با شخصیت  
از  هنریش   وآثار  مفتاح   مهدی  استاد 
نزدیک  آشنا بودم  دریغم آمد  که این 
بهتر  را  ایران   هنر   بزرگ  خدمتگزار  

نشناسیم .
 مهدی مفتاح  از بنیانگزاران  موسیقی 
ملی  ایران  واستاد  منحصر بفرد  قانون 
بودکه سالها  ریاست مؤسسات  هنری 
، مدیریت  مجله ی موسیقی  و رهبری  

ارکستر سازهای ملی را بعهده داشت  

نقاشی   ، موسیقی  در  زیادی  وآثار 

وخطاطی  ازاو بجای مانده است . تصنیف 
های او  چون » سکوت شب«  ، »بخت 
بازآید« ، »نغمه ی سحر« و »شوق زندگی 
«  که بنان آنهارا  خوانده است ویا  آثار  
ارکستری  »پرواز«  ، » رازدل«  ، » بامید 
ایران   رادیو  ارکستر ملی  برای   دیدار«  
ونیز  تمرین های  ویلن  و دستور قانون  
برای هنرجویان  هنرستان موسیقی  از 
بنام  های   ازترانه   . نیست  رفتنی  یاد 
مفتاح  می توان از  » آشناسوز«  سروده  
بیژن ترقی ،  و»توشه ی عمر«  سروده  
معینی کرمانشاهی  نام برد که توسط بنان  
خوانده  شده اند. دیگر از کارهای  زیبای 
این  او  است    » پاینده  ایران   « مفتاح  
آهنگ را  دردستگاه چهارگاه  که سازگار  
است   وشکوهمند  حماسی   پیامهای  با 
ساخته  واز ارکستر وخواننده ای  توانمند  
برای اجرای آن  بهره برده  تا شکوه  پیام 
خودرا  نمایان تر سازد . ترانه با تصویری  

وبایاد  بزمی  شادمانه آغاز می شود   از 
نوازنده نامدار  روزگار ساسانی  » نکیسا«  
نشانه ای ازایران دوستی  را درترانه خود 

آشکار ساخته است .
***

مهدی مفتاح  درسال  ۱2۸۸ درخانواده ای
 ادب دوست  وهنرپرور  درتهران بدنیا 
مفتاح  محمودخان   میرزا  پدرش  آمد. 
الملک  ازجمله اشخاص  معارف پرور  بود 
ودرآن تاریخ  که جز  مکتب خانه  مدرسه 
زحمت  با    . نداشت  وجود  درایران  ای 
مدرسه  تأسیس   به  فراوان  وکوشش  
ای  بنام مدرسه افتتاحیبه  پرداخت که 
نوجوانان  بسیاری  درآنجا  به تحصیل 
مشغول  بودند. مهدی بعلت  خردسالی 
پدرش  همیشه  ولی  نمیرفت   بمدرسه 
درخانه  اورا  درمقدمات تحصیل  یاری 
از  پدر   ازدرگذشت   پس  کرد.  می 
برادران  سرپرستی   تحت  سالگی    5
دیدن   با   . قرارداشت  خانواده  بزرگ  
و  تار  که  علیخان   برادرش  نوازندگی  
ویلن  می نواخت  بموسیقی گرایش پیدا 
وزیبایی  هنر   شیفته  اوکه   کرد.بعدها 
ازپسرعمه   بود   آن  های  جلوه  درهمه  
نیمایوشیج  وخویشاوندان  شاعر خود  
دانشمندش  همچون  پرویز ناتل خانلری  
درزمینه  صدیقی   غالمحسین  ودکتر 
شعر  وادبیات  بهره ها برد  وبه توصیه 
نیمایوشیج  به نگارستان  رسام ارژنگی  

نقاش معروف  زمان رفت .
درجوانی  درنوازندگی  ویلن خود  همراه 
با آواز  روح انگیز  چند صفحه پُر کرد . 
آمریکایی   درمدرسه  تحصیل   از  پس 
ودانشسرا  ودریافت مدرک  لیسانس  ، 
بتدریس   ملی   موسیقی  درهنرستان  
تاریخ موسیقی  ایران پرداخت  وهمکاری 
با  گروه موسیقی  نوین  برهبری  علینقی  
وزیری را آغاز نمود. او با موسیقی دانانی  
چون خالقی ، صبا ، زرین پنجه و  معروفی  
آموزشی کتابهای  آوردن   درپدید 

همکاری  ملی   موسیقی  هنرستان    
داشت  واتودهای گوناگون  برای باال بردن  
توانایی  هنرجویان  رشته ویلن  ساخت  
ودراین کتابها گنجاند. بعلت اشتغال  به 
درس عمومی  وموسیقی نتوانست  بیش 
از دوسال  نقاشی را ادامه دهد ولی  این 
هنر همیشه  جزء بهترین  سرگرمی های 
او بود.ودرهرفرصتی  به آن می پرداخت  و 
بجز سالهای  آخر عمر  که دید چشمانش  
اجازه ی نقاشی  باو نداد  ، اغلب اوقات  
می  خود  دل  ارضای   برای  تابلوهایی  
کشید.وبفرزندان واقوام  وآشنایان هدیه 

می کرد.
از   لیسانس  ازگرفتن   پس  در۱۳۱۹ 
وارد   دبری  بارتبه    ، دانشسرایعالی  
خدمت  فرهنگ شد  وپس از یکسال  که 
سرپرستی  آتلیه های  معماری ونقاشی  
بعهده  زیبا   هنرهای  دردانشکده  را 
داشت  به اداره ی موسیقی  کشور منتقل 
به   ، خدمتش   سال   سی  وتاپایان  شد 
سمت های  دبیری وهنرآموزی  ونظامت 
هنرستان  موسیقی ، ریاست  دفتر اداره  
موسیقی کشور وریاست  هنرستان  عالی 

موسیقی  راعهده داربود.
به موسیقی  ونقاشی و خطاطی  وادبیات 
عالقمند بود وازاوان جوانی  مدتی بدون 

استاد  به  فراگرفتن سازهایی مانند نی  
وچون  پرداخت   نی  قره  و  بند   هفت 
تصمیم  کرد   نمی  اقناعش  سازها  این 
تحصیل   به  ویلن   فراگرفتن  با   گرفت 
برای  وسرانجام   دهد.  ادامه  موسیقی 
وبخصوص  علمی   موسیقی  اینکه  
متد  روی   واز  صحیح   بطور  را  ویلن  
رفت   موسیقی   مدرسه  به  گیرد   فرا  
ودوره شش ساله  آن را  بپایان رساند. 
استاد  شادروان   کالس  به  نیز   مدتی 
خصوصی   وبطور  رفت  صبا   ابوالحسن 
ودرخدمت  گرفت   می  ویلن  درس 
آوازهای  ردیف   نواختن  استاد   آن 
ایرانی را  تکمیل  میکرد.  درهنرستان  

درقسمت  وی   استادان  موسیقی  
، وزیری   علینقی  ایرانی   موسیقی 
فر  زرین   واسماعیل  خالقی   اهلل  روح   
موسیو   اروپایی   موسیقی  ودرقسمت  
ومصطفی   پرووه   وموسیو   خوتسیف  

ادیب بودند.

ابتدا   درایران   رادیو  تأسیس   اززمان 
استاد   برهبری  رادیو   نوین  درارکستر  
علینقی وزیری  بکار مشغول شد  وپس 
ازآن  مدت سی وچهارسال  با سمت های 
مختلف  ازقبیل سولیست  ورهبر ارکستر  
وعضو  شورای موسیقی  انجام وظیفه می 
کرد . پس از تأسیس تلویزیون  ، ازطرف 
وزارت فرهنگ وهنر  به رهبری ارکستر  
سازهای ملی  منصوب وبه اجرای  برنامه 

هایی درتلویزیون  پرداخت .
موسیقی   درهنرستان  که   هنگامی 
یکی  پیشنهاد  به   ، میکرد   تحصیل 
پرویز  آقای  بنام   هنرستان  اساتید  از  

ایرانپور، درارکستری که ایشان  برای 
ضبط آهنگهایی روی صفحه تشکیل داده 
بود ند به عنوان سولیست  شرکت نمود  
وچندین صفحه  ازآن زمان  بیادگار  مانده  
که دراغلب  آنها همراه  با آوازخوانندگان  
معروف آن زمان  ویلن سلو می نواخت 
.. بخصوص  صفحه ی دشتی  که تمامًا  
سازسلوی او همراه آوازاست  بااین شعر» 

دل خون شد از امیدو  نشد یاریارمن
ای وای برمن ودل  امیدوارمن
ازرادیو پخش می گردید.ونیز   که سالها 
بنگاه  بوسیله   که  او  ویلن   تکنوازی 
تهیه   His Master's Voice معروف  
وپخش شد. .  ترانه دیگری هم  در سه 
گاه  وباصدای روح انگیز  وتصنیف معروف 
» همه هست آرزویم که ببینم ازتورویی«

ازساخته های  استاد مفتاح است که  بارها 
توسط  هنرمندان  دیگر منجمله  مرضیه 

تقلید و تکرارشده است .
درسال ۱۳2۸  » انجمن  موسیقی ملی«  
باهمت روح اهلل خالقی  ومفتاح  وعده ای 
از هنرمندان  تأسیس گردید  وارکستری 
نیز  توسط آن انجمن  دایر شد  وباجرای  
انجمن  وسپس    درتاالر  هایی   کنسرت 
وشهرستان  تهران   دیگر  درسالنهای  
ها پرداخت . اودرطی این  سالها درهمه  
آن کنسرتها شرکت داشت  وگاهی خود 
ازطرف   نیز   یکبار   . بود  ارکستر  رهبر 
یک  برهبری   وهنر   فرهنگ  وزارت  
ارکستر  سی نفره  از سازهای ملی همراه 
با گروه  نوازندگان  وخوانندگان محلی  به 
ایتالیا  سفر کرد  ودرشهرهای رم ومیالن  
مورد  که  اجرانمود   کنسرت   چندین 

استقبال  وتوجه بسیار  قرارگرفت .
او به تقاضای  نشریاتی  که مایل بودند  
درمورد   وبخصوص  موسیقی   به  راجع 
ساز »قانون«   مطلبی بنویسند  وازجمله  
برای مجله موزیک ایران  ومجله موسیقی  
 . نوشت  می  مقاله  زنگ   وروزنامه  
همچنین  داستانهایی  ازبعضی  اپراهای

 معروف را ترجمه کرد. ازجمله  تترالوژی  
واگنر ، که بسیار  مفصل است  ودرچند 

شماره  مجله ی  مروارید بچاپ  رسید.
درسالهایی که ریاست هنرستان  عالی 
موسیقی  راعهده داریبود  ازطرف وزارت 
فرهنگ  وهنر  مأموریت  یافت  که برای 
مطالعه  درباره سازهای  عود وقانون به 
بعضی  کشورهای عربی  که بااین دوساز  
بیشتر آشنابودند  مسافرت کند. پس از 
مطالعات  گسترده  ومراجعت به ایران  ، 

بااطالعات وسیعی  که کسب کرده بود

  ، به پرداختن  متدی برای  قانون همت 
کردودرمدت ۱5 سال  آنرا بمرور تکمیل 
نمود. این متدرا  طوری تنظیم نموده بود  
که برای تدریس  دریک دوره  شش ساله  
به هنرجویان  هنرستان  عالی موسیقی 
کافی باشد. برخی از  شاگردانش  تدریس 
قانون  درهنرستان های موسیقی را ادامه 
ملیحه  استاد   اند   جمله  ازآن   . دادند 

سعیدی و  استاد سیمین آقارضی.
درسال  قانون   نواختن  برای   دستوراو 
کتاب بعنوان   و  رسید   چاپ  به   ۱۳۷0

از  این   . شد  شناخته  ودرسی  مرجع 
استاد مهدی  نوشته شده  آثار  بهترین  

مفتاح است .
استاد مهدی مفتاح  در22 بهمن  ۱۳۷5  
درتهران بدرود  زندگی گفت . ولی آثارش  

همیشه باقی است .

منونه خط استاد مفتاح

اثری از استاد مفتاح
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 بقیه : تاریخ مستند خوزستان

درزمان  مطالب  این  ی  نویسنده 
است«.کتاب  زیسته  می  صفویان 

۱۴00سال ۱۴۴- ۱۷0

درتأییدآنچه که غفاری از خالی شدن 
صفویان  درزمان  ودانش  فضل  اهل 
آورده است،این است که از زمان روی 
کارآمدن صفویان، با تعصب کوری که 
از خود درباور مذهبی شان نشان می 
را  ومردم  کردند  ویاتظاهرمی  دادند 
آنهم  واحد  مذهب  ازیک  پیروی  به 
شمار  در  مذهبان  ُسّنی  )که  شیعی 
بودند(،وادارمی  بیشتری  بسیار 
آنان  امتناع  صورت  ودر  اند  کرده 
همین  از  رساندند،  می  قتل  به  را 
پس  ازآن  ما  میهن  که  بود  ها  رفتار 
زکریای  چون  درازکسانی  سالیان  تا 
ابوریحان   - سینا  ابوعلی   - رازی 
 - خوارزمی   - عمرخّیام   - بیرونی 
فارابی -  فردوسی -سعدی - حافظ 
را  ایشان  ی  دیگرازُزمره  وچندتنی 
خشک  فضای  در  یا  که  خودندید،  به 
گزیدند  خاموشی  مذهبی  وسختگیر 
زمان  مگردر  کردند.  وطن  جالی  ویا 
کوتاه برقراری مشروطه تا پایان دورۀ 
حدودی  تا  رفت  می  که  ها  پهلوی 
وتلخ  تاریک  های  گذشته  جبران 

بشود.  
   

درکتاب»سه  کرمانی  میرزاآقاخان 
مکتوب«درهمین زمینه می نویسد:

»به اعتقادخیلی ازایرانیان، پادشاهان 
وعدل  پرور  رعّیت  شاهانی  صفویّه 
ظلم  اعتقادمن  اند،امابه  گستربوده 
وجوری که ازایشان به ایرانیان رسیده 
بعد ازعرب نظیرنداشته وحتا ازچنگیز 
است،آنقدرخرابی  نرسیده  خونریزهم 
ایران  ملت  به  پروری  ُخرافه  از  که 
ملوک  ازطبقات  ازهیچیک  رسیده 
طبقه  این  نرسیده،زیرا  اسالم  بعداز 
ریشه  پروری  دین  ازراه  خواستند 
استحکام  واساس  کنند  عوام  دردل 
ی  برپایه  ریا  به  را  خویش  سلطنت 
اوالد  وخودرا  گذاشتند  وآیین  کیش 
کشف  وصاحب  پیغمبر  وُذّریۀ  امام 
طریقت  نشین  ومسند  وکرامات 
وحقیقت ودارای ریاست دنیا وآخرت 
وچون  دادند  جلوه  وظاهروباطن 
تخم  درایران  شالوده  این  ریختن 
خرافات پاشیدن وبذرحماقت کاشتن 
دستیاری  به  ازاین سبب  داشت  الزم 
محمدباقرمجلسی،  مال  امثال 
برباد  را  ایران  مردم  ومدارک  عقول 
پادشاهان  سلطنت  دادندتااساس 

صفویّه درایران پایدارگردد.«.

 this

برای درک ژرفنایی این شوربختی ها 
زمامداران  وغفلت  ناآگاهی  راه  ازفرا 
تدبیرمیهن  وبی  وفاسد  ظالم  ورجال 
اروپا  که  وشرایطی  زمان  در  آنهم  ما 
تند  گامهای  وتعالی  ترقی  سوی  به 
نوشتاری  به  داشت،  می  بر  وسریع 
جداگانه نیاز خواهد بود،اگرچه همین 
چنداشارۀ مختصر می تواند به مصداق 
ُمشت نمونه ی خروار کافی ووافی به 

منظور باشد.
ادامه دارد

بقیه :  نازنین

آن روزمهربان تر ومتبّسم ترمی نمود.
        پس از خوردن ناهار،مادرم به پدرم 
نوشیدن  باشیدبرای  موافق  اگر  گفت: 
چای به اتاق پذیرایی برویم تا خدیجه 

خانم میزرا تمیز کند.
        دراتاق پذیرایی من دربرابرپدرم 
نشستیم،پدرم  او  درکنار  ومادرم 
ام  چهره  به  را  چشمانش  درحالیکه 
اش  همیشگی  بودبامهربانی  دوخته 
پشتکارواستعدادی  با  :امیدوارم  گفت 
ازخودنشان  تاکنون درکار تحصیل  که 
ی  دوره  سال  چهار  مدت  ای،این  داده 
دانشکده رابانمرات خوب به پایان برسانی 
به  سالهادرکناربرادرت  که  وهمانگونه 
گذراندی،درتهران  واحترام  مسالمت 
وسازشکارانه  آرام  زندگی  باهم  نیز 
نشود  موجب  ومسایلی  باشید  داشته 
کنید،اگرچه  حاصل  کدورت  ازهم  که 
اطمینان دارم چنین چیزی بین شما ُرخ 
نخواهددادوشما درطول این سالها نشان 
دوست  ازبرادری،  گذشته  که  اید  داده 
از  ومادرتان  ایدومن  بوده  هم  مشفق 
شادمانیم،ازسخنان  بسیار  بابت  این 
بود  معلوم  نیز  هوشنگ  پیش  چندی 
که ازرفتنت به تهران بسیار خوشحال 

است.
        گفتم: مطمین باشید که میان من 
وبرادرم هیچگاه کدورتی حاصل نخواهد 
شدوروابط ما طی سالهاییکه درکنارهم 
است.                                                                                                                                              گفته  این  گواه  بهترین  بودیم 

هستم  مطمئن  گفت:آری          
جوانی  شوروهیجانات  ،امادرمواردی 
کاردست آدم میدهد،وچون پدرومادرها 
رابه  شان  فرزندان  ی  دلشوره  همواره 
دارند،این  دورند  ازآنان  زمانیکه  ویژه 
قصداصلی  دانستم،اما  الزم  را  توصیه 
امروزم چیز دیگر است  که می خواهم 

باتو درمیان بگذارم.
اخیر  مطالب  ازادای  پس  پدرم          
شد،منهم  چای  نوشیدن  مشغول 
درحالیکه فنجان چای را به لبانم نزدیک 
ازورای  که  پدرم  چشمان  به  میکردم 
وراندازم  ویژه  بانگاهی  اش  عینک 

که  دریافتم  بودم،  شده  خیره  میکرد، 
بحث رفتار بابرادرم پیشگفتاری ویابهانه 
ای برای طرح مطالبی دررابطه با نازنین 
باید  که  زدم  حدس  حدودی  وتا  است 
رابطه شنیده  ازمادرم چیزهایی دراین 
باشد.منتظر ماندم تا پدرم بگوید آنچه 

را که می خواست مطرح کند.
        پدرم درحالیکه فنجان چای را 
روی میزعسلی قرار میدادگفت:گویا آقا 
هوتن ما دلش جایی گیر کرده است،که 
سبب نگرانی ما ازموفقّیتش درادامه ی 
مهندسی  دانشنامه  ودریافت  تحصیل 
خودت  اززبان  خواهم  است،می  شده 
از چگونگی آگاه شوم،اگرچه مادرجان 
گفته  من  به  سربسته  بطور  چیزهایی 
است،اما بهتراست به روشنی اززبان تو 
بشنوم واگر لزومی به ابراز آن نمی بینی 

اصراری ندارم.
راکه  آنچه  ازابراز  تنها  گفتم:نه          
منظور شماست دریغ نخواهم کرد،بلکه 
پدری  که  شدم  خوشحال  خیلی 
اینگونه بافرزندش به گفتگو می نشیند 
ورفتارش باپسر جوانش ماننددودوست 
یکرنگ است،بنا براین از پیشنهاد شما 
درنظرداشتم  میکنم،اگرچه  استقبال 
دریک فرصت مناسب واطمینان کامل 
از انتخابی که کرده ام ،خودم برای طرح 
شوم  پیشقدم  شماومادرجان  نزد  آن 
وقول  ونازنین  من  بین  که  هرآنچه  و 
تفصیل  بود،به  گذشته  مان  وقرارهای 

بیان کنم.
        پدرم گفت:همانگونه که طّی این 
ومادرت  من  ای  بوده  شاهد  سالها 
روابط  آحسن  حاج  ی  باخانواده 
وداریم  داشته  ای  ودوستانه  گرم 
ی  خانه  ازآنکه  پیش  واگرچندمدتی 
جدیدشان ساخته شود، ازرفتن به منزل 
آنان اکراه داشته ایم به این سبب بود 
که پس از مرگ گلبانوی جوان، من  به 
تدریجی  مرگ  شاهد  که  مادرت  ویژه 
به  بودیم،رفتن  قبلی  ی  خانه  اودرآن 
تلخ  رویداِد  آن  ومآالًیادآوری  خانه  آن 
دشواربود  مان  برانگیزازبرای  وتأثر 
بودی وهستی  ،اما همانگونه که شاهد 
دربرگزاری هر مهمانی درمنزل ما مقّدم 
خصوصی  بطور  بودندواغلب   برهمه 
ازآنها دعوت کرده ایم وآنان نیز حال مارا 
بودند،از  وعذرماراپذیرفته  کرده  درک 
این رو درروابط گرم ما خللی به وجود 
نیامد،اما حال که آن بنای قدیم با خاک 
یکسان شده وبه جای آن بنای جدیدی 
احداث شده ما به هر بهانه که باشد به 
منزل شان خواهیم رفت،واین دوستی 
است  جهت  آن  از  گرم  ی  ورابطه 
ومهربان  شریف  رامردمانی  آنان  که 
ایم، یافته  پیله  شیله  وبی  وصادق 

ادامه دارد

بقیه : باغ درباغ
 

زنانه، یقینا از آن تابلوئی بر می آمد پر بها.
آن  محو  به  دستور  هاله  که  شد  چه  اما 
امنیت خاطر صاحب  گوئید  می  البد  داد؟ 
عکس. و نمی گوئید اگر آن مرد آن صحنه 
را می کشید، آن عکس دیگر میشد هنر. 
و امنیت به ذهن هیچ کس خطور نمی کرد.

به  رسیدم  ولی  رفتم  می  دوری  براه  من 
مرا  چیز  چه  ای.  ندیده  هرگز  دهکده 
نوشتن  این  به  کارم  کشید  و  کرد  ماندنی 
بانوئی  که  هتل  مدیر  گفتگوی  شعور  جز 
اگر هاله نمی  جوان و مدیری الیق بود. و 
می  حتما  است،  من  نزد  کلیدش  گفت 
خشکیدیم من و ماتیلد در برابر در بسته 
باغ. و دوشنبه غم انگیز مرا به ترک ده می 

برد شاید.
در  آپارتمانی  مقیم  است  سال  سی  من 
آشنائی  هرگز  ام.  طبقه  هفت  بنای  یک 
نیافتم. همسایه ها خانه هم را ندیده اند. 
به  که  دروغین  های  علیک  و  و چه سالم 
شنیده  بسیار  اما  دهیم.  نمی  تحویل  هم 
ام از جنگ و جدال ها در شورای مالکان. 
این شد زندگی؟ که آدمها میل دیدن هم 
تلویزیون  هرچه  ولی  باشند!  نداشته  را 
آبشار  رادیو  یا  بریزد  سرشان  کاسه  در 
آنها  قبول  زندگی  جای  به  کند  گوششان 

می شود.
اینهمه آشنا در ده یافتم. حتی یک بار از 
طبیعت  و  نزدیم.  تلویزیون حرف  و  رادیو 
افسوس یک شب  ناب در رگهامان دوید. 
سر شام، مردی از مبارزان وابسته ماکرون 
زد  خودش  از  حرف  آنقدر  جمهور  رئیس 
آفرید.  اشمئزاز  که  ده  شهردار  بانوی  با 
از  نرمید  و  بود  مطلع  بسیار  ده  شهردار 
میز  سر  را  جّو  صمیمانه  و  ها.  لفظ  هجوم 

شام تغییر داد.
از  گرفتن  هنر،دوری  و  گفتگو  *استعداد 
جدل بیهوده چند تن آدم در این دهکده 
فاقد یک نانوائی، نه تنها سفر مرا در طول 
برید و در عمق غنی و پربار ساخت،بلکه 
برد  شنیدن  و  گفتن  فرهنگ  به  نو  از  مرا 
باشد.  آدمیت  نشانه  برترین  شود  می  که 
و این موضوع را برکشیدم زیرا در آخرین 
روز هاله گفت: خوب من باید دیگه برم. و 
نگفت “تا بعد” و نگفت. و اینگونه گفتن به 
من سخت گذشت؛ کسی مثل هاله که در 
یک معجزه ارتباطی، گفت و گوئی،رفتاری 
مفید  چقدر  داند  نمی  خودش  و  میزید. 
پیرامونیان است. این بود که من در درون 
خود برنتابیدم، به تعجب رفتم. و تکرار می 

کنم که: به من سخت گذشت.
سرسرای  در  بودم  آمدنش  انتظار  *در 
بازی می  ای  نیمه  و  هتل. کودک دو سال 
کرد. مادرش حساب می پرداخت. کودک 
هاله سر رسید  بازی خود کشانید.  به  مرا 
در بازی شد. مادر کودک به  ما ملحق شد. 
بعد  دقیقه  دو  و  بودیم  بازی  در  چهار  هر 

سفر به خیر گفتیم به هم.        ادامه دارد

The main body of 
p u b l i c - o r i e n t e d 
cinema has  its own 
crises at the end 
of the sixties.Film 
production  has 
become expensive and 
costs are mounting.
The star system - an 
inevitable outcome of 
this sort of cinema - 
swallows up most of 
the production budget 
and destroys what 
little variety there 
may have existed.
The import of foreign 
films  is uncontrolled 
and very cheap.The 
surplus in oil revenues, 
which Iran does not 
know how to spend., 
has brought a certain 
suoerficial affluence, 
Urban society is  
mostly constitued of 
an affluent middle0 
class, which through 
contact with abroad is 
experiencing another 
shift in  consumption 
patterns, needsand 
demands. All this 
apparent social deve-
lopment, alongside 
the real and visible 
cultural growth that 
takes place in the

sixties, createsa large 
gap between the 
intellectual class and 
the rest of society.The  
general public and the 
middle classes are no 
longer satisfied with 
what they see in films. 
The cinemas  are filled 
with vulgar foreign  
films. Sex and violence 
inevitably get out of 
proportion, for by the 
early seventies cinema 
is thinking only of its 
own survival . This 
very survival instinct, 
the unbalanced 
competition with  
foreign films, the 
preervation of 
old    clichės and  the 
increase of popular 
elements- in their most 
degrade state- all bring 
about  the regression 
of this cinema. The  
absence of  future 
planning , coupled 
with  the failure to 
understand society,i.e. 
the spectator whom  
the  films addresses , 
brought   the downfall 
of Iranian cinema
( and  not only general 
public - oriented  
cinema, but  also

specific  and 
intellectual  cinema), 
even  before  the fire  
of Abadan’s  Rex 
cinema.
1074 and 1975  were 
critical  years in 
terms of quantity  and 
quality for  Iranian  
cinema. The main 
body  of cinema  dies 
out and the specific, 
intellectual cinema 
attempts to take its 
place. but cannot 
survive the general 
crisis society is 
undergoing. The  deth 
of Iranian cinema is 
the turning point of 
the beginning of the 
end of an era.
Throughout its first 
fifty year history, 
Iranian  cinema has 
a  profound  as well as  
superficially  religious  
essence. Certain 
Iranian qualities have 
always been deeply 
embedded in Iranian  
cinema. Chracter 
psychology , human 
relations, narrative 
forms and  content are 
all religious in outlook, 
indeed this religious 
angle is the unifying 

element of cinema. All 
the women who repent 
reach salvation, and all 
the noble, traditional 
men  who avenge 
their family honor 
are  of a religious and 
traditional nature. But  
the most significant 
quality of this  cinema 
is the expression 
of vthe tradition/
modernity problem, 
which  has been  for 
over a hundred years 
the main  cultural  
question of this 
country and its people:  
how to bridge the gap 
between  its own  local 
religious culture and 
the manifestations 
of modernity, how 
to deal with destiny 
and accept its 
consequences, while 
hoping for salvation 
through respect 
of human values, 
religious codes and 
ethical principles; 
for the moment it 
moves away from the 
familiar  inner values 
of these people- its 
real audience- and 
allows manifestations 
of modernity  yo 
obscure traditional  
alues, it denies itsedlf 
any chance of true 
salvation.
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throghout  its  first 50 year history ,Iranian  
cinema has a  profound  as well as  

superficially  religious  essence.
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Twenty  years ago, the 
Tavoos Quarterly- which is 
now closed- published an 
article about Iranian cinema 
titled Roots and Cliches. 
This article was about 100 
years old Iranian cinema.
This article  now  is twenty 
years old, but it still reflects 
the realities of Iranian 
cinema. Azadi  prepared 
following  article based on 
that which can be read here

***

in 1900 one Gaumont 
camera was bought by the 
Qajar shah,brought to Iran  
and installed in a corridor 
of the imperial palace.

As per the shah’s order  
special photographer 
named Mirza Ibrahim Khan  
Akkass Bashi   produced 
several  news   films  and 
some private events 
starring Mozaffar aldin 
shah. Thirty years after 
that(1930) the first  
cinematic  feature produced  
in Iran named Abi and 
Rabi (pronounce Aubi 
and Raubi) by Ovaness 

Oganians, Unfortunately  
there is  nothing  left of 
this film except  some 
faded  photographs  and 
a few lines in reports  and 
articles  about its screening 
in Tehran’s cinemas.
The first Iranian  film  still 
in existance is Haji Aqa ,
the Cinema Actor(1933),also 
made by  Ovaness Oganians.

The screening of this film  
by chance  coincided with 
screening of Iran’s first  
talking feature The Lor 
Girl(1933) made by Ardeshir 
Irani and Abdolhossein 
Sepanta.
Consequently , these two 

films must be recognized as 
the beginnings of iranian 
cinema, yet both  led to 
dead-ends and a cpmplete 
standstill of the Iranian film 
industry.
For nearly fifteen years film  
production in Iran  ceased 
altogether. These fifteen 
years coincide with  one 
of  Iran’s  most turbulent 

periods of socio-political 
change;the fall of the 
Pahlavi King Reza 
Shah,the beginning of 
second World War and 
subsequent occupation 
of Iran  from North and 
South,famine,harsh living 

conditions,But at the same 
time  the modernization 
that had entered traditional 
Iranian  culture from  the 
beginning of Reza Shah 
‘s reign  was now being 
firmly established and 
consolidated.
Therefore the start of film 
production in 1929 was the 
natural consequence of the 
general Iranian  movement 
toward modrnization. It 
was the wish of the system 
and the people to create a 
national cinema  industry 
as yet another sign  of 
advancement , and its 
failure was  also a natural 
consequences of society’s 
rejection of the essence of 
modernity,for society and not 
yet released its stronghold 
on tradition or even clarified 
the existing relationship, 
cinema,contrary to many 
other manifestations of 
modrnity , was not a simple 
tool  to be nationalized with 
the scanty efforts of a few 
westenized citizens and 
intellectuals.
But among  all manifestations 

of modernity,cinemawas the 
only one with  a forty-year 
history. The establishment  
of cinemas and  the screening 
of foreign   films began  quite 
early on,  as an  apparently 
profitable  business  and, due 
to  its attractive  and popular 
content, soon  flourished. 
The vast cultural differences 
in Iran  caused  cinema, like 
theater, to  be a  pastime  of 
the  wealthy and high classes  
as well as  the royal court, 
and even  the growing trend 
of  westernization in Iran, It 
is interesting  to note  that 
Iranian  photographers 
were never  inclined  to 
use  the cinematographic  
camera to record reports or 
documentaries from that 40 
year  period.

***
In general  and summarized 
look  at the cinema  of 1928 
to 1979 (the year of the 
Islamic Revolution) , it can 
be divided  into three distinct 
periods:
The First period:
This period begins in 1948  
and reflects the early efforts 
to institutionalizethis new 
activity.The establishment 
of a studio system,which  
began  with the founding 
of  Mitra Films and later 
Pars Films by Dr. Kooshan 
himself took  on  a more 
serious aspect by the early 
fifties.The Iranian studio 
system, like that  of  other 
countries, strives to utilize 
the box office results, public 
taste and critical reactions 
in order to create satable 
clichės with recurrent  yet 
novel meanings; a mold or 
structure suitable to the 
reactions of the  audience.
In fact  during  this period  
which  more or less  lasts 
until  1961 , Iranian cinema  

is going  through  a repetitive 
cycle of trial and error. 
Certain meanings and 
clichės are emerging and the 
models produced will bring 
practical solutions for the 
second period.
First period is based on 
several elements, which 
the most imprtant  of them 
being academic theater in 
Iran.
The essential quality  of the 
films of this period is the clash 
of tradition and modernity; 
peasants confronted eith  
urban  society an event that 
was  actually happening in 
real life.Majid Mohseni’s  
first film s are all based  on 
this theme. Vahdat’s  first 
few films also used  this 
storyline, and contain  

within  the film  all its  later 
consequences; a simple , un 
pretentious peasant that  has 
fallen  deep  into the  urban 
trap.
The cinema  of the first 
period is a very noble yet 
humble one.
The Second Period:
In the early sixties 
transformations in society, 
economic growth resulting  
from the rise of oil prices 
,the growing  urbanization 
broughton by unplanned 
migration of peasants to 
cities, changes in consumer 
models,growing contact 
of Iranian urban dwellers 
with foreign countries 
cause naturally unwanted 
implications,i.e..social class 
divisions,westernization and 

cultural division along 
with the weakining of 
traditional values giving 
them  a nostalgic aspect, 
and naturally bring major 
changes to Iranian cinema.
The Third Period:
Iranian cinema of the 
seventies is  not a well-
delineated one, lacking a 
perceptible beginning or 
end. Perhaps its end can  be 
traced to the  fire in Abadan’s 
Rex cinema in the summer 
of 1978, but the beginnings 
are the socio-cultural and 
cinematographic problems  
that  began before this event. 
With the birth of New 
Wave cinema  in Iran - 
which takes place in 1969- 
independent and national  
film  production  is divided 
into two branches:
The main body  of cinema  
which  confidently moves  
forward, and the young 
generation  that has  just  
come of age and are seeking  
art films and films d’auteur.
The new cinema is fed by two 
sources: a young generation 
that has  departed  from the 
main body  of popular and 
established  cinema and 
hope  to arrive  at a fresher   , 
newer, yet still  popular and  
public-oriented cinema,with  
the potential to be 
transformed into an artistic 
medium;and another  part 
of this young generation that  
have been  educated  in art 
and  cinema abroad. This 
second path  not only leads  
to an intellectual and specific 
public-oriented cinema, 
but by being recognized in 
festivals and appreciated by 
the ever-increasing number 
of intellectuals and students 
practically threatens the 
existence of the main body 
of cinema.
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Iranian Cinema  
is 120 Years Old

The Lor Girl,Ardeshir Irani & Sepanta 1933

The First Period of  Iranian Cinema was not very 
Productive,Neither in Quantity nor in  Quqlity.

The Brick and the Mirror, Ebrahim Golestan,1964

Throughout the Night Directed by , Parviz Sayyad,,1978
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policy. Trump’s north 
star has been a narrow 
conception of national 
interest, rejecting the 
idea that there are larger 
international interests and, 
by implication, denigrating 
the idea of cooperative, 
win-win solutions.
Well, Orban is simply 
doing what Trump urged, 
as are the Chinese, the 
Iranians and so many 
others. And since the 
United States is still the 
world’s leading power, 
and Trump’s style has 
been to be aggressive and 
undiplomatic, the easiest 
response is a nationalist, 
anti-American one, feeding 
public anger, stoking bad 
historical memories and 
locking countries into a 
win-lose mindset.
It is a world with more 
instability, less cooperation 
and fewer opportunities 
for the United States. 
And it is a direct, logical 
consequence of Trump’s 
philosophy of “America 
First.”

Moscow, May 20, IRNA – 
Mounting tensions in the 
Middle East region is not 
in the interest of the US, 
and that’s why Washington 
is unlikely to enter a new 
phase of confrontation with 
Iran, a Russian analyst and 
president of the Academy 
of Geopolitical Issues 
Konstantin Sivkov said 
Monday5/20/2019

US President Donald 
Trump is fully aware of 
the horrible outcomes of 
any confrontation, and the 
officials in Washington know 
that the recent sabotage 
against oil tankers was made 
by those who are seeking 
escalation between Iran and 
the US, he said. 
Last week, media reported 
that four ships were 
attacked near the important 
UAE port Fujairah. Emirati 
officials called it as ‘sabotage 
attack’.
Describing Iran’s moves 
as wisely calculated, the 
Russian expert said that 
it is reasonable that Iran 
is not willing to negotiate 
with Washington as Tehran 
believes that any talk with 
the US government bearing 
endless record of violating 
internationally recognized 
agreements sounds 
pointless. 
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By Fareed Zakaria
Columnist   May 16

President   Trump    has
seemed     largely     
uninterested in foreign 
policy. He got excited 
briefly when he thought he 
could win a Nobel Peace 
Prize and hyped the danger 
of an imminent North 
Korean attack — so that he 
could play the peacemaker. 
When it became clear that 
a deal was not to be had 
easily, Trump lost interest 
and scarcely mentions the 
subject anymore.
Beyond North Korea, his 
foreign policy has largely 
been one of subcontracting 
(a familiar style for a real 
estate developer). Middle 
East policy is farmed out 
to Israel and Saudi Arabia. 
The administration 
simply backs whatever 
those nations want. Policy 
toward left-wing regimes 
in Latin America — Cuba, 
Venezuela and Nicaragua 
— has been delegated 
to saber-rattlers such as 
national security adviser 
John Bolton and Sen. 
Marco Rubio (R-Fla.). The 
rest of Latin America is 
dealt with solely through 
the lens of immigration 
— in other words, 
subcontracted to senior 
policy adviser Stephen 
Miller.
The one common aspect

 of Trump’s foreign policy, 
however, has been that it 
has provoked a vigorous 
nationalist response 
abroad. Take China, 
where the government 
has gone on the offensive 
and denounced what it 
sees as the United States’ 
aggressive trade demands. 
Beijing’s state-controlled 
television network recently 
featured a commentary 
that tied U.S. tactics to 
previous foreign efforts 
to subjugate China. 
“If you want a trade 
war,” the anchor said, 
“we’ll fight you until the 
end. After 5,000 years 
of wind and rain, what 
hasn’t the Chinese nation 
weathered?” That clip, 
in addition to being aired 
on China’s main TV news 
channel, has been watched 
online more than 99 
million times.
In Iran, the Islamic 
Republic has been able to 
withstand the economic 
storms caused by U.S. 
sanctions because it has 
been able to pin the blame 
on Trump’s anti-Iran 
strategy, not the regime’s 
economic mismanagement. 
Washington has 
always underestimated 
nationalism, especially in 
the case of Iran. Many of 
Iran’s foreign policy moves 
stem from its geopolitical 
position, not

 some fundamentalist 
Shiite ideology. Last year, 
Ardeshir Zahedi, who 
served as foreign minister 
under the shah, published 
an open letter to Secretary 
of State Mike Pompeo, 
essentially defending the 
Islamic Republic’s foreign 
policy. Iran’s nuclear 
program, it is worth 
recalling, began under the 
shah.
The manner in which the 
Trump administration 
deals with almost every 
country provokes a 
nationalist, anti-American 
response. One of the 
great achievements of 
U.S. foreign policy over 
the past 30 years was that 
Mexico had gone from 
being an anti-American, 
revolutionary country to 
a pro-American partner. 
In 2015, before Trump’s 
election, 66 percent of 
Mexicans had a favorable 
view of the United States, 
according to a Pew 
Research Center survey. 
By last year, that number 
had dropped to 32 percent. 
Confidence in the U.S. 
president plummeted in 
that same period from 49 
to 6 percent.
The pattern recurs almost 
everywhere. In Canada, 
confidence in the U.S. 
president went from 76 
percent in 2015 to 25 
percent in 2018.

 In France it’s worse, 
from 83 percent under 
President Barack Obama 
to single digits under 
Trump. In fact, in the Pew 
report, which surveyed 
25 countries, only two 
places expressed greater 
confidence in Trump than 
his predecessor: Russia 
and Israel.
Countries around the 
globe are becoming 
more assertive and anti-
American, even ones that 
embrace Trump’s ideology. 
Hungarian Prime Minister 
Viktor Orban proudly 
says that he is building 
an “illiberal democracy” 
in his country. In recent 
years, he has destroyed 
democratic checks and 
balances, demonized 
immigrants (of whom 
there are few in Hungary) 
and mouthed anti-Islamic 
rhetoric. Shunned by 
Obama, Orban was 
warmly welcomed 
this week at the White 
House by Trump. And yet, 
Orban has rebuffed U.S. 
overtures and aligned with 
China and Russia when it 
has suited his purposes.
It makes perfect sense. 
In his 2017 speech to the 
U.N. General Assembly, 
Trump called for “a great 
reawakening of nations,” 
urging countries to use 
patriotism and self-interest 
as their guides in foreign 

A
za

di
 n

o.
11

3 
vo

l.1
0 

pa
ge

 5

Trump’s ‘America First’ philosophy
 has created a less stable world Qodratullah Nowrouzi 

who is in China for the 
forum of Asian mayors, 
told the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) that 
the issue of diplomatic 
zone in Isfahan was raised 
in talks with Chinese 
officials and they said they 
would be the first country 
to open a diplomatic office 
in the zone. The mayor 
also noted that Iran will 
provide the land and other 
requirements to foreign 
countries for opening 
consulates .

China to open consulate in 
Isfahan diplomatic zone 

Referring to China's Xi'an 
as a sister city of Isfahan, 
the Iranian mayor said 
that the relations have 
promoted tourism of the 
city, but a number of 
other goals have remained 
unrealized.

He said that the relations 
between Isfahan and 
Chinese investors have 
been satisfactory as some 
big projects in the city, 
such as Isfahan-Tehran 
railway, and Isfahan's 
subway logistics, are being 
conducted by Chinese 
investors.

'Isfahan is of a much 
greater capacity for 
economic, investment and 

tourism interactions with 
China,’ Nowrouzi said, 
noting that an upcoming 
tourism exhibition in the 
city would welcome the 
Chinese participants.
Referring to launching 
Chinese language courses 
at University of Isfahan 
with 70 students, the 
mayor said the academic 
move and Persian courses 
for Chinese students are 
all signs that show the 
growing cultural relations 
between the two countries.

At least 170 representatives 
from various countries 
are participating in the 
forum of Asian mayors. 
Strengthening economic 
ties among Shanghai 
Cooperation Organization 
and promoting sustainable 
development have been 
announced as the main 
goals of the meetings.

Mohammad Hassan 
Talebian said at a 
meeting that was held to 
commemorate the World 
Museum Day and the 
Cultural Heritage Week, 
'with the help of other 
institutions, we are seeking 
permission to return all the 
tablets of the Achaemenid 

Iran seeking to return all 
Achaemenid tablets from US

period'. Talebian added, 
'The US Supreme Court 
ordered the return of the 
tablets, but the Treasury 
Department did not 
allow the return of all the 
tablets.' The official noted 
that Iran has objected to 
this decision and intends to 
reinstate all the tablets.

Growing 
tensions in ME
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Zende -Mahmoud Zenderoudi- 
was born in Iran in 1943, and 
lived in Tehran during the first 
part of his life.

He came from a modest, culti-
vated background and was the 
4th child of a family of eight.

His mother’s artistic sensibility 
had a great influence on him as 
a painter, and also on the rest of 
his brothers and sisters.

After leaving college, Zende 
became a journalist but never 
abandoned his early passion 
for painting. At first a radio 
chronicler, he then produced 
various radio programmes be-
fore becoming a well-known 
journalist on TV in 1969.
 
However, in 1962, he had al-
ready exposed some of his work 
during the 2nd Biennal Event 
in Tehran, and also in 1970 at 
the International Exhibition 
there. The “Tehran Gallery” 
organised his first private exhi-
bition in 1969.

In 1978, Zende left Iran to set-
tle in the south of France. After 
his exile and from this moment 
on, he was to begin a full- time 
career in painting.

His own discovery of a new way 
of painting with raised designs 
lead him to use ‘collage’ as a 
technique which has set him 
apart from more conventional 
iranian artistic movements.

It would be hard to put his 
work into a single category. 
He uses various materials and 
techniques, such as collage and 

sculpting wood pulp.

He has had many private exhi-
bitions throughout the world :
 in Hong-Kong, the USA and 
Europe, to name a few places, 
and many patrons of the arts 
have purchased his paintings 
to form private collections, in 
Cyprus, Canada, France, Iran, 
Germany, Switzerland, U.S.A, 
Dubaï.

His work also holds a large 
place in collections of limited 
editions of beautiful illustrated 
books published by “Fata Mor-
gana” and “La bibliothèque du 
Lion”.

Iranian Artist
 Mahmoud Zendehroudi

Zende became a journalist but never abandoned 
his early passion for painting

Above: Dialogue . Collage, acrylic on 
canvas 200x 100 Cm- 2018
Bellow:Question. Collage,acrylic on canvas 
80x80 cm. - 2018 
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The Fable of "Blood 
Red Roses"
By: Farhang  Sadeghpour*

In Persian lore of yore, all roses believed white
Till a day the nightingale singing with utter delight
In the garden, bustling on this bough and that
Serenading merrily for flowers there at.

Suddenly espide a white rose bud.
Crowning a strong stalk grown out of sod.
Surrounded with its deep green leaves
 Undulating to and in gentle breeze.

The songster became enchanted. Withal, mute.
Impassioned , Unable  to emit a note.
No refrain, no verse and no song.
That knew not what tied his tongue.

Then while sunbeams warming the rose
And white petals uncurling their folds,
Revealing  its more and yet more.
The nightingale frenzied, found his voice to soar
to new heights of melodies as never before.

Enraptured, heedless swooping toward  the rose.
opened his wings and embraced it while in throes!
alas unaware of a keen thorn there on guard
That sharply pierced the heart of the loving bard
Whose life blood squirted upon stalk and soil
And his newfound love and life were spoiled

Lo and behold, later on  after a week or two
Under spring sun  a fresh new stalk grew.
Thriving by sunshine and nourished by dew
Multiplied in blood red tint that was new.

Hence became many a lover's symbol expression,
and those who revel in romantic notion

* Farhang Sadeghpour is poet,Artist and caligrapher.
He is a member of American Poetry Aassociation.
He is living in Massachusetts since 1960's
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Iranian-French  Artist, Mahmoud Zendeh Roudi with one of his latest work  infront of his gallery(page 3)
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