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دستور  گوید  می  ترامپ  پرزیدنت 
موشکی  های  پایانه  به  موضعی  حمله  
ویا تأسیسات نظامی  جمهوری اسالمی 
 . را  در آخرین لحظه ملغی کرده است 
بسیاری از مخالفین او  زبان به تحسین 
او گشودند و این عمل اورا  اقدامی بسیار 
عاقالنه خواندند.مانیز از اینکه هموطنی 
ولو اینکه  علیه مردم ماست  کشته نمی 
 ، پدر   ایران  از   زیرا   . شود خوشحالیم 
شیرین  سعدی  اززبان  و  بزرگ  کوروش 
عفو  در  که:»  آموختیم   سخن خودمان 

لذتی است که در انتقام نیست .« 
وسیله  یک  بعنوان  هم   ترامپ  آقای 
اش   انتخاباتی  مبارزات  برای  تبلیغاتی 
با آب  و  کرد  را  استفاده جویی  حداکثر 
فرمان  صدور  از  پس  که  گفت  وتاب 
حمله به ایران  پرسیدم چندنفر کشته 
می شوند . به من گفتند : آقا  ۱50 نفر 
کشته می شوند. ومن گفتم  آنها  یک 
هواپیمای بدون سرنشین مارا ازبین بردند 
و منصفانه نیست که ما ۱50 نفر از آنهارا 
بکشیم .« و بعدهم  به سران ایران پیام 
به  ایران دوباره  ما می خواهیم  داد که» 

بزرگی خود برسد.« 
البته این حق آقای ترامپ است که از هر  
اش انتخاباتی  مبارزات  بنفع  پیشامدی 

می  من  اما  ببرد.  را  استفاده  حداکثر   
خواهم به  رئیس جمهور  ترامپ  مطلبی 

را  یاد آورشوم .
قدرت  برسریر  حسین  صدام  که  زمانی 
تکیه زده بود  واز قدرت پادشاه ایران و 
سلحشوری مردم ایران  هراس داشت  ، 
براثر اعمال  سیاست مستقل ملی  ایران  
همه منطقه در امن وامان بود.  پرزیدنت 
کارتر  با مسافرت به ایران همزمان با آغاز 
ثبات  جزیره  را  ایران  میالدی   نو  سال 
تظاهرات  که  نگذشت  دیری  اما  خواند. 
گسترده   بصورتی  خیابانها  در  مردم 
برگزار شد و این جزیره ثبات را سونامی 
آن   بدنبال  و  درنوردید   وحشتناکی  
القاعده و بعد طالبان و سپس  داعش  و 
بوکو حرام و دیگر گروههای تروریستی 
رهبران  آمد.  بوجود  وبزرگ  کوچک 
جدید  کشور باستانی ایران  ودررأس آنها 
خمینی حتی خدای بخشنده ومهربان را  

یا  و  ستمگران   کردن  دوپاره  خدای  
بقول خودشان قاسم الجبارین  نامیدند.

انقالبی   ادبیات   گونه  این  رواج  براثر  
خشم ونفرت  از سرمایه داران  و مصادره 
اموال مردم  روزبروز گسترش یافت .  چه 
بیگناهانی که در سیاه چالهای جمهوری    
اسالمی  براثر شکنجه و یا محاکمه های 
ناعادالنه  و یابراثر تیرباران جان دادند. 
افسرانی که دل درگرو مهروطن داشتند  
به گلوله بسته شدند. پادشاهی راکه تنها 
گناهش دل سوزی بیش از حد برای مردم 
کشورش و آرزویش بهروزی وسرافرازی 

ملتش بود  ،  در تبعید کشتند. 
سرطان  براثر  و  بیماربود  نگویید   

درگذشت . 
 نگویید  براثر غصه دق کرد وُمرد.  نه ! 
هیچ  که  جراحانی  دست  با  مارا  پادشاه 
به  نداشتند    سرطان  امر  در  تخصصی 
زیر تیغ جراحی بردند و براثر اشتباهاتی 
آن  مرگ   شدند   مرتکب  عمد   به  که 
اندیشمند پاک نهادرا سرعت بخشیدند.  
و  میزد  بشر  حقوق  از  دم  که  کشوری 
همواره از پادشاه ما بخاطر  رعایت نکردن 
انتقاد می کرد خود حقوق  حقوق بشر  
انسانی را از پادشاه ما سلب کرد. وقتی 
بناچار شاه را برای مداوا دربیمارستانی در 
پادشاه  به مخالفین  نیویورک پذیرفتند 
اجازه دادند در پشت دیوار اتاقش جمع 
یک   . شاه  بر  فریادبزنندمرگ  و  شوند 
برتخت  خودشما  که  کنید  تصور  لحظه 
صدای  و  نالید  می  درد  از  بیمارستانی  
. مسلما   است  بلند  اتاق شما  تلویزیون 
خواهید  می  تحکم  با  و  برید  می  رنج 
شما  تا  کنند  خاموش  را  تلویزیون  که 
درسکوت با درد دست و پنجه نرم کنید . 
وای برما که پادشاهمان درد می کشید 
و ما مرگ اورا طلب می کردیم . آیا می 
توان در چنین شرایطی برای بیمار  انتظار 

بهبودی داشت ؟!
پرزیدنت ترامپ عزیز  اگر از مرگ ۱50 
نفر از جانیانی که خون ملت را میمکند 
و  قلب  رقت  نهایت  می شوید   ناراحت 
خداوند  جز  که  شماست  محکم  ایمان 
بگیرد.  را  کسی  جان  ندارد  حق  کسی 
اما حتما تاریخ را خوانده اید که پس از 

برافتادن رژیم سلطنت درایران  چه تعداد 
از مردم بیگناه و بی پناه ایران  جانشان به 
دست منجیان  اسالم گرفته شد. دربعضی 
ملت  را  ایران  خود  های  سخنرانی  از 
تروریست خطاب می کنید اگر منظورتان 
ملت تروریست مردم ایران هستند باید 
ایران  مردم  اشتباهید.  در  بسیار  بگویم 
پیرو مکتبی هستند که می گوید میازار 
شما  آنوقت   . است  کش  دانه  که  موری 
این ملت نجیب را تروریست می خوانید؟  
آگاهان به مسائل ایران  وقتی می خواهند 
از دولتی که بر ایران حاکم است سخن 
اسالمی  دولت جمهوری  را  آن  بگویند  
می نامند نه دولت ایران . کاش یکی از 
مشاوران  سیاسی شما ، این موضوع را به 
شما یاد آوری می کرد. به هرحال ازاینکه 
ایران  برملت  را  جنگی  خواهید  نمی 
ازشما سپاسگزارند  مردم  کنید  تحمیل 
با حکومت  اما یادتان باشد اگر قرارشد 
باشید  داشته  مذاکره سیاسی  اسالمی  
ومانند سلف خود  این رژیم را همچنان 
حمایت کنید  اولین شرط شما باید رعایت 
حقوق بشر درایران باشد. همه ی آزادی 
باید در  آزاد دنیا دارند  هایی که  مردم 
مذاکرات شما مورد  گفتگو قرار گیرد. اگر 
برای مردم  این آزادی هارا  پذیرفتندکه 
گرنه  و  کنید  مدارا  آنها  با  کنند   تأمین 
مردم ایران خود تکلیف خودرا مشخص 
آن  در  باشید  مطمئن  که  کرد  خواهند 
نفر کشته خواهند  از ۱50  بیش  صورت 
شد وشاید با خونخواری و ستمی که در 
رژیم حاکم برایران سراغ داریم به  بیش 
ازمیلیون نفر برسد. آیا شما درآن موقع 
هم از مرگ این ۱50 هزار یا یک میلیون 
و500 هزار)۱,500,000(   ایرانی آزادی خواه 
گفت  خواهید  یا  شد؟  خواهید  ناراحت 
داخلی  موضوع  ایران یک  مردم  کشتار 
است و ما دخالت نمی کنیم ؟  من بعنوان 
یک ایرانی که ازبد حادثه صاحب  وطن 
دوم شده ام بشما رئیس جمهور آمریکا 
می  محسوب  جمهورمنهم  رئیس  که 

شوید  دردرا گفتم حال خود دانید.
ناسپاسی  ملت  ما   عزیز:  هموطنان  اما 
هستیم . هرکس ازاین حرف من ناراحت 
می شود برود تاریخ را مطالعه کند. اوراق 
های  ناسپاسی   این  روایت  پراز  تاریخ 
دانم حوصله مطالعه،   . چون می  ماست 
آنهم  از نوع تاریخی اش را ندارید اجازه 
که  را  ها  ناسپاسی  این  از  یکی  بدهید  
درزمان پدران ما روی داده است برایتان  

مرور کنم . 
بزرگ    ، خورشیدی   ۱۳20 درشهریور 
در  مردمان  و  مخروبه  ایران  که  مردی 
فقر نشسته اش را  ُمنجی شد و ایرانی  
نسبتاً آباد را به فرزندش تحویل داد و با 
چشمان گریان  و با مشتی خاک ایران  
با خشم  کرد   ترک  را  وطنش  اجبار  به 
ونفرت بدرقه کردیم .  ابتدا به او تهمت 
دزدی زدیم و گفتیم جواهرات سلطنتی 
را در چمدانهایش گذاشته و می خواهد 

از ایران ببرد.  غافل از آنکه او  گرانبهاتر 
از جواهرات سلطنتی را   پشت سر می 
هوایش  در  کشیدن  نفس  از  و  گذاشت 
عزیزتراز  کشور  او   . بود  شده  محروم  
جانش را ترک می کرد. جواهرات را برای 
دستورداد   بااینهمه  ؟   خواست  می  چه 
دقت  با  و  کنند   باز  را  چمدانهایش 
بازرسی کنند. و وای برما که چنین کردیم  
وچمدانهایشان را گشتیم . جز لباسهایش  
رفتار  بود  .این  نبود  درآن  دیگری  چیز 
رذیالنه ای که با  ایرانی ترین پادشاه خود  
انجام دادیم . این ناسپاسی تا نام ایران 
برجاست   در حافظه تاریخ  میماند.  ۷۸ 
سال  پس از آن جوانان  پاک نهاد ایرانی 
که در دامان پدران و مادران  وطن دوست  
اند  شده  بزرگ  اسالمی  جمهوری  در  و 
تهران  خیابانهای  در  تظاهراتشان  در 

وشهرستانها فریاد زدند :
 » رضا شاه ، روحت شاد«. اما این سپاس 
جای آن ناسپاسی را نمی گیرد. بغض این 
ناسپاسی  اکنون ۷۸ سال است  در گلوی 
تاریخ شکسته است وبه نفس تنگی اش 

کشانده  است . 
آن ناسپاسی ، به رهبری  و به خواست 
در  کشورمارا   که  زمان  آن  قدرتهای 
صورت   خواستند   می  خویش  اطاعت 
گرفت . و افسوس که پند نگرفتیم و  ۳۷ 
سال پس از آن همین ناسپاسی را بگونه 
با  برومندش   فرزند  به  ای دیگر نسبت 
دستور همان قدرتها ،  دوباره   روا داشتیم ،

 و اورا که کشوری آباد ومرفه با اقتصادی 
شکوفا برایمان ایجاد کرده بود و در نهایت 
امنیت به زندگی ادامه می دادیم - اتفاقا  
این بارهم-  با اشکی که از غم دورشدن 
  . کردیم  بدرقه  یخت  میر  نیاخاکش  از 
بااین تفاوت که این بار طرفداران او بیش 
از مخالفینش بودند اما با تأسف بسیار، 
طرفدارن، مهر سکوت برلب زده بودند تا 
عرش خدا نلرزد. و دین خدا   دچار خللی 

نشود. 
مردادماه ،  ماه ر ویدادهای  تاریخی بسیار 
است .  در هفته اول امرداد   دو پادشاه 
»ایران سازمان «را از دست دادیم و در 
سوکشان نشستیم . 2۸ امرداد  سالروز 
بازگشت  شاه به ایران با خواست مردم و 
اهتمام  سپهبد فضل اهلل زاهدی  صورت 
گرفت .  من براین باورم حتی دکتر مصدق 
نیز  مورد ناسپاسی ملت قرارگرفت . او 
خدماتی  داشت   که  اشتباهاتی  باهمه 
هم  به ایران و ملت ایران کرد که نباید 
تاریخ  اگر   . گذشت  آنها  از  آسانی  به 
کشورهای آزادجهان را مطالعه کنید می 
بینید  دربرابر اشتباهات   دولتمردان خود 
از آنها بشدت انتقاد و دربرابر خدماتشان  
بی نهایت سپاسگزاری می کنند . ماکه 
خودرا ازهمه متمدن تر می دانیم  نیز باید 

چنین باشیم . به امید آن روز

مرتضی پاریزی    

نت سخنی با رپزید  

مپ و رمدم  رتا

اریان
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آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

AzadiMonthly Magazine
 Subscription Request Form

   I would like to recieve AZADI for:
        6months  for $30.00                12 months for $50.00

     My check is attached           Please bill me later
  First Name                                              Last Name
  Address:

مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

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

pmm@parsmassmedia.org

جشن وسرور درتهران
بادرود

پس از سرنگون کردن هواپیمای بدون 
فارس   خلیج  در  آمریکا   سرنشین 
دروالیت  شدگان  ذوب  و  سپاه  سران 
در ویالیی در شمال تهران جمع شدند 
ودرباطن  شکرگزاری  برای   درظاهر  و 
رویداد  ازاین  وشادی  سرور  برای 
آوردند.  سر  به  را  شبی  قهرمانانه)!(  
کارشان  آقایان  سال   چهل  این  تمام 
همین بوده که در خواب وخیال مملکت 
اند. هر کودک دبستانی  اداره کرده  را 
می داند که ایران و هیچ کشور دیگری 
به تنهایی حریف آمریکا نمی شود.ولی 
زمامداران ما خودرا گول میزنند.ونمی 
آقای  کنند.  باور  را  حقیقت  خواهند 
مذاکره  میز  پای  را  ایران  اگر  ترامپ 
به  اوباما  از  بیش  باشید  بیاورد مطمئن 
متأسفانه  ولی  داد.  امتیاز خواهد  آنها  
عقل و شعور و  غرور  احمقانه رهبر ان

درنتیجه  و  آنهارا  اسالمی   جمهوری   
می  محروم  امتیازات  این  از  را  ایران 
مانند  که  باشید  نداشته  کند.وشک 
همیشه   زمانی به ترامپ بله می گویند 
خواهد  نصیبشان  امتیاز  کمترین  که 
شد.  حیف .  رهبر کره شمالی یک نامه  
برای ترامپ فرستاد ودیدیم که چقدر 
به  مالها  کرد.چرا  خوشحال  را  ترامپ 
شعور  و  عقل  شمالی  کره  رهبر  اندازه 

ندارند؟ 
خداوند آخروعاقبت ما را بخیر کند.

سلمان -ج.  آمریکا

آمریکا وسوسیالیسم
اندرکاران  دست  وهمه  برشما  سالم 

ماهنامه آزادی
انتخاباتی   مبارزات  شاهد  باردیگر 
کاندیداهای دوحزب دموکرات و احتماال 
بعدا  حزب جمهوری خواه هستیم . آنچه 
ایم   دیده  دموکرات  حزب  از  کنون  تا 
تبلیغ سوسیالیسم است . همانطوری که 
اسالم  قوانین  به  اگر  جمهوری اسالمی 
 ، بود  نخواهد  اسالمی  دیگر  کند  پشت 
دوربزند  را  کاپیتالیسم  اگر  آمریکاهم 
توان   می  چطور   . نیست  آمریکا  دیگر 

تحصیالت را مجانی کرد ، بیمه وخدمات 
درمانی را دولتی کرد و تازه مالیات هم 
ممکن  مگر چنین چیزی  نشود؟  اضافه 
است ؟  چرا حزب دموکرات تا این حد 
ریا کار شده است . خودشان هم می دانند 
تبلیغاتشان توخالی است .  واقعا کار به 
جایی رسیده که آمریکا با داشتن حزب 
ندارد.  نیاز  خارجی  دشمن  به  دموکرات 
ترامپ    آقای  مجدد  انتخاب  با  امیدوارم 
داده  دموکراتها  به  دندان شکنی  جواب 

شود. 
یک جمهوری خواه از کالیفرنیا

جدی  شما  زدند  حرفی  یک  آنها  حاال 
نگیرید . آمریکا همیشه کاپیتالیست  می 
ماند . چون بقول شما اگر سوسیالیست 
بشود که دیگر نامش آمریکا نخواهد بود. 

مطالب عالی
برنویسندگان  گرم  ودرودهای  سالم  با 

ماهنامه آزادی 
دو داستان دنباله دار شمارا می خوانم . 
درباغ  باغ  و  هومان  آقای  نوشته  نازنین 
نوشته دکتر ودیعی . هردو جالب هستند. 
تا کنون نظیر این دو داستان را درهیچ 
سبک  دانید  می   . بودم  نخوانده  کجا 
نوشته  هر دو نویسنده باهم تفاوت دارد 
من  به  آن  خواندن  از  که  احساسی  اما  
دست می دهد یکسان است . هردو بسیار 
صمیمی  بیان شده و به سادگی خواننده 

را به محیط داستان  می کشاند.
مطالب  دیگر ی که این دو همکار شما 
نیز بسیار جالب وخواندنی  می نویسند 
عینًا  نیز  درون  به  سفر  مطلب  است. 
همین صمیمیت را دارد  سئواالت آقای 
بهروزی  خیلی خودمانی است و. پاسخ 
بی  بسیار  هم  فرازمند  یاد   زنده  های 
واقعا    . است  نشستنی  دل  به  و  تکلف 
باید بگو.یم همه  همکارانتان زحمت می 
کشند. وماهم ازوقتی مجله به دستمان 
می رسد  بااینکه  ۱0 - ۱2 روزی  مارا به 
خود مشغول می کند اما از همان روز اول 
منتظر شماره بعدی هستیم . ماه پیش که 
کمی مجله دیرتر بدستمان رسید کلی 
دلواپس شدیم . ترا بخدا زیاد مارا منتظر 

نگذارید.
ارادتمند شما  بهیه  از غرب آمریکا

به  نسبت  شما  مهر  از  اوال  عزیز  خانم 
نویسندگان آزادی بسیار سپاسگزارم و 
درمورد تاریخ انتشار ماهنامه باید بگویم 
زودتر  روز   ۱5 حدود  مجله  بود  مدتی 
از موعد مقرر به دست شما می رسید. 
بعضی  که  شد  می  باعث  موضوع  این 
از  خبرهای خیلی مهم که حتما باید به 
اطالع شما رسانده می شد  به شماره بعد 
موکول می گردید و درنتیجه شما خبر 
های کهنه شده را می خواندید. درست 
است که ما مجله خبری نیستیم ولی اگر 
رویداد مهمی اتفاق بیفتد باید به اطالع 
شما برسد. لذا تصمیم گرفتیم ازاین ببعد 
مجله را حداکثر 5 روز قبل از موعد یعنی 
25 هرماه خورشیدی که برابر با ۱5 یا ۱۶ 
ماه میالدی است به دست شما برسانیم . 

درعین حال می بینید که انتشار مجله 
وهمیشه  نیست  تأخیر  با  هیچوجه  به 
دوسه روز زودتر به دست شما می رسد. 
امیدوارم  همه دوستان وعالقمندان  از 
ده  باشند.دراین  شده  قانع  توضیح  این 
مجله  انتشار  در  بار  یک  حتی  ما  سال 
تأخیر نداشته ایم . واین یکی از افتخارات 

ماست .

قیمت مجله
. یک  نباشید    و عرض خسته  با درود 
هایم   نگرانی  برمبنای  که  دارم  سئوال 

درمورد بودجه مجله  مطرح می کنم .
 من تا حدی در ایران که بودیم  دورادور  
دستی بر آتش داشتم و با کار نشریات  
کامال آشنا بودم .  اکنون می بینم که در 
طول ده سال گذشته شما حتی یک سنت 
به بهای مجله اضافه نکرده اید. درحالیکه  
دراین مدت همه چیز گران شده است . 
بودجه  تقویت  برای  که  نیست  بهتر  آیا 
افزایش  را  اشتراک  حق  شماهم  مجله 
خویش  مملکت  صالح  البته  دهید.؟ 
بود  پیشنهاد  فقط یک  دانند.  خسروان 

آنهم ازسر نگرانی .
با سپاس از همه زحمات شما  - یک 
همکار از اروپا

روزها  همین  عزیز    وهمکار  دوست  
افزایش یافته است و برای   قیمت کاغذ 
چاپ هرشماره از مجله باید مبلغی اضافه 
بپردازیم . اما بازهم تصمیم گرفتیم حق 

 . نگهداریم  حد  همان  در  را  اشتراک 
تر  ارزان  چاپ  هزینه  کاغذو  که  زمانی 
بود مشترک کمتری داشتیم . اما اکنون 
رفته است خداراشکر  باال  ها  که هزینه 
تعداد مشترکین هم افزایش یافته است  
درنتیجه  بودجه به همان وضع باقی می 
ماند. اگرچه از همان شماره نخست هم 
داده  نمی  هارا  هزینه  کفاف  ما  بودجه 
وهنوزهم نمی دهد. اگر شمانگران بودجه 
ما هستید فقط مارا به دوستانتان معرفی 
کنید . اگر هر مشترک فقط یک مشترک 
هیچ  دیگر  ما  کند  معرفی  ما  به  جدید 

نگرانی بودجه نخواهیم داشت .

تحریم دوپهلو

. بنظر من برخالف بسیاری که  با سالم 
سیاست  ترامپ  پرزیدنت  گویند  می 
نمی داند من می خواهم تأکید کنم که او 
بسیار سیاستمدار قابلی است . با تحریم 
رهبر  دو نکته را مد نظر داشته است . 
اول اینکه می خواهد بگوید که سر ماررا 
دستشان  کار  حساب  بقیه  تا  کوبد  می 
بیاید و دوم اینکه حرمت  رهبری را می 
هم  روحانی  آقای  که  دیدیم  و  شکند. 
بسیار برآشفته شد و گفت تحریم کردن 
رهبر  بسیار احمقانه بود. البته خود آقای 
ترامپ بیش از همه می داند که رهبر تمام 
پولهایی که  دراختیاردارد  در بیت رهبری 
است و درهیچ بانکی نگهداری نمی شود. 
بااینهمه  کار جالبی بود.  فقط کاش مردم 
دراین فضای مناسب بکوشند تا از یوغ 
اآلن  بخدا   . بخشند  رهایی  خودرا  مال 

وقتش رسیده است . 
ارادتمند شما  :م. مظلومان  شرق آمریکا

با قسمت آخر گفته ی شما موافقیم که 
نهایی  ضربه  و  کنند  همت  مردم  باید 
عراق   داستان  اگر  آورندوگرنه  وارد  را 
وافغانستان بخواهد  درایران تکرار شود 
نشانده  دست  هم   مان  آینده  حاکمان 

خواهند بود.  

موضع اروپا
با درود های بسیار .  .. بنده هنوز نفهمیدم 
جمهوری  برابر  در  ها  اروپایی  موضع 
اسالمی چیست ؟ آیا  آنها دنباله رو خط 

آمریکا هستند و یا از جمهوری اسالمی 
گویند  می  روز  یک  کنند؟  می  حمایت 
درنیروی ائتالف برهبری آمریکا شرکت 
دیگر حرف خودرا عوض  روز  کنند  می 
می کنند . اخیرا خانم مرکل گفته است 
که از تشکیل نیروی ائتالف هیچ اطالعی 
ندارد درحالیکه آقای ترامپ از تشکیل 
این نیرو خبر می دهد.واقعا اوضاع از چه 

قرار است ؟
مرجان - د.  کالیفرنیا
ماهم مثل شما خبرهارا دنبال می کنیم 
نگرانی شما و دیگر عاشقان وطن  همه 
این است که  آیا تکلیف مردم ایران چه 
خواهد شد؟ خیالتان را راحت کنم ، هیچ 
کشوری اقدامی که صرفاً بنفع ملت ایران 
باشد انجام نخواهد داد. آمریکا و اروپا هم 
در نهایت باهم خواهند بود منتهی برای 
فریب توده ها حرفهای متفاوتی میزنند. 
شود  تشکیل  ائتالف  نیروی  اگر  مثال 
تأمین  نیرو درجهت  این  کنید  فکر می 
آزادی های مردم ایران خواهد کوشید؟  
شاهد  آمریکا  توسط  عراق    دراشغال  
که سفت وسخت  جایی  تنها  که  بودیم 
قرار  آمریکایی  نیروهای  مراقبت  تحت 
گرفت چاه های نفت بود. موزه ها داشت 
اشغالگری  نیروی  هیچ  شد  می  غارت 
همین  به  هم  ایران  وضع  نبود.  نگرانش 
لحاف  برسر  دعوا  بود.  خواهد  ترتیب 
در  جایی  کوچکترین  مردم   . مالست 

معادالت سیاسی  اروپا و آمریکا ندارند.
خانم مرکل هم که می گوید از تشکیل 
نیروی ائتالف بی خبر است برای اینکه 
نمی خواهد جمهوری اسالمی را از خود 

برنجاند. 

مشترک جدید
از  یکی  منزل  در  پیش  دوماه  سالم   با 
دوستان درشهر  گلندل  کالیفرنیا مجله 
شمارا دیدم پ. وتا ذآخر مهمانی  بدون 
مطالعه  سرگرم  دیگر  مهمانان  به  توجه 
. هرصفحه ای که می خواندم   آن شدم 
بیشتر لذت می بردم . مجله پراز اطالعات 
سودمند است و صفحات بگونه ای تنظیم 
شده که انسان فکر می کند در کتابخانه 
شخصی خود نشسته و دارد مطالعه می 
خاصی  آرامش  مجله  از  هرصفحه  کند. 
بخاطر  باید  واقعا  دهد.  می  خواننده  به 
داشتن چنین نشریه ای به جامعه ایرانی 
تبریک گفت . ازهمان موقع باشما تماس 
گرفتم و مشترک شدم و اکنون منتظرم 
تا هرماه شماره جدید را دریافت کنم . به 
همه دوستانم هم توصیه کرده ام که بشما 
زنگ بزنند و مجله را مشترک شوند. به 
امید موفقیتهای بیشتر شما و همکاران 

عزیزتان
مهران  -الف   گلندل کالیفرنیا
فقط می توانیم بگوئیم سپاس از مهرتان 

همیشه باجوانه وسبز باشید.
حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 50    دالر
کانادا          100 دالر
اروپا          150 دالر

خاورمیانه                  1۶0 دالر
استرالیا         1۸0 دالر
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تنش بین ایران وآمریکا
سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
نیروی  این که  بیان  با  ایران  پاسداران 
آمریکایی  پهپاد  هوا فضای سپاه، یک 
را که »در حال تعرض« به امنیت ملی 
ایران بود ساقط کرد، گفت »مرزها خط 
قرمز ماست« اما »بنای جنگ نداریم«.

بیان  آن  از  پس  ساعاتی  سخنان  این 
از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری  که  شد 
گزارش  آمریکایی  مسئول  مقام  یک 
داد، یک پهپاد ارتش آمریکا در حریم 
هوایی بین المللی توسط موشک ایرانی 

سرنگون شد.
ژوئن   20 پنجشنبه  صبح  که  سالمی 
در  می کرد،  سخنرانی  کردستان  در 
نیروی  امروز  گفت: »سحرگاه  باره  این 
هواپیمای  فروند  یک  سپاه  هوافضای 
ما  مرزهای  از  که  را  دشمن  جاسوسی 
عبور کرده و در حال تعرض به امنیت 
کرد.  سرنگون  شجاعانه  بود،  ما  ملی 
ایران  ملت  قاعده  و  و روش  این منش 

در برخورد با دشمنان است«.
کردن  »سرنگون  کرد:  تاکید  سالمی 
حامل  آمریکا،  جاسوسی  هواپیمای 
یک پیام آشکار، واضح، قاطع، سریع، 
صریح و دقیق بود و آن اینک ه مدافعان 
مرزهای میهن اسالمی ایران در مقابل 
سرزمین  این  به  بیگانه ای  هر  تعرض 
و  کننده  تمام  قاطع،  العمل های  عکس 
قطعی خواهند داشت. مرزها خط قرمز 
ماست و هر دشمنی به آن تعرض کند، 
شد.  خواهد  نابود  و  گشت  نخواهد  بر 
تمامیت  به  احترام  دشمنان  راه  تنها 

ارضی و منافع ملی ایران است«.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران ادامه 
با  جنگ  بنای  کنیم،  می  »اعالم  داد: 
جنگ  برای  اما  نداریم،  کشوری  هیچ 
نشانه  امروز  حادثه  و  آماده ایم  کامال 

روشنی از این پیام دقیق بود«.

هوایی  حریم  در  پهپاد  آمریکا: 
بین المللی سرنگون شد 

اعالم  آمریکایی  مسئول  مقام  یک 
کرد که یک پهپاد آمریکایی در حریم 
هرمز  تنگه  فراز  بر  بین المللی  هوایی 
هوای  به  زمین  موشک  یک  توسط 

ایرانی سرنگون شد.
نامش  خواسته  که  مسئول  مقام  این 
فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت 
MQ- نوع  از  شده  سرنگون  پهپاد  که 

4C Triton بود.

پیش از این سپاه پاسداران اعالم کرده 
بود که یک پهپاد جاسوسی آمریکایی 
را در آسمان استان هرمزگان سرنگون 
آمریکا  ارتش  که  اعالمی  است؛  کرده 

آن را تکذیب کرد.
که  داد  گزارش  نیوز  سپاه  سایت 
در  پاسداران  سپاه  کل  عمومی  روابط 
پهپاد  فروند  یک  سرنگونی  بیانیه ای، 
جاسوسی آمریکایی را در ساعات اولیه 

بامداد پنجشنبه اعالم کرد.
مقابل  پهپاد  این  گزارش،  این  بر  بنا 
منطقه »کوه مبارک« استان هرمزگان« 
آتش  توسط  ایران  جنوب  در  واقع 
پدافند نیروی هوا فضای سپاه سرنگون 

شده است.
ایران  پاسداران  سپاه  عمومی  روابط 
نوع  از  شده  سرنگون  پهپاد  می گوید 

از ورود  »گلوبال هاوک« است که پس 
و  ره گیری  ایران  سرزمینی  حریم  به 

سرنگون شد.
بردترین  کیو-۴(دور  هاوک)ار  گلوبال 
است؛هواپیمای  جهان  عملیاتی  پهپاد 
بلند  بال  دو  با  است  سرنشینی  بدون 
یک  بال  به  شبیه  پس گرایی  بدون 
هوا  روی  شدن  سوار  برای  که  گالیدر 
و کاهش مصرف سوخت در ارتفاع باال 

کاربرد بسیار دارد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در 

 ،20۱۹ ژوئن   20 پنج شنبه،  روز  شماره 
نوشت،  کشور  این  مقام های  از  نقل  به 
سرنگونی  به  واکنش  در  ترامپ  دونالد 
به  محدود  حمله  با  آمریکایی،  پهپاد 
مراکز  مانند  ایران  نظامی  موضع  چند 
راداری یا پدافند موشکی موافقت کرد، 
اما بعدا از تصمیم خود منصرف شده و 

عقب نشینی کرد.
یک  اجرای  عدم  افزود،  روزنامه  این 
ممکن  ایران  به  محدود  نظامی  ضربه 
به  نقشه  کل  تغییر  مسئله  به  است 
مربوط  استراتژی  و  تدارکاتی  دالیل 

شود.
بر  حال  عین  در  آمریکایی  روزنامه 
نیست  مشخص  کرد،  تاکید  نکته  این 
پا  هنوز  ایران  علیه  حمله  تصمیم 

برجاست یا منتفی شده است.

به نوشته این روزنامه حمالت قرار بود 
انجام  به وقت محلی  بامداد روز جمعه 
نظامی  فرماندهان  به  ناگهان  اما  شود 
موقتا  را  حمله  که  شد  داده  دستور 

متوقف کنند.
برخی رسانه های معتبر آمریکایی مانند 
خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز با تایید 
این خبر اعالم کردند که تصمیم حمله 
نظامی گرفته شد اما سپس ترامپ آن 

را تغییر داد.
نیویورک تایمز نوشت، برخی از مقامات 
حمله  منتظر  آمریکا  سیاسی  و  نظامی 
بودند  ایران  مواضع  به  محدود  نظامی 
حمله  توقف  دستور  ترامپ  دونالد  که 

را صادر کرد.
اگر دونالد ترامپ از تصمیم حمله خود 
سومین  حمله  این  شد  نمی  منصرف 
او  حمله نظامی در خاورمیانه در زمان 
به  بار  دو  پیشتر  او  رفت.  به شمار می 

سوریه حمله کرده بود.
به  آمریکا  دولت  بلندپایه  مقام  یک 
نیویورک تایمز گفت، در حالی که این 
و  بود  خود  اولیه  مراحل  در  عملیات 
هواپیمابر  ناو  و  بمب افکن  هواپیماهای 
این  بودند،  شده  حمله  آماده  آمریکا 

عملیات متوقف شد.
که  کرد  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد 
از   20۱۹ ژوئن   20 پنج شنبه  روز 
حمالت  درباره  تهران،  به  عمان  طریق 

قریب الوقوع هشدار داد.
از  که  آمریکا  رئیس جمهوری  پیام  در 
رسید،  ایران  دست  به  عمان  طریق 
جنگ  خواهان  آمریکا  شده  تاکید 
اما  است،  گفتگو  به  مایل  و  نیست 
علی  به  را  پیام  این  که  واسطه هایی 
با  رسانده اند،  ایران  رهبر  خامنه ای، 
نظامی  اقدام  عواقب  درباره  هشدار 
به  مایل  خامنه ای  که  گفته اند  آمریکا، 

مذاکره نیست.

دو  که  واسطه ها  این  از  نقل  به  رویترز 
گزارش  بوده اند،  ایرانی  مسئول  مقام 
رئیس جمهوری  پیام  »تهران  کرد: 
طریق  از  گذشته  شب  را  آمریکا 
که در آن  سلطنت عمان دریافت کرد 
آمریکا  قریب الوقوع  به حمالت  نسبت 

به ایران، هشدار داده شد.«
به  نشده،  فاش  نامش  که  واسطه  این 
رویترز گفت: »ترامپ در پیامش گفت 
که او مخالف هر گونه جنگی علیه ایران 
موضوعات  درباره  می خواهد  و  است 
او  کند.  گفتگو  ایران  با  مختلف 
همچنین زمان اندکی برای پاسخگویی 
مشخص کرد، اما پاسخ ایرانی ها فوری 
بود و آنها گفتند که تصمیم در این باره 

در اختیار رهبر است.«
»توضیح  گفت:  نیز  دوم  واسطه  فرد 
گونه  هر  مخالف  ایران  رهبر  که  دادیم 
منتقل  او  به  پیام  این  اما  است  گفتگو 
خواهد شد تا درباره آن تصمیم بگیرد، 
که  گفتیم  عمانی  مقام  به  حال  این  با 
پیامدهای  ایران  علیه  حمله  گونه  هر 
منطقه ای و بین المللی خواهد داشت.«

طرح روسیه وآمریکا 
روزنامه فرامنطقه ای »الشرق االوسط« 
از طرحی ارائه شده از سوی آمریکا به 
نقاط  شامل  که  برداشت  پرده  روسیه 
بحران  به  دادن  پایان  برای  مشخصی 
این  در  ایران  نفوذ  با  مقابله  و  سوریه 

کشور است.
بنا به نوشته این روزنامه مایک پمپئو، 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
ماه  اواسط  در  سوچی  به  خود  سفر 
رئیس  پوتین،  والدیمیر  با  گذشته  مه 
الوروف،  سیرگئی  و  روسیه  جمهوری 
جیمز  حضور  با  و  روسیه  خارجه  وزیر 
در  آمریکا  دولت  ویژه  نماینده  جفری، 

امور سوریه دیدار کرده است.
نفوذ  »تضعیف  شامل  آمریکا  طرح 

ایران«
الشرق االوسط نوشت که مایک پمپئو 
روسیه  عالی رتبه  مقامات  با  دیدار  در 
بحران  حل  برای  را  ماده ای   ۸ طرحی 
برتضعیف عالوه  که  داده  ارائه  سوریه 

قطعنامه  اجرای  شامل  ایران  نفوذ   
هدف  با   225۴ شماره  بین المللی 
به راه حلی سیاسی، همکاری  رسیدن 
و  تروریسم  با  مبارزه  پرونده  در 
بردن  بین  از  همچنین  و  »داعش« 
سوریه  در  جمعی  کشتار  تسلیحات 

است.
فراهم  شامل  همچنین  طرح  این 
بشردوستانه،  کمک های  ساختن 
سوریه  همسایه  کشورهای  از  حمایت 
بازگشت  شروط  ساختن  مهّیا  نیز  و 

آوارگان سوری است.
این طرح همچنین اساس رسیدگی به 
را  سوریه  در  شده  انجام  جنایت های 

شامل می شود.
االوسط  الشرق  روزنامه  منابع  به  بنا 
قبال  در  خود  مواضع  روسی  طرف 
است  کرده  اعالم  را  این طرح  بندهای 
اما از وجود اختالف هایی درباره اجرای 
اروپایی  طرف های  داد.  خبر  طرح  این 
وعده های  به  نسبت  زمینه  این  در  اما 
ابراز تردید  مسکو در قبال واشینگتن 

کرده اند.
این  در  که  نیز  اروپایی  قدرت های 
خطاب  هستند  حاضر  آمریکایی  طرح 
شدن  اجرایی  خواستار  واشینگتن  به 
تمامی بندهای ۸گانه این طرح و عدم 
با  مقابله  موضوع  در  آن  شدن  خالصه 
نفوذ ایران شدند، به ویژه این که جیمز 
جفری، فرستاده ویژه دولت آمریکا در 
بود  کرده  تاکید  پیش تر  سوریه  امور 
کشورش خواستار آن است تا نیروهای 
پایان یافتن روند سیاسی در  با  ایرانی 

سوریه از این کشور خارج شوند.

روسی  آمریکایی-  دیدار 
با  »مقابله  برای  -اسرائیلی 

نفوذ ایران«

پیش بینی می شود این طرح آمریکایی 
مطرح  دیداری  طی  مجددا  دیگر  بار 
بولتون،  میان جان  است  قرار  که  شود 
نیکالی  و  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
 2۴ در  او  روسی  همتای  باتروشیف، 
از  قبل  و  غربی  قدس  در  جاری  ژوئن 
انعقاد نشست سه جانبه ای برگزار شود 

با مائیر بن شبات، مدیر  که قرار است 
اسرائیل در روز پس  امنیت ملی  دفتر 

از آن انجام شود.
نخست  ناتانیاهو،  بنیامین  سفر  پی  در 
او در  به روسیه و دیدار  وزیر اسرائیل 
اواخر ماه مارس، در مسکو با والدیمیر 
موفق  اسرائیل  و  روسیه  اخیرا  پوتین، 
به پشت سر گذاشتن صفحه اختالفات 
میان دو کشور شدند، اختالفاتی که با 
سرنگونی یک هواپیمای نظامی روسی 
در   20۱۸ سپتامبر  در  اسرائیل  توسط 

سوریه به اوج خود رسیده بود.
نخست  ناتانیاهو،  بنیامین  طرفی  از 
ارائه  با  دیدار  این  طی  اسرائیل  وزیر 
هماهنگی های  ادامه  بر  عالوه  طرحی 
نظامی میان دو طرف، خواستار تشکیل 
خروج  برای  مشترک  اقدام  کمیته 
تمامی نیروهای بیگانه از خاک سوریه 
و همچنین برگزاری نشستی سه جانبه 
میان رؤسای دفترهای امنیت ملی سه 
در  روسیه  و  اسرائیل  آمریکا،  کشور، 

قدس غربی، شده بود.
نشست های  نتایج  می شود  پیش بینی 
آمریکا،  ملی  امنیت  دفاتر  رؤسای 
بر  غربی  قدس  در  اسرائیل  و  روسیه 
ترامپ  دونالد  میان  دیدار  احتمال های 
جمهوری  رؤسای  پوتن،  والدیمیر  و 
در  است  قرار  که  روسیه  و  آمریکا 
شهر  در   20 گروه  اجالس  حاشیه 
 2۹ و   2۸ روزهای  ودر  ژاپن  اوساکای 
منعکس  شود،  انجام  جاری  ژوئن  ماه 

شوند.

تحریم خامنه ای وواکنش ایران

رئیس  روحانی  :حسن  خبرگزاریها 
ژوئن،   25 سه شنبه  ایران   جمهوری 
 « را  کشور  این  رهبر  خامنه ای  علی 
جهان  در  شیعیان  و  رهبرمسلمانان 
اسالمی و سراسر جهان« توصیف کرد 

که آمریکا او را تحریم کرده است.
به گزارش رسانه های ایران، روحانی در 
سخنانی در جمع مدیران نظام سالمت 
ایران، از تحریم های جدید امریکا علیه 
ایران که علی خامنه ای رهبر این کشور 
را هدف قرار داده، به شدت انتقاد کرد.
با اشاره به تحریم های آمریکا  روحانی 
امروز  که  کارهایی  گفت: »خوشبختانه 
آمریکا انجام می دهد به معنای شکست 
قطعی آمریکاست و در این زمینه تردید 
ندارم وگرنه هیچ آدم عاقلی این کار را 
انجام نمی دهد، یعنی در هیئت حاکمه 
و کاخ سفید یک سرخوردگی عجیبی 
به وجود آمده است، آن هم سردرگمی 
بزرگ، سرخورده شدند چون هرکاری 
چون  نمی رسند  نتیجه  به  می کنند 
توقعشان این بود که کشور ظرف 2 یا 

۳ ماه به هم می ریزد«.
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد 

اجرایی  فرمانی  ژوئن،   2۴ دوشنبه 
سخت گیرانه  تحریم های  اعمال  برای 
ایران امضا و تاکید کرد  جدیدی علیه 
که این دور از تحریم ها، علی خامنه ای 

رهبر ایران را هدف قرار می دهد.
ترامپ در سخنانی در کاخ سفید پیش 
از امضای فرمان اجرایی، با درخواست 
از  توقف»حمایت  برای  ایران  از 
تروریسم«توضیح داد که این تحریم ها 
پنجشنبه  روز  اقدام  به  واکنش  در 
پهپاد  سرنگونی  در  ایران  ژوئن   20

آمریکایی صورت گرفته است.
ای  خامنه  به  من  »پیام  گفت:   ترامپ 
این  جای  به  کند  تالش  که  است  این 
کشوری  به  ایران  ویرانگر،  سیاست 

بزرگ تبدیل شود«.
شد  متعهد  آمریکا  رئیس جمهوری 
کند،  همکاری  خامنه ای  با  که  هرکس 
مالی جهانی منع  نظام  به  از دسترسی 

شود.
تحریم »رهبر مسلمانان جهان

سخنان  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
یک  اگر  حکومتی  »هیچ  گفت:  خود 
ذره خرد و تدبیر داشته باشد نمی آید 
هم  آن  کشور  یک  مقام  باالترین 
نه تنها مقام سیاسی، بلکه مقام دینی، 
اجتماعی و معنوی نه یک فرد که فقط 
عاشقان  رهبر  بلکه  است  ایران  رهبر 
و  مسلمانان  اسالمی،  انقالب  ایران 
سراسر  در  و  اسالم  جهان  در  شیعیان 

جهان است را تحریم کند«.!
»می گویند  افزود:  همچنین  او 
تصرف  را  رهبری  اموال  می خواهیم 
یک  و  حسینیه  یک  او  اموال  کنیم! 
مثل  که  ما  رهبران  است.  ساده  خانه 
در  که  نیستند  کشورها  بقیه  رهبران 
میلیاردها  خارجی شان  حساب های 
پول داشته باشند که بخواهید آن ها را 

تحریم و تصرف کنید«.
توسط  آن چه  که  است  حالی  در  این 
و  سازمان ها  تمام  شد،  تحریم  آمریکا 
دارایی های مرتبط با دفتر رهبری ایران 
دالر  میلیاردها  آن ها  ارزش  که  است 

برآورد می شود.

توصیه روحانی

رییس  روحانی  حسن   - ایرنا  تهران- 
به  که  این  بر  تاکید  با  جمهوری 
آمریکایی ها توصیه می کنیم راهی که 
نادرستی  و  اشتباه  راه  انتخاب کردید، 
توصیه  اروپایی ها  به  گفت:  است، 
می کنیم بی عملی شما نسبت به برجام 
نادرست بوده است و به هر دوی اینها 
می گوییم به پیمان و عهدتان برگردید.
پیشنهاد  گوید:  می  نیز  ای  خامنه 
مذاکره، فریب آمریکا برای خلع سالح 

و عوامل اقتدار ملت است.
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دکتر کاظم ودیعی - پاریس

طرح  نتانیاهو   مدد  قراربودبه  ایشان 
نتیجه  به  آشتی  اسرائیل و عرب هارا 
زیرا  نشد.  که  نشد  و  برساند   مطلوب 
گذشته  آوریل   ماه  همین  نتانیاهو 
پرزیدنت  علنی   مدد   به  را  انتخابات  
ترامپ برد  ومردم کینه توز شدند  از 
بابت دخالت  پرزیدنت درامر انتخابات . 
روزنامه ها آرتص  فریادزد :» دخالت«. 
دولت  تشکیل   به  موفق  ونتانیاهو  
وگروهی  حزب  هیچ  که  یعنی  نشد. 
بااو    ، احتمالی  دردولت  نشد  حاضر 
درتوئیتر خود   رود.ترامپ  مشارکت  به 
زودتر   هرچه  نتانیاهو  بود   کرده  آرزو 

دولت ائتالفی  خودرا تشکیل دهد.
 Amir Tibon مقاله هاآرتص  به امضای
آوریل  اُم   سی  مورخ   Noa Landau
. نویسنده می  20۱۹ سند مهمی است 
می  دخالت  عادت  به  ترامپ   گوید: 
ترک  نکند.  تواند  نمی  یعنی  کند... 
عادت موجب مرض است .» نگاه کنید 

به بند اول  همین نوشته.« 
قاعدتًا نتانیاهو  مهره سوخته ای بیش 
نیست . انتخابات  تازه را ببرد یا ببازد  
عزیز   وداماد   . است  رفته  نفرت  به 

پرزیدنت شاید  قدری به سایه برود.
ها   مایه  درهمان  که  ها   رسانه  ازدیگر 
نمی گوئیم  اند   فریاد خفت ملی  زده 
حدس  هارا   سرشکستگی  خودتان    .

میزنید.
***

یک  لندن   به  پرزیدنت  اخیر   درسفر 
ترزا  بانو  چیز دستگیر  همگان شدکه 
مؤدبانه  خود   خدمت  دوره  طی  می  
زیر بار  نصایح بدل از مداخله  ترامپ 
؛   :  دوستی ها بجا  نرفته  است وگفته 

اختالفات نیز بجا!
بسیار  وترامپ  مکرون   ودرفرانسه 
بهم  خودرا  دیدگاههای  کوشیدند  
نزدیک کنند  اما نشد. ترامپ دریافت 
دوستی  پس   . است  اروپا   ، اروپا  که  
دو کشور  بجا خواهد ماند. زیرا ریشه  
دردین وفرهنگ  و نیاز مشترک  دارد. 
تواند  نمی  ورجقکی   علی  هر  یعنی  
بیاید  خط قرمز بر مقاومت های  ملی 

وحرمت  استقالل  طرف مقابل بکشد.
از  صمیمانه   فرصت  دراین  مکرون  

فواید برجام دفاع کرد.
شاید   انگلستان   جراید   ، درجمع 
Huffington postبیشترین وتندترین  
شرح  کرد.وبسبب  ترامپ  از  را   انتقاد 
باپول جیبی خود   بادکنکی  که مردم  
انتقادها سرایت  ازترامپ ساختند  آن 
کرد . این روزنامه ترامپ را مبشر  نفرت 

لقب داد» به نقل از  کوریه جهانی«. 
***

بود.  تنها  شد.  رفتنی  می  ترزا  بانو   
نتوانست  انگلستان را  از اروپا بیرون 
آورد. اما وی تسلیم  اغوای ترامپ  هم 

نشد. ستودن او ضرور است .
***

درجمالت   را  ترامپ  همیشه   مکرون 
نهد   می  خود   وپرمعنای  کوتاه 
ودرهرفرصت اورا  به توجهی دوستانه 
وامیدارد. این بار در نطق  خود مکرون 
مگر  نیست  بزرگ  آمریکا    «  : گفت 
وقتی که بکمک دیگران  رود.«  یعنی 
که آمریکا  درجنگ جهانی دوم  به مدد 
اروپا آمد  وبزرگ شد. یعنی که آمریکا 

ی طلبکار  امروز دنیا  بزرگ نیست .
همدیگررا  پرزیدنت   دو  این  وقتی 
ترامپ شادبود  صمیمانه  دربرگرفتند  
ورفیق  اما درست نمی دانست  بااو چه 

کند.
بزرگداشت   مراسم  از  هردو   شک  بی 
خبرداشتند.  وروسیه   چین  دوستی 
پس الزم بود  دوستی پرتالطم  امروزی 
اروپای متحد  وآمریکارا  برای لحظاتی 

هم که شده  به رخ رقبا بکشند.
جغرافیایی   نزدیکی  بیشترین   روسها 
را با قطب شمال دارند  وچین  در همان 
. وروس  نهی هاست  منطقه درسرمایه 
صفا  بدیده   قضیه   براین  چندان   ها 
نمی نگرند. پس باید با و بی  بودن هارا  

بپرسند.
نهی   سرمایه  آرزومند   بسیار  پوتین  
ووسیع  بکر  مناطق   در  چین  های 
راه  . وچین  درگسترش   روسیه است 
بی  آرزومندی   آن   به  ابریشم جدید  

توجه نیست .
در  است   سال  هفتاد  کشور   دو  این 

دوستی اند. هیچ بعید نیست  روسیه 

به دست  چین  به رونق رود  وسرمایه 
نهی غرب را  جلب کند.

پوتین سرشام گفت  دوستی دو کشور  
دراوج است . 

را  ها  حاکمیت  حرمت  کشور   هردو 
درعرصه  خود  سیاسی   درمانورهای 
های جهانی  دارند . هردوکشور  باغرب 
و آمریکا ازباب ایران ، ونزوئال وسودان 
هایند.  اختالف  در  وغیره     وسوریه  
سال   ۷0 بزرگداشت   فرصت   دراین 
دوستی  قریب سی قرارداد  اقتصادی  
است  شده  امضاء  آنها  بین  عمرانی 
مایع   گاز  استخراج   وسیع   وطرح   .
برترین بود که  حتی توتال فرانسه  به 
نهاده  سرمایه  برآن  درصد   ده  میزان 

است .
دور نیست  روزی که  گاز روسیه  ضامن 
دوستی  چین وروسیه  واروپا شود. دور 
دور است که  بازاراروپا  اسیر گاز مایع 

آمریکا باشد.
***

سالروز D-Day سران غرب را بطوری 
سرد  روابط  نهاد.  کنارهم  مصنوعی  

سرد است .
هفتم  تایمز   درنیویورک  کهن   روژه 
ترامپ   نویسد: » دونالد  ماه جون  می 
فکر می کند بزرگداشت D-Day  برای 

اوست .«
آن روز آمریکا  در فتح الفتوحی  سیر 
نمی کرد،  در تالش حراست ازآزادی و 

حرمت زندگی بود.«
***

 South China روزنامه   میان   دراین 
طی  کنگ   درهنگ   Morning Post
رقم  خبراز   بدیع  انفوگرافی   یک  
اعدام  آدم ها در جهان  می دهد.وبرای 
می  زیر  بشرح    20۱۸ درسال  اعدامها 

نویسد:
- چین دربخش قاره ای  +2000 فقره.

- ایران +25۳ فقره .
- عربستان سعودی ـ۱۴۹ فقره .

- ویتنام  +۸5 فقره 
ـ عراق +52  فقره .

ـ مصر ۴۳ فقره  .
به   رو  منظمًا   ارقام  که  افزاید   می  و 

رشد هستند.
- درعربستان گردن میزنند.

- درایران بدار می کشند.
- در آمریکا به برق  می سپارند.

ونیما یوشیج  خودمان ، برای  یک تن 
که در دریا جان می کند فریاد زد:آی 

آدم ها ...
 آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد 

و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان

یک نفر دارد که دست و پای دائم می 
زند...

درود براو...
یکی   «« به  بسیار   ، پرزیدنت   ، ترامپ 
باوردارد.  نبود«  خودش  بود، هیشکی 
دعوت  بی  برد   می  تشریف  هرجا 
به رئیس  تبدیل  می شود   ، یا  حزآن 
طایی  حاتم  ویا  اندرزگو«    « جمهور  
 . ده  خرمن  بسر  وعده  وکدخدای  
ودرحقیقت بابانوئلی است  باجعبه های  

فکل زده ی توخالی . گردوی پوک.
این حرف ها  ازمن نیست ... برگرفته از  
یک آجیل فروش  تهرانی مقیم پاریس 
است به وقتی که ازو چیزکی میخریدم.

نخست  تعیین   به  درلندن  میگفت  
بوریس  که  رفته  فردایی   وزیر 
بیاید   اگر  . که  بهترین است  جانسون  
میرساند  سامان   به  خوب  را  کار  
پروپیمان   سودآور   قراردادی  .منهم 
می  بااو  دادوستد  آزادی  درراستای 
ولی  شد.  بااو  مالقات  .وخواستار  بندم 
به  دیگران   درامور  دخالت   فضاحت 
آنجا کشید که  بوریس  شهردار شلوغ 
و  نپذیرفت  اورا   دعوت  لندن   سابق 
کن   بس  یعنی  گرفتارم.  که  کرد  بهانه 
ملکه   . دید  را  انگلیس  ملکه  مرد.  ای 
البته  ندارد.  درسیاست  دخالت  حق 
عقایدی دارد  ولی نیاز به  اندرز آنهم 
علنی  از سوی یک مهمان ندارد. ولی 
می  وارد  هم  خورک   « از  نوئل   بابا 
 « اینکه  به  میرود   و  رفت  شود.« پس 
به ترزا می گفتم  از اروپای متحد خارج 
شوید  ، حرف مرا نشنید. خروج ازاروپا  
ظاهراً غرامتی دارد  درحد 50 میلیارد 
دالر  اگر من بودم نمی دادم . این پول 
امضای  هرگز   که  یعنی  داد.  نباید  را 

رؤسای  دَول معتبر  نباید باشد. دیدید 
.و  کردم  چه  اقلیم   و  برجام  با  من  که 
اندرزگویان   پرزیدنت  دخالت   آش 
به ضیافت   لندن  که شهردار   شورشد 
اونرفت  وبسیار تند انتقاد کرد  از ملکه  
ووضع خارق العاده ای  که یک مهمان 

ایجاد کرده است .
به  رفت  و  گرفت   نشنیده  ترامپ  ولی 
پنجمین   هفتادو  مراسم   .به  فرانسه 
به  متفقین   قوای  شدن   پیاده  سال 
سرکردگی  آمریکای روزولت . وترامپ 
نطقی  نداشت  پس عین نطق مرحوم  

روزولت را خواند.
***

فرانسوی ها  هرگز در سپاس از آمریکا   
دریغ نکرده اند که بسبب کوتاهی  ها 
باقوای  نتوانستند   تانکها  درساختن  
هیتلر مقابله کنند.» دوگل  دررساله ای

 کوتاه  ضرورت رفتن  به ساختن  تانک 
نشین  خوش  ولی  بود  کرده  توصیه  را 
از   جویی  انتقام  بر  باور  الیزه   های  
آلمان شکست خورده در جنگ جهانی 
اول  وغرامت های کالن  آن نداشتند.«

هیچکس  از  مراسم   دراین  هیچکس 
دوجنگ   دراین  آمریکا   چرا  نپرسید  
ها   جهانی همیشه  در آخر فرسودگی 
قدم به میدان  متفقان می گذارد؟هیچ 
گدام  طبق  آمریکا  ننوشت   ای  رسانه 
اروپای   مدد  به  با چرچیل   قرارومدار  
کار  اتمام   بعداز  حتی  آمد.  زده  هیالر 
هیچ  مارشال   طرح   وظهور  هیتلر  
ممنون  آمریکا!  نکرد   ذکر  ای  رسانه 
که به کمک آمدی ولی صورت حساب  

وچه  دادی  چه  ببین  و   . ببین  راهم 
گرفتی ؟  

ولی  ماند   اروپا  در  روز  پرزیدنت  سه 
نطقی که کرد  کپی واصل  حرفهای  آن 

زمانی روزولت بود.
***

از  بسیاری  دوم   جهانی  درجنگ 
کشورها زیر دست وپای  متفقین له و 
به  که  کشورما   جمله  از  شدند.  لورده 
کل  شد.  اشغال  وشمال  جنوب  از  زور 
کل  بود.  آقایان  عبور   ابزار  مملکت  
تأسیسات را  آقایان مورد بهره برداری 
برسر  روسی   وهواپیماهای  قراردادند 
کردند.  می  پخش  ها   تراکت  تهران  
هیتلر قصد  نفت  باکورا کرده بود  پس 
اسلحه  استالین   روسیه  به  بود   الزم 
چه  جنگ  بعداز  برسد.  مهمات  وانواع 
های   پوتین  آخرین  تا   . هیچ  دادند؟  
فروختند.  بما  خودرا  سربازان   کهنه 
نهر  که  آباد   درامیر  آمریکا  پایگاه  
عظیمی  از آن میگذشت را  بخودمان 

فروختند  و ایران شد پل پیروزی !!
. طلبکار بدهکارشد  ماهنوز طلبکاریم 
چرچیل  تهران   ودرکنفرانس 
کرد  ها   تحریک  و  نرفت  بدیدارشاه  
برسر  تغییر نظام .وموفق نشد. روزولت 
بیمار بود . استالین  به دیدارشاه رفت  
تا بعدها آنقدر قشونش  درایران بماند  
نهد.  جدایی  به  سر  آذربایجان   تا 
از  بسیاری  و  بود   بزرگ  فریبی  که 

هموطنان  درآن درغلتیدند. 
آمریکای   نبود.  قربانی  تنها   ایران 
بعداز روزولت  رفت ودرشرق  دور و در 

هیروشیما  بمب اتمی خود را  آزمایش 
کرد  . ودراز است قصه ما  که همیشه 
وگور  مفتخریم   آن  به  و  ایم   بازنده 

خودرا به دست خود می کنیم .
غیاب   در  که  ترامپ  به سفر   برگردیم 
کشتار   بحث  رندان  چرا   نفهمیدم  او 
بصورت  ویرجینیا  در  را  تن  دوازده 
کردند.ودرایران  مطرح  درگوشی 
دوچرخه  منع  دراصفهان   مخصوصًا 
شقایق  که  را   بانوان  برای  سواری  
معظمی  با ذوق این تصویررا برآن نهاد.   

افشای  به  هارفتند   بعضی  چرا  اما 
تکلیفش  گوانتانامو   زندان  اینکه  
پرزیدنت   سه  ازقرار  شود.  نمی  روشن 
نوبت  کنند.  حل  را  مسئله  نتوانستند 
ترامپ که رسید  مسئله حل  آقای  به 
اینکه   برای  چرا  بماند«.  شد:»زندان 
آسان  پس  ببندد   آنرا  میرفت   اوباما 
ترین  راه حل با نبوغ  ترامپ پدید آمد 
ولی این مصوبه  به ژانویه 20۱۹  امضاء 
رسید؟   همگان  بسمع   دیر  چه   . شد 
بزرگمرد   آن  سیاسی  بسیمای    ، باری 

نباید لطمه زد.
***

معضلی   با  پرزیدنت   ، دربازگشت  
محترم   داماد  اینکه   آن  و  روبروست 

 D-Day سرد سرد بود
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طرح از :کیخرسو بهروزی

                                                             

سـفر « هب ردون»
گفت وگوی کیخسروبهروزی با تورج رفازمند

ما  کودکی  برزندگی  دوچیز  فرازمند: 
مااز  فقر.  و  ترس  بود.  افکنده  سایه 
ازاشرافی   . نبودیم  فقیری  خانواده 
از دست  اشرافیت خودرا   که  بودیم  
امتیازات    ، ها  عنوان  بودند.  داده 
والقاب  اشرافیت  از دست رفته بود . 
نام خانوادگی  عوض شده بود. فرازمند  
بود  درآوردی   نام خانوادگی من  یک 
شناسنامه   گرفتن  درموقع  پدرم  که 
ازخودش درآورده بود . چون اجازه نمی 
نام خانوادگیش  حسام  دادند  کسی 
السلطنه ی قاجارباشد. به هرصورت ،  
چه از اشرافیت کهن  بودید ، چه از نو 
دولتان  تازه بدوران رسیده ای که در 
معامالت زمین ، داللی وتجارت  پولدار 
شده بودند ، همه زندگی را بافقر  می 

گذراندند.
بهروزی :  چون معدود  ثروتمندانی هم 
که در جامعه فقیر زندگی می کردند  

فقیر بودند.
فرازمند:  بله ، چون محیط فقیر است .

 گفتم که درمدرسه ی محمدیه  ، مثل 
مدرسه  غیراز   البته   ، مدارس  همه 
آلیانس  ، فضا ومحیط آکنده  از ترس 
درمدرسه  هم   فقر  این  بر  بود.عالوه 
کرد.  می  قیامت  ودرجامعه  محمدیه 
درمدرسه محمدیه هرکس باید  ناهار 
خودرا  بیاورد  ودرمدرسه بخورد. مادر 
من هم  ، نمی دانم چرا، شاید برای اینکه  
ازشرمن  خالص شود  یا برای این که 
درراه رفت وبرگشت کتک کاری نکنم  
می گفت ناهار رادرمدرسه بمان . قابلمه 
ای داشتم سه طبقه ، یک طبقه ی آن  
را میوه می کرد، یک طبقه نان وپنیر یا 
کوکو ، یک طبقه هم  پلو خورشت یا 
باقالی پلو وازاین قبیل  که شب درست 
برای  من  به  دادند   ومی  کردند   می 
ناهاربه مدرسه می بردم . توی کالس ما  
فقط دونفر دیگر بودند  که قابلمه می 
آوردند، یکی پسر تاجری بود ، دیگری 

بود.  ادارات  ازرؤسای   هم پسر  یکی 
بازپرس  یا   پدرم مستنطق  که  منهم 
بود. بچه های دیگر که در مدرسه می 
ماندند. نان وانگور می آوردند. آن هم 
حبه ی انگور ، چون ارزانتر بود. ظهر 
دست  کنار  دورتادور  اتاق  یک  توی 
وناهار  زمین  می نشستیم  هم  روی 
دوطرف  که  دونفری   . خوردیم  می 
قابلمه داران می نشستند  می گفتند  
باید باما شریک بشوی وهمگی بچه ها 
سعی می کردند  کنار دست یکی ازاین 
قابلمه داران  بنشینند. فقروگرسنگی  

دیگران خیلی آزارم می داد.
بهروزی : جدی می گوئید؟

فرازمند:  بله جدی میگویم .
بهروزی : درآن سن ؟

فرازمند:  بله درهشت یا نُه سالگی . 
یعنی این که گاه اتفاق می افتاد  روزها 
نمی  خودم  غذای  به  لب  ها   وهفتنه 
 . خوردم  می  آنهارا  وانگور  ونان  زدم 
وقتی این بچه ها خوراک مرا با ولع می 

خوردند من لذت می بردم .
بهروزی : همنوع دوستی .

فرازمند: بله ، همین را میخواهم بگویم . 
ودیگر  خودخواهی  خواهم   می 
مطرح  را  دوستی  همنوع  تا  دوستی 
کنم . من مخالف بسیاری از فیلسوفان 
گویند   می  که  هستم  ودانشمندان 
خودخواهی  بر  بشر  زندگی  اساس 
ذات  در  واین   . است  وخودپسندی  
بشر است که فقط گلیم  خودرا ازآب 
بیرون بکشد. . من با آن دسته از جامعه 
شناسان همعقیده هستم که می گویند 
انسان  دوستی ، دیگردوستی وهمنوع 
غریزی  و  ناخودآگاه   بطور  دوستی 

درانسان وجوددارد.
بهروزی :  نه دروجود همه.

فرازمند:  من تصور می کنم  که  دروجود
 . است  وجودداشته  اولیه  های  انسان 
اولیه   انسان های  که درمورد   آنهایی 

تحقیق کرده اند  می گویند  که این 
انسانها  وقتی به شکار  می رفته اند  ، 

» فرد«  معنی نداشته . یعنی این که  
راه  به  نفری   بیست  گروه  یک  وقتی 
می افتاد  ودریک صف بطوری حرکت 
این آدمی که درصف   ، اند   می کرده 
نفردوم یا سوم  بود برای این درمرتبه 
دوم وسوم  قرار نمی گرفت  که درامان 
بودند.  واحد  اینها همگی  یک  باشد. 
دراین زمان  هم درمواقع جنگ فردیت  
تبلیغات   دراثر  رود.واین  می  ازبین 
میهن پرستی  ویا تلقین  دوش به دوش 

همرزم خود باید جنگید نیست . 
از  که  است   وطبیعتی  خصلت   این 
قرون  ازپشت   ، تاریخ  ماقبل  اعماق 
واعصار دروجود بشر بوده است . من 
کردم   می  احساس  کودکی  همان   از 
دوست داشتن دیگران  مرا راضی می 
دوست  کاررا  این  اسم  زمان  آن  کند. 
گذاشتند. سیر  نمی  دیگران  داشتن  
را  دبگران  ودوستی   دیگران  کردن  
دوست داشتم . اسم وعنوان  آن را نمی 
دانستم . واین با طبیعت  دیگر من  در 
برخالف  مرا  مادرمن   یعنی  تضادبود. 
برادرانم  ، بچه ای موذی  و بد جنس می 
دانست  ومن خودم هم نمی دانستم که 
کدام هستم .بعدها ، دردوران وسنینی 
من  وشناخت  دنبال  شناخت  به  که 
خود  رفتم ، یکی از گرفتاریهای ذهنی 
ومشغله ی مهم  زندگی من  ، بررسی 

همین تضاد  دروجودم بود.
بهروزی : برگردیم  برسر اصل مطلب ، در

مورد  فقر وترس  صحبت می کردید.
فرازمند:  بله ، داستانی  برای شمابگویم . 
مدرسه  به  اتحاد  ازمدرسه  تازه 
محمدیه رفته بودم . درکالس ما یک 
چشمانی   که  رضا   بنام  بود  پسری 
تنگ مانند  چشمان مغول ها داشت ،

 ، برجسته وروی هم فرم  ای   باگونه   
حالت  وقیافه او طوری بود  که بنظر می 

رسید  همیشه درحال خندیدن است 
. اول سال بود.  من شدم مبصر کالس 
وباصطالح می خواستم  نسق بگیرم . 
می خواستم کاری کنم  که همه بچه ها  
ازمن  حساب ببرند. ویکتورهوگو می 
گوید: دربچه ها  مقداری سادیسم  و 
دیگر آزاری  هست و به سبب ندانستن 
و ناآگاه بودن  ، موجودات  بی رحمی 
هستند. بسیار دیده شده است که بچه 
وکشته  کرده  خفه  دیگررا  بچه   ، ای  
است  . روی همین سادیسم باطنی ، 
من این رضا را کتک می زدم . می گفتم  
دستور  تو  وبه  هستم   کالس  مبصر 
می دهم که تو نباید بخندی . رضای 
بیچاره هم  می گفت : چشم . اما باز می 
خندیدوباز کتک می خورد. بیچاره نمی 
توانست  چهره ی خودش راعوض کند. 
روزی زمستان بود  ، برف باریده بود، 
کالس  آخر  رفت  آمد.  دیر  کمی  رضا 
نشست . من طبق معمول رفتم  زدم 
کشیدم  را  گوشش   . گردنش  پشت 
رضای  نخند!  ؟   : چرادیرآمدی  گفتم 
امابرخالف   . چشم  گفت  هم  بیچاره 
معمول  که وقتی رضارا میزدم  همه 
ها همگی   بچه  بار  این  می خندیدند، 
ناراحت شدند. وبه من چپ چپ  نگاه 
ناگهانی  درچشم   کردند. ویک غرش 
این  . معلم هم  متوجه  بچه ها دیدم 
سکوت  همگانی شد. اوهم تعجب کرد. 
پرسید : چی شده؟ یکی ازبچه ها گفت 
آقا امروز صبح بابای رضا مرده است! 
من ومعلم هم  حیرت کردیم . معلم که 
کناربخاری  نشسته بود  اورا صدا کرد. 
ازاوپرسید  چی شده ؟ چرادیر آمدی 
؟ رشضا گفت : امروز صبح مادرم من 
دیشب    : وگفت  بیدارکرد  راازخواب 
بابات مرده برو برف های  پشت بام را 
پارو کن . من هم رفتم  پشت بام  را 
پارو کردم  دیرشد. آقای فروغی معلم 
ما  که هم معلم بود وهم ساعت ساز 

اورا کنار بخاری نشاند. اوراگرم کرد و 
 ، این شرمندگی  اورا دلداری داد. من 
تأسف وتأثر  خودم را هرگز  فراموش 
نمی کنم . رفتم منزل  این موضوع را  
برای مادرم تعریف کردم . مادرم گفت  
برو اورا بیاور. رفتم اورا آوردم . مادرم 
به او محبت کرد  و به او خوراک داد  
متوجه شدیم  ما     ، درضمن صحبت 
که این رضا از آنهایی است که سالی 
ازمن  مادرم  خورند.  می  برنج  یکبار  
خواست  که روزهای پنجشنبه  اورا با 
خود به خانه  بیاورم . عصرهای  پنج 
شنبه  اورا به خانه می بردم ، باهم بازی 
می کردیم ، مادرم  نوازشش می کرد  ، 
محبت می کرد میوه وشیرینی به او می 
داد ، وقتی می خواست برود  یک دیگ 
پلو خوذش برای فردای آنها که جمعه 
بود  و تعطیل بود  می دادومی گفت : 
دوست  ماباهم  بخورید.  باهم  ببرخانه 
شدیم وتا آنجا که درتوان من بود  به 
او کمک کردم وکوشش می کردم اورا 

خوشحال کنم .
بله ترس وفقر زندگی مارا  سیاه کرده 

بود.

ُخلق وخوی پدر

داستان   برویم   ، خوب   : بهروزی 
ازهمدان    . بگیریم  پی  شمارا  زندگی 
پدرشما  درتهران  آمدید.  تهران  به 
مادروخاله  با  . وشما همراه  درگذشت 
درمورد شخصیت    . رفتید  گیالن   به 

وخلق وخوی  پدرتان صحبت کنید.
تمام کرده  را  دارالفنون  پدرم  فرازمند:  
بود . آزاد اندیش بود وبه ورزش عالقه 
داشت. درهمدان  به اتفاق آقای  حسن 
درمجله  را  ایشان   آثار  که  رضوی  
و آشنایی  اید   ماهانه  سخن خوانده 
من هم با آثار صادق هدایت  ازهمان 
کودکی  به وسیله آقای رضوی  صورت 
گرفت ، توانسته بود  با چند خانواده 
مشهور  ثروتمند  دیگر از جمله خانواده 
قره ُگزلو  وبعضی از خانواده های کلیمی 
وارمنی  فعالیت اجتماعی  چشمگیری  
درشهر بوجود  آورد. گاردن پارتی  راه 
می انداختند ، زمین تنیس  واستخر 
درست کرده بودند. پدرم شناگر خوبی 
زیادی  عالقه  سواری   اسب  به  بود. 
داشت وسوارکار  ماهری بود. درعمرش 
نه سیگار کشیده بود ونه یک استکان      
که  این  جالب  بود.  خورده  مشروب 
سالگی   وشش  درسی  آدمی   چنین 
با پدرمان  یک  . ارتباط ما  درگذشت 
او   از طرف  که  بود  بود.ارتباطی  طرفه 
براساس خشونت بود  وما ، البته  به غیر 
از مادرم  بشدت ازاو وحشت داشتیم . 
این مردقوی  ، ورزشکار  و ورزیده از 
مادر ما  حساب می برد. واگر عامیانه 

بخواهم   بگویم  از مادر ما  مثل سگ 

می ترسید واین بنفع مابود. چون مادر ، 
مارا دربرابر خشونت های او  حفظ می 
هم  مادرما  که  بگویم  هم  را  این  کرد. 
آن عالقه ی مادرانه ی الزم را نسبت 
به ما نداشت . یعنی هرگز  مارا نوازش 
نمی کرد. درحالی که هربچه ای نیاز به 
نوازش دارد. حدپود سی سال پیش  در 
هند تحقیقی  کرده بودند  که نشان  
میداد مادران هندی  بابوسیدن  ، لمس 
کردن ، دست مالیدن  برروی صورت ،
 شانه ، تن  وفشاردادن بچه به سینه 
آمیز   محبت  ارتباط  بابچه   خود  ی 
برقرار می کنند. که این ارتباط  برای 
آینده ی  عاطفی بچه  وبوجود نیامدن  
وایجاد  عقده ها  کمبودهای عاطفی  
مادر  کنار  در  .شب  است  مؤثر  بسیار 
خوابیدن  ، بوی تن اورا  احساس کردن  
،که  شنیدن   اورا  های  نفس  وصدای 
برای   ، نیفتاد   اتفاق  ما  برای  هرگز   
سالمتی  روان کودک  بسیار مفید است .

 باری ، پدرما رفتار خشنی داشت .
 باوجود این  روزی که درگذشت  من 
بیش از همه  گریه وزاری می کردم . 
. هیچوقت هم  گریه می کردم  زارزار 
نفهمیدم چرا؟  برادرم بعدها می گفت : 
ما متحیر بودیم واز ته دل می گفتیم  
این که گریه ندارد  ، چرا اینقدر گریه می 
کند. مامی گفتیم  این پدر رفت  راحت 
شدیم . این تورج  چرااینقدر گریه می 
کند، او باید خوشحال  باشد که دیگر 
بد. های  مجازات  خورد،  نمی  کتک 

بهروزی : مجازات ها از چه نوع بود؟

فرازمند:  مجازات های ُکشنده . یک بارما 
یک  خانه   صاحب   . بودیم  میهمان 
دور به همه شربت تعارف کرد. باردوم  
من  خواهید؟  می  شربت  ازماپرسید  
گفتم بله . وقتی برگشتیم خانه ، پدر 
کاسه  یک  بداند  مادر  که  این  بدون  
وباکمربند  کرد   بزرگ شربت درست 
باالی سرمن ایستاد وگفت : باید تمام  
دیگر  که  من   . رابخوری  شربت  این 
داشتم باال می آوردم  فریادزدم : نمی 
را  ازراه رسید وکاسه  مادر  . که  توانم 
شکست  وبه پدر توپید  واورا از خانه 
بیرون کرد  ومن از شرش خالص شدم . 
ازآن زمان به بعد  از شربت متنفر شدم.
بهروزی : گریه  وزاری شما درمرگ پدر  ، 
برای مرگ پدربود  یا وحشتی بود که 
دراثر یک حادثه  ، یک مرگ ، دردرون 

شما بوجود آمده بود؟
و  جوامع   بعضی  برای   مرگ  فرازمند:  
وراحت  افتاده   پا  پیش  ها   خانواده 
امری  مرگ   ، رضا  خانواده  در  است. 
عادی وپیش پاافتاده  بود. مادر رضا ، 
خیلی خونسرد  صبح زود  اورابیدار می 
کند  وگویی هیچ اتفاقی  نیافتاده به او 
می گوید : دیشب پدرت مرد. بلند شو 

برو برف های پشت بام را پارو کن .
 آشنایی با مرگ موضوع مهمی است .

 برای من مرگ پدرم  درواقع آشنایی 
با مرگ بود. درشرح حال لیال پهلوی  
می خواندم که روزهای آخر که پدرش 
مریض ودر حال مرگ بود  او مایل نبود  

به دیدن پدرش برود. گویا درمراسم 

خاکسپاری  هم شرکت نکرد. درحالی 
که وقتی  پدر مارا رو به قبله کردند  ورو 
به قبله  یعنی رفتنی است ، نیمه شب 
بود. مارا بیدار کردند و گفتند : بیایید  
پدرتان را ببوسید؛ ما که رفتیم  دیگراو 
زنده نبود. دیدن حالت صورت  او برای 
من  خیلی عجیب بود  ، این صورتی 
که  همیشه پراز  اخم وخشونت  بود 
آن   ، ندیدیم  خندان   را   آن  وهرگز 
چشمان  پر غضب ، حال بسته شده 
رفتم  من  بود.  خوابیده  آرام  و  بود  
پیشانی  ودست اورا بوسیدم وبه اتاق 
برگشتم وبه مرگ فکر می کردم . یکی 
مابچه  زد   سپیده  که  بعد   دوساعت 
نمی  چون  کردند   بیرون  راازخانه  ها 
خواستند  بچه هادرمراسم  خاکسپاری 
شرکت کنند. دو سه روز بعد  که مارا  
به سر خاک  پدر بردند  ومادر گریه می 
کرد  ، همچنان  به مرگ می اندیشیدم 
وفهمیده بودم  که درزندگی  پدیده ای  
بنام مرگ  وجوددارد. این که چرا گریه 
می کردم ، نمی دانم . شاید برای این  
که چیزی وکسی که  تاکنون باما بوده  ، 
هرچند خشن هم بوده  من به او  عالقه 
داشتم  وحال اورا  از دست داده ام . 
فراموش نکنید  که درآن زمان  همه 
پدرها  همینطور بودند. پسرعمه های 
من  که لُر هستند  تا بیست ودوسالگی  
در جلوی پدر  خود نمی نشستند. و 
که  و پسرها  تریاک می کشید   خان 
مردهای  بزرگی بودند همینطور دست 

به سینه ایستاده بودند.
محبت   وابراز  دادن   نشان    : بهروزی 

درفرهنگ ایرانی  کم ونادر است .
فرازمند:  بعضی از مادرهای ایرانی  خیلی  
به بچه هایشان محبت می کنند ، قربان 
صدقه  می روند، ولی مادرما  اهل این  

حرف ها نبود.
بهروزی : مقداری غرور مانع می شود.

فرازمند: بله ، ولی پدرم  با تمام  خشونتی
دوست  اورا  خیلی   من  داشت   که 
داشتم . چرا؟  نمی دانم  چون  می دانید  
که غریزه ی پدری وجود ندارد. در هیچ 
حیوانی  وجود ندارد. تنها  در بعضی ، 
مانند  گرگ های نر  و بندرت پلنگ نر. 
در پرندگان  غریزه پدری زیاد است . 
ولی در انسان  ودربیشتر حیوانات  ، 
خطرناکی   موجود  گاهی  خود   ، پدر 
است . در میمون ها ودربعضی  نژادهای 
گربه ی وحشی  بچه های خودرا می 

خورند.
بهروزی: کتک های وحشیانه هم  دست

کمی از کشتن ندارد.
فرازمند: بله ، خانواده هایی را می شناختم
  که بچه هایشان  را آنچنان  کتک می 
دست  شد.  می  بستری  بچه  زدندکه 
وپایش می شکست . به هرحال ،    این 

 فکر رادرذهن من  بوجودآورد که 
بقیه درصفحه ۴۸

سوم ش 
بخ روزی    روبه س کیخ

   

آشنایی با مرگ موضوع مهمی است ، برای من مرگ پدرم  
درواقع آشنایی با مرگ بود.  
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توماس مان اولین نویسنده آلمانی است 
که درسال ۱۹2۹ به دریافت جایزه نوبل 
درادبیات نائل شد. او مدتها علیه هیتلر 
و نازی ها جنگید. وبهمین دلیل تابعیت 
آلمانی ازاو گرفته شد. سرگذشت توماس 
مان با بعضی ازنویسندگان کشوری دیگر 
که آشنای من وشماست شباهت هایی 
دارد که به همین دلیل آن را دراینجا می 
آوریم .  آنچه دراین نامه مورد نظرماست 
جمهوری  و  هیتلری  آلمان  مقایسه 
نام  آلمان    بجای  اگر  که  است  اسالمی 
ایران را بگذاریم و به جای ۴ سال  ۴0 سال 
را بیاوریم درست مثل اینکه این نامه برای 
پای وران جمهوری اسالمی نوشته شده 

است .
کتابهای  درسال ۱۹۳۳  نازی   متعصبان 
توماس مان را به آتش کشیدند، ازاو سلب 
تابعیت کردند وهمه عنوانها وافتخارات  را 
که ملت آلمان  به پاس خدمات فرهنگی 
اش  به او تقدیم کرده بود  پس گرفتند. 
ازجمله عنوان  دکترای افتخاری  دانشگاه 
بُن  که دردهه ۱۹20 به او اعطاشده بود 
طی نامه ای ازاو گرفته شددرزیر این نامه 
و پاسخ مان را به دانشگاه  بُن  می خوانیم .
» ماهنامه آزادی«

دانشکده فلسفه
دانشگاه فریدریش ویلهلم-بُن

۱۹ دسامبر  ۱۹۳۶
آقای توماس مان ، نویسنده

بنا به درخواست  ریاست دانشگاه بُن  باید 
باطالع برسانم  که چون تابعیت  کشور 
آلمان  را ازدست داده اید  دانشکده ی 
فلسفه  ناگزیر است  نام شمارا ازفهرست  
دارندگان دکترای  افتخاری حذف کند. 
برطبق  ماده ۸  مقررات مربوط  به اعطای 
، بدینوسیله  حق  درجات  دانشگاهی  
دکترای شما  سلب  عنوان  از   استفاده 

می شود.
] امضا ناخوانا[
رئیس دانشکده

رئیس  دانشکده فلسفه  ، دانشگاه بُن
۱۹۳۶

نامه ی غم انگیز  مورخ  ۱۹ دسامبر  شمارا 
اجازه   . کردم  دریافت  خود   به  خطاب 
جواب  به  مبادرت  زیر   شرح  به   دهید 

کنم .
دانشگاههای آلمان  مسئولیتی  سنگین 
دارند ، برای دردورنجی که خود باعث  آن 
، برای خود  شدند ، هنگامی که  بدبختانه  

تعبیر  سوء  را   خویش  تاریخی  رسالت 
کردند  واجازه دادند خاکشان  نیروهای بی 
رحم وستمگری را تغذیه کند  که آلمان را  
ازنظر اخالقی  وسیاسی واقتصادی  ویران 
کرده اند. این مسئولیت آنها  لذت افتخار 
آکادمیکی  را که نصیب  من گشته بود 
مدتها  پیش نابود کردومانع از  هرگونه 
امروز دارای  بعالوه  از آن شد.  استفاده  
که  هستم  درادبیات   افتخاری  دکترای 
اخیراً  دانشگاه هاروارد  به من اعطا کرده 
است . اعطای آن بنا به دالیلی  صورت 
گرفته است  که نمی توانم از توضیح آن  
برای شما خودداری کنم . در مدرک دکترا  
، جمله ای آمده  که ترجمه آن از التین  

چنین است :»  ما، رئیس و هیئت علمی 

با تصویب هیئت  محترم نظارت دانشگاه  
مان  توماس  خود   رسمی  درجلسه 
نویسنده نامدار را دکتر افتخاری  ادبیات 
معنای  که  کنیم  می  وتعیین  معرفی  
باز نموده   زندگی  رابرای شهروندان  ما 
وبه اتفاق عده ای  بسیار اندک شمار،  از 
همروزگاران  ، حافظ شأن وشرف فرهنگ  
آلمان بوده است  وبدین وسیله  کلیه ی

درجه  به   متعلق  وامتیازات   حقوق 
دانشگاهی  مزبوررا  به وی اعطا می نمائیم.«

سوی  درآن  بین   آزادوروشن  انسانهای 
در  تنها  نه  بیفزایم  وباید   - اقیانوس 
آنجا-  بدینگونه درباره من  می اندیشند 
که  این چنین با نظر جاری  در آلمان ، 
به خاطرم خطور  .هرگز  است  درتناقض 

نمی کرد که از کلماتی که هم اکنون نقل 
کردم  الف بزنم . اما امروز  دراینجا نه تنها 
رواست  بلکه باید  آنهارا تکرار کنم . من 
از رویه  معمول بی اطالعم . ولی اگر شما  
آقای رئیس دانشگاه  رونوشتی از نامه ی 
خودرا  در تابلوی اعالنات  دانشگاه الصاق 
شد  خواهم  خرسند   بسیار   ، اید  کرده 
اگر دستوردهید این  پاسخ نیز  مشمول 
همان افتخار شود . شاید یکی از اعضای  
دانشگاه ،  یکی از دانشجویان یا استادان  ،
 دستخوش ترس ناگهانی  یا دل شوره ای

واز خواندن سندی   انگیز شود    هراس 
که به او درعین  بی خبری وانزوایی  که 
اینگونه  بی شرمانه  بر وی تحمیل  گشته 

است ، فرصت نگاهی کوتاه  می دهد به 

جهان  آزاد اندیشه  که هنوز  در خارج 
ازوطن  اووجوددارد.

می توانستم نامه را همین جا تمام کنم 
اما برخی توضیحات بیشتر  دراین حال  
به نظر مطلوب ، یا الاقل جایز  می رسد. 
هنگامی که اعالم شد  حقوق مدنی  از من 
سلب گشته است  ، به رغم درخواستهای 
اکنون سلب   . ولی  ، هیچ نگفتم  مکرر  
فرصت  نظرم  به   ، دانشگاهی   عنوان 
مناسبی  برای بیانیه ای کوتاه  وشخصی 
است . ازشما آقای  رئیس دانشکده ) که 
  ، ندارم  را  نامتان  دانستن  افتخار   حتی 
متمنی ام  خودرا صرفاً  برحسب  تصادف 
گیرنده  نامه ای بدانید  که غرض از آن  
مخاطب قراردادن  شما به معنای  شخصی 

نبوده است .
من از چهارسال پیش  در تبعیدی بسر 
می برم  که فقط برسبیل تعارف  وُحسن 
تعبیر  ممکن است خودخواسته  نامیده 
شود. زیرا اگر درآلمان مانده و یا  به آنجا 
بازگشته بودم  احتماالً امروز زنده نبودم 
مرا  بخت خطاکار    ، دراین چهارسال    .
دروضعی قرارداده  که حتی یکبارهم  از 
آزارمن  نیاسوده است . هرگز به خواب 
نبود  ممکن  وهیچگاه   ، دیدم  نمی  هم 
طالعم را در بر گاهواره چنین ببینندکه 
در  حالی  در  عمررا   پسین  سالهای 
مهاجرت بگذرانم  که اموالم ضبط  شده ، 
خودم یاغی وقانون شکن  اعالم شده ام 
وبه ناچار  متعهد به اعتراض  سیاسی باشم .

 من از آغاز حیات  فکری  ، خویشتن را 
دروفاق   وهمراهی با خلق وخوی ملتم  
وجاافتاده در سنتهای فکری وعقلی  آن 
احساس  کرده بودم . نمایندگی آن سنتها  
بیشتر مناسب  حال من است  تا شهادت  
و  نشاط  به  افزون   واندکی  آنها؛   درراه 
شادی جهان  به مراتب  بیشتر درخورمن  
است تادامن  زدن به  ستیزه وکینه  در 
دنیا.  بنابراین ، حتماً  می بایست  اتفاق 
بسیار غلطی  افتاده باشد تا  زندگی مرا  
به چنین کژ راهه  غیر طبیعی و نادرستی  
بیندازد. تا جایی که درتوان  ناچیزم بود  
کوشیدم جلوی  آن اتفاق بسیار غلط را 
بگیرم ولی بااین کار  ، خودرا به سرنوشتی  
کردم  دچار  طبع خویش  با  بیگانه   ذاتاً 

واکنون باید  آن دوراباهم آشتی دهم .
به یقین آنچه  خشم آن خودکامگان  را 
برانگیخته ، دورماندن من  از وطن و نشان 
دادن  انزجارونفرت مهار نشدنی ام بوده 
است . اما من  تنها دراین چهارسال  اخیر  
چنین  پیش  ازمدتها   . ام  نکرده  چنین 
احساسی داشتم . زیرا قبل از  هم میهنانم  
که اکنون مستأصل مانده اند ، حتی در  آن 
زمان  می دیدم  که ازاین معرکه  چه کس 
وچه چیز  برخواهد خاست . ولی وقتی 
فروافتاد   کسان   آن  دردستان  آلمان  
گزینم  خاموشی  که  اندیشیدم   باخود 
بودم  که فداکاری پیشینم   باور  براین   .
بمانم   به من حق می دهد  که خاموش 
، عزیز  راازصمیم  دل  ومی گذارد آنچه 
می داشتم . یعنی تماس با  خوانندگانم 
درداخل آلمان  را حفظ کنم . باخود می 
 - ها  آلمانی  برای   من  کتابهای  گفتم  
وبیش ازهمه برای ایشان - نوشته  شده 
اند. همدلی  جهان بیرون  از آلمان همواره  
بوده  تصادف   ُحسن  فقط  من   نظر  در 
است . اینها ، این کتابهای من ،  محصول 
که  اند.  ونویسنده  ملت   میان  پیوندی  
درآن ، هر  سو به  دیگری  توش وتوان می 
رساند ؛ این  پیوند  وابسته به شرطهایی 
است  که من خود  درایجادشان  در آلمان 
دست داشته ام . چنین پیوندها  ظریف 
وبسیار مهمند  ونباید گذاشت  سیاست ، 
آنهارا ناگهان  ازهم بگسلد. گرچه ممکن 
بود  ناشکیبایانی  دروطن  باشند که  چون 
خود  از حِق سخن محرومند  سکوت یک 
انسان آزاد را نپسندند. اما من همچنان 
ها   آلمانی  اکثریت   که   امیدواربودم 
خودداری مرا درک کنند  وشاید حتی  به 

جهت آن سپاسگزار من باشند.  
چنین لود  آنچه مسلم می انگاشتم که 
معلوم شد موجه نیست . نمی توانستم 
خفه می  ویقیناً  کارکنم   یا  بمانم   زنده 
شدم  اگر گهگاه  عقده ی دل نمی گشودم 
دروطن  که   آنچه  از  را   عمیقی  ونفرت 
می گذشت - از آن الفاظ انزجارآور تر- 
بیرون نمی ریختم . به حق یاناحق ،  نام 
من درچشم جهانیان  با تصوری از آلمان  
که همه آن را عزیز ومحترم  می داشتند 
بود. ولی می  برای  همیشه گره خورده 
را  آلمان   دیدم  که آن تصور درباره ی 
دروغی کریه  می آالید. وچالشی  آرامش 
خاطرم را  می ربود که  من وفقط من  باید   
با بیانی روشن  و رسا ، نقاصت  آن دروغ 
را با  حقیقت آشکارسازم . همه تخیالت  
آزاد و اخالقی  که عنان  به آنها سپردن 
چالش   آن  با   ، بود  خوشدلی  من   برای 
پریشان می شد . چالشی بود  ایستادگی 
دربرابر  آن سخت دشوار   برای کسی که 
را  دردرون  آنچه  توانست   همیشه می 
داشت  ابراز نماید  وازطریق زبان از بار 
خاطر  بکاهد و تجربه درنزد وی  همواره 
با کلمه ، »کلمه« صفابخش  ونگهدارنده  
نهفته  بزرگ  رازی  کلمه«    « بود.  یکی 

است : مسئولیت  درقبال پاکی آن ،

؛  است  ومعنوی  نمادین   مسئولیتی   
»کلمه«  دارای معنا واهمیتی است  نه تنها 
هنری  ، بلکه اخالقی ؛»کلمه«  مسئولیت 
است  ، مسئولیتی  انسانی ، وهمچنین 
مسئولیت دربرابر  قوم وملت  خویش ؛ 
بشریت   رادرچشم  »کلمه«   موظفیم  ما 
پاک نگه داریم . در»کلمه«  وجدت بشر  
انسانیت  سرشته  ویکپارچگی  مشکل 
است ، وازاین رو  هیچ کس مجاز نیست  
ازامر   را  وهنری  روشنفکری   امر  که 
سیاسی واجتماعی  مجزا کند  وخویشتن 
را  دربرج عاج »فرهنگ«  منزوی سازد. 
این کلیت راستین  مساوی با کب بشریت 
باشد   که  ، وهرکس  درهرمقامی   است 
دست به جنایت  علیه بشریت زده است 
اگر بخواهد  بخشی از حیات  انسان یعنی  
سیاست ، یعنی دولت را عرصه ی  یکه 

تازی  خویش قراردهد.
نویسنده ای آلمانی ، نویسنده ای  خوی 
گرفته  به مسئولیت »کلمه«  ، فردآلمانی 
ای که  میهن پرستی  وی )شاید از ساده 
دلی(  دراعتقاد به معنا  واهمیت بی کران  
رویدادهای آلمان  تجلی می یابد- چنین 
یکسره  بماند،  باید خاموش   آیا  کسی  
خاموش ، دربرابر بدی  وشّری که  روزانه 
هم  وذهن  وجان   برتن  کشورش   در 
میهنانش  وبر راستی ودرستی  وبرانسانها  
وانسانیت میرود؟ آیا باید خاموش بماند 
دربرابر  خطر مدهشی  که سراسر قاره  
اروپارا  تهدید می کند وخاستگاه آن  ، 
رژیمی ویرانگر  روح است که ازعصری 
امروز درجهان فرارسیده  است  در  که 
جهلی  پیمایش ناپذیر  به سر می برد؟ 
خاموش ماندن  برای من ممکن نبود  . 
بنابراین  ، برخالف قصدونیتی که داشتم  ،
وبطور  کردم   مبادرت  اظهاراتی  به 
اجتناب ناپذیر  به حرکتهایی دست زدم  
که اکنون  به مسئله پوچ  واسف انگیز  
تکفیر من دروطنم  انجامیده است . ولی 
کافی بود  کسی صرفاً بداند  که کیستند 
محروم  حقیر  قدرت   صاحبان  این  
بعنوان  ام   از حق  طبیعی  من  ساختن 
یک آلمانی  ، تا بطالن  وپوچی کامل آن  
عمل آشکارشود. می گویند من  بااعالم 
مخالفتم  با آنان  آبروی رایش  و آلمان 
را برده ام . باورکردنی نیست  این وقاحت  
که خودرا به جای  آلمان می گذارند! ولی 
لحظه ی  خطیری که مردم  آلمان با اینان 

اشتباه نشوند ، چندان دور نیست .
ببینید در ظرف کمتر از  چهارسال  آلمان 
ویران   آلمانی   اند!  رسانده  کجا  به  را  
به  که  تسلیحاتی  با  که  وورشکسته  
قصد تهدید  سراسر جهان  تدارک یافته  
شیره ی تن  وجانش کشیده شده ودنیا 
راازوظیفه ی  واقعی خدمت  به صلح باز 

داشته ومحبوب هیچکس نیست وآماج

برلبه ی پرتگاه  وانزجارهمه است  ترس 
درهمان  ایستاده   اقتصادی   ی  فاجعه 
حال که »دشمنانش« برای نجات  او از آن  
ورطه دستانشان  رابه سویش  درازکرده 
گرانقدر   این عضو  منتظرند   وفقط  اند  
خانواده ی آینده ملل  به خود آید  وبه 
»ضرورتهای  دررؤیای   فرورفتن   جای 
مقدس«  اسطوره ای ،  نیازهای  واقعی 
آری،  دریابد.  ساعت   رادراین  جهان  
آلمان  باید از آنها که مزاحمشان است  
وتهدیدشان می کند  یاری ببیند  تابقیه 
ی اروپا  را نیز  باخود به ورطه ی  سقوط 
نکشاندوآتش جنگی  را که چشم به آن 
دوخته است  شعله ور نسازد. دولتهای  
این  آنهاکه   یعنی   - وفرهیخته  پخته 
واقعیت بنیادی  رادریافته اند  که دیگر 
توجیهی  برای جنگ وجود ندارد- بااین 
کشور درمخاطره  وخطرناک  یا به عبارت 
بهتر ، با رهبران  آن که به هیچ صراطی  
با  پزشک  بسان    - نیستند   مستقیم 
بیمار  رفتار می کنند : بانهایت  ظرافت 
واحتیاط  با صبر  بی پایانی  که همیشه  
حاکی از احترام  نیست  . اما  بیمار می 
پندارد  که با پزشکان  باید وارد  بازیهای 
سیلسی - بازی سیاسی قدرت وقیادت 
-  شود. این بازی  ، بازی نابرابری است  . 
اگر  یک طرف مشغول  بازی سیاسی شود  
درحالی که طرف دیگر  به جای سیاست  
به صلح می اندیشد  ، ممکن است  اولی 
تامدتی  به بعضی  مزیتها دست یابد  . 
واپس ماندگی  اززمان  وبی خبری  ازاین 
واقعیت  که جنگ دیگر  جایز نیست  ، 
البته  چندی  به »پیروزی«  برکسانی  می 
انجامد  که به حقیقت آگاهند. ولی  وای بر 
مردمی  که چون نمی دانند  بکدام  سو 
ازراه  بخواهند   سرانجام    ، آورند  روی 
ازآن  هردو  وانسان   خداوند  که  جنگ  
بیزارند  گریزگاهی بیابند. چنین مردمی  
شکستی   آنچنان    . خواهندرفت  برباد 
خواهند خورد  که هرگز  دیگر  از جای 

برنخیزند.
ناسیونال   دولت  وهدف   معنا 
سوسیالیستی  فقط یکی است  وجزاین 
نمیتواند باشد که باسرکوب  بی رحمانه  
وحذف وریشه کنی  هرمخالفتی  ، مردم 
آلمان  رادرآمادگی  برای »جنگ آینده«  
بسازد   افزاری   جنگ  آنان  نگهداردواز 
بی نهایت مطیع   وبدون هیچ اندیشه ی 
جهل  محرکشان   یگانه  که  انتقادی    
کورکورانه  وتعصب آمیز  باشد. این نظام 
هیچ  معنا وهدف  وهیچ عذر دیگری  نمی 
تواند  داشته باشد . آن همه مواردی که   
آزادی وعدالت  وسعادت انسانی  فداشده 
است  ، آن همه  جنایتهای آشکار  وپنهانی 
که  مسئولیت  آنهابرعهده ی نظام است ، 

همه راباید بتوان  بخاطر هدف  - یعنی

آمادگی مطلق  برای جنگ -  توجیه کرد؛ 
اگر اندیشه  ی جنگ فی نفسه بعنوان  
هدف  رخت بر بندد ، نظام  معنای دیگری 
کشی   بهره  از  غیر  به  داشت   نخواهد 
وزائد  معنا  وبی  پوچ  ومطلقاً    ، ازمردم 

خواهدشد. 
نه ، جنگ محال است؛  آلمان نمی تواند 
باشد   نمیتواند  جنگ  اگر  ولی  بجنگد... 
دزدان  این  وجود   پس   ، بود  ونخواهد 
انزوا  چرا  ؟   چیست  برای  آدمکشان  و 
وخصومت جهان وبی قانونی  وممنوعیت  
روشنفکری  وظلمت فرهنگی  واین همه 

شرارتهای دیگر؟
چرانه به جای آن ، بازگشت  داوطلبانه 
ی آلمان  به نظام اروپایی  وآشتی با اروپا 
وهمراه با آن  ، آزادی وعدالت  وبهروزی 
و پاک خویی انسانی وخوشامد وشادمانی 
بقیه جهان؟ چرانه ؟  صرفاً به  این دلیل      
که رژیمی  که درقول وفعل منکر  حقوق 
بشر است  وبیش از هرچیز می خواهد  
تواند   نمی  ، چون  بماند   باقی  درقدرت 
نفی  خواهد  ، خودرا  وارد جنگ شود  
کرد و بر خواهد افتاد اگر واقعاً  از درصلح 

واردشود!
رئیس  آقای   ، بودم  کرده  فراموش 
 . شماست  به  من  خطاب  که  دانشکده، 
البته می توانم  بااین اندیشه  خویشتن را  
دلداری دهم  که شما مبهوت  ازاین زبانی 
آن سخن  به  درآلمان   است   دیری  که 
ازاینکه کسی   ، ووحشتزده   نمیگویند  
جرأت  استفاده از  زبان آلمانی  را با همان 
آزادی  قدیم به خود داده است  ، اکنون 
نامه را  نمی  این  دیگر مدتی است  که 
خوانید. سخن من  نه از سر  گستاخی ،  
بلکه بعلت نگرانی  ودردورنجی بوده است  
که دوستان غاصب  شما مرا از آن آزاد  
نکردند هنگامی که  فرمان دادند  که من 
دیگر آلمانی نیستم - دردورنجی فکری 
، گذشته   چهارسال  در   که   وروحی 

فارغ  ساعت   یک  حتی  من   زندگی 
کار  به  اینکه   وبرای   ، است  نبوده  ازآن 
خالقه ام  ادامه دهم  به ناچار  روزانه با 
آن  دست وپنجه نرم کرده ام .  این فشار 
توان فرسا بوده  است . واکنون به سان  
کسی که به دلیل  تردید ودودلی  درامور 
دینی  هرگز نمی گذارد  نام خدا  برزبان 
یا قلمش  جاری شود  اما درلحظه های 
هیجان  عمیق اختیار  ازدست میدهد، 
نمی  ازآنجا که همه چیزرا  اجازه دهید  
توان گفت ، نامه ام را بااین ادعای کوتاه  

ولی پرشور به پایان برم:
وحرمت  روز   تیره  کشور  به   ، خدایا 
که  وبیاموز  رسان  یاری  ما  ی  شکسته 

باخودش وجهان  در آرامش  بسر برد!

 انهم ای اتریخی از توماس مان
رتجمه زعت اهلل فوالدوند

این ویال واقع درلوس آنجلس  متعلق به توماس مان بودکه او  وخانواده اش بین سال های ۱۹۴2 تا ۱۹52درآن زندگی می کردند.

رژیم  می کوشدباسرکوب  بی رحمانه  وحذف وریشه کنی  هرمخالفتی  ، مردم آلمان  رادرآمادگی  
برای »جنگ آینده«  نگهداردواز آنان جنگ افزاری  بسازد  بی نهایت مطیع   وبدون هیچ اندیشه 

انتقادی  که یگانه محرکشان  جهل کورکورانه  وتعصب آمیز  باشد
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است  عربی  کلمه  اصل  در  تعزیه  کلمه 
به معنای تسلیت، دلد اری و دلسوزی 
آمده است. قباٌل نیز در کلیه مراسم یاد 
و بود حزن انگیز که بیاد شهدای کربال 
بر پا می شد این کلمه بکار میرفت  این 
کربال  واقعه  مناسبت   به  که  مراسمی 
و  زدن  سینه  و  رفتن  رژه  با  کنند  می 

موعظه کردن مجسم نمو ده است.
کم کم کار تعزیه به پیس های نمایشی 
محدود شد که آنها را تعزیه می نامند. 
هر یک از این پیس هائی که این نمایش 
را تشکیل می دهد بنام مجلس نامیده 

شده است به معنی نشست.
مجموع مجالس یاد بود شهدای شیعه 
یعنی  گرفت  بخود  داری«  »عزا  نام 

عزادار بودن.
حضرت  ۶۳2میالدی  ژوئن   ۸ در   
محمد در مدینه فوت نمود در حالیکه 
تعیین  خود  برای  صریحًاجانشینی 
نکرده بود و چون در آن زمان  جامعه 
اسالمی ضعیف بود کامآل دچار اغتشاش 
گردید. عده ای را عقیده بر آن بود که 
علی داماد پیامبر می بایست به خالفت 
معاون  معنای  خلیفه  عنوان  این  برسد 
به  را  حق  ای  عده  میدهد.  جانشین  و 
زنهای حضرت  پدر  از  بکر که یکی  ابو 
بکر  ابو  چون  و  دادند  می  بود  محمد 
مبارزات زیاد نموده بود باالخره عمر و 
عثمان بعد از وی جانشین او گردیدند.

همسر  علی  میالدی   ۶5۶ سال  در 
فاطمه دختر پیامبر بخالفت رسید این 
تاریخی  و  حقیقی  که  خالفت  ترتیب 
است مورد تآیید مسلمانان سنی است.

نمی  تائید  آنرا  شیعه  مسلمانان  ولی 
حضرت  حقیقی  جانشین  و  نمایند 
خلیفه  وسه  میدانند  علی  را  محمد 

مذکور را غاصب می نامند.
مذهب تشیع خیلی زود و بشدت رنگ 
ایرانی بخود گرفت . ایرانی ها که قرون 
متمادی توسط سالطین با قدرت اداره 
می شدند قهرمانان این انتقال موروثی 
سر  که  شدند  معتقد  و  شدند  قدرت 
انتخابات را نمی توان به قضا  نوشت و 

و قدر سپرد.
تفسیر  پایه  بر  شیعه  مذهب  اصوالً   

که  است  متکی  قرآن  فلسفه  عمیق 
توسط هادیان یعنی جانشینان وی که 
در حقیقت امام ها هستند  کاماًلروشن 

و مشخص گردیده است .
امام یعنی : رهبر روحانی که تعداد آنها 
و  شدند  شهید  آن  ۱۱تن  که  است   ۱2
که  است  مهدی  بنام  آنها  دوازدهمین 
و  تعادل  برقراری  برای  زمان  آخر  در 
ظهور  آخرین،  قضاوت  روز  در  عدالت 

خواهد کرد.
ایده کلی امامت شیعه بشرح زیر است:

و  رهائی  گناهکارند  مردم  همه 
شفاعت  توسط  فقط  آنها  بخشودگی 

امامان ناجی میسر است .
شیعیان   که  بزرگی  ناجی   
اند حسین دومین پسر  نموده  انتخاب 
نه  و  علی  نه  حسین  چرا   . است  علی 
دالیل  ؟  حسین  بزرگ  برادر  حسن 
و  تجزیه  که  است  موجود  مختلفی 
خارج  بحث  این  حدود  از  آن  تحلیل 
است و لی یکی از دالیل عمده آن این 
است که حسین با دختر آخرین پادشاه 
ساسانی ایران بی بی شهر بانو ازدواج 
ازدواج  با  بدین طریق حسین  و  نموده 
قهرمان  و  شاهنشاهی  وارث  خویش 

مخصوص ایرانیان گردیده است.
از علی رخ  تاریخی که پس  »به وقایع 

داده است رجوع شود«
2-مقام خالفت  و امامت به پسر ارشد 
.اّما  شد  تفویض  حسن  یعنی  علی 
مقام  این  مدعی   کوفه  حاکم  معاویه 
بنفع معاویه  نا چار  امام حسن  گردید. 
.بعد  انصراف حاصل نمود  از مقام خود 
مسموم  بوسیله  حسن  امام  مدتی  از 
برادر  رفت  کنار  میدان  از  بکلی  شدن 
نمود  سعی  حسین  امام  وی  کوچکتر 
خالفت را بدست آورد و چون از طرف 
بود  شده  دعوت  عراق  به  کوفه  اهالی 
نماید  قبول  را  مومنان   سرپرستی  تا 
یاران  با  ولی  کرد  حرکت  کوفه  بطرف 
معاویه  پسر  یزید  که  دامی  در  خود 

کسترده بود گرفتار آمد.
در  قبیله  دو  دیدار  اولین   
سال ۶۱ هجری برابر سال ۶۸0 میالدی  
روی  فرات  شط  کنار  کربال  دشت  در 

داد.
شیعیان   برای  شکست   
آشتی  و  بیعت  ولی حسین  بود  حتمی 
با یزید را رد کرد. روز دهم ماه محرم 
آخرین  حسین  عاشورا  روز  به  معروف 
نفری بود که از پای در آمد و یاران او 
شدند  عام  قتل  خلیفه  لشگر  بدست 
بود  بیشمار  آنها  نفرات  تعداد  زیرا 
فرات  شط  چشمه  سر  و  اطراف   در  و 
به  آسانی  به   و  بودند  شده  مستقر 
تشنگی   رفع  و  داشته  دسترسی  آب 
نمودند و یاران حسین با وجود کوشش 
فرات  به  یابی  که جهت دست  زیاد ی 
نمودند در اثر مبارزه و تشنگی از پای 

در آمدند.
پس از مرگ حسین  زنان و   
کودکان خانواده وی سعی نمودند فرار 

اختیار کنند.
»خیمه  اقامتگاه  به  اماآتش   
اسارت  به  افراد  نمود،  سرایت  ها«آنها 
لشگر یزید در آمدند.شهدای با وفا که 
در رأس آنها حسین قرار دارد و جاده 
بروی  را  بهشت  در  و  را صاف   بهشت 

خود گشود.
پس از این واقعه تراژدی ،  

مکان  به  مبدل  کربال  جنگ  میدان 
مورد  اکنون  هم  که  گردید  مقدس 

زیارت شیعیان جهان میباشد.
با وجود اینکه پادشاه وملت   
میالدی  دهم  قرن  در  ایران  زرتشتی 
برابر با چهارم هجری با اشغال کنندگان 
ایران یعنی اعراب شدیداً و با تمام نیرو 
به مقابله برخاستند لیکن خود بهترین 
مراسم  گشتندو  شیعه  مذهب  مروج 

عزاداری محرم را بوجود آوردند.
در  کنندگان  شرکت   
عزاداری محرم صورت خود را سیاه  و 
موهای خود را پریشان نموده با دسته 
به سینه خود  و  کرده  در شهر حرکت 
می  را  عزا  انگیز  حزن  ،اشعار  کوفته 

خواندند.
هیچ گونه تردیدی در مورد   
داری عزا  های  دسته  نمایش  اثرنفوذ 

ایران  در  یا  و  النهرین   بین  در  قدیم   
تاریخ  قبل  ما  قهرمان  که  قدیم 

روی  در  میداشتند  گرامی   را  سیاوش 
بزرگداشت  و یاد بود واقعه کربال یعنی 
تعیین  و  شناخت  با   . نیست  محرم 
رسمی  مذهب  بعنوان  شیعه  مذهب 
کشور از جانب پادشاه صفویه در قرن 
داری  عزا  مراسم  ایران  در  شانزدهم 
محرم قانونًا تشویق شد . باشکل فوق 
مقابل  در  و  یافت  گسترش  ای  العاده 
واحد  نیروی  یک  کشور  ادیان   سایر 

محسوب گردید.
اصل  هم  ن  اماما  به  عشق   
تبدیل  بتدریج  و  شده  تشیع  جامعه 
نیز  پرستی  میهن  احساس  بیک 
»تعزیه«تراژدی  طریق  بدین  گردید 
در  که  شیعه  فرهنگ  مخصوص 
اصل  کرد  پیدا  گسترش  ایران  کشور 
های  ترانه  و  اشعار  از  را  مبداآن  و 
بود  یاد  مراسم  در  که  انگیزی  حزن 
واقعه  شهید  قهرمانان  بافتخار  محرم 
آورده  بدست  میشد  تنظیم  کربال 
برای  قرن  ده  ولی  است.  گرفته  نضج 
بود یاد  مراسم  این  تدریجی  گسترش 

نمود  تعزیه  فرم  بتواند  تا  بود  الزم   
بگیرد.

روایات  پانزدهم  قرن  از   
به  میشود  مربوط  مفصل  حکایات  و 
وقایع نگاری و اخبار مسافرین خارجی 
که گزارشات جالب از عزا داری محرم 

تهیه نمودند.
 در اوایل ، این مراسم عبارت بوده است 
بعداً  ولی  ساده  ی  ها  دسته  حرکت  از 
بتد ریج تبدیل به دسته های متعدد و 
عظیمی که افراد آن لباس های رنگی بر 
تن نموده  پیاده یا سوار بر اسب یا شتر 
شهدا  که  تابلوهائی  و  آرم  حالیکه  در 
می  حمل  میداد  نشان  بخون  غرقه  را 
نمودند و گاهی صد ها نفر پیاده مناظر 
جنگ را مجسم می کردند و همه این 
اعمال با موزیک حزن انگیز همراه بود.

مجموعه  شانزدهم  قرن  از   
تر  غنی  محرم  بود  یاد  مراسم  اشعار 
حکایت  و  خوانی«نقل  »روضه  گشت: 
و  ها  رنج  و  اخالقی  خصایل  زندگانی- 
شکنجه های اهل بیت علی بوده است ،

در اواسط قرن هیجدهم حرکت دسته 

ها  بنام» دسته گردان« و روضه خوانی 
تعزیه  آنرا  و  نموده  تلفیق  هم  با  را 
اینکه  بجای  دسته  اوایل  در  خواندند. 
محصور  فضای  یک  در  کند  حرکت 
و  شده   جمع  دشت  در  یا  و  دیوار  از 
متن  بودند  دسته  سر  که  اشخاصی 

روضه را دکلمه می کردند.
ظهور  از  پس  سال   50  
بقدری  مذهبی  های  نمایش  تعزیه 
متعدد  متون  و  یافت  و گسترش   مّلی 
بقدر  ها  نمایش  نوع  این  مجریان  و 
جواب  توانست  آمدندکه  بوجود  کافی 

گوی خواسته های مردم باشد.
در  تعزیه  این  از  بعد   
تآتر  در  و  کاروانسراها-منازل شخصی 
های مخصوص که بدین منظور ساخته 
شده بود و تکیه نامیده می شد ند اجرا 
مانند  یا  تکا  این  از  گردید.یعنی  می 
تکیه دولت تهران که تاتر سلطنتی بود 
میتوانست هزاران تماشا چی   در خود

نقاط،تکایای  تمام  در  ولی  دهد  جای   
و  مختلف  های  ظرفیت  با  د  متعد 
سازمانهای مذهبی عمومی و خصوصی 
یک  در  تکایا  بعضی  آمدند.  بوجود 
محله یا در یک دهکده توسط ساکنین 
آن ساخته شد و باین نمایش ها مردم 
تحسین  و  اشتیاق  و  تعصب  چنان 
اغراق آمیزی داشتند که حتی سفرای 
روس و انگلیس در این مجالس شرکت 
باغ  در  سال  هر  حتی  و  نمودند   می 
محل اقامت خود در ایام محرم تکایای 
تشکیل  تعزیه  اجرای  جهت  موقت 
اشخاص   بین  شدیدی  میدادند.رقابت 
و  بهترین  با  تکایا  ساختن  جهت 
آمد.بهترین  بوجود  مصالح  زیباترین 
پیوسته  ها  نمایش  نوع  این  بازیکنان 
با  و  ترین  شایسته  نمودند  می  سعی 
افراد  با  را  تعزیه  صفوف  ترین  شکوه 
سایر  مانند  دهند-  تشکیل  مستعد 
مرسم ایام امور تعزیه یک امور تعاونی 
بود  و اشتراکی جامعه مذهبی و مردم 
حقیقی  دموکراسی  روحیه  یک  با  که 

اجرا می شد.
مرد ها در تکایا کار میکردند   
زمان  اقتضای  به  دائمی  تکایای  وقتی 
میبایست  محرم   ایام  بمناسبت  یعنی 
ترین  گرانبها  شد.افراد  می  تزئین 
و  چراغ  و  بلوری  اشیاء  قبیل  اشیاءاز 
 ، قالیچه  و  چینی-قالی  ،ظروف  آئینه 
ها  دیوار  تزئین  برای  زیبا  های  پارچه 
اهدا می نمودند ولی اشیائ کم بها نیز 
ر  اصلی  مسئله  چون  بود  قبول  مورد 
وحیه خدا پرستی و ابراز مهر و مروت 
دکو  این  البته  بود.  امام  خاندان  به 
راسیون محل فقط تضا د دکور سن را 
و  اشراف  و  اعیان  گرنه  و  میداد  نشان 
طبقه متوسط و کم در آمد جای خود را 

در یک ردیف قرار می دادند.
جوانان طبقه اشراف به همه   
مردم آب و شربت و نوشابه های خنک 

می دادند و هرکس در حد امکانات خود 
چیزی  نموده  شرکت  مراسم  این  در 
مورخین  شواهد  طبق  کرد  می  اهدا 
ایران مخصوصا پهلوانان ورزشی سنتی 

در این مراسم اعضای فعالی بودند.
در  ایرانیان  نو  سال  عید   
یاد  مراسم  و  فروردین  اول  مارس   2۱
جامعه  در  واقعه  مهمترین  محرم  بود 
بدین  زیرا  روستائی محسوب می شد. 
گوشه  و  عزلت  از  موقت  بطور  وسیله 

نشینی بیرون می آمدند.
بازیکنان ماهر نمایش های   

یافت  در  گزاف  های  دستمزد  مذهبی 
می نمودند و انعام بزرگی در شرفیابی 
این  و  میآوردند  بدست  سلطنتی  تاتر 
خزانه  و  سلطنتی  صندوق  از  مبالغ 

جواهرات پرداخت میشد.
از  نمایش  لوازم  و  لباس   
طرف در بار تهیه می گشت ولی مقصود 
از  شدن  پاک  تعزیه  برگزاری  هدف 
گناهان بوده است .رنج و مرگ قربانیان 

کربال وسیله بخشودگی آنها است.
اوایل، متون تعزیه ها بدون   
آنها  انگیز  حزن  فرم  برای  خاص  دقت 
براین  مؤلفین  اهتمام   . نوشته می شد 
معطوف می شود که حاضرین حقیقت 

ابدی را درک نمایند.
فرم  برای  اصلی  ارکان   
اقامه  از  اند  بوده  تعزیه عبارت  نمایش 
ابهام  از  عاری  که  حال  شرح  و  برهان 

بودند.
تعزیه  نوزدهم  در آخر قرن   
و  کربال  شهدای  حال  شرح  بیان  به 
و  تورات  داستانهای  و  قرآن  احادیث 
نمی  محدود  ایران  قهرمانان  قصص 
غیر و  عرفانی   مطالب  بلکه  گشت 
مذهبی نیز در موضوع های مذهبی می 
مینامیدند  »گریز«  آنهارا  و  گنجانیدند 

موضوع  از  خارج  معنای  به  »گریز 
است« و گریز ها نیز قسمت های عمده 
در  اغلب  ها  گریز  بودند.  ها  درام  این 
وقایع  به  مربوط  هائیکه  نمایشنامه 
پیامبر  خانواده  زندگی  و  کربال  دشت 
قبل و بعد از مرگ حسین نیست دیده 

می شود.
تغزیه واحد زمانی و مکانی   
را حذف مینماید و بین دنیای خاکی و 
آسمانی هیچ گونه جدائی نمی اندازد و 
در آنجا حقایق ، رویا- مسائل مذهبی 

در هم آمیخته است. 

به  اغلب  که  اصطالح  یک   
کار می رود این است :« شما به دشت 
کربال میزنید باید بگرید« این اصطالح 
از تعزیه گرفته شده یعنی بعد از گریز 
زدن دوباره به موضوع اصلی صحبت بر 

گشتن.
امروزه هنوز  مراسم محرم با   
حدت و شوق برگزار می شود،روحانیون 
این  آوردن  صحنه  بروی  موافق  هرگز 
مقدسین  زندگی  آن  در  که  ها  پیس 
نرا  بی  آ  را نمایش میدهند نیستند و 

احترا می به مقدسات میدانند.
افول  بیستم  قرن  اوایل  در   
تعزیه در اثر تغیرات زندگی اجتماعی و 
سیاسی بهمان اندازه  رواج و موقعیتش 
سریع بود. نمایش تعزیه دیگر از طرف 
و  تقویت  مورد  اولیاءامور  و  شاهان 

حمایت نیست.
چند سالی است که گروهی   
ارزش  به  مندان  هنر  و  روشنفکران  از 
 . بردند  پی  تعزیه  هنری  و  اجتماعی 
پراکنده  خطی  نسخ  جدیدی  مجموعه 
موسیقی  و  نمودند  آوری  جمع  را 
ملی  هنرستان  و  شدند  کار  دانهاوارد 
موسیقی ایران در رواج تعزیه کوشیدو

تاتر و تکنیک تعزیه را در نمایش های 

معاصر بکار برد.
اسم  مر   ۱۹۶۷ سال  در    
پخش  تلویزیون  از  تعزیه  یعنی  محرم 
و در جشن هنر شیراز به معرض نمایش 

گذارده شد.
برای  و  ُسنن  کلیه  احیای  ادامه  برای 
در  که  خطی  نسخ  کلیه  آوری  جمع 
شده  مفقود  و  پراکنده  کنار   و  گوشه 
است مدت چند سال است یک انجمن 
های  نامه  نمایش  مورد  در  تحقیقاتی 
سنتی پس از اولین کنگره بین المللی 

که در شیراز تشکیل شد دایر گردید.

دارای  هنر  جشن  سال  هر   
سال   و  بود  تعزیه  مورد  در  برنامه  یک 
و  مذاکره  اولین  مناسبت  به   ۱۹۷۶
ایرانی  باره آثار  المللی در  مناظره بین 
سه روز تعزیه به معرض نمایش گذارده 

شد
دراویش و هوا خواهان خاندان علی در 
مراسم یاد بود محرم لباس های سفید  
و  خصایص   و  پوشند  می  سبز  یا  و 
نکوئی این خاندان را توصیف می کنند 
ولی مخالفین لباس قرمز پوشیده و یا 
میزنندو  خود  البسه  با  قرمز  با عالمت 
این  و  دهند  می  را  مقابل  طرف  پاسخ 
در واقع  تضادی است بین سمبولیسم 
آن   به  میل  پیوسته  که  طبیعیون  و 
یک  موفقیت  اگر  است   ازدیاد  به  رو 
در  که  ی  تاثیر  میزان  در  را  نمایش 
روحیه تماشاچی می گذارد بدانیم  در 
بزرگترین  میتوان  را  تعزیه  اینصورت 

درام جهانی دا نست.   
  

برسی تاریخی : هما برازنده

همابرازنده - تکزاس

تعزهی : زبرگترین  ردام جـهانی
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قسمت سوم

خلق  به  که  رفتاری  معجزه  اینست 
بازی  کودک  رود.  می  همیشه  زیبائی 
زندگی  و  دیگر هیچ.  و   کرد  مرا طلب 
در  بزرگترها  است.  بازی  زیباترین 

ادایند غالبا.
آشنائی  را  اینها  همه  پارسی  ادب  در 
نام داده اند که میتواند بُن یک مکتب 
ما  قدرت  باشد.  اجتماعی  فرهنگی 
نگفتم  شود.  می  تکثیر  ها  آشنائی  در 

زیادگفتم تکثیر.
هست  کجا  هر  هاله  اینک  دارم  یقین 
به  که  است  زمانی  آن  از  تر  پرقدرت 
به  بعدها  شاید  او  بود.  نیامده  دهکده 
این دانشکده روستائی بیشتر فکر کند 
تا به دانشکده ها که دیپلم آنها را دارد.

ندارم چیزی  یاد  ماهه  دو  دراین مدت 
یاد گرفته  او  از  یا  باشم  یاد داده  او  به 
باشم. اما بسیار از هم و با هم آموختیم. 
و  حرف  و  آشنائی  خاصّیت  اینست 
با هم    می روید-از  شرح و بحث که 
هم می گیرید- به هم  می دهید و می 
آموزید بی آنکه در جستجوی غلبه بر 
دانم  می  موضع  آنکه  بی  باشید؛  هم 
نمی  گوش  من  به  ها»  دانید  نمی  و  ها 
دهید ها« تدارک قطع رابطه کنند. قفل 
دربسته باغ را باز کنید. به درون روید. 

به باغ در باغ خواهید رسید. 
**رفتن او چیزی را عوض نکرد. جای 
او پُر بود. و وقتی از او پرسیدم از سیر 
و سفرت رضایت داری، نگاهش مرا به 
گفت:  فقط  نداد.  جواب  و  بُرد  تردید 

خوب با هم پریدیم. 
**اتومبیل کرایه ای من در آن دهکده 
مانده بود. در این سرزمین سفر با ترن 
باب بی درد َسری ها.  از  بهترین است 
روم  می  دیگر  بار  که  بودم  خوشحال 
به زیارت آن روستای صمیم که مدتی 
مرا از شر تکرار های زندگی شهری ام 

رهانید. 
به  رفتم  هاله،  رفتن  بعد  روز  سه  دو 
نزد ماتیلدا که  همانجا. در همان هتل. 
دائما در توسعه کسب و کارش بود، اما 
کار  هر  از  داشتم دست  سئوالی  وقتی 

می کشید و می شد یکپارچه گوش. 
هوا به خنکی می رفت. تمام بعداز ظهر 
به قدم زدن و تماشای در و دیوار و دار 
و درختها گذشت. بسیاری مرا دیدند. 
از  شدی.  ماندنی  پس  پرسیدند  بعضی 

جواب من خوشدل نمی شدند. 
*تنگ غروب یکی به من نزدیک شد، 
من  و  مانید؟  می  شب          پرسید: 
در  آهسته  بعد  و  حتمًا.  دادم  جواب  
گوشم گفت: بعد شام اگر به قدم زدن 
رفتید، دور و بر کلیسا نروید. پرسیدم: 
چرا؟ گفت: دو سه زن را دیده اند که در 
آنجا می رقصند دیروقت. گفتم: کی به 

را. آی پََدش را روشن  اینها  شما گفت 
کلیسای  در  زن  دو  بود.  راست  کرد. 
نیمه لخت می  آنجا  نیمه ویران، در  به 
عکسشان  من  گفت:  مرد  رقصیدند. 
هفته  چند  االن  اما  کنم.  نمی  چاپ  را 
زنم.  می  دید  شب  به  را  محل  ایست 

گاهی به کل غایب اند، گاهی حاضر. 
عکسها روشن نبودند. صورت ها نمایان 
نه و شناخته نمی شدند. اما اندام یک 
زن جوان به راحتی قابل تشخیص بود. 
و  گفتی  من  به  را  اینها  چرا  پرسیدم: 
عکسها را هم؟ گفت: به من گفتند شما 
حساب  خودم  پیش  نگاری.  روزنامه 
کردم عکسها را به شما بفروشم تا قصه 

اش کنید. 
پرسیدم: به چند مایلی؟ فوراً گفت: ۸0 
آن؟  بی  یا  پد  آی  با       گفتم:  یورو. 
ممکن  کردید  فکر  فهمیدم  آها  گفت: 
است به دیگری هم بفروشم. خوب حق 
متقلب  آدم  است.  شدنی  شماست.  با 

زیاد. 
را  اینها  نفر  چند  به  بحال  تا  پرسیدم: 
نشان داده ای؟ گفت: فقط به شما چون 
رئیس باغ نباتات از شما به خوبی حرف 
روزنامه  گفت  می  و  دیگری.  با  زد  می 
با آی پد می  را  نگارید. گفتم: عکسها 
مایلی  اگر  ندارم.  اعتماد  وگرنه  خرم. 
مرد گفت: هدیه  معین کن.  را  قیمتش 
عین  دیگه  یکی  باشه،  خوب  پسرمه. 

همین که دارم می خرم تا شما هم

 خیالتون راحت باشه. و بالفاصله گفت: 
۳50 یورو. و من بی معطلی یک چک به 
او دادم. شد و خندان از هم جدا شدیم. 
شد  که  چاپ  کرد:  می  تکرار  هی  اما 
کارت  رو  کنید.  پست  برام  نسخه  یک 

ویزیت نشانی ام هست. 
منافذ  و  پنجره  از  دور  دور  شب  تمام 
آن  انتظار  به  زدم  دید  را  کلیسا  درون 

دو اجنه البد زیبا. 
مرد به من می گفت: اول سه تا بودند، 
کشیک  به  شب  سه  شدند.  تا  دو  بعد 
رفتم. هوا خوب، اهالی ده بخواب. و من 

با چراغ قوه ام دنبال پریا. 
وارسیدم.  را  عکسها  بارها  و  بارها 
از عکس  یکی  اندام  اینکه  جز  ناآشنا. 
آندو به نظرم قدری آشنا می آمد. ولی 
با آن نارسائی عکسها در می ماندم در 

تشخیص. 
روز سوم از ماتیلد مدیر هتل پرسیدم: 
میشه برم کلیسا را تماشا کنم؟ جواب 
داد: چرا که نه. اما کلیدش دست گوآل 
انعام ندید  اما بهش  هست. زن خوبیه. 

خیلی بدش میاد.
و  داد  کلیدو  مهربانی  با  گوآل  رفتم،   
بعد  ای  لحظه   ... خودم  به  سپرد  مرا 
این  و بجای صندلی، در  را گشودم  در 
کلیسا جایگاه هائی لژ برای خانواده ها 
و مومنان دیدم. زیبا و شکیل. ساخته 
از چوب اَفرا و به رنگ قهوه ای کمرنگ. 
جایگاه  با  دادم  مطابقت  را  ها  عکس 

های کشیشان و پنجره هائی با شیشه 
هائی رنگین، گاهی شکسته. 

با عکسها  همه زوایا در تطابقی صریح 
بودند. تردیدم برطرف شد. یقین کردم 
اما در  این کلیسا.  به حضور دو زن در 

نمی یافتم به شب است یا به روز. 
دو سه بار فروشنده ام را در کوچه ها 
دیدم. هر بار می پرسید: چاپ شدند؟ 
و من جواب می دادم: نه موافقت نکرده 

اند. هنوز دارند بررسی می کنند. 
به  دادم  می  را پس  کلید  که  **روزی 
گوآل، پرسیدم: مثل من خیلی یا میان 
نداریم...  که  نماز  گفت:  وی  تماشا؟  به 
 ... زنها  بیشتر.  توریست گاهی. جوانها 

ای. 
هوا  که  اخیر  ماه  سه  دو  در  پرسیدم: 
شما  با  داد:  جواب  تا؟  چند  تابستانیه 
میشه هفت هشت نفر، شاید هم کمی 

بیشتر. 
براش یک جعبه شوکوالت و یک شاخه 
به  گفت:  و  کرد  تشکر  بودم.  برده  گل 

امید دیدار. 
آن  قصه  از  هیچ  شهردار.  پیش  رفتم 
کلیسا  بواقع  نپرسیدم.  عکسها  و  مرد 
بودم  بود. رفته  نیمه مخروبه  به  و  زیبا 
اند. گفت:  توجه  بی  آن  به  بپرسم چرا 
نه، من و مردم اینجا کمال توجه را به 
ی  رده  و  جلو  میدان  و  زیبا  بنای  این 
درختان زیزفون داریم. دو سال پیش با 
پولی که شرکت بیمه در اختیار ما نهاد

 تعمیراتی کردیم ولی خوب کافی نبود. 
به یک پول گنده نیاز داریم. 

گفتم: به یک ایمان!
یک  عالقمندند.  بنا  به  مردم  گفت: 
چندین  حاضره  شما  مثل  مسافر 
بشرط  کنه  کج  را  راهش  کیلومتر 
آنکه یقین بر یک بنای جالب در اینجا 
نیست.       کاسبی  کلیسا  باشه.  داشته 

می گیره؛ بر نمی گردونه. 
نمی  کلیسا  از  را  خود  ایمان  مردم 
است.  دولت  واتیکان خود یک  گیرند. 
ما  دولت  دولتها.  دست  در  دولت  یک 
الئیک است. این دید و بازدیدها دولتی 
خدای  رو،  خودشون  دین  مردم  است. 
با  را  باور خود  خودشون را می سازند. 

یک کلمه به انجیل می چسبانند. 
شهردار پرسید: از قرار معماری و داخِله 
کلیسای ما شما را گرفته؟ گفتم: بسیار. 
خداحافظی  برای  داد  دست  وقتی  و 
گفت: درست می شه، یقینًا درست می 
بودجه  طرحی  زدم  حدس  من  و  شه. 

خود را پیدا کرده است. 
ننهاده  بیرون  شهرداری  از  پای  هنوز 
بودم ناقوس به صدا درآمد بی آنکه دِر 
کلیسا باز باشد و یا مومنی راهی آن و 

یا در آن. 
و  پل  زیر  چمنزاری  ِی  کوچه  به  رفتم 
مرد  که  پهناوری  رود  کرانه  بر  کشیده 
و زن در گوشه ای از آن آب تنی یا شنا 

می کردند. هر جا بودم دید می زدم

که  بیابم  اندامی  زنان  میان  در  شاید   
در  ها  اندام  آن  با  باشد  شبیه  قدری 

عکس. 
شدم  دار  زنده  شب  بار  آخرین  برای 
باز، تا ناظر کلیسا باشم. جلو در، توی 
میدانک، روی نیمکت سنگی در جوار 
زیزفون ها دراز کشیدم تا دم صبح. هر 
نیم ساعت می رفتم به تماشای درون 

بدنبال آن دو یا سه اجنه. 
سر صبحانه ماتیلد همراه قوری بزرگ 
دیدم  دیروقت  دیشب  پرسید:  قهوه 
خوابم  گفتم:  کلیسائید؟  میدان  توی 
نمی بُرد، زدم بیرون. هوا هم َمَلس بود. 
شبها  داره!  جن  کلیسا  شنیدم  گفت: 
نیست.  خوبی  خبر  رقصند.  می  آنجا 
گفتم: من که چیزی ندیدم. گفت: حتما 
از شما می ترسند و زدیم بخنده. معهذا 
حرفش مرا به فکر برد. نُکنه پری ها از 
من یا از هر مردی که سر و کله اش پیدا 

بشه رم می کنند؟ 
و یادم آمد روزی هاله به من گفت: انگار 
زنها از شما می ترسند. آخه همچو که 
که  من  همکار  تا  دو  سالن،  تو  آمدید 
رمیدند  سبزند،  خانه  همین  ساکن 

رفتند به اتاق هاشون. 
حرفش جدی نبود آن روز. اما امروز من 
آنرا جدی گرفتم. به نجوا شدم. التماس 
کنید  باور  آئید.  من  به  پریا  کردم 
فرار  بابت  از  مخصوصًا  دارم  دوستتان 
دادم  ادامه  و  کلیسا.  از  ها  آدم  دادن 
روزنامه  توی  برمتان  می  وگرنه  بیائید 
و  عکس  با  کتاب  توی  برمتون  می  ها. 

تصویر. 
به روزی آفتابی رفتم  بار  برای آخرین 
در  اگر  که  دریافتم  و  کلیسا.  درون  به 
به  پرتوی  رنگی  ها،  شیشه  از  عکسها 
پس  است،  شده  تابیده  کلیسا  درون 
اند.  عکسها به روز روشن گرفته شده 
آنهم در شرایطی که دوربین از پس آن 
ابهام ها  برنیامده. پس  روشنی درست 

در ظهورند. 
قصه  زیرا  کردم  شک  پریا  قصه  در 
و می  آیند  به شب       می  می گفت 
از  حکایت  عکسها  نازیبائی  رقصند. 
و عجله عکاس حکایت  عجله عکاس، 
از بیم عکاس است که مبادا کسی سر 
برهنه  نیمه  به  جسور  زن  آن  و  رسد 
اسباب  کلیسا  صحن  مقدس  بخش  در 

زحمت شود. 
جلو  مَشَجر  زیبای  میدانک  همان  از 
و  اتومبیل  به  رفتم  راست  یک  کلیسا 
و  دارم  سالمی  که  هاله  به  زدم  تلفن 

جویای حالم. 
گفتم:  کنی؟  می  چکار  اونجا  پرسید: 
آمدم اتومبیل را برگردانم اما به جن و 

پریا بازی. و شرح دادم ماجرا را. 
یا  جن  اون  گفت:  خونسرد  و  آهسته 
پری منم و آن عکاس دوست هم خانه 

ام ...
آن؟  عواقب  از  نترسیدی  پرسیدم: 

قفل  درون  از  را  کلیسا  دِر  داد:  جواب 
کردیم. دنباِل یک معجزه بودیم که رخ 

نداد. 
دو  مسکو  در  که  میدانی  البد  گفتم: 
کار،  همین  به  رفتند  جوان  بانوی 
به  رفتند  برهنه.  نه  رقص،  به  نه  البته 
زندان  ماهها  به  محکوم  و  آوازخوانی 
برایتان  بود  ممکن  شما  عمل  شدند. 
ِسحر  داد:  جواب  شد.  می  تمام  گران 
محیط را شکستم. لذت بردم. اما ما بعد 
رفتیم عکسها را ظاهر کردیم  تا روزی 
همه  نداری  دوست  اگه  کنیم.  گم  آنرا 
رو برام بفرست.  پرسیدم: با آی پد یا 
بی آن؟ بهر حال بهای آنرا می دهی یا 
نه .... گفت: داده ام با نیمه برهنگی ام. 
روحی  جسارت  بر  که  شد  **اینگونه 
که  بود  گونه  این  کردم.  باور  بیشتر  او 
هیزی  به  عکس  در  ها  سایه  وجود  با 
رفتم به برهنگی نیمه کاره او. و چه راه 
درازی پیمودم برای رسیدن به آن که 

جز عکسی نامرغوب نبود.
که  خودم   ی  خانه  و  شهر  ***به 
برگشتم روبرو شدم با صحنه ای از آب 
همه  فنی.  نقص  سبب  به  ها  گرفتگی 
ملزومات  از  چمدانکی  کردم.  رها  را 
نگهبان  به  سپردم  را  خانه  و  کردم  پر 
سفید  چکی  همراه  طبقه  هفت  بنای 
برای هزینه های مربوط. و به او گفتم: 
تاب ندارم می روم به هتل. اما در راه به 
جلو  از  روستا.  همان  به  بروم  زد  سرم 
به  شدم  رد  ام  همیشگی  فروشی  گل 

گفت و گو و چرای چمدان بستی ها. 
الهامات  بعض  مرکز  گلفروشی  این 
زندگی ساز من است در این محله.  گل 
های او طبیعی، دست پرور اند. چشم را 
صفا می دهند. یکبار طی سفرهای یک 
روزه هاله به من گفت: زیبایند گل ها، 
آن  از  تو  ولی  گلفروشی،  این  زیباست 
یک امامزاده ساخته ای تا دیگر گل ها 
را عمداً نبینی. رفت و چند گل خرید و 
یکی را داد به من، باقی را گرفت توی 
شد  ناگهان  بگویم  چه  خدایا  و  بغل. 
همان باغ در باغ. و این شد که گفتمش 
و  زن  بودن  یکی  تکرار  در  پیوسته  تو 
من  به  که  را  یکی  این  اما  هستی.  گل 

دادی، چرا؟ 
باباگلی. و من از  گفت: تا باور کنی که 
آن واژه گل بابائی، گلبابائی را ساختم. 
*گلفروشی ام را ترک کردم و یکراست 

رفتم به راه آهن تا برسم به ژیورنی. 
می  هاله  رفتن  از  روز  ده  اینک غریب 
می  من  با  که  بود  این  مثل  و  گذشت 
بانوی پر وقار، جسور، که در  این  آید. 
قادر  و  نداشت  نظیر  ها  صحبتی  هم 
به بحثی  را بکشاند  تو  راه  از هر  است 

روشنگرانه. 
*به ژیورنی که رسیدم یکراست رفتم 
به همان هتل. رفتم به دور کردن ذهنم 
از اتاق آب گرفته. فکر می کردم آنقدر 

اینجا می مانم تا زمستان. 

رئیس هتل سر رسید، گفت: خوب شد 
آمدید، ضمنًا خوش آمدید. امانتی دارم 

برای شما. 
رفت و با یک جعبه سفید و سبز رنگ 
شما  نیوزیلندی  دوستان  گفت:  آمد. 
و  اند  یافته  را  شما  دوست  روسری 
ما  امانت  به  کوچک  بسته  یک  همراه 
بعد  وگرنه  آمدید  شد  خوب  سپردند. 
ماه دوم پاییز که هتل به تعطیالت می 

رود    نمی دانستم با آن چه کنم! 
آنها را سپرد به من و گفت: نیوزیلندی 
ها یک گروه ده نفری اند. به نظرم هم 
می  ظهر         بعداز  اند.  باغ  در  االن 
روند. اگر مایلید بروید پیدایشان کنید 

برای تشکر. 
بسته را نهادم در اتاق، دست نخورده. 
گشتم  چه  هر  باغ.  به  رفتم  تند 
ندیدمشان. نگو مشغول خریدند در آن 
خانه  به  وابسته  فروشگاه  بزرگ  تاالر 

کلود مونه. 
و  شناختمش  می  که  مردی  به  دور  از 
اسمش را نمی دانستم با دست هلو هلو 
من  به سوی  آمد  قرقی  مثل  کردم.  ها 
نیمکتی  به  کرد  هدایتم  و  بوسید.  مرا 

در همان تاالر. 
ام  گفته  دروغی  من  گفت:  نپرسیده 
حس  سر  از  ای،  جذبه  سر  از  شما  به 
آن  از  شما  دوست  وقتی  زیباگرایم  
نهر آب آرام و زالل بیرون می آمد، دو 
عکس ازو گرفتم. او خواست محو کنم. 
او  اما  را.  زیبائی  محو  دیدم  دریغ  من 
قباًل از من خواسته بود دور از او، حایل 
او باشم. من هم آن دو عکس را پاداش 
نگهبانی او به حساب نهادم. باقی را می 
که  ها  شنود  و  گفت  آن  در  اما  دانید. 
بعد با شما داشتیم، شما به من گفتید: 
با محو  را کشتید  آخر شما آن زیبائی 
او عمل  کردن آن عکس. چرا به گفته 
کردید؟ می شد آن عکس را نگهدارید 
پر  لحظه  آن  نُکشید  و  بفرستید  یا 
می  است  هنر  اهل  که  او  و  را.  کشش 

فهمید شما را. 
حرف های شما در من اثر خوبی داشت. 
به خودم که قاتل زیبائی  مفتخر شدم 
نیستم. و عکس را در محافظت دارم ... 

تا چه شود. 
ما  گروه  افراد  از  یکی  که  داد  ادامه  و 
روسری دوست شما را آویخته به خار 
بوته ای یافته بود  و هی تکرار می کرد 
به  اشاره  با سلیقه که  آن پدر و دختر 
من  و   ... بود  آن  کیفیت  و  او  روسری 
در  برسانم  شما  به  آنرا  شدم  داوطلب 
تا  نداشتم.  از شما  نشان  هیچ  حالیکه 
سئوال  بعد  گفت  هتل  مدیر  که  روزی 
من که آن آقا که شما باشید مسافر و 
مشتری ماست و طی سالها و بارها تنها 
و  است.  آمده  اینجا  اش  دوستان  با  یا 
را  و روسری  من تصمیم گرفتم عکس 
به او سپارم. اما عکس در دوربین است 
آنرا یکجا هدیه می کنم به او و شما تا 

دروغ مرا ببخشید. 
به  را  او  زدیم.  حرف  ربعی  سه  الاقل 
شما  نه،  گفت:  کردم،  دعوت  ناهار 

مهمان گروهید. 
سر ناهار به او حالی کردم که من پدر 
هاله نیستم. و شرح دادم چگونه او را 
در سفری منتهی به اقامتی و رفتن به 
وقتی  و  یافتم.  کلیدی  صدای  به  باغی 
که صحنه ها را تشریح کردم، آن مرد 
نیوزیلندی گفت: چه زیباست اصطالح 
‘باغ در باغ.’ ما در زبانمان آن را نداریم. 
دو  آن  در  است  پرسیدم: چه چیز  ازو 
اید  داشته  که  آنها  از  متفاوت  عکس 
تان؟  عکاسی  دوربین  آن  در  دارید  یا 
گفتم:  زیبائی هندسی.  تأمل گفت:  بی 
در هنر شرق فراوان داریم. و در خاتم 
سازیها  مشبک  کاری،  منبت  کاری، 

عالیترین را نیز به ثبت رسانده ایم. 
زیبائی  دارد  فرقی  گفت:  نداد  جواب 
با  دیگر  ماده  هر  یا  چوبین  هندسی 
از  تصادف  به  برآمده  هندسی  زیبائی 

تن و دست و پای یک زن. 
با بی ذوقی از سر بیماری پژوهشگری 
گوید،  می  راست  گفتم:  خودم  به  ام 
و  نیست.  َمصَطبه  اشراف  صندلی 

نردبان، اندام نه. 
ندیده  را  او رساندم هنوز عکس ها  به 
ام. سراسیمه آمدم از شما تشکر کنم. 
می  ناهار  از  بعد  بود  گفته  هتل  مدیر 
روید. مخصوصًا ممنونم از باب روسری. 
می  چه  داشت.  دلبستگی  آن  به  هاله 

دانم شاید هدیه عزیِز دلی است. 
ببیند  را  عکسها  که  روزی  گفت: 
به من  را فراموش    می کند.  روسری 
نه؟  است،  هوشمندی  هنرمند  گفتید 
اویم  های  رنگ  ی  شیفته  من  گفتم: 
نوری  تابلوها  از  در کارهایش. در یکی 
که  کشانیده  بیرون  پیرهنی  شکاف  از 

خورشید بر آن حسد می برد. 
*هنوز سوار نشده بود، هنوز همدگر را 
کارل  من  اسم  گفت:  بودیم،  نبوسیده 
کارت  دارید.  جعبه  در  را  همه  است. 
ویزیت ام را دادم ... گفتم: خدا را کجا 
گفت:  است.  اصطالح  گفتم:  دیدی؟ 
ترجمه  و  تکرار  بار  سه  دو  کن.  تکرار 

کردم. 
است  مشترکی  جوهر  نظرم  به  گفت: 
من  که  شعری  و  شما  اصطالح  بین 
برای همسرم گفته ام. می دانید من به 
خاکسپاری همسرم نرفتم ...! او را همه 

جا دارم. در نوعی همروانی ام با او ...
و  بارها  را  او  و عمق حرف  من عظمت 

بارها در خلوت وامی شکافتم. 
را  او  شدم.  می  آب  داشتم  لحظه  در 
دیدم با چشمی نمور و با لبی خندان... 
نوشت  کاغذی  روی  کرد.  می  نگاه  مرا 
چسباند به شیشه: اشک ها رو پاک کن 

دوست من. 

ادامه دارد
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     پژوهشی از:ک- هومان 

 تاریخ ُمستند خوزستان

 و  » ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه  «                                

 
شرح مختصر مهاجرت
 اعراب به خوزستان:

 
درسال۱۶  تیسفون  سقوط  از  پس 
کار  وپایان  )۶۳۷م(،  قمری  هجری 
ساسانیان، با توّجه به تسلط همه جانبۀ 
حکام وخلفای عرب بر گستره ی ایران، 
بسیاری از اعراب چه به صورت مهاجر 
خاک  وارد   ، سپاهی  صورت  به  وچه 
ایران گردیدند، شماری از آنان به گونه 
خاک  از  دربخشهایی  دایم  اقامت  ی 
ایران ساکن شدند وطّی گذشت زمان با 
ایرانیان درآمیختند و به زبان وفرهنگ 
ایران  ایرانی آشنا شده وبه شهروندی 
درآمدند، اما در خوزستان این مهاجرت 
زمانی  از  ویژه  به  دیگربود  یی  گونه  به 
مرزغربی  سوی  آن  سرزمینهای  که 
درآمد  ها  عثمانی  تملک  به  ایران 
و  الّنهرین  بین  ساکن  عرب  وطوایف 
آن  متصرفی  نشین   عرب  نقاط  دیگر 
وارد   تری  گسترده  صورت  به  دولت؛ 
این  شدند،  وساکن  شده  خوزستان 
مهاجران  دیگر  خالف  مهاجربر  اعراب 
خاطر  به  ایران،  دیگر  نقاط  در  عرب 
نشین  عرب  های  سرزمین  به  نزدیکی 
مداوم  وارتباط  ایران   خاک  آنسوی 
سرزمین  آن  اعراب  با  وآسان  وسهل 
رسمی  مرزی  خط  خاطرنبودن  به  ها 
وعوامل  وعثمانی  ایران  دوکشور  بین 
ارتباطی  راه  فقدان  جمله  از  دیگری 
زبان  ایران،  مناطق  دیگر  با  خوزستان 

خودرا همچنان حفظ کردند.

در فرهنگ اعالم به کوشش دکترمحمد 
در  لحم  :»بنی  که  خوانیم  می  معین 
هجرت؛  از  پیش  ودوم  اول  های  سده 
وسوریه  العرب  به سمت شمال جزیرة 
مهاجرت  الّنهرین  وبین  وفلسطین 
بنیاد  حیره  در  را  لحم  کشور  و  کردند 
آنان نخست مسیحی و سپس  نهادند، 
اسالم آوردند«. دراین فرهنگ نیز می 
بینیم در حالی که از حکومت بنی لحم  
در حیره در سرزمین بین الّنهرین می 
نویسد،  از سکونت اعراب درخوزستان 
هجرت)۶۳۷م(    ۱۶ ازسال  پیش  تا 

اشاره نمی شود. 

ها  سده  از  و  اسالم  ظهور  از  پیش 
شبه  غربی  ساحل  بخش  در  پیش؛ 
گاه  بندر  شماری  عربستان،  جزیرة 
در  سرخ  دریای  تجارت  که  بود  وبازار 
درون  ودر  شد  می  مبادله  جاها  آن 
رو  کاروان  های  راه  عربستان،  خاک 
بزرگ وکوچک تا شام وبین النهرین و 
کاال  حامل  که  داشت  امتداد  فلسطین 
شرقی  وسرزمینهای  هند  از  که  هایی 
بازارهای مکاره  نامبرده بود،  به نواحی 
شهر  این  به  گاه  را  بازرگانان  ساالنه؛ 
وهمین  کشانید  می  شهر  آن  به  گاه  و 
عوامل  از  یکی  نیز  بازرگانی  ارتباطات 
شمال  سرزمینهای  به  اعراب  کوچ 
برای  نیز  مواردی  در  که  بود  عربستان 
و  وعلف  آب  پُر  زمینهای  جستجوی 
می  کوچ  به  ناگزیر  وزرع  کشت  قابل 
شدند که گاه با یورش وراهزنی وغارت 

وجنگ وجدال نیزهمراه بود.

درشمال  نویسد:»  می  دورانت،  ویل 
بعضی کشورهای  نیز  عربستان  جزیرة 
چندان  که  پاگرفت  عرب  کوچک 
قرن  در  غسان  بنی  مشایخ  نپاییدند، 
در قسمت شمال  میالدی  نهم  یا  سوم 
جزو  که  تدمر  اطراف  ناحیۀ  و  غربی 
شرقی  روم  حمایت  زیر  بود،  سوریه 
دوران  همین  در  داشتند،  حکومتی 
به  حیره  در  نیز  لحم  بنی  پادشاهان 
ایرانی  نیمه  دربار  یک  بابل  نزدیک 
داشتند وفرهنگ ایشان که از فرهنگ 
موسیقی  زمینۀ  در  داشت  مایه  ایران 
وشعر ُشهره بود، بنا براین مردم عرب 
شمال  ناحیۀ  در  اسالم  از  پیش  مدتها 
بودند«.  یافته  نفوذ  وعراق  سوریه  در 
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 ویل دورانت که عمری را صرف پژوهش 
تمدن ها در هر گوشه وکنارجهان کرده 
و مجموعۀ عظیمی را در این باب جمع 

یی   اشاره  کمترین  است،  نموده  آوری 
از سکونت اعراب در خوزستان تا پیش 

از سقوط ساسانیان نمی کند.

به  وخوزستان  الّنهرین  بین 
خاطرداشتن رودخانه های پرآب دجله 
وفرات و کارون وکرخه و دز وجراحی؛ 
وعشایرعرب   قبایل  برخی  توجۀ  مورد 
قرار گرفت، تا از سرزمینی خشک وکم 
آب وعلف که حتا یک رودخانه در آن 
سرزمینی  به  )وندارد(  نداشت  جریان 
کشاورزی  مستعد  و  وسبزه  آب  از  پُر 
روبه  ازاین  کنند،  مهاجرت  داری  ودام 
مرور ایام در بخشهایی از بین الّنهرین 
وشامات وفلسطین ودر خوزستان پس 
کناره  در  ویژه  به  از سقوط ساسانیان، 
شدند  ساکن  نامبرده  رودهای  های 
ویک بار نیزدر میانه ی سده ی نهم )ه 
ایران  بُحرانی  اوضاع  توانستنداز  ق(؛ 
که از سقوط تیموریان تا ظهور صفویان 
به وجود آمده بود و از هر گوشه وکنار 
ایران، خانی؛ شیخی؛ حاکمی وسرداری 
پادشاهی  به  رسیدن  وشوق  هدف  به 
تری  گسترده  بخش  بر  حکمفرمایی  و 
جنگ  و  وغارت  خونریزی  به  دست 
اوضاع  راه  این  واز  زد  می  وجدال 
شده  کشیده  ومرج  هرج  به  ایران 
مرز  سوی  آن  اعراب  از  بود، حکومتی 
دربخشی  »ُمشعشعیان«  نام  به  ایران 
برپاشد که  ازخوزستان وخاک عثمانی 
بود  میشان  دشت  در  هویزه  آن  مرکز 
ُمشعشیان  کشید.  درازا  به  سال   ۷0 و 
ازاعراب ساکن »واسط« شهری درمیان 
کوفه وبصره از متعلقات دولت عثمانی 
از  مهدویِت  ازدعوی  پس  که  بودند 
»سیدمحمد  نام  به  شخصی  سوی 
جنگها  سلسله  یک  ُمشعشع«ودرپی 
درسال  ها  وغارت  هاوقتل  وراهزنی 
خاک  از  خود   پیروان  با  ۸۴۴ه.ق 
عثمانی روبه سوی هویزه از آبادی های 
دشت میشان نهاد وساکن شد وسلسلۀ 
از خوزستان  را در بخشی  ُمشعشعیان 
که  بنیادنهاد.   آن  وپیرامون  وواسط 
مّدت  این  در  وجانشینانش  او  چه  اگر 
از  وسیعی  نسبتًا  بخش  بر  حتا  گاه 
ودزفول  شوشتر  جمله  از  خوزستان 
داشتند،اما  تسلط  نیز  ورامهرمز 

هیچگاه نام عربستان  بر حکومت خود 
ننهادند.

سیداحمدکسروی می نویسد:
مفصلی  آگاهی  سیدمحمد  »ازآغازکار 
از  یکی  که  است.شرحی  دردست 
خودبه  درکتاب  عرب  عراق  مؤلفان 
بوده  نوشته  الغیاثی«  نام«التاریخ 
وسیدعلی ُمشعشعی درکتاب خودهمه 
ی  نوشته  راآورده...به  شرح  آن  ی 
مؤلف عراقی سیدمحمد چون به هفده 
خودسیدفالح  رسید،ازپدر  سالگی 
زادگاه  که  واسط  از  که  دستورگرفت 
»حله«رفته  به  اوبوده  ونشیمن 
به  فهد«  احمدبن  »شیخ  درمدرسۀ 
علمای  از  پردازد...شیخ  به  درس 
معروف شیعه بود که در«حله« مدرسه 
سیدمحمد  گاه  میان  داشت...دراین 
برزبان می رانده که من مهدی موعودم 
مسجدآدینه  کرد...ودر  خواهم  وظهور 
نشسته  اعتکاف  به  سال  یک  کوفه 
سید  کرد...سپس  می  گریه  همیشه 
گاهی  برگشته،درآنجانیز  واسط  به 
وبه  رانده  گری  مهدی  از  سخن 
داد  می  خودوعده  وکسان  خویشان 
که ظهورکرده، سراسر گیتی را خواهم 
گوش  به  ها  سخن  این  گشود...چون 
کفرسید  به  حکم  رسید  احمد  شیخ 
نموده به یکی ازامرای واسط نوشت که 
درواسط  سید  آن  از  بکشد...پس  اورا 
نمانده درسال۸۴0 به جایی که«کسید« 
رفته  واسط  های  نزدیک  از  داشت  نام 
ودرآنجا  گزید  نشیمن  اعراب  ی  میانه 
ساخت... آشکار  گری  مهدی  دعوی 
به  ازدجله  هاسه شاخه  نزدیکی  درآن 
کرده  جدا  وغاضری  ثبق،نازور  نامهای 
بودند که عشایری درکنارآن هازندگی 
پیروی  عشایر  این  ی  کردند،همه  می 
سیدمحمد را پذیرفتند واوبه پشتیبانی 
...سید  کارخودراگذاشت  بنیاد  ایشان 
محمدروزگاررا به کام خوددیده باگروه 
بزرگی  دیه  که  »تتول«  آهنگ  پیروان 
زبان  پارسی  که  هویزه   ازپیرامون 
ق(...   - ه   ۸۴۴ کرد،)رمضان  اند  بوده 
می  کتابش  دیگر  جای  در  کسروی 
نویسد:» یکی از کارهای شاه اسماعیل 
سید  نوادگان  وایوب]  علی  کشتن 
بساط  زدن  هم  وبه  محمدُمشعشع[ 
استقالل ُمشعشعیان است... پس از این 
فیروزی؛ شاه به هویزه درآمده باز مانده 
کرد...بدین  راکشتار  ُمشعشعیان  ی 
در  مشعشعیان  خودسری  دورة  سان 
یافته  امتداد  هفتادسال  که  خوزستان 
پانصدساله  تاریخ  بود، سپری گردید«. 
  ۴۶ و۱۸و   ۱۷ رویه   ، خوزستان 

مرکز  هویزه  جمله  از  خوزستان  مردم 
طورکلی  وبه  مشعشعیان  فرمانروایی 
دشت میسان یا میشان تا پیش از حملۀ 
پارسی  نیز  بعد  ها  سده  وحتا  اعراب 

زبان بوده اند که کسروی نیز همانگونه 
مردم  شد  اشاره  این  از  پیش  که 
محمد  سید  یورش  زمان  در  را  هویزه 
است.  دانسته  زبان  پارسی  مشعشع 

گوید  عمر  نویسد:»  می  نیز  طبری 
هفتگانه  های  خاندان  از  یکی  هرمزان 
ی پارسی بود وقوم وی مرگان قذق بود 
در والیت اهواز... چون به روز قادسیه 
رفت  وخویش  قوم  سوی  شد،  هزیمت 
وشاه آنها شد وبه کمک آنها با هر که 
می خواست پیکار می کرد، چنان بود 
ازدو  تیری  ونهر  مناذر  از  هرمزان  که 
سوی بر میشان حمله برد... روز جمعه 
بردند  پناه  به خندقهای خود  پارسیان 
کردند...  محاصره  هارا  آن  ومسمانان 
هروقت  که  بود  عجمان  دلخواه  به  کار 
آمدند،  می  جنگ  به  خواستند  می 
پس کار بر مسلمانان سخت شئ وبیم 
جزءبن  کشد...  درازا  به  کار  که  گردید 
شد  برون  هرمزان  دنبال  به  معاویه 
داشت  رامهرمز  آهنگ  فرار؛  به  که 
دهکده  به  تا  بکشت  آنها  از  وپیوسته 
بود  سرق  شهر  دورق  رسید...  شغر  ی 
وآنجا مردمی بودند که تاب حفظ شهر 
نداشتند وآن راآسان بگرفت وفرتریان 
دعوت  شدن  وذّمی  دادن  جزیه  به  را 
کرد«. ج 5، رویه ۱۸۸۳، ۱۸۸۸و ۱۹۴۹

گروهی  ُمشعشعیان   از  پیش  اگرچه  
در  درپی شکست ساسانیان  اعراب  از 
میالدی(  قمری)۶۳۷  هجری  سال۱۶ 
وارد خاک ایران شدند و در بخشهایی 
از سرزمین خوزستان ساکن گردیدند، 
خواهیم  آن  بیشتر  شرح  به  که 
دید،  خواهیم  که  آنگونه  اما  پرداخت 
نه تنها ُمّدعی دولت یا حکومتی به نام 
عربستان در خوزستان نبوده اند، بلکه 
از زمانی که ایران با ظهور حکومتگران 
از  ایرانی؛ حیات سیاسی مستقل خود 
هیچ  در  یافت،  باز  را  عباسی  خلفای 
اشاره  کمترین  ایران  تاریخ  کجای 
خوزستانی   اعراب  پادشاهی  از   یی 
نشده است، ازیاد نبریم که بامهاجرت  
طوایفی ازاعراب به خوزستان، سکونت 
این سرزمین  از  آنان در بخش کمتری 
ازسده  که  زبانان  پارسی  به  نسبت 
خوزستان  در  دورتاکنون  بسیار  های 
ضمنًا  باشد،  می  اند  داشته  سکونت 
از  ایران  خاک  سراسر  که  زمانی  تا 
خلفای  حکومت  زیر  خوزستان  جمله 
شهرها  بر  بود،  عباس  وبنی  امّیه  بنی 
خوزستان،  جمله  از  ایران،  والیات  و 
از سوی  برای مدتی موّقت  حاکمی که 
می  شد،حکومت  می  برگزیده   خلفا  
ونه  داشت  پادشاه  عنوان  نه  که  کرد 
از  پس  و  بود  بغداد  از خالفت  مستقل 
یی  پیشینه  چنین  نیز  عباسی  خلفای 
را در تاریخ خوزستان نمی توان یافت، 

خوزستان  در  اعراب  که  شود  گفته  تا 
پیشینه ی حکومتی مستقل داشته اند .

هخامنشیان  سلسلۀ  سقوط  از  پس 
دست  به  میالد  از  درسال۳۳0پیش 
سلوکیان  حکومت  مقدونی،  اسکندر 
ها  پارت  وسپس  مدت۷۶سال  به 
به  ساسانیان  آنها  ودرپی  سال   ۴۷5
از  هایی  برسرزمین  سال   ۴۱0 مدت 
ارمنستان  تا  جیحون  رود  سوی  آن 
وسند  وپنجاب  وافغانستان  درشمال 
درباختر  حیره  و  ورودفرات  درخاور 
عربستان  شمالی  سواحل  از  وبخشی 
در  و  راندند  می  حکم  ویمن  تاعمان  
ُمستندات  گواه  به  ایام  سراسراین 
هرمزدوم  پادشاهی  زمان  تا  تاریخی 
(کمترین  ساسانی)۳02-۳۱0م  پادشاه 
اثر وخبری ازمهاجرت اعراب به درون  
دولتهای  با  آنها  ودرگیری  خوزستان 
نخستین  شود،  نمی  دیده  ایران  وقت 
را  بحرین  اعراب  شاه؛  این  درزمان  بار 
گرفتند وبه مرزهای ایران حتا تیسفون 
پایتخت ساسانیان تجاوز کردند وهرمز 
با آنان جنگید ودراین جنگ کشته می 

شود)به سال ۳۱0م( .
 

شاه  دوم  هرمز  از  پیش  تا  براین  بنا 
درگیری  ی  درباره  تنها  نه  ساسانی، 
وجنگ بین اعراب با ایالمی ها و پس از 
آنها با  پادشاهان محلی انشانها وابسته 
به هخامنشی ها و سپس هخامنشی ها 
واشکانیان وهمچنین تا پایان پادشاهی 
ساسانیان) به جز مدتی کوتاه از زمان 
شاپوردوم(،  پادشاهی  تا  هرمزدوم 
خبری در دست نیست، بلکه از تشکیل 
یا دولت عربی در خوزستان،  حکومت 
کمترین اشاره یی از سوی تاریخ نگاران 
وپژوهندگان تاریخ  نشده است، سهل 
است که کمترین آثار تاریخی مربوط به 
این ایام نیز از اعراب؛ در خوزستان به 

دست نیامده است.

از  پس  هرمزدوم(   )پسر  دوم  شاپور 
کشته شدن برادرش آذر نرسی ) پس 

از یکسال پادشاهی(،زمانی به 
پادشاهی رسید)۳۱0م( که هنوز ازمادر 
با  سلطنت  نیابت  و  بود  نشده  زاییده 
با کشته شدن هرمز دوم  بود،  مادرش 
تسلط  امور  بر  بزرگان  وآذرنرسی، 
باهم  کشمکش  حال  در  ودایمًا  یافته 
برفضای  که  شرایطی  درچنین  بودند، 
سبب  بود  حکمفرما  دربارساسانیان 
مرکزی  حکومت  قدرت  تااز  بود  شده 
که  مواردی  در  رو  این  از  کاسته شود، 
آن  با  مقابله  داد،  می  روی  حوادثی 
برگزار  ومسامحه  تأخیر  با  رویدادها 
به  ومسامحه  ضعف  واین  شد  می 
شاپور  سالگی  تا۱۶  که  رسید  جایی 
عبدالقیس  اعراب  دوم)۳25م( 

تا  ریشهر  )از  فارس  در  وبحرین، 
اردشیر خوره(، واز بین النهرین قبایل 
در  وتاز  تاخت  به  وایل  وبکربن  تغلب 
وحتا  پرداختند  ایران   خاک  درون 
تا  بودند  توانسته  اعراب  از  گروهی 
نزدیکی های تیسفون تاخته وپایتخت 
شاپوردوم   زمانیکه  کنند،ولی  راتهدید 
درشانزده سالگی زمام اموررا دردست 
گرفت آنان را به سختی سرکوب  کرد 
وتا صحرای عربستان پیش راند وانتقام 
از  بسیاری  و  ایشان گرفت  از  شدیدی 
ویا  اسیر  ویا  رسانید  قتل  به  را  آنان 
تارومار کرد، چون شانه های اسیران را 
برای عبرت سایر راهزنان سوراخ کرده  
بود،   گذرانیده  طناب  سوراخها  آن  واز 
به شاپورذواالکتاف یعنی صاحب شانه 
تا  زمان  ازآن  واعراب  شد  مشهور  ها 
م(  پرویز)۶2۸  خسرو  پادشاهی  پایان 

دست از تجاوز به ایران برداشتند.

درآن روزگاران که  ورود به هر سرزمین
وروادید  گذرنامه  به  ونیاز  بود  بالمانع   
نیزوجود  رسمی  مرز  خط  و  نبود 
هااز  وعشیره  اقوام  نداشت،کوچ 
انگیزه  دیگربه  سرزمین  به  سرزمینی 
است  گرفته  می  صورت  گوناگون  های 
که کشورما به سبب شرایط جغرافیایی 
شاهد  خود؛  تاریخ  دردرازنای  اش؛ 
وعشایراز  اقوام  از  بسیاری  کوچیدن 
به  چه  است،  خودبوده  درون  هرسوبه 
عادی  وکوچ  آمیز  مسالمت  ی  گونه 
که  وجنگ؛  هجوم  ی  گونه  به  وچه 
سرزمینها  از  بسیاری  اجتماعی  تاریخ 
ویا  ها  مهاجرت  گونه  ازاین  است  پُر 
از  نیزاقوامی   درایران  ها.  ُمهاجمه 
به  مرور  به  ومغول وعرب   وتاتار  ترک 
جای  جای  ودر  کردند  مهاجرت  ایران 
قاعدة  ودریک  شدند  ساکن  ایران 
حساب  به  ایرانی  شهروندان  از  کلی 
ی  گونه  به  روشنترو  توضیح  آمدند، 
از  سلجوقی  ترکان  که  زمانی  مثال 
ایران  به  ازآن  دورتر  ماوراءالّنهرویا 
آن  پادشاهان  شدند،  وساکن  آمدند 
سلسله خود را پادشاه ایران ومردمش 
ایرانی  خودرا  بعد  دونسل  یکی  نیزدر 
قلمداد کرده وبه فرهنگ وآداب ایرانی 
شیبانی  که   یی  گونه  به  گرفتند،  خو 
ها  ناصری  عرب  ها،غفاریها،  ها،علم 
تسمیه  وجه  اصالت؛  به  که  کسانی  ویا 
بود  شان  نام  پیشوند  سّید«   « ی  
دانسته  می  ایرانی  خودرا  وهست، 
عرب  خودرا  همچنان  نه   ، دانند  ومی 
همچنان  ووو.  مغول  وتاتارو  ترک  و 
ی  گوشه  هر  از  مهاجرین  نسلهای  که 
می  امریکایی  خودرا  امریکا؛  به  جهان 
کلی  روند  برهمین  رو  ازاین  خوانند، 
اگر هم اعرابی طّی سالها به هر ترتیب 
دربخشی ازخوزستان ُساکن شدند، با 
بقیه درصفحه ۴۸
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اسکندر که در حقیقت فرزند دارا و ناهید 
به  قیصرو  دختر 
ظاهر پسر قیصر 
ایران  به  بود 
تا  کشید  لشکر 
برادر خود  دارا  با 
باج  روم  قیصر  از  دارا  چون  کند.  پیکار 
نمی  اسکندر  و  بود  و خراج طلب کرده 
خواست تن به دادن باج دهد . با اینکه 
اسکندر در  نهایت نرمی و ااحترام با دارا 
واالتر  را  خود  مقام  دارا   ، میکرد  رفتار 
کند.  صلح  اسکندر  با  که  میدید  آن  از 
سرانجام دارا به دست یکی از نزدیکانش 
پای  از  به ضرب دشنه  نام جانوشیار  به 
درآمد . جانوشیار مژده به اسکندر داد و 
اسکندر سخت دلتنگ گشت و بیدرننگ 
او را  بالین دارا شتافت و سر خونین  به 
باشد  که  هرکجا  از  گفت  و  نهاد  سر  بر 
پزشک میآورم و تو را درمان میکنم. دارا 
به اسکندر گفت تقدیر چنین بوده و کار 
به  اندرز  اما چند  اینها گذشته است.  از 
تو میدهم که باید به جان و دل بشنوی. 
پس از اینکه او را به دادگری و مهربانی 
سفارش کرد ، وصیت نمود که با دخترش 
روشنک ازدواج کند و او را که شاهزاده 
خانمی واالگهر است عزیز و محترم بدارد 

و هرگز وی را سرزنش نکند.
نیاری به فرزند من سرزنش

نه پیغاره از مردم بدکنش
چو پرورده شهریاران بود

به بزم افسر نامداران بود
روشنک  من  دختر  و  تو  پیوند  از  شاید 
نام  که  بگذارد  جهان  به  پا  نامداری 
نیاکان  آیین  و  کند  زنده  را  اسفندیار 

پایدار بدارد.
بیاراید این آتش زردهشت

بگیرد همان زند و اوستا به مشت
نگه دارد این فال جشن سده

همان فر نوروز و آتشکده
همان اورمزد و مه و روز مهر

بشوید به آب خرد جان و چهر
به  را  پیمان بست که وصیتش  اسکندر 
بوسید  را  اسکندر  دارا دست  آرد.  جای 
جانوشیار  آفرین سپرد.  جان  به  جان  و 
و ماهیار را نیز بر دار زد و لشکریان آن 
به  مبادا کسی  تا  را سنگسار کردند  دو 

ایرانیان  یازد.  دست  شهریاری  کشتن 
دوستانه  چنین  را  اسکندر  رفتار  چون 
دیدند بر او آفرین گفتند و اطاعتش را 
واجب دانستند. اسکندر از کرمان پیکی 
تند رو به اصفهان که دختران و پوشیده 
رویان دارا در آنجا بودند فرستاد تا پس از 
گفتن تسلیت ، بدانان بگوید که باید به 
به  ای  نامه  آیند. اسکندر  پارس  استخر 
و پس  نوشت  دارا  مادر روشنک همسر 
از تسلیت گویی و ذکر اینکه دارا را چون 
شاهان به دخمه سپرده و کشنده او را بر 
دار کشیده است گفت که دارا روشنک را 

به او داده است.
پدر مر تو را پیش ما سپرد 

وزان پس شد و نیکنامی ببرد
سر بانوانی و زیبای تاج

فروزنده یاره و تخت و عاج
نوشتیم نامه بر مادرت

که ایدر فرستاد تو را درخورت
به آیین فرزند شاهنشهان

به پیش اندرون موبد اصفهان
پرستنده و تاج شاهان و مهد

همان را که خوردی از او شیر و شهد
به مشکوی ما باش روشن روان

تویی در شبستان سر بانوان
همیشه دل شرم جفت تو باد

شبستان شاهان نهفت تو باد
مادر روشنک ضمن تجلیل و سپاسگزاری 
از اسکندر در جواب او نوشت که روشنک 

پرستنده تو خواهد بود.
پرستنده تو است و ما بنده ایم

به فرمان رایت سرافکنده ایم

و نیز به بزرگان و پهلوانان نامه نوشته ام 
که تو را فرمانبردار و باشند.

که فرمان داراست فرمانن تو
نپیچد کسی سر ز پیمان تو

اسکندر مادر خود را از عموریه پایتخت 
نزد روشنک  او گفت  به  و  روم خواست 
دالرا  برود و طوق و یاوه و تاج و گوشواره 
کنیز که هر  بسیار و سیصد  و خواسته 
در  گهر  و  در  نثار  برای  زر  جامی  یک 
دست دارند از طرف او به وی هدیه کند. و 

جامهای زر نثار مقدمش نماید.
مادر اسکندر به اصفهان نزد روشنک آمد 
و او را آنچنانکه در خور دختر واالگهر شاه 

است به نزد اسکندر آورد.
ز دیوان پرستندگان خواستند

چهل مهد زرین بیاراستند
یکی مهد با چتر و با خادمان

نشست اندرو روشنک شادمان
*

ز کاخ دالرای تا نیم راه 
درم بود و دینار و 
اسب و سپاه

دیبا  چتر  آن  بر 
درم ریختند

ز بر مشک سارا 
همی بیختند

و  نهاد  قدم  شاه  ایوان  به  روشنک 
اسکندر از زیبایی خدایی او خیره ماند 
و به همسری او  سرافرااز گشت. اسکندر 
هنگام مرگ  به مادر وصیت کرد که اگر از 
روشنک پسری بدنیا آید نام من بدو زنده 

شده است و جز  او کسی نباید شاه 

روم گردد و اگر دختر زاید آن دختر را  به 
همسری  مردی که از نژاد فیلقوس است 
در آورد و او را فرزند من بدان نه داماد من. 
روشنک از مرگ اسکندر بسیار گریان و 

ناالن میشود و زاریها میکند .
*

دختری  هندوستان  پادشاه  هندی  کید 
و  زیبایی  در  که  داشت  فغستان  بنام 
اسکندر  چون  بود.  روزگار  آفت  کمال 
قصد هندوستان کرد، کید برای او پیغام 
در  که  دارم  چیز  چهار  من  که  فرستاد 
جهان بیماند است. این چهار چیز را برای 
تو میفرستم و تو در جای آن از حمله به 
هندوستان پرهیز کن. اسکندر  پرسید 
که آن چهار چیز کدامند؟ کید پاسخ داد 

یکی دخترم فغستان.  
که گر بیندش آفتاب بلند

شود تیره از اوی آن ارجمند
کمند است گیسوش همرنگ قیر

همی آید از دو لبش بوی شیر
خم آرد ز باالی او سرو بن

گل افشان شود چون سراید سخن
یا شراب  آب  که چون  دارم  دیگرجامی 
با  در آن ریزند، اگر بمدت ده سال شاه 
آب سرد  یا  آن شراب  از  هم  با  ندیمان 
نگیرند.سوم  کمی  آب  و  می  بنوشند، 
از سرشک  را  درد  هر  که  دارم  پزشکی 
تشخیص میدهد و اگر در درگاه شاه باشد 
به هیچ دردی دچار نخواهد شد.  ، شاه 

چهارم در نهان فیلسوفی دارم که:
همه بودنیها بگوید به شاه

ز گردنده خورشید و رخشنده ماه 
به  را  هندوستان  شاه  پیغام  فرستاده 
اسکندر رساند. اسکندر گفت اگر راست 
میگوید آنها را نزد من بفرستد تا بر و بم 
او در امان ماند. اسکندر نامه ای نیز به شاه 
هند نوشت و عده ای از رومیان را مأمور 
نمود.  ایران  به  هند  شاه  دختر  آوردن 
فرستادگان شاه به هندوستان رفتند و 
شاه هند آنان را بسیار گرامی داشت و 
بنواخت. روز دیگر دختر را چون بهشتی 
آراستند و بر تخت نشاندند. فرستادگان 

شاه از دیدن او در شگفت ماندند.
بدیدند پیران رخ دخت شاه

درخشان از او یاره و تخت و گاه
فروماندند اندر و خیره خیر

ز دیدار او سست شد پای پیر
بود فرستادگان  اسکندر در شهر میالد 
شاه که نه تن بودند هر یک نامه ای در 
با  فغستان  اندام  از  زیبایی هر یک  باره 

اسکندر نوشتند. شاه در پاسخ آنان 
 بقیه درصفحه ۴۸

    دکتر طلعت بصاری )قبله(          بخش  بیست ونهم

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

شاه ایران 

روشنک

سال ۱۹۷۶ میالدی
)۱۱ دی ماه ۱۳5۴ تا ۱0 دی ماه ۱۳55(

۱۷ ژانویه )2۷ دی ۱۳5۴(
سنگ  ذغال  معدن  عملیات   شاه   

خمرود کرمان  را افتتاح می کند.

2۷ فوریه )۸  اسفند ۱۳5۴(
شهبانو از سنگال دیدار می کند واولین 
بدست  پاالیشگاه  یک  بنای   سنگ 

ایشان  نصب می شود.
 

)۱۳5۴ اسفند   25( مارس   ۱5
باستانشناسان  کاخ خصوصی  داریوش 

را  کشف می کنند.

2۱ مارس )اول فروردین ۱۳55(
است   کهنسالی  کشور  ایران 
قدمت   این  گواه  جدید   وسالشماری 
ایران  عمر  از  قرن    25 خواهدبود. 
است    25۳5 سال   گذرد.امسال  می 
سوی  به  را  کشورش  پیشروی  شاه   .
دارد.  می  اعالم  به جهان  بزرگ  تمدن 
کردن  زنده  بزرگ    مقصودازتمدن 
افتخارات  گذشته است  که شاه  بدان 
با  روبروشدن   برای  وباید  بسته   کمر 
آینده ای که  اکثر مردم  ایران  نمیدانند  
نیرو  آنها  به  بود   خواهد  شبیه  چه  به 
که  مخاطبانش   به  شاه  بدهد.  واراده 
یکه خورده  برخی  طرحها   از عظمت 
وپادشاهش   ایران  که  گوید   می  اند 
باالرفتن  موفقند.  ها  زمینه  درهمه 
ولیعهد   بزرگ شدن   ، وگذرزمان   سن 
و پیشروی بیماری ،  شاه را وادارکرده 
است  تابرای انجام  طرحهایش مهلتی  
هفت هشت ساله  معین کند. او شتاب 
دارد  وقادربه ارزیابی  خطرات  اجتناب  
اقتصادی   سریع   رشد  که  ناپذیری  
متوجه  جامعه ی ازرکود  به درآمده ی

سال  هشت   . نیست  میسازد  ایران    
فرصت  وهدف  واالیی که تمام  سختی 
هارا  توجیه می کند . باید به افق چشم 

دوخت وراه را نشان داد. 

اول ماه مه )۱۱ اردیبهشت ۱۳55(
شرکت هواپیمایی ملی ایران  یک خط 
تهران   بین    ۷۴۷ بوئینگ  با  هوایی  

.لندن  ونیویورک ایجاد می کند.

20 مه )۳0 اردیبهشت ۱۳55(
سازمان   به  ایران   شاهنشاهی  دولت 
دهد   می  اجازه  فلسطین   آزادیبخش  

دفتر خودرا درتهران دایر کند.

2ژوئیه)۱۱ تیر۱۳55(
ولیعهد ایران  به طور رسمی  درمسکو 
مورد  استقبال قرار می گیرد . سفروی  
فردا  وی  انجامد   می  بطول  روز    5

ازکریمه دیدار خواهدکرد.

تیرماه   ۴( گذشته  ژوئن  در25  ولیعهد 
به  خود   سفررسمی  اولین  ۱۳55(طی 
خارج ازکشور  میهمان  بودوئن  پادشاه 
بلژیک بوده  وبرای سال آینده  برنامه 
بازدید  از تایلند  و استرالیا و زالند نو  
که  ولیعهد   . است  شده  دیده  تدارک 
وظیفه شناس بارآمده  ازکودکی چشم  
دنیا  درسراسر  را  تلویزیون   بینندگان 
سالگی   هفت  در   . است  کرده  خیره 
نمونه  رفتاری   تاجگذاری   ودرمراسم 
عرضه کرده است . وقتی ازاو  پرسیدند  
پاسخ  ؟«   چه  یعنی  بودن  ولیعهد   «
داد:»  یعنی وقتی بزرگ بشوم  به پدرم 
کمک خواهم کرد . شاه که بشوم  کارم 
آسان خواهد بود  چون پدروپدربزرگم  

کارهای بسیاری کرده اند.«

ماه اوت) شهریورماه ۱۳55(
انتخاباتی  درمبارزه  کندی  تد  سناتور  
را  دموکراتها  پشتیبانی  کوشد   می 
اهل   که  خود   کندوبررقیب  جلب 
بادام  زمینی  جورجیاست  ومزرعه ی 
دارد  و یکشنبه ها  هم درکلیسا  وعظ 

می کند  پیشی بگیرد.

پرسی  درهمه  فورد   جرالد  وضعیت   
.وجبهه  نیست  درخشان  چندان  ها  

 . فشاراست  تحت  جمهوریخواهان   ی 
نیکسون درسال  ۱۹۷۴  ، پس از آنکه  
آمد   وارد  دروغ   شهادت  اتهام  وی  به 
استعفا داده است  حمله به شاه وایران  
باالبردن قیمت  . شاه  رایج است  سکه 
نفت  راباتأکید  برارزشمند بودن  این 
سایمون   ویلیام  کند.  می  توجیه  ماده 
رئیس خزانه داری  آمریکا می گوید:» 
مناسبات  لحن  است«.  شده  دیوانه 
تغییر کرده . شاه به وزیردفاع  آمریکا  
که  است   نوشته  رمسفلد   دونالد 
زیر  آمریکایی   سالحهای  کیفیت  
متوسط  وبهای آنها  باالست وپاسخی از 
آمریکایی ها باهمین سیاق گرفته است 
. این کشمکش درزمان انتخابات  بسیار 
نامطلوب است. سنای آمریکا  دست به 
تحقیق  زده است . فساد  درهردوطرف 
تدکندی   . است  وجودداشته  معامله  
وژنرالهایش   ودربار   شاه  به  هم  
کارتر   جیمی  به  وهم  کند.  می  حمله 
مسئله   وفوریت   لزوم   علیرغم   که 
به  نسبت  ازسیاست  جمهوریخواهان  
کیسینجرهم  گیرد.  نمی  فاصله  ایران  
اظهارنظر   واردگود  می شود وصریحًا  
میکند که وظیفه اش قضاوت  درباره ی 
متحدان  مستقل وبی جایگزین  آمریکا 
نیست . وی قصد فروش هواپیمای  اف 

۱۶ به ایران را دارد. 

۶ اوت )۱5 مرداد۱۳55(
فورد   پرزیدنت  پیام   کیسینجر  هنری 

را به پادشاه ایران  می دهد.

2۴ سپتامبر )دوم مهر ۱۳55(
ژوهانسبورگ   در  رضاشاه   مجسمه ی 
توسط دخترش  شاهدخت شمس  پرده 

برداری می شود.

۴ اکتبر )۱2 مهر ۱۳55(
والری  پرزیدنت   از  وشهبانو   شاه 

ژیسکاردستن استقبال می کنند.

پائیز ۱۳55
تقریبًا  سی هزار آمریکایی  دربخشهای 
خصوصی  ودولتی ایران  بکار مشغولند. 
نگهداری   بِل  شرکت   دراصفهان  
دارد.  هارابرعهده  هلیکوپتر  وتعمیر 
محل   بامردم  آمریکائیان   ی  رابطه 
چندان خوب نیست . مردم اصفهان که  
خویش  باستانی  آثارباشکوه   به  بحق 
خارجیان   زندگانی  نازند  شیوه ی  می 
سنن   به  آنها  پسندند.  نمی  چندان  را 

خویش دلبسته اند  وجنگاوران ویتنام  
اخیر   گروه  شمارند.  نمی  چیزی  به  را 
گرچه کمتر  از خانه های خود  بیرون 
اسباب  حضورشان   ولی  آیند   می 
ناراحتی است . آمریکایی ها  باقابلیت  
برابر  بیش ازایرانی ها حقوق می گیرند  
عالوه براین  نوعی تبختر نظامی  دارند  
ایرانیان   ازسوی  آنان   بدبینی   به  که 

کمک می کند.

22 دسامبر )اول دی ۱۳55(
برای  اردن   پادشاه  حسین   ملک 
دیدار پادشاه ایران  به تهران می آید. 
خودرا  تابستانی  تعطیالت   معموال   او 
در  اما  گذراند.  می  شاه  با  درنوشهر  
هرفرصتی که الزم بداند برای مذاکره و 
تبادل نظر با شاه به ایران سفر می کند.

بسیاری از مقامات لشکری و کشوری با 
ملک حسین روابط دوستانه ای دارند.

۳0 دسامبر )۹ دی ماه ۱۳55( 

دو  رضاشاه   اززمان  ایران   بورژوآزی 
 ، کرده   تحصیل  بخشی   . است  پاره 
وفرهنگ  خارجی   های  زیان  آشنابه 
غربی  ؛ بخش دیگر  درچارچوب  خانه 
وبازارومسجد  مانده . هردوگروه  درعین 
کنند.  می  یکدیگرراتحقیر    ، شباهت 
کسب  ووسایل   پول   به  نسبت   هردو 
می  نشان   واکنش   یکسان   به  ثروت  
دهند.  گروه دوم  به دلیل برخوردارنبودن  
از زرنگی الزم  ونداشتن فرهنگ  از حوزه 
ی قدرت  به دور مانده  وبه همین دلیل  
دستش از معامالت  پردرآمد  کوتاه است 
. شاه تاب سخن شنیدن از  معامالت توأم  
مردم  سرشت  ندارد.درمورد  فسادرا  با 
پدرش به  او درس کافی داده . رضاشاه  
به مرد  زحمتکشی  که ازاو درخواست 
کرده بود  پسرش راازخدمت نظام معاف 
کند  یک اسکناس صدتومانی می دهد  
ومی گوید بهتر است  خوداو مشکل را  با 

متصدی مربوطه حل کند.  

فغستان

اسکندر و روشنک )رکسانا(
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در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

گوشه هایی از زندگی رضاشاه کبیر

به مناسبت رحلت امام 
امام  با جاذبه  هیچ جاذبه  ای نمی تواند 
برابری کند در این سی  سال تالش ها و 
شیطنت های زیادی صورت گرفت برای 
و  شود  کمرنگ  امام  یاد  و  نام  که  این 
اصول امام، فکر امام و راه امام در اداره 
نادیده  ایران  اسالمی  جمهوری  کالن 
که  است  این  واقعیت  اما  شود  گرفته 
جاذبه امام نه فقط کم نشده بلکه حتی 

امتداد بیشتری هم پیدا کرده است...
از سخنان رهبر معظم انقالب بینوایان 

در بهشت زهرا
باشکوه  انقالب  از  قبل  ماه  درست سه 
ما  بیامرز  خدا  پدر  که  وقتی   ، اسالمی 
راهی  و  داد  دستمان  را  پالس  و  ُجل 
سرزمین یانکی ها کرد ، از او پرسیدیم 
با  پسرم  گفت:  جواب  در  ؟  چرا  که 
دیگه  مملکت  این  آخوندا  این  اومدن 
تا  اقل دوسه  نیست، حد  بشو  مملکت 
نسل طول خواهد کشید تا ما برگردیم 
اونجایی که بودیم. از او پرسیدیم حاال 
میشه؟  عوض  رژیم  که  مطمئنی  شما 
ریشه  که  داد  اطمینان جواب  با  خیلی 
مذهب و خرافات در فرهنگ ما بسیار 
میگن  که  بینی  نمی  مگه  است  عمیق 
سوره  الی  مژه  و  ماهه  در  امام  عکس 
درست  و  داشت  حق  افتاده؟  بقره 
با  بدون گمان است،  آنچه که  میگفت. 
گندکاری  و  هندیزاده  آن دجال  آمدن 
بلکه  ایران  اوضاع  تنها  نه   5۷ شورش 
همه دنیا بهم خورد. کمربند سبز حاال 
هم  استکبار  و  کفار  سرباال،  تف  شده 
مانده اند که چه بکنند. از همان ابتدای 
دشمنان  پلید  و  اهریمنی  موجودیت 
ایرانزمین، نمایان بود که راهشان به بن 
بست خواهد کشید و معجونی به اسم و 
رسم جمهوری آخوندی- اسالمی همه 
کرد.  خواهد  گیر  زمین  و  مسموم  را 
عالی  اقتصاد  سوای  که  نماند  ناگفته 
دوگانگی   ، باشکوه  داری  مملکت  و 
ای  کننده  ناراحت  طرز  به  ما  فرهنگ 
به هن هن  و اخالقیات هم  نمایان شد 
خوان  روضه  دولتمردان  ولی   . افتاد 
کماکان  اسالمی  جمهوری  عزادار  و 
عالم  در  و  میکوبند  پیروزی  طبل  به 

چنان  یعنی  میگذرانند  وقت  هپروت 
صحبت میکنند که خودشان هم شاخ 
که  باشکوهی  مراسم  در  اند.  درآورده 
به مناسبت معراج امام در چهار گوشه 
دنیا برگزار شد دستگاه هوچیان و جار 
زنان آخوندی هذیان پشت هذیان نثار 

عالم و آدم کردند. 
طبق گزارش بنگاه خبری تسنیم رئیس 
کل  فرماندهی  سیاسی  عقیدتی  دفتر 
سعیدی  علی  حلبی  پیت  آخوند  قوا 
رحلت  سالگرد  بزرگداشت  مراسم  در 
امام و قیام ۱5 خرداد در مسجد جامع 
 ...« گفت:  و  رفت  منبر  باالی  گرگان 
انقالب اسالمی را تنها میتوان با انقالب 
پیامبر مکرم اسالم مقایسه کرد تا شان 
بعله  باشد...«  شده  حفظ  آن  عزت  و 
سیاسی  عقیدتی-  فکر  طرز  از  اینهم 
انقالب  به  نگاهی  با  پس  ابلهان.  این 
جرأت  به  میتوان  آن  نتایج  و  باشکوه 
عزت،  با  انقالب  تا  دو  هر  که  گفت 
رویدادهای  مزخرفترین  از  بخشی 
طبق  البته  اند  بوده  بشریت  تاریخ 
گفته این حاج آقا که کامأل هم صحیح 
ضد  و  عقبمانده  قوانین  میفرمایند. 
بشری همراه با مرگ و ذلت و شکنجه 
و آزار وعجز و البه و گریه زاری و فقر و 
گدایی و بدبختی و بی ارادگی و بندگی 
کورکورانه و تسلیم قضا قدربودن ، در 

شأن این جماعت نادان است.

پیت  فارس  خبرگزاری  گزارش  طبق 
حاجی صادقی،  بنام  دیگری  حلبی 
پاسداران  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده، 
خود  های  روضه  در  اسالمی  انقالب 
باالی منبر رفت و گفت:«... دشمن در 
صدد است که رهبری سوم )امام زمان( 
دوم  و  )خمینی(  اول  رهبری  جنس  از 
که  نمی دانند  اما  و،  نباشد  ای(  )خامنه 
سوم  رهبری  و  دارد  صاحب  ما  انقالب 
با  که  ماست  دوم  و  اول  رهبر  موالی 
آمدنش این انقالب را تحویل و جهان را 
پر از عدل و داد می کند...« این دشمن 
پدرسوخته معلوم نیست با کدام جادو 
زمان  امام  کارهای  در  توانسته  جنبل 
موش بدواند، البد پهپاد فرستاده درون 
ذوالفقار  موشک  با  هم  اینها  و  چاه 
زدنش و پس از جمع و جور کردن الشه 
ضد  مغزی  شستشوی  دستگاه  پهپاد، 
امام زمان را پیدا و سپس خنثی کردند. 
خدا را شکر که عدل و داد جهان نجات 

پیدا کرد. 
مراسم  در  هم  بزرگ  آقای  خود  حتی 
یادبود امام در بهشت زهرا کلی هجویات 
گفتند:«... و  کردند  فلکزده  امت  بار 

قوی  جبهه  یک  امروز  مقاومت  جبهه 
را  مقاومت  ایران  ملت  هرگاه  است. 
دودستی چسبید پیش رفتیم و موفق 
به  شدند  تشویق  هم  دیگران  شدیم، 
مقاومت...« بعله ، این مقاومت هم وقتی 

از  امام  کماندوهای خط  که  شروع شد 
و  رفتند  باال  مردم  سفارت  دیوار  و  در 
عوامل استکبار را به گروگان گرفتند و 
بره  باید  یا کارتر  درخواست کردند که 
یا باید ختنه بشود. نتیجه این مقاومت 
درهم  و  نابسامان  اوضاع  همین  هم 
سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  برهم 
را  وزنش  هم  باید  که  میباشد  کنونی 
مقدس  اماکن  به  فرستاد  و  گرفت  طال 
در شام و عراق تا مردم دنیا پیاده بروند 
هم  آنها  نصیب  که  کنند  دعا  و  زیارت 

بشود.
الهی  قوه  حول  و  خدا  شکر  به  ولی 
و  راحل  امام  رهنمودهای  با  همراه 
مملکت  اوضاع  زمان  امام  و  فعلی  امام 
پیش  سال  از  مردم  و  خوب  بسیار 
بسیار راضی ترند ، همانطوریکه رییس 
نظام  منتخب  و  محبوب  بنفش  جمهور 
این اواخر هرجا باالی منبر که رفتتند 
همین را تکرار کردند که خبری نیست 
و چرا انقدر شلوغش کردید؟ خود رهبر 
:«...ما  که  فرمودند  هم  جهان  شیعیان 
در کشور بن بست نداریم، نه در مسائل 
اقتصادی، نه در مسائل اجتماعی نه در 
بگردم، چقدر  الهی  مسائل سیاسی...« 
درست گفتند. همین حاال هزاران هزار 
ایران  به  مهاجرت  برای  دنیا  مردم  از 
صف کشیدند، بویژه از کشورهای عقب 
افتاده ای مثل فنالند و نروژ و دانمارک 
و سوییس و سوئد . همه منتظر ویزای 
ممالک  تا  هستند  مهاجرت  و  اقامت 
را  ثروتمندشان  و  خوشبخت  و  شاد 
برای همیشه ترک کنند. بخاطر اوضاع 
درجه یک اقتصادی آخوندیست که سر 
و دست میشکنند چون اصأل اونطرفها 
کار پیدا نمیشه , تازه اگر بر فرض محال 
هم کارو باری پیدا بشه حقوقها را یا دیر 
میدن یا اصأل نمیدن. کلی تحصیلکرده 
بیکار دارند که یلل تلل برای خودشون 
میچرخند و عالفند. تورمشان باالست 
و قدرت خرید مردمشان بشدت کاهش 

یافته است. 
دیگر  دلیل  هم  کفار  سیاسی  اوضاع 
انتخاباتشان کامأل  آنان است  مهاجرت 
از پیش مهندسی شده است..  و  بسته 
شورای  پیشها،  وقت  چند  همین 
نگهبان اتریش چندین کاندیدای مردم 
را مردود شناخت و مجلس خبرگان هم 

اینکه گوشت خوک  بخاطر  تأیید کرد. 
کارچاق  دولتمردانشان  همه  میخورند 
کرور  کرور  و  هستند  ومافیایی  کن 
پول بیت المال ممالک اسکاندیناوی را 
دنیا سر جنگ  با همه  اند.  باال کشیده 
تحریمهای  که  حدی  تا  دارند  دعوا  و 

اقصادی کمرشان را شکسته است.
کفار  که  هم  اجتماعی  مسائل  در 
و  لخت  مجبورند  دارند.  دغدغه  خیلی 
آزادانه  مردشان  و  زن  و  بگردند  پتی 
فجور  و  فسق  و  میشوند  قاطی  و  قر 
پوشند  می  میخواهند  هرچه  میکنند. 
به  امر  هیچ  میخورند،  و  مینوشند  و 
معروف و نهی از منکر ندارند. از گشت 
ارشاد هم خبری نیست که اخالقیات و 
بازگرداند.  شان  جامعه  به  را  معنویات 
جامعه  در  موسیقی  و  وشادی  رقص 
مدنی  قوانین  میکند.  بیداد  شان 
مانده  بجا  وایکینگها  زمان  از  شان 
ای  احمقانه  قوانین   ، مثال  برای  است. 
همجنسگرایی  بیماری  با  مقابله  در 
آزادانه  آنها  که  میدهند  اجازه  و  دارند 
زندگی کنند و برای خودشان آدمی به 
ازدواج  یکدیگر  با  بیایند حتی  حساب 
خبرگزاریهای  گزارش  طبق  کنند! 
خبری  کنفرانس  جریان  در  استکبار 
ظریف  آقا  حاج  و  آلمان  خارجه  وزیر 
آخوندی  جمهوری  السلطنه  مصدق 
پرسشی  با  حاضر  خبرنگاران  از  یکی 
او  کرد.  غافلگیر  را  ظریف  حاجی 
ایران  در  همجنسگرایان  چرا  پرسید 
که دستپاچه  آقا  اعدام میشوند؟ حاج 
شده بود با همان قیافه کریه گفت:«... 
هرجامعه ای اصولی دارد و ما طبق آن 
اصولی  این ها  می کنیم.  زندگی  اصول 
اخالقی هستند که در کل به رفتار مردم 
مربوط می شود. معنی اش این است که 
از  و  می شود  گذاشته  احترام  قانون  به 
قانون اطاعت می شود...« بعله آقا جان 
از این قرتی  ما در ایران اسالمی عزیز 
بازیها نداریم. جمهوری آخوندی قوانین 
بسیار پیشرفته و اصول اخالقی بسیار 
واالیی دارد.همه و همه بخاطر جذابیت 
چهارگوشه  در  راحل  امام  محبوبیت  و 
دنیاست. نهایتأ روزی خواهد رسید که 
و شب  اربعین  و  تکیه  و  تعذیه  مراسم 
ورسای  و  باکینگهم  کاخهای  در  قدر 
و  غایط  و  بول  احکام  و  شود  بررگزار 
دخول و جماع با حیوانات و عمه و خاله 
و  گلو  باد  و  و عطسه  احکام طهارت  و 
شکم در اقصی نقاط دنیا یجا آید. سی 
امین سالگرد رحلت امام را به همه دنیا 

تبریک و تسلیت میگوییم .

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/TeymourShahabi

می  رضاشاه  خاطرات  کتاب  در 
از2۸سال  پس  که:»...من  خوانیم 
گشتن،لرستان  کشیدن،بیابان  زحمت 
وجنگیدن  رفتن  رفتن،کردستان 
ومصیبت کشیدن،مقداری پول ذخیره 
بخرم  خانه  وخواستم  بودم  کرده 
کنم. خالص  نشینی  وخودراازکرایه 
این همه خون  با  که  پولی  این  باالخره 
زمین  بودم،دادم  کرده  آوری  دل جمع 
همان  از  مقداری  زمین   واین  خریدم 

زمینی بودکه قصرسلطنتی کردم.
راازدونفریهودی  زمین  خالصه        
ازمن  دخترسعدالملک  خریدم.ولی 
ملک  رضاخان  که  داد  عرضحال 
رسیدگی  که  است،بعد  کرده  مراغصب 
ها  نفرازروحانی  یک  شد  معلوم  کردم 
که آن وقت محضرداشته واسنادشرعّیه 
ملک  روزهمان  دراین  نوشته  می 
داده  انتقال  دخترسعدالملک  به  راهم 
این  برای  هاوقباله  یهودی  به  بودوهم 
دومعامله بایک خط وبایک ُمهرودریک 
یهودی  بودومن  شده  تهّیه  روزتاریخ 
کرده  حبس  درقزاقخانه  را  بیچاره 
که  کارنداریم  جریان  مابقی  بودم،وبه 
از  یکی  که  وادارکردیم  را  آخوندخائن 
این  منظورم  کند.ولی  هاراپاره  قباله 
من،بعدازاین  مثل  نفری  یک  که  است 
گلوله  با  وهمیشه  کشیدن  صدمه  همه 
مشّقت  روبروبودن،دربیابانها  ومرگ 
که  نمایم  فراهم  پول  کشیدن،مقداری 
کنم  خالص  نشینی  اقاًلخودراازکرایه 
بایدبه این مخمصه وکثافتکاری وبه این 
وآبروروبروشوم. بی شرم  طرزباافرادی 
کسی که دم از خداپرستی وتقوی می 
احکام  به  راباید  مردم  که  زند،کسی 
که  کند،کسی  راهنمایی  خداوپیغمبر 
خواندوانتظاردارد  نمازمی  مسجد  در 
اواقتدانمایند،ایطورخیانت  به  مردم 
وبی دینی برای چندتومان به نام قباله 
دهد،وبا  می  انجام  درمعامله  نویسی 
این  من  مثل  ای  کشیده  رنج  شخص 
احترامی  طوررفتارنمایددیگرچه 

خواهدداشت؟
وبه  بودم  سرتیپ  من  وقت  آن        
به  روزی  گفتم:اگرخدا  که  خاطردارم 
اشخاص  بااین  دانم  دادمی  قدرت  من 
مردم  نحوی  وپه  رفتارکنم  چگونه 
بیچاره را از دست این آخوندها خالص 
نمایم.«)ازکتابرضاشاه ازتولدتاسلطنت(

***
علی اصغرحکمت وزیرفرهنگ ورییس 
دانشگاه تهران وعهده داربودن مشاغل 
ابراهیم  با  گفتگویی  دیگردر  گوناگون 
درهیئت  شبی  گوید:»یک  می  صفایی 
در  بهمن۱۳۱2بودکه  نظرم  وزراءبه 
بود،ضمن برگزارشده  شاه  حضور 

آبادانی  برای  که  گوناگونی  های  طرح 
پیشنهاد  وزراء  سوی  از  شهرتهران 
من  به  نوبت  که  زمانی  شد  می 
شهرتهران  البته  کردم  رسید،عرض 
ترقی  خیلی  شاهنشاهی  پایتخت 
بیش  خیلی  سزاواراست  ولی  کرده 
ازچیزهایی  کند،یکی  ترقی  ازاین 
است  شهربزرگ  این  نقص  هنوز  که 
است  ای  ومدرسه  اونیورسیته  فقدان 
متوسطه  باالترازمدارس  مقام  که 
وفرمودندبروید  کردند  باشد...تأملی 
جورکمک  همه  کنید،من  تأسیس 
چگونگی  شرح  از  پس  کنم.آنگاه  می 
چنین  این  گفتارش  به  زمین  خرید 
کاری  خریدیم.اولین  را  زمین   : ادامه 
هزارتومان  وپنجاه  دویست  باآن  که 
تاالرتشریح  ساختمان  شد  شروع 
دانشگاه  ازساختمانهای  اولقدم  بودکه 
علم  تدریس  تاریخ  تاآن  است...البته 
شد  می  وتئوری  بطورنظری  تشریح  
واین تجزیه وکالبد شکافی نبود وفارغ 
اطالع  طب  مدرسۀ  های  التحصیل 
انسان  جسم  تشریح  ازعلم  درستی 
نداشتند،این  انسان  بدن  وکارگاه 
مهمتردانستیم...پیدا  را  اول  قدم 
ولی  بود  کارمشکلی  جسدهم  کردن 
مریضخانه  از  شدیم  ماموفق  باالخره 
به  محرمانه  را  بالصاحب  اموات  دولتی 
روز  باعقایدآن  دهند،زیرا  ماتحویل 
تعّصب  باآن  را  جسدانسان  تشریح 
می  حرف  واسباب  نداشتند  قبول  ها 
که  بختیار  دکتراوالقاسم  شد،مرحوم 
بااتومبیل  بود  طب  دانشکده  معاون 
به عمارت  را  اموات  شخصی شبانه آن 
درزیرزمین  وآنهارا  آورد  تشریح 
درمحلول  فلزی  های  درحوصچه 
به  قراردادیم،وقتی  سپتیک  آنتی 
اعلیحضرت راپورت کتبی دادیم ایشان 
دانشگاه  ماتمام  که  تصورفرمودند 
این  به  ایم،فرمودندمگر  راساخته 
،مگرازکاهگل  وخشت  تمام شد  مدت 
وسیمان  ازآهن  کردم  ساختید؟عرض 
تاالر  فقط  واین  شده  ساخته  وسنگ 
تشریح است که جزء دانشکده ی طب 
وقرارشد  بسیارخوب  است،فرمودند 
زمین  فرمای  تشریف  ۱5بهمن  روز 
ی  نوساخته  تاالر  وهم  بشوند  جاللیه 
به  وهم  فرمایند  مالحظه  را  تشریح 
مبارکی ومیمنت اولین یادگار دانشگاه 
ماوسایل  روز  شود،درهمان  گذاشته 
جاللیه  صحرا)چون  راتوی  پذیرایی 
نداشت(توی  پناهگاه  وهیچ  صحرابود 
باران  ازآن  تهّیه کردیم،روزپیش  چادر 
به شدت می بارید ومن تصور می کردم 
آورند،با  نمی  تشریف  اعلیحضرت  که 
سمیعی  السلطنه  ادیب  آقای  به  تلفن 

رییس تشریفات عرض کردم که

 استعالم کنند که اگر باران شدید است 
ده  فاصلۀ  یاخیر؟به  آورند  می  تشریف 
اعلیحضرت  که  دادند  جواب  دقیقه 
من  ببارد  هم  اگرسنگ  فرمودند 
روز  ماآن  نّیت  آمد...ُحسن  خواهم 
برآن  عالوه  شده  خوبی  خیلی  آفتاب 
که  وزید  می  هم  شدید  بادهای  ظهر  تا 
شد،عصرایشان  خشک  همه  ها  زمین 
رامالحظه  تشریح  آوردند،تاالر  تشریف 
کردندکه  باورنمی  اول  کردند،البته 
مااجساد ُمرده راهم حاضرکرده ایم،عرض 
فلزی  های  این حوضچه  توی  بله  کردم 
به  بردند،آنجا  تشریف  است،درزیرزمین 
من فرمودند نشان بده به بینم درحوضچه 
راتوی  جسد  وایشان  بازکردم  را  ها 
توی  آوردند  دیدند،تشریف  محلول 
های  پله  اآلن  که  محلی  درهمین  چادر 
است...درآنجاما  طب  دانشکده  جنوبی 
کرده  تهّیه  دومتر  عمق  به  ای  یکُحفره 
ازمرمر  چهارگوش  سنگ  ویک  بودیم 
وشرح  تاریخ  که  هم  فلزی  لوحۀ  ویک 
تشریف فرمایی اعلیحضرت درروی آن 
بودیم،  کرده  بود،حاضر  شده  نگاشته 
روز پیش تلفن کرده بودند که این لوحه 
شماازچی است؟ عرض کردم ازطال،جواب 
زیرخاک  نیستطالرا  صحیح  که  دادند 
مدفون کنید،طالباید درجریان اقتصادی 
کنید،  دیگردرست  موجودباشد،ازفلزی 
ماناچار شب پانزدهم بهمن ۱۳۱۳ لوحه را 
آماده کردیم...«.)ازکتاب رضاشاه درآئینه 

تاریخ--۹۷و۹۸(
***

ایران«نوشته    درکتاب«احزاب سیاسی 
بهارازقول احمدشهریورآمده است:

خودرا طباطبایی  »سیدضیاءالدین 
واشراف  خواند،اعیان  می  سوسیالیست 
ولیخودچنان  انداخت  زندان  به  را 
که  گذاشت  مالقاتش  درهاوبندهابرای 
متداول  قبلی  واشراف  اعیان  درزمان 
ازمعابرباسوارها  گذشتن  نبود...درموقع 

وبیرق های الوان بسیارحرکت می کرد.
      مشکل اصلی اورضاخان سردارسپه 
اخالق  که  بود.سیدضیاءدرصورتی 
ذلک  مع  دانست  می  را  سردارسپه 
بااوبرسر اموربی اهمّیت لجاجت می کرد.

مثالًسّیدگاهی ازدرشمس العماره واردکاخ 
گلستان می شدوآن درمخصوص رابرای 
دخول...وبه  بودبرای  کرده  خودانتخاب 
راازاین  کسی  که  بود  دستورداده  دربان 
درراه ندهد.اتفاقاً روزی رضاخان میل می 
کند ازهمان درواردشود.درباندررابازنمی 
کاربه  گوید.این  می  کندوعذرخودراهم 
کند  وامرمی  خورد  برمی  رضاخان 
چندقزاق ازدردیگری رفته دربان راکتک 
کنندوفحش  دررابازمی  زده  مفصلی 
کتاب  دهد.«)از  سّیدمی  به  زیادی 

رضاشاه ازتولدتاسلطنت(          پایان

مردم  پول  دالر  میلیارد  ونیم  یک  از  بیش  با  که  راحل  امام  مقبره  تصویر  درزیر 
چشم  که  کبیر  رضاشاه  مقبره  با  بینید.  می  است  برپاشده  ومستضعف  بدبخت  

دیدنش را نداشتند وخرابش کردند مقایسه کنید.
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مهم  کارهای  بعضی  نوابغ  از  ای  عده 
خودرا  بخاطر  چیزهای پیش پاافتاده 
انجام  می دادند. ازجمله  پراسپر مریمه 
Prosper Merimee)۱۸۸0-۱۸0۳(

کتاب  فرانسوی   بزرگ  نویسنده 
که  نوشت   خاطر  این  به  را  »کارمن«  
الحساب   علی  بطور  قراربود  که  باپولی 
یک  خودش  برای  بگیرد  ناشرش   از 

شلواربخرد.!

کاتالوگ قیمت  درروم باستان

Diocletian امپراتور روم )۳۱۳-2۴5 
میالدی( از دوجهت شهرت دارد: یکی  
درآن  که  است    ۳0۱ نشریه  انتشار  
فروشی  خرده  و  فروشی  عمده  قیمت 
ساده  کارگران  دستمزد  و  کاالها  همه 
ومتخصص را درآن می نوشت .همچنین 
نیز  را  وواردات  صادرات  برای  مالیات  
تعیین میکرد.  و دیگر عامل شهرت او  

کشتار بی رحمانه مسیحیان است.

هواپیماهای فوکر
درسال ۱۹۱۱  آنتونی فوکر با هواپیمایی 
که خود  به تنهایی ساخته بود   موفق 
ودوسال  شد.  خلبانی  دیپلم  اخذ   به 
هواپیمارا   کارخانه  سازنده  اولین  بعد  
درزمان  کرد.  گذاری  پایه  درآلمان 
جنگ جهانی اول  هواپیماهای شکاری  
خوداو  اسم  به  که  را   آلمانی  معروف 
نام  فوکر«   « اش   سازنده  وکارخانه 
هوایی  نیروی   . ساخت  می  داشت  
هواپیما  ازاین  نیز  ایران  تأسیس  تازه 

استفاده می کرد.
بار  هواپیمای فوکر سپین   اولین  فوکر 
 25 فقط  و   Fokker Spin ساخت  را 
فروند از آن تولید شد. ) درعکس می 
فقط یک صندلی  هواپیما  این  بینید(  
برای نشستن خلبان داشت  اما دوسه 
فروند هم با دوصندلی ساخت که برای 
آموزش خلبانی مورد استفاده قرار می 

گرفت .

انگشت نگاری
که  مطالعاتی  از  پس  نگاری  انگشت 
فرانسوی   متخصص  بریتون   توسط  
توسط   ۱۸00 ازسالهای  گرفت   انجام 
پلیس  کشورهای غربی  مورد استفاده 
قرار گرفت  اما چینی ها  از سال ۳00 
میالدی با آن آشنابودند و از آن استفاده 
می کردند.. در بعضی کتابها آمده است 
 ۸000 حدود  در  چینی  سفالگران  که  
برای  خودرا  انگشت  اثر  پیش  سال 
خود  ساخت  های  کار  کردن  مشخص 
برروی  سفالینه هایشان می گذاشتند.  

نظر  غرب  نویسان  تاریخ  متأسفانه 
شرق  تاریخی  رویدادهای  با  مساعدی 
بیشترین رویدادهای   به غلط  و  ندارند 
متمدنانه را به یونان باستان نسبت می 

دهند .

مرگ ناگهانی شتر
شتر که به کشتی کویر و حیوان صبور 
جمله  از  مشهوراست   دیگر  نامهای  و 
حیواناتی است که از هر بیماری که رنج 
می برد  نشان نمی دهد و همچنان به 
کاروفعالیت خودادامه می دهد. بهمین 
ناگهانی شترها  اکثر شاهد مرگ  دلیل 
هستیم . زیرا قبل ازآن هیچ نشانه ای 

از بیماری خودرا بروز نمی دهند.
. هرشتر  است  مغذی  بسیار  شیر شتر 
 ۸ تا   ۴ بین  درروز  تواند  می  ماده 
 ۱5 تا   ۱2 مواقع  ودربعضی  کیلوگرم 

کیلوگرم شیر تولید کند.

سفرزندگی 
یک پزشک می گوید:

- بدن انسان مانند  چمدانی است  که 
را   آن  عمر  مدت  تمام    باید   شخص 
چمدان   این  هرچه  کند.  حمل  خود  با 
کو.تاه  زندگی  سفر  ترباشد   سنگین 

تراست .

اختراع عجیب
که  زیادی    اختراعات  درمیان 
میالد  از   قبل  قرن  درسه  ارشمیدس  
سیراکوز   شهر  از  دفاع  برای  مسیح  
یکی  نمود   ها  رومی  حمله  مقابل   در 
هم اختراع  دستهای آهنین بود . این 
جرثقیل  یک   حقیقت  در  که  دستها  
بسیار عظیم بشمار میرفتند  قادربودند  
یک ناو جنگی  راباتمام وزنش  گرفته  

بباال ببرند.

 البته باورکردن چنین  مطلبی مشکل 
است و لی در کتابهای تاریخی ازآن نام 

برده شده است .

شهرت
پدر  دیسنی  والت  از  نویسی   روزنامه 

میکی ماوس  پرسید:
- عقیده شمادرباره  شهرت چیست ؟

والت دیسنی  پاسخ داد:
در  هنگام شرکت   که  مواقع   بعضی   -
مسابقات فوتبال  فروشنده بلیط مرا می 
شناسد  وجای خوبی بمن می دهد  خیلی 

خوبست . ولی شهرت هرگز  بمن کمک 

.یا  کنم  تهیه  خوبی  فیلم  که  نکرده  
دربازی گلف  از حریفم ببرم  یا دخترم 
 . اطاعت کند  از من  وادار کنم  که  را  
نمیشود  آن   از  مانع  من حتی  شهرت 

که  کیک ها دربدن سگم ناله نکنند  .
من   تفوق  باعث   شهرت  وقتی   
برحشراتی مانند  کیک نشود  بنابراین 

باید گفت  که هیچ ارزشی  ندارد.

محبوبیت
شاعر  المارتین   عالقمندان  از  یکی 
نوزدهم   درقرن  فرانسوی   معروف 

روزی به او گفت :
- شما  مرد بسیار محبوبی هستید  آیا 

خودتان  این موضوع را  می دانید؟
 المارتین آهی کشیدو گفت :

مانند   محبوبیت  ولی  میدانم   بله    -
به  ولی  برد   می  باال  را   آدم  هواست 

جایی  نمی رساند!

داستان یک جودوکار
یکی از خبر نگاران ورزشی در آمریکا 

می نویسد:
- درجریان  تهیه یک رپرتاژ  از ورزش 
تمرین   در  نیز  خودم   یکبار  جودو  
به  وحتی    . کردم  شرکت  ورزش  این 
از  سایر جودوکاران  فریادهای  تقلید 
سنتی  آنهارا نیز کشیدم . از قضا  شب 
بعدازآن  دریک کوچه خلوت  وخالی با 
یک دزد روبروشدم که قصد حمله  بمن 
ورزش   بیاد  بالفاصله   من   . داشت  را 
جودو  افتادم  ودرحالیکه  وضع دفاعی 
تا«   مه   « فریاد کشیدم   گرفتم   بخود 

وبعد اضافه کردم :

برو   رابگیرو  زودراهت  مردحسابی    -
من قهرمان جودو هستم  و با دوحرکت 

می توانم  ترا لت و پار کنم .
ولی مرد  عکس العملی نشان نداد  به 
فریاد  بلند   بصدای  دوباره   اینجهت 
کشیدم  » مه تا«  وحالتی بخود گرفتم  
مثل آنکه  آماده هستم  بروی او بپرم . 
پابفرارگذاشت  آن  دیدن  با  مرد   که 

ومن نجات پیدا کردم .
 اما چقدر حیرت کردم  وقتی که  بعدا 
فهمیدم  که کلمه » مه تا«  در اصطالح 
جودو  کاران بمعنای  » من تسلیم می 

شوم «  است !

خوشبختی
برتراندراسل  دوستان  از  یکی  روزی 
علم  استاد  و  فیلسوف   این  بدیدن 
األجتماع  رفت  ودید استاد  سخت  به 

فکر فرورفته است . ازاو پرسید:
- استاد چرا اینقدر  متفکر هستید؟

برتراندراسل  جواب داد: 

- برای اینکه  اخیراُ کشف مهمی کرده ام .
گفتگو   دانشمند  یک  با   که  هرقت 
که    رسم  می  نتیجه   این  به  کنم   می 
خوشبختی  به  تواند   نمی  هرگز  بشر  
وسعادت برسد  ولی وقتی که با باغبانم  
صحبت می کنم  مطمئن می شوم  که 
جریان برعکس  است و بشر سرانجام  
به خوشبختی  وسعادت  خواهد رسید 
ومن مطمئنم  که حق با باغبانم است نه 

آن دانشمندان معروف.

اصل ونسب قرقاول
قرقاول  دراصل پرنده ای آسیایی است  
که از کشورهای آسیایی به یونان برده 
شد  ورومی ها  آن را ازیونان  به کشور 
خود  آوردند  و از آنجا به سایر کشورها ی
به  اروپا  از  سرانجام  و  رفت  اروپایی    

آمریکا وارد گردید.
قرقاول را مرغ بهشتی هم می گویند. 
شاید دلیل آن زیبایی این حیوان است .
 واژه قرقاول  ترکی است .  می گویند 
از مدت کمی  آن قدر  قرقاول ها پس 

وزن بدنشان بطور نسبی زیاد می شود 
که دیگر قادر به پرواز نخواهند بود.

خوردن ملخ
هجوم ملخ به مزارع  وکشتزارها  یکی 
محسوب  کشاورزی   بزرگ  آفات   از 
ملخ   بزرگ  گروههای  زیرا   شود.  می 
که مانند  لکه های بزرگ  ابر به پرواز  
می آیند  وقتی به  مزرعه ای می رسند  

دیگر چیزی  ازآن باقی نمی گذارند. 
بدنیست بدانید که این روزها  صادرات 
ملخ از ایران به کشورهای عربی  یکی 
از تجارتهای پرسود بشمار میرود. عده 
ای به پرورش ملخ درایران مشغولند و 
قدیم  از  که  عربی  کشورهای  به  را  آن 
دارند   عالقه  ملخ  خوردن  به  األیام  
تجارت  یک  اتفاقًا  کنندکه  می  صادر 

پرسودهم بشمار میرود.
تأمین  سرشار  منابع  از   یکی  ملخ 
پروتئین است . کسانی که طعم خوراک 
ملخ را چشیده اند می گویند  خوراک 
و درعین حال مغذی  لذیذ  بسیار  ملخ 

است .

حفظ میراث فرهنگی
میراث  به  کشورها  بعضی  در  اگرچه 
ودلسوزی  عالقه  کمترین  فرهنگی  
ها  ژاپنی  اما  شود  نمی  داده  نشان 
بسیار  خود  فرهنگی  میراث  برای 
می  ژاپن  دولت  زمانی  قائلند.  ارزش 
درمسر  که  بکشد  ای   جاده  خواست 
 . وجودداشت  کهنسالی  درخت  آن 
نداد.  اجازه  را  جاده  این  ایجاد  دادگاه 
بسیارزیاد  هزینه  با  مجبورشد  دولت 
قاضی  تغییردهد.  کمی  را  جاده  مسیر 
دادگاه که چنین حکمی صادرکرده بود 

باصرف هزینه   ووقت   : عقیده داشت 
های  مسیر  در  هرزمانی   در  توان  می 
گوناگون  جاده مورد نظررا ساخت و لی 
ازبین رفت  وقتی یک میراث فرهنگی 
باصرف میلیونها دالر نمی توان  دوباره 

آن را بوجود آورد.

یقه پیراهن

می  امروز  که  هایی  لباس  از  هریک 
خواندنی  و   جالب  تاریخچه  پوشیم 
دارد برای مثال  شلواری که امروز می 
در  مسلمان  زنان  توسط  ابتدا  پوشیم 
پیراهن  یقه   ویا  نتداول شد   آندلس  
 . دارد  باستان  روم  درتاریخ  ریشه 
رومیها  هنگام بیماری دستمالی  بدور 
گردن خود می بستند اما کم کم بستن 
از  برخورداری  مواقع  در  دستمال  این 
سالمت کامل نیز  ادامه یافت . کم کم 
در عهد  لویی یازدهم  این دستمال به  
پیراهن متصل شد و بشکل یقه امروزی 

در آمد.

ختنه زنان
درهمین شماره ماهنامه آزادی مطلبی 
داریم تحت عنوان ختنه زنان  که یکی 
بنام  درنیویورک   ایرانی   پزشکان  از 
مورد    دراین  پروفسور مسعود خاتمی  
تحقیقاتی انجام دادهو برای برانداختن 
اقداماتی  ناک   وحشت  رسم  چنین 
انجام داده و می دهد. برطبق تحقیقات 
دکتر خاتمی  هرسال بیش از دوملیون  
دختر بالغ و زنان  جوان  زیر تیغ ختنه 
صدمات  که  گیرند  می  قرار  کنندگان 
عمل    ازاین  ناشی  جسمی  و  روحی 
از  ای  خالصه    . است  ناشدنی  جبران 
را دربخش  پروفسور خاتمی  تحقیقات 
دربخش  را  آن  مشروح  و  فارسی 
خواهید  مطالعه  شماره  این  انگلیسی 
ختنه  یا  نازایی   درمورد  چنانچه  کرد. 
زنان اطالعاتی می خواهید  می توانید 

با ایمیل یا تلفن زیر تماس بگیرید:
Email: frfbaby@msn.com
Tel:(212)744-5500
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علمی پاسخ پرسش

دانشگاه  در   پژوهشگران  تعریف 
بی  کانادا   تورنتوی  در  واقع  یورک  
درگیرشدن  از  را   انسان  حوصلگی  
کند.  می  عالقه  بی  موضوعی   هر  با 
وقتی احساس می کنید که بی حوصله 
تا  گردید  می  عاملی  دنبال  هستید  
توجه شمارا بخود جلب کند. اما یا نمی 
توانید و یا موضوعی پیدا نمی شود که 
توجه شمارا جلب کند. یا بکلی ساکت 
بی  هستید.  مضطرب  ویا  نشینید  می 
حوصلگی در کسانی بوجود می آید که 
از مشکالت حاد جلب  توجه  رنج می 
برند ویا کسانی که همواره درتشویش 

و نگرانی هستند.

بالون هلیوم
بالون محتوی گاز هلیوم تا چه مسافتی 
به  بالون  گرفتن  اوج  این  میرود؟  باال 
فشار گاز هلیوم داخل آن و فشار جو 
بیرون بستگی دارد.درفرضیه  می توان 
که  میرود  باال  جایی  تا  بالون  که  گفت 
با فشار خارج مساوی  فشار داخل آن 
بدون  فضا  در  بالون  آنموقع  در  شود 
حرکت باقی میماند.) این ارتفاع حدود  
۴۸ کیلومتر است .( اما درعمل  همان 
فشاری که باعث باال رفتن بالون می شود

 درارتفاعات مختلف باعث انبساط گاز 
درداخل بالون هم می شود.و درنتیجه 
قبل از رسیدن به ارتفاع ۴۸ کیلومتری  
درسال  ترکد.  می  انبساط  براثر  بالون 
بالون  شدند  موفق  ها  ژاپنی   2002
ارتفاع  تا  را   هلیوم  گاز  محتوی 
سطح  زیر   تا  یعنی   کیلومتری    5۳

مسوسفرMesosphere باال ببرند.

پرچم سفید
نشانه  به  سفید  پرچم  زمانی  ازچه 
تسلیم  درجنگ مورد استفاده گرفت ؟
پرچم سفید حداقل به دوران پادشاهی  
گردد.یعنی  برمی  چین  در   » »هان 
رومی   مورخ    . میالدی   225 تا   25 از 
از  دریکی  هم  تاکیتوس  کورنلیوس  
میالدی   ۱0۹ درسال  هایش  نوشته 
استفاده از پرچم سفید را درجنگی که 
۴0 سال قبل ازآن صورت گرفته بود را 

یادآور می شود.

یکی از مهمترین دالیل استفاده ازرنگ 
که  بود  آن  تسلیم  پرچم  برای  سفید 
تهیه  راحتی  به  شد  می  را  پارچه  این 
کرد و ازطرفی  رنگ سفید آن درزمینه 
یا  و  سبز  درختان  یا  و  آبی   آسمان 
بخوبی  داشت  خاک  رنگ  که  محیطی 

نمایان می شد.
بس  آتش  برای   سفید  پرچم  از  امروز 

استفاده می شود.

خوراک در هواپیما
به  درهواپیما  که  هایی  خوراک  چرا 
بد طعم است  مسافرین داده می شود 
شرکتهای  که  کنند  می  فکر  بعضی  ؟ 
هزینه  کمتر  اینکه  بخاطر  هواپیمایی 
نمی  مسافرین  به  خوبی  خوراک  کنند 
. طعم  نیست  . درحالیکه چنین  دهند 
بد خوراک درداخل هواپیما بخاطر آن 
ارتفاع  رطوبت وجود  آن  در  که  است 
زمین  روی  به  نسبت  فشار  و  ندارد 
ازهمه سروصدای  و مهمتر  کمتر است 
ما  حساسیت  شدن  کم  باعث  زیاد 
و  تند  و  به طعم ترش وشیرین  نسبت 
شور می شود. خشکی هوا برروی حفره 
های بینی ما اثر می گذارد و باعث می 
شود بو را خوب حس نکنیم . درنتیجه 
بوی غذا که می تواند اشتها آور باشد 
کند.  می  کمک  غذا  درطعم  مارا  کمتر 
می  مخصوص  های  گوشی  گذاشتن  با 
هواپیما  زیاد  صدای  شنیدن  از  توان 
چه  هوا  خشکی  با  اما  کرد  جلوگیری 

می توان کرد؟  

جام مقدس
درروایات مسحیان آمده است که جام 
مقدس  جامی است که عیسی مسیح 
در شام آخر درآن شراب نوشیده و بعد 
ازآن  یوسف الرامی  یا یوسف اریماته  
آن  در  صلیب  ازروی  را  عیسی  خون 
جمع آوری کرده است . گفته می شود 
انگلستان  به  را  جام  این  بعدا  یوسف 
برده  وصدها سال جام از نظرها پنهان 
آرتور   شاه  های  شوالیه   . است  بوده 
این جام  از وظایفشان پیداکردن  یکی 
جام  این  داستانها  برطبق   . است  بوده 
از قدرت ویژه ای برخورداربوده است .

در تصویری که داوینچی از مراسم شام 
دیده  آن  در  جام  تصویر  کشیده  آخر 
بردیوار  که  تصویری  در  شود.اما  نمی 
شده  نصب  دراصفهان  ونک  کلیسای 
این جام  دردست عیسی مسیح دیده 

می شود.

میدان مغناطیسی
میدان  وجود  تواند  می  انسان  آیا 
مغناطیسی را در اطراف خود احساس 
که  وجودندارد  مدرکی  هیچ  کند؟  
یک  وجود  باشد  توانسته  انسانی 
حوزه ی مغناطیسی را در اطراف خود 
حیوانات  از  بعضی  اما  کند.  احساس 
آن  به  که  برخوردارند  حسی  چنین  از 
اخیراً  گویند.  می  مغناطیسی  ادراک 
از  برخی  که   دریافتند  دانشمندان  
حیوانات در چشم خود نوعی پروتئین 
توانند  دارند که می  ِکُرمز  بنام کریپتو 
مناطق  بصورت   را  مغناطیسی  میدان 
هم  انسان  ببینند.  روشن   یا  تاریک  
خود  شبکیه  روی  در  را  پروتئین  این 
مورد  چندین  در  دانشمندان  دارد. 
را در  انسان  توانایی  تا  اند  سعی کرده 
دیدن میدان مغناطیسی آزمایش کنند 

اما هربار با شکست روبرو شده اند.

نایلون
نایلون  توسط یک گروه  درسال ۱۹20 
دوپون  .آی   ئی  آمریکایی  تحقیقاتی 
دونمور  به ریاست دکتر  واالس  کاروتر  
ساخته شد.  برای تهیه  نخ نایلون  ابتدا 
طوالنی  نواری   بصورت  مذاب   نایلون 
می  کشیده  سردی  نورد«    « برروی  
آنرا  نوار سخت شد   این  وقتی  شود.  

به قطعات کوچکتر  می بُرند  

 . وبا اجسامی  دیگر مخلوط می کنند 
این مخلوط مجدداً  ذوب شده  وماده 
با  بسیارریز  ازسوراخهای   را   مذاب 
های  رشته   . دهند   می  عبور  فشار  
بیرون  ریز  از سوراخهای   که  باریکی  
می آیند  پس ازسرد شدن  در مجاورت 
خقیقت  در  که  سختی   الیاف  به  هوا  
شوند.  می  تبدیل  است   نایلون  نخ 
پیچیده  هم  برروی   نخها  این   سپس 
بین یک سیستم چرخان  که  و  شده  
باسرعتهای مختلف می چرخد  کشیده 
ارتجاعی   خاصیت  عمل  این  شود.  می 
وقدرت نخ  را زیاد می کند. موقعی که 
نایلون کشیده می شود  هرملکول آن 
درازتر  شده واتصال  میان آنها  سست 
شکنندگی   حالت  ودرنتیجه  گردیده  

شان کم می شود.
رشته ها بصورت  نخ هایی با  ضخامت 
های  مختلف ، یک الیی یا چند الیی  و 
بمنظور استفاده های گوناگون  در می 

آیند.

خون مصنوعی
مصنوعی  خون  از  صحبت  مدتهاست 
باره  دراین  موفقیتی  آیا   . شود  می 
ذرات  ؟از  است  گردیده  بشر  نصیب 
می  ساخته  مصنوعی  خون  پالستیک 
کربن  در  ریشه  که   ماده  واین  شود 
های  گلبول  بیشتراز  برابر   ۱00 دارد  
اکسیژن  حمل  به  قادر  خون   قرمز 
ماده  این  است.  بدن  مختلف  نقاط  به 

هنوزدرمرحله آزمایش است .
های  نسل  گفت  توان  می  بنابراین 
آینده   فوق انسان یا سوپر من خواهند 

بودوازسالمت کامل برخودار هستند.

مارهای دریایی
آیا مارهای دریایی آب ُشش دارند ؟

برای  قادرند  مارها  بعضی  درحالیکه 
مدت کوتاه درزیر آب بمانند  اما مارهای 
می  زندگی  آب  درزیر  همیشه  دریایی 
یعنی  ندارند  شش  آب  آنها  اما  کنند. 
نمی  تنفس  آب  درزیر  ها  ماهی  مثل 
کنند بلکه مارهای دریایی  از یک ریه 
بار  سود می برند.و هریک ساعت یک 
سرشان را از آب بیرون می آورند و هوا 
را داخل  تک شش خود می فرستند.

برروی سرآنهاقراردارد  ودریچه ای که 
و هوارا می بلعد فقط درخارج از آب باز 
می شود ووقتی حیوان درزیر آب است 

این دریچه بسته می ماند.

ازطرفی این مارها از طریق پوست خود 
نیز اکسیژن موجود درآب را جذب می 
بسیار  دریایی  مارهای  از  بعضی  کنند. 
و  هند  دراقیانوس   . هستند  خطرناک 
گرم  آبهای  کلی  وبطور  فارس  خلیج 

بیشتر دیده می شوند.

حافظه فیل ها
هیچوقت  ها  فیل  که  است  درست  آیا 
چیزی را فراموش نمی کنند؟   مغز فیل 
روی  پستاندار  یک  مغز  بزرگترین  ها 
زمین است ودرنتیجه  حافظه ای بسیار 
دانشمندان  از  دارند.وبسیاری  قوی 

ی  همپایه  هارا  فیل  وذکاوت  هوش 
شمپانزه ها و دلفین ها می دانند.

 . کنند  می  زندگی  دهه   چند  ها  فیل 
ای  نقطه  به  نقطه  ازیک  مسافرتشان 
دیگر گروهی و خانوادگی است ومعموال 
راه  ماده  درجلوی گروه  فیل  پیرترین 
شرط  دهد.  می  نشان  را  راه  و  میرود 
سفر موفقیت آمیز آنها شناختن مسیر 

دوست و مسیر دشمن است .

بال های پروانه 
شده  که  بارهم  یک  تاکنون  حتما 
یابید  و  پروانه  ظریف  بالهای  ازنزدیک 
را دیده اید . برروی بالهای پروانه وبید 
رنگین  َگرد  یا  پودر  به  شبیه  ای  ماده 
بزنید  دست  آنها  به  .اگر  وجوددارد 
مواد  چسبند.این  می  شما  دست  به 
این  بدن  موهای  درحقیقت  پودرمانند 

موجودهای ظریف است  که پس از 

تغییر شکل دادن به صورت پودر درمی 
این  گویند  می  شناسان  حشره  آیند. 
مواد رنگی فقط برای زیبایی و همچنین 
ایجاد طرحهایی جالب برروی بدن  این 
طبقه  و  نوع  بتوان  تا  است   حشرات 
به  معموال  کرد.  مشخص  آنهارا   بندی 
بالهای پروانه وبید نباید دست زد چون 
وشکننده  ظریف  بسیار  بالهایشان 
است وممکن است بالمس آنها  پروانه 

یابید هالک شود. 

سرعت حرکت زمین
کیلومتر   ۳0 معادل  سرعتی  با  زمین 
چرخد  می  خود  محور  دور  به  درثانیه 
که یک دور کامل آن 2۴ ساعت یا یک 

این  اما  کشد.  می  طول  روز  شبانه 
سرعت برای ما محسوس  نیست  زیرا 
همه چیزهایی که برروی زمین واطراف 
می  باما  سرعت  همان  با  قراردارند  ما 
سکون  احساس  ما  ودرنتیجه  چرخند 
می کنیم . این حرکت ، حرکت وضعی 
زمین نام دارد که ازسمت غرب بشرق 

است .
که  دارد  انتقالی هم  زمین یک حرکت 
می  طی  خورشید  دور  به  مداری  در 
یک  که  روز  در۳۶5  مسیر  این   . شود 

سال نامیده می شود طی می گردد.

ماونیروی جاذبه
می  وارد  برما  که  ای  نیروی جاذبه  اگر 

شود به دوبرابر افزایش می یافت  چه 

می  اتفاق  این  اگر  آمد؟  می  ما  برسر 
افتاد قدما کوتاه تر بودو استخوانهایمان 
کلفت تر و عضالتمان قوی تر می بود.

خودرا   زمین   جاذبه  نیروی  با  ما  اما 
همراه کرده و وفق داده ایم .. حال اگر 
دوبرابر  جاذبه  نیروی  این  ناگهان  به 
شود چه اتفاقی می افتد؟ اول قلب ما 
وارد می شود  برآن  که  فشاری  بخاطر 
تواند  نمی  و  شود  می  مشکل  دچار 
بخوبی خون را پمپاژ کند. استخوانهای 
ما  و عضالت و مفصل ها  تحت فشار 
قادر  و  گیرند  می  قرار  ازحد  زیاده 
نخواهند بود وظایف خودرا به درستی 
انجام دهند . درنتیجه  ما دچار وضعیت  

رو به مرگ قرار می گیریم .

بی حوصلگی
هنوز پیرامون بی حوصلگی پژوهشهای 

زیادی صورت نگرفته است .اما بنا به 
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علینقی عالیخانی درگذشت

موفقیت یک بانوی یزدی در ویرجینیا

شیشه دودی برای اتومبیلها ممنوع شد

عکسی خاطره انگیز

آیا این دونفررا می شناسید؟ نفرسمت چپ را احتماال زودتر تشخیص می 
راست  نفرسمت  و  باال  دده  خانم  خدیجه  نفرسمت چپ   هرحال  دهید.به 
افتخار دده باال است . بازهم نشناختید؟  حق دارید چون این نامهای قبل از 
مشهورشدن آنهاست .  بعداز آنکه هردو خوانندگان معروفی شدند نام آنها 
هم تغییر کرد و شما به آن نامها  آنهارا می شناسید. نفرسمت چپ خانم 
به  . هردو حجاب دارند چون  هایده و نفرسمت راست خانم مهستی است 

مشهد رفته بودندودرکنار آرامگاه فردوسی این  عکس را  گرفته اند.
 روان هردوی آنها آرمیده باد. 

ورزشکار آمریکایی ،  محبوب ترین  چهره مطبوعات

ویرجینیا   آرلینگتون  بخش  در  تفتی     دهقانی  پریسا  بنام  ایرانی  بانوی  یک 
بیشتر  او  آورد.   بدست  ویرجینیارا  دادستانی  مقام  دموکرات   ازحزب  توانست 
چپگراست و ازکمیته سیاسی وابسته به  جرج سورو  میلیاردر چپگرا  مبلغ 5۸0 

هزار دالر  کمک مالی دریافت کرده بود.

اسالمی  تبلیغات  سازمان   معاون 
جمهوری اسالمی در خبری که در 
نیز  نت  پیک  گذشته  روز  شماره 
منتشر شد، در همایش تبلیغاتچی 
که  شد  مدعی  سازمان  این  های 
فقط  ۱0 در صد زنان ایران طرفدار 
کشف حجاب هستند و ۹0 در صد 

بقیه طرفدار حجاب.

این چه ۱0 در صدی است که عالوه 
ببندها  و  بگیر  و  ها  همه گشت  بر 
حاال  ها؛  ومحدودیت  ها  تهدید  و 
ندارند شیشه  نیز حق  ها  اتومبیل 
باشند  داشته  رنگی  و  دودی 
یا  و  زن  راننده  است  ممکن  زیرا 
اتومبیل روسری اش  سرنشین آن 

را برداشته باشد.

بمب ۷0 ساله منفجر شد

علینقی عالیخانی متولد ۱۳0۷  که 
درسال ۱۳۴۱ به عنوان اولین وزیر 
به مدت  و  اقتصاد وارد کابینه شد 
ماند  باقی  سمت  دراین  سال    ۷
چهارم تیرماه درگذشت . عالیخانی 

بهنگام مرگ ۹۱ سال داشت .

پس از انقالب عالیخانی  یادداشت 
کرد  منتشر  و  تنظیم  را  علم  های 
تحسین  و  ای  عده  انتقاد  ومورد 
.اوپس  گرفت  قرار  دیگر  ای  عده 
از خروج ازکابینه تا ۱۳50 به مدت 

دوسال رئیس دانشگاه تهران بود.

کودتا در اتیوپی شکست خورد
به گزارش رادیو آلمان  کودتایی که 
اتیوپی صورت  درروز 2۳ ژوئن در 

گرفت با شکست مواجه شد.
اتیوپی  دولت  رئیس  احمد ،  ابی 
صبح یکشنبه دوم تیر )2۳ ژوئن( 
در تلویزیون این کشور اعالم کرد 
ستاد  رئیس  مکونن،  سیاری  که 
گلوله  اصابت  هدف  اتیوپی  ارتش 
رئیس  دفتر  است.  گرفته  قرار 
کودتا  برای  تالش  اتیوپی  دولت 
آمهاره  شرقی  شمال  منطقه  در 
دولتی  رسانه های  کرد.  محکوم  را 

در  که  دادند  گزارش  نیز  اتیوپی 
رئیس  آمهاره  در  نافرجام  کودتای 
»عده ای«  و  کشته  محلی  دولت 
که  اخباری  شدند.در  کشته  نیز 
بعدا منتشر شد اعالم شد سیاری 
اتیوپی  ارتش  رئیس ستاد  مکونن، 
رئیس  است.  شده  کشته  نیز 
این  که  است  گفته  اتیوپی  دولت 
که  است  کرده  تالش  ارتش  ژنرال 
از  اما  بگیرد  را  کودتا  این  جلوی 
هدف  خود  به  نزدیک  افراد  طرف 

تیراندازی قرار گرفته است.

به گزارش هافینگتون پست، اهالی شهرک »هالباخ« در غرب آلمان گفتند که 
حدود ساعت ۳:50 صبح یکشنبه، صدای انفجار بلند و لرزه ای مثل زمین لرزه 

حس کردند؛ ظاهراً بمبی که ۷ دهه پیش در این زمین افتاده بود باالخره منفجر 
شد.

با توجه به اندازه و شکل چاله بزرگی که درمحل انفجار بوجودآمده، کارشناسان 
فرسوده شدن شیمیایی  به خاطر  که  بود  کیلوگرمی   250 بمب  این  که  معتقدند 

فتیله اش ،  منفجر شد.

ترامپ بولتون را متهم به جنگ طلبی کرد
بولتون  جان  می گوید  ترامپ  دونالد 
سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور 

می خواهد با تمام دنیا بجنگد.
شبکه  با  گفت وگو  در  ترامپ  آقای 
ژوئن  یکشنبه2۳  روز  که  ان بی سی 
منتشر شد، درباره افزایش تنش میان 
که  کرد  اعالم  متحده  ایاالت  و  ایران 
وی به دنبال جنگ نیست و اوست که 

در این باره تصمیم آخر را می گیرد.
افزود : »من فکر می کنم  ترامپ  آقای 
آنها )ایران( می خواهند مذاکره کنند. 
می خواهند به توافق برسند. و توافق 

نمی کنم  فکر  است.  هسته ای  من، 
بپسندند.  را  فعلی شان  شرایط 

اقتصادشان قطعا ورشکسته است.«

می شود  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
وال استریت  ژوئن،  پنجم  روز  که 
جمهوری  رئیس  خشِم  از  ژورنال 
مشاور  به  نسبت  متحده،  ایاالت 
امنیت ملی کاخ سفید خبر داده بود. 
گفته  هم  پیش  روز  یک  ترامپ  آقای 
بود افرادی از هر دو طرف دارد و صرفا 

از بولتون مشاوره نمی گیرد.

سخنگوی جدید کاخ سفید

روابط عمومی  مدیر  گریشام،  استفانی 
آمریکا،  اول  بانوی  ترامپ،  مالنیا 
سندرز،  هاکوبی  سارا  جایگزین 
شد.  کاخ سفید  مستعفی  سخنگوی 
گذشته  سال  دو  در  که  سندرز  خانم 
با  ارتباطش  نحوه  علت  به  بارها 
قرار  انتقاد  مورد  آمریکا  رسانه های 
گرفته بود گفته بعد از استعفاء به نزد 
بازخواهد  آرکانزاس  در  خانواده اش 

گشت.
این خبر را روز سه شنبه )25 ژوئن - 
حساب  در  ترامپ  مالنیا  تیر(  چهارم 
و  کرد  علنی  خود  توییتر  رسمی 
استفانی  از  بهتر  به کسی  نوشت: »ما 

نتوانستیم فکر کنیم«.
دفتر  رئیس  معاون  که  گریشام  خانم 
مالنیا ترامپ هم هست از سال 20۱5 
و  بوده  ارتباط  در  ترامپ  خانواده  با 

به  کاخ سفید  به  آنها  ورود  از  پس 
مدافع سرسخت بانوی اول در ارتباط 
با رسانه ها بدل شده بود. سارا سندرز 
شایسته   انتخاب  را  گریشام  انتخاب 

ذکر کرد

المپیک،  و  جهان  قهرمان  عنوان  به 
نویسنده کتاب کودکان و چهره محبوب 
مجله ها، الکس مورگان، مهاجم تیم ملی 
از  بی همتا  ترکیبی  آمریکا  زنان  فوتبال 

استعداد و تجربه است.
این فوتبالیست 2۹ ساله بیشتر از ویرجیل 
ملی  تیم  و  لیورپول  )مدافع  فان دایک 
هلند(، باشگاه تاتنهام و پله در اینستاگرام 
فالوئر دارد. تعداد ۶ میلیون و ۳00 هزار 
اندازه  به  تقریبا  اینستاگرام  در  او  فالوئر 
افرادی است که حساب کاربری خانواده 

سلطنتی بریتانیا را دنبال می کنند.

مورگان که رهبری تیم ملی آمریکا برای 
به  را  جهانی  جام  در  عنوانش  از  دفاع 
از  بیشتر  اخیر  روزهای  در  دارد،  عهده 
سابق نگاه ها را به خود خیره کرده است. 
کیتلین ماری، خبرنگار و نویسنده کتابی 
در مورد تیم ملی زنان آمریکا به بی بی سی 
گفت: »او چهره این تیم و این ورزش در 
معدود  از  یکی  او  است.  متحده  ایاالت 
فوتبالیست هایی است که از ورزشی که 
جایگاهی  و  رفته  فراتر  می دهد،  انجام 
آورده  بدست  اصلی  فرهنگ جریان  در 

است.«  نقل از بی بی سی
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گشتی ردمیان کتابها

عصر مشروهط )ادبیات زندگی - ادبیات رمدم(

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

ادبیات دوره مشروطه ) دامنه زبانی 
این ادبیات را دقیقاً نمی توان  با ماه 
داد( شامل  آن بخش   نشان  وسال  
یک  از  که  است   فارسی  ادبیات 
واپسین  ی  دهه  سه  در  سوریشه 
واز  دارد  شاه  ناصرالدین  پادشاهی 
آن   عام  های  ویژگی   ، دیگر   سوی 
تقریباً در سالهای منجر به  کودتای 
۱2۹۹  ه.ش. وحتی درسالهای پس از 
آن درادبیات فارسی پدیدار  می شود. 
به دیگر سخن  این  ادبیاتی است مه 
تالش  همه  نظم(   وخواه  نثر  )خواه 
وکوشش مردم ایران  برای دست یابی  
نظام  از  قانون ورهایی   به حکومت  

استبدادی  درآن  باز تابیده است . 
اینگونه   ظهور  که  گفت   توان  می 
ادبیات  با دریافت  اندیشه » آزادی«  

به مفهوم  اروپایی آن  مقارن است .
درشعر  فراوانی  به  آزادی«    « واژه 
است   کاررفته  به  فارسی   کالسیک 
ودرباره ی آن  اشعار بسیار  می توان 
یافت  اما  معنی غربی » آزادی«  که به 
معنی  حکومت قانون و نظم اجتماعی  
استوار  بر برابری  است ، چیزی است  
که در نتیجه آشنایی با نظم اجتماعی  
استوار بر برابری  است ، چیزی است  
که در نتیجه  آشنایی با  مغرب زمین  
دراندیشه واحساسات  شاعران  واهل 

علم ایران  باز تابیده است .
ازروزگاران صفویان به بعد ، ایرانیان 
ی  اندیشه  وجود   با  ترقیخواه 
ورسم  وراه  اجتماعی  ونظم  اروپایی 
زندگانی مردم باختر  آشنایی اندکی 
داشتند . برخی افراد ازطریق هند  با 
شاید  آشناشدند.  زندگانی  اینگونه  
از جمله نخستین  کسانی که به این 
موضوع  توجه کرد  حزین الهیجی  
صفوی  عصر  اواخر  برجسته   شاعر 
به  خود   آثار  از   دریکی  وی   بود. 
انتظام حکومت ، راه ورسم زندگانی  
می  اشاره  آن   وامتیازات  اروپاییان  

کند ومی نویسد:

» شاید تنها  راه درست کردن  اوضاع 
ایران  ، سازمان دهی  کشور  به طرز 
غربیان  باشد.هم عنان بااو  واندکی 
بعد » عبدالطیف شوشتری « در کتاب  
تحفه العالم  اززندگی مردم انگلستان، 
نشان  که  آورد  می  مفصل  شرحی  
قانون  حمومت  با  وی  آشنایی  از  
بریتانیااست . او کتابش را  درآستانه 
روی کار آمدن  دودمان قاجار نوشت 
ودرهندوستان  منتشر کرد. بحث وی 
همه  وبرابری  فراماسونری   درمورد 
انگلیسی ها  دربرابر  قانون خواندنی 
است . انگلستان را که خود  به چشم 
دیده  به تفصیل شرح می دهد. اورا 
دانست   ایرانی  نخستین  توان   می 
که با دموکراسی  انگلستان  آشنایی 
بی میانجی داشته ، اطالعات خودرا  
توجه  معرض  ودر  نوشته  باره  دراین 

دیگران نهاده است .
درایران  اندیشه آزادی  اندک اندک  
ازراه هند  وروسیه وامپراتوری عثمانی  
)استانبولی(  ترکی   زبان  ازراه  یعنی 

رواج یافت .
شماری از پیشروان  آن عصر مانند  
میرزا فتحعلی خان آخوندزاده )فوت 
خان  ملکم  ومیرزا   ) ه.ق.   ۱2۹5
)۱۳2۶-۱2۴۹ ه.ق.(  درانتشار اندیشه 
تالش  کشور  دربیرون  آزادی  ی 
سیاستمدار   بعنوان  ملکم  کردند. 
بعنوان   فتحعلی  میرزا  اصالح طلب  
وسید  انقالبی   ومنتقدی  نویسنده  
بعنوان  آبادی   اسد  الدین   جمال 
واجتماعی   سیاسی  اندیشمندی  
که بر مذهب تکیه می کرد . هریک 
رواج  برای  را  راه  خود   ی  شیوه  به 
نو  واصول آزادی  هموار  اندیشه ی 
کردند. وطبیعی بود  که چندی بعد  
این اندیشه ها درشعر وادب فارسی 
)ادبیات به مفهوم خالقه ی آن  . نه 
باز  باشد(  به فارسی  نوشته ای که   ،
تابید.نمونه آن را درشعری که زندگی 
است  سروده ی احمد شاملو می توان 

دید:

شعری که زندگی است 

موضوِع شعِر شاعِر پیشین
از زندگی نبود.

در آسماِن خشِک خیالش، او
جز با شراب و یار نمی کرد گفت وگو.

او در خیال بود شب و روز
معشوقه  مضحِک  گیِس  داِم  در 

پای بند،
حال آن که دیگران

دستی به جاِم باده و دستی به زلِف یار
مستانه در زمیِن خدا نعره می زدند!

تا آنجا که می گوید:
امروز
شعر

حربه ِی خلق است
زیرا که شاعران

خود شاخه یی ز جنگِل خلق اند
نه یاسمین و سنبِل ُگلخانه ِی فالن.

بیگانه نیست
شاعِر امروز

با دردهاِی مشترِک خلق:

او با لباِن مردم
لبخند می زند،

درد و امیِد مردم را
با استخواِن خویش

پیوند می زند.

امروز
شاعر

باید لباِس خوب بپوشد
کفِش تمیِز واکس زده باید به پا کند،
آن گاه در شلوغ ترین نقطه هاِی شهر

موضوع و وزن و قافیه اش را، یکی یکی
با دقتی که خاِص خوِد اوست،

از بیِن عابراِن خیابان جدا کند:
هم شهرِی  بیایید،  من  همراِه  »ــ 

عزیز!
دنبالِتان سه روِز تمام است

دربه در
همه جا سرکشیده ام!«

»ــ دنباِل من؟
عجیب است!
آقا، مرا شما

دیگر  کِس  یک  جاِی  به  البد 
گرفته اید؟«

وسرانجام در بخش انتهایی شعری که 
زندگی است می خوانیم :

کیوان
سرود زندگی اش را

در خون سروده است
وارتان

غریِو زندگی اش را
در قالِب سکوت،

اما، اگرچه قافیه ی زندگی
در آن

غیِر ضربه ِی کشداِر مرگ  به  چیزی 
نیست،

در هر دو شعر
معنِی هر مرگ

زند گیست!

   دکتر همایون آرام - نیویورک

خواص ردمانی زیتون
) نظریات جدید ونوشته های  مذهبی یهود درباره زیتون(

میوه  درمانی  وخواص  غذایی  ارزش 
وبرگهای درخت زیتون  از چند هزارسال 
پیش  شناخته شده است . به باوربرخی  
اسراییل  سرزمین  زیتون  درخت   مبدأ 
است وسپس کشت آن درسایر کشورها 

مرسوم گردید.
دردوران باستان  زیتون  برای درمان ورم 
مفاصل وتحریک اشتها بکاربرده می شد. 
بارها به مخلوط  زیتون ، عسل وزرده تخم 
مرغ برای تسکین سرفه اشاره گردیده 

است .
درحال حاضر  زیتون یکی از مهم ترین  
ودارای  است  کشاورزی  های  فرآورده 
مصارف  گوناگون است . عالوه بر مصرف 
تهیه  برای  زیتون   روغن   ، خوراکی 
کرم   ، صابون   ، آرایشی  های  فرآورده 
پوستی وبرخی داروها بکاربرده می شود.

واز  است  ستبر   بسیار  زیتون   درخت 
ووسایل  مبلمان   تهیه  برای  آن   چوب 

تزئینی استفاده می شود.
درکتابهای مقدس یهود)تورات ، پیامبران 
ونوشته ها( بارها به زیتون  اشاره گردیده 
است .زیتون یکی از هفت ماده خوراکی 
برای   . است  اسرائیل  مشخص سرزمین 
اززیتون   پیدایش  درکتاب  بار  اولین 
درروایت طوفان نوح )پیدایش ۸:۱۱( نام 
برده شده است : نوح کبوتری راازدرون 
کشتی رها می کند. کبوتر بایک شاخه 
زیتون  دردهان  به کشتی باز میگردد.  
پایان   به  طوفان   که  یابد  درمی  نوح 
رسیده است . اکنون شاخه زیتون نماد  
صلح بین ملتها ، کامیابی و باروری است .

داود  و  شائول  مانند  اسرائیل  پادشاهان 
درآغاز سلطنت  توسط پیامبر  باروغن  

زیتون تدهین  می گردیدند.

)تدهین بمعنی مسح کردن یاروغن مالی 
کردن - مسیح بمعنی  مسح شده ( .

عالی  کیفیت   با  خالص  زیتون   روغن   
برای روشن کردن  چراغدان  هفت شاخه  
ناب  ساخته  از طالی  معبد مقدس  که 

شده بود  بکار میرفت .
حزقیال پیامبر  درکتاب خود چنین  ثبت 
کرده است: » درسواحل رودخانه  انواع 
درختان  میوه خواهد  روئید... میوه آنها  
بخش  شفا  وبرگهایشان  خوردن   برای 

خواهد بود)۴۷:۱2(
آیه دیگری از حزقیال  که شامل  دستور  
تهیه یک نان  مفید برای  سالمت بدن  

است ذکر می  گردد:
» گندم ، جو، لوبیا ، عدس ، ارزن وگندم 
سیاه  را بردار ودرظرفی مخلوط کن واز 
نان  این  بپز...)۴:۹(   نان  خود  برای  آن 
ها  پروتئین  دارای  طعم  وخوش  مغذی 
لیفی   ومواد  ها  ویتامین   ، معدنی  مواد   ،
فوائد   . است  بدن  سالمت  برای  مفید  
اثبات رسیده  به  لیفی  شفا بخش  مواد 
است . دریک بازنگری  2۴۳ پژوهش که  
درمجله  پزشکی  Lancetبچاپ رسیده 
اثرات سودمند  مواد لیفی  دراین بیماریها 
خطر  کاهش  است:  شده  داده  گزاترش 
بیماری  قلب وسکته ، بیماری قند  نوع 

دوم  وسرطان روده بزرگ .

 همچنین  ۱5 تا ۳0 درصد  کاهش درمرگ 
مختلف  مشاهده  های  بعلت  زود رس  

گردید.
پژوهش های جدید نوشته های حزقیال 
که  است  داده  ونشان  کرده  راتأیید 
عصاره برگ درخت زیتون  دارای اثرات  
فشار  کاهش  جمله  از  قوی   شفابخش 

خون  می باشد.
دریک پژوهش  به بیماران مبتال به فشار 
عصاره  گرم   میلی   ۱000 روزانه  خون  
از  پس  شد.  داده  زیتون  برگ  خالص 
فشارخون  برروی  آن  روزتأثیر   هفت 
سیستولیک ودیاستولیک آشکارگردید. 
وتری  کلسترول  میزان  برآن   افزون 
هفته   هشت  از  پس  خون  گلیسیدهای 

بطور چشم گیری کمترشد. 
دریک بررسی کنترل شده دیگر با تجویز  
۱000 میلی گرم  درروز عصاره برگ زیتون  
به بیماران مبتال به فشارخون  نتایج زیر  

بدست آمد:
فشارخون آنهایی که عصاره خالص برگ 
زیتون مصرف کرده بودند از ۱۴5/۹۱ که 
به  میشود  محسوب  فشارخون   ازدیاد 
 . یافت  کاهش   ۱۳۳/۸۶ طبیعی  میزان 
همچنین  میزان کلسترول  آنها ۱۶ درصد

کمتر گردید.
اثر کاهش کلسترول خون و پیشگیری 
ازحمله قلبی بامصرف روغن زیتون  امر 

شناخته شده ای است .
هزارنفر    2۶ روی  که  بررسی  دریک 
که  گردید   آشکار  شد   انجام  دریونان 
روغن  زیتون خطر  ابتال به سرطان  را ۹ 

درصد  کمتر می کند.
کنده  هالک   « به  فشارخون   بیماری 
مبتال  بیمار  زیرا  است  موسوم   » ساکت 
ناراحتی  احساس  مدتها  است   ممکن 
نکرده وعالئمی از بیماری  را نبیند. ازهر 
۳ نفر  بالغین آمریکایی ، یک نفر مبتال به 

فشارخون است .
عالوه بر پروتئین هاوموادلیفی ، زیتون 
سرشار ازآهن وویتامین C است ترکیب 
فعال  برگ آن  Oleuropein است که 
این   . است  قوی  های  ازضداکسیدان 
رگهای  وتنبساط  بازشدن  به  ترکیب 
 )NO( خونی  وبه تولید اکسید نیتریک
کمک می کند. همچنین درکم کردن اثر  ، 
آنزیمی که حمالت فشارخون را سبب می 

شود مؤثراست . 
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     دکتر سیمین ملک افضلی

آشنائی با طب سنتی ایران

ایرانیان موفق مهاجر
 سرجیو  مارکی وزیر  امور مهاجرت کانادا  
در مجلس ضیافتی گفته بود: کانادا  به 
تحصیل  کارآمد،   ِ انسانی  نیروی  لحاظ 
این  به  که  ایرانی  متخصص  و   ، کرده 
کشور آمده  واز جان ودل  در فعالیتهای 
همکاری  مردم   سایر  با  سازندگی  
وهماهنگی  می کنند بسی خرسند است .

وزیر مهاجرت  کانادا اظهار امیدواری کرده 
بود که اعضای جامعه جوان  وتازه نفس 
ایرانی  درکانادا  بیش از پیش  برمساعی 
خود درجهت تأمین  یک کانادای  آبادتر 

ومرفه تر و امن تر بیفزایند. 
سهم  آورده   باد  نعمت  ازاین  آمریکا  
بیشتری برده  وحال حاضر  فقط دوهزار  
متخصص وپزشک  واستاد دانشگاه ایرانی  
عضو  شورای ایرانی  حزب جمهوری خواه   
از  کثیری  جمعیت   هستند.  کشور  آن 
ایرانیان که در آمریکا  زندگی می کنند  
خدماتی  انجام می دهند  وبه جرأت می 
توان گفت که این گروه  یکی از افتخار 
آمیز ترین  اقلیتهایی هستند  که تا کنون  
سرمایه  اند.  کرده  مهاجرت  آمریکا  به 
داران  ، بانکداران ، مهندسین ، پزشکان ،

حرفه  وصاحبان   دادگستری   وکالی    
های دیگر  به همراه نسل  دومی ها  که 
بخصوص  سرمایه عظیم  وافتخار آمیزی  
هستند  دست به دست هم داده  قدرت 
عظیمی را  تشکیل می دهندکه می تواند  
به نفع جامعه  اقلیت ایرانی  مقیم آمریکا  

فعالیت های دامنه داری  را آغاز کند.

قتل  محمدشاه 
محمدشاه  درمرگ  قرارشد   که  روزی 
توسط  مخصوص   زهر   ، شود  تسریع 
اطباء انگلیسی که درایران به جاسوسی 
مشغول بودند تهیه شد  ودراختیار مهد 

علیا  همسر محمد شاه قرار گرفت .
این اطباء  از کوچکترین  جریان زندگی  
اطالع  شاه  محمد  داخلی   خانوادگی 
داشتند  بطوریکه هیچ حرکتی  نبود که 

از چشم  آنها مخفی بماند.
چندروز قبل از اینکه محمد شاه  فوت 
کند  ، انگلیسی ها  از مرگ قریب الوقوع  

او اطالع داشتند ومراتب را  جهت آماده 
شدن  ناصرالدین میرزا  برای حرکت به 
او رساندند بطوری که  به اطالع  تهران  
وقتی  خبر فوت  محمد شاه اعالم شد  

ترتیب تمام کارها  داده شده بود.

از جان ما چه می خواهید؟
ای  عده  دوم  الملل  بین  جنگ   بعداز 
ایرانی   نگاران  وخبر  نگاران   روزنامه  از 
ومطبوعات  اطالعات   اداره  ازطرف 
وزارت خارجه  انگلستان  برای مشاهده  
توضاع اجتماعی  وصنعتی انگلستان  به 
آن کشور دعوت شدند. در مصاحبه ای 
که  بین روزنامه نگاران  ایرانی  با مستر  
بوین  وزیر خارجه  انگلستان ورهبر حزب 
یکی  آمد  بعمل   Ernest Bevin کارگر 
از  بسیار شدید   لحن  با  از خبرنگاران  
دستگاه حاکمه ایران  وفسادها ودزدی ها  
وهرج ومرج  ها انتقاد نمود  وبعنوان اینکه  
دولت انگلستان  بانی تمام این خرابکاری 
ها درخاورمیانه  مخصوصاً درایران است  

با تأثر  شدید وزیر خارجه انگلستان را  

مخاطب قرارداد وگفت :
شما از جان  ما چه می خواهید؟ چرا نمی 
گذارید  مردم این کشور  روی آسایش 
ببینند؟  چرا نمی گذارید یک حکومت 
ملت  حال  به  دلسوز   وعالقمندو  ملی  
ایران  تشکیل گردد؟وچرا  هرروز  شکاف 
بین  حکومت وملت را  زیادتر می کنید؟  
راستی بگوئید از جان ما چه می خواهید؟ 
بوین  وزیر خارجه  انتظار دارید  مستر 
انگلستان  در جواب این خبر نگار  چه 

گفته باشد؟
قبل(  درستون  زیر  )تصویر  بوین  مستر 
وتندی  اعتراضات    این  تمام   درقبال 
وعصبانیت  خبر نگار با خونسردی  ویژه 
انگلیسی ها  بالبخند ملیح رجال  سیاسی  
آن کشور  با تمام سادگی  در جواب  همه 
این سؤاالت  مخصوصاً درجواب  این که 
از جان ما چه می خواهید فقط یک کلمه  
را سه بار تکرارکرد اُیل ، اُیل ، اُیل.  یعنی 
نفت ،نفت ، نفت .   بعداز مراجعت  هیئت 
در  مذاکرات  این   ایران  به  مطبوعاتی  
مطبوعات منعکس گردید  وجای تردید 
باقی نگذاشت  که نفت این  طالی سیاه  

برای ملت ایران  بالی بزرگی است .

ثریا اسفندیاری
ایران روز  اسفندیاری  ملکه سابق  ثریا 
بجهان  چشم  دراصفهان   ۱۳۱۱ تیر  اول 
گشود.اودرطول یک شب مانند سیندرال  
پس ازرسیدن به مقام  همسری  شاهزاده 
داستانها  صاحب  شیک ترین لباس ها ،  

وگران ترین جواهرات  می شود.
بخاطر ورود  عروس خانم کاخ سعد آباد  
نوسازی می شود. درپارک آن  چندین 
استخر کوچک وبزرگ  ساخته می شود  
وفواره های  الکتریکی  از 20 تا ۴0 متر  
الوان   با فشار  خارج وبا  نورهای  آب را 
شبها کاخ  رانورباران  می کنند. درماههای 
ششم وهفتم  وهشتم حقیقت تلخ  چهره 
زننده  وکریه خودرا نشان می دهد. ) نه ، 
نمی توان  صاحب ولیعهد شد.(  دختری 
که دلباخته  شیرینی ومربا بود  طعم تلخ 

سرنوشت را  چشید.  
کاشکی ازروز اول  در گلستان وجود

هرکه گل  می زد به سر  درپای دل خاری نداشت  
آنچه ازثریا درذهن ماست  شکوه یک ملکه 

یک زن ،  زندگی  افسانه ای در کاخ ها  
ومدتی تکیه بر مسند » ملکه ایران«  زدن 

است .

 اما اگر نگاهی  به درون واقعیت  وچشمی 
به  حقیقت باز کنیم  می بینیم که این 
فاخر  ظاهری    ، ها  آویزه  و  ها  پیرایه 
نیست   آن  دارند.خوشبختی  وپرشکوه 
سرشار   وثروت  زیبایی    ، مقام   با  که 
حتماً مترادف باشد. ثروت حقیقی  ثریا  
ومهربانی  تواضع   . بود  او  درشخصیت 
زیبایی  و  اروپایی   تربیت  با  را   شرقی 

استثنایی  باهم داشت .
در  او   . داشت  انگیزی  غم  زندگی  ثریا  
آستانه بیست سالگی  حسرت مادرشدن  
ویکی دوسال بعد  شوک 2۸ مرداد  سال 
مملکت   از  پادشاه   با  وعزیمت    ۱۳۳2
که   همسری  از  ایی  جد  بعد  وچندسال 
اورا صمیمانه دوست داشت .سپس سالها  
درغربت  وسردرگمی  وبعد که سعی کرد 
به  که  مرگ کسی   ، عاشق شود  دوباره 
، بود دریک سانحه هوایی  او دل بسته 

دلش  در  امیدرا  های   روزنه  آخرین   
خاموش کرد تا این که درروز سوم آبان 
۱۳۸0 برابر با 25 اکتبر 200۱ درسن ۶۹ 

سالگی  درپاریس درگذشت .
عنوان  نه  دیگر  که  بود  سالها  آنکه  با 
ملکه ایران را داشت و نه ستاره سینما 
ایرانی   هزار  از  بیش  مرگ  بهنگام   ، بود 
شرکت  یادبوداو  مجلس  در  وفرانسوی 
مراسم  در  نفر   500 از  کردند.بیش 
او  های  عکس  و  واثاثیه  اسباب  حراج  

حضوریافتند.
بدعهدی عمربین که گل درده روز

سربرزدوغنچه کردوبشگفت و بریخت
در  ثریا  ملکه  ومرگ  زندگی  درمورد  
شماره  های آینده بازهم مطالبی را برای 

شما خواهیم نوشت .

در ادامه بررسی شش اصل ضروری برای 
زندگانی سالم به بحث در مورد دفع مواد 

زائد وغیر ضروری می پردازیم :
آب و هوایی که در آن نفس می کشیم و 
دنیای اطراف اگر چه آلوده است اما برای 
راه  هم  آلودگی ها  آن  از  ماندن  امان  در 
ساده ای هست: تقویت طبیعت و سیستم 
دفاعی هوشمند بدن. این سیستم مواد 
زاید را اگر ناچیز باشد، به راحتی از طریق 
ادرار،  مانند  بدن  دفعی  سیستم های 
مدفوع، عرق، عادت ماهانه، اشک و سایر 
ترشحات بدن، از بدن خارج می کند. بنابر 
این مراقب باشید که این سیستم ها در 
بدن تان خوب و فعال باشند. در صورت 
و  ماهانه  عادت  قطع  یبوست،  وجود 
اختالل در هر مورد به بررسی علت آن 
روش  وکاربرد  مزاج  صالح  وباا  پرداخته 
های درمان طبیعی ، موجب حفظ سالمت 
و کارکرد صحیح دستگاههای دفعی بدن ،

 سالم بمانیم .
با  تغذیه  از  ناشی  زاید  مواد  همچنین 
ازطریق  وکبد  گوارش  دستگاه  کارکرد 
وجود  مدفوع  وهمچنین  و  دفع  صفرا 
عناصر غیر مفید در ادرار  و دفع آنها از 
وجود  نشانگر  ادراری  سیستم  طریق 
حفظ  در  بدن  دفعی  هوشمند  سیستم 
مواد  میزان دفع  است.  تعادل وسالمتی 
زاید در بدن فرد سالم از طرق ذکر شده 
و....ابزار  بو  و  رنگ  ظاهری   خصوصیات 
در  که  است  آزمایشی طب سنتی  های 
تشخیص علت ودرمان کمک خواهد کرد.
بدن  از  زاید  مواد  دفع  راههای  از  یکی 
استفراغ است استفراغ از ریشه فراغت 
می باشد و در طب به معنی آزاد و رها 
و  نامتعادل  مواد  دست  از  بدن  شدن 
دیگر  عبارت  به  باشد؛  می  غیرطبیعی 
استفراغ یعنی زدودن سموم و مواد زایدی 
که در هر یک از مراحل هضم و متابولیسم 
مواد غذایی ایجاد می شود. اگر فردی غذا 
اندازه کافی بخورد ولی دفع مدفوع،  به 
ادرار و یا تعریق کافی نداشته باشد دیر 
یا زود دچار مشکل خواهد شد؛ همچنین 
اگر فردی غذای کافی بخورد ولی بیش از 
اندازه دفع مدفوع، ادرار و یا تعریق داشته 
باشد و به عبارت دیگر استفراغ بیش از 
اندازه داشته باشد نیز دچار مشکل می 

شود.
استفراغ ها به دو دسته طبقه بندی می 

شوند:

گازهای  دفع  مانند  طبیعی:  استفراغ   *
مواد  برخی  تحلیل  ریه،  از طریق  سمی 
مدفوع،  ،دفع  تعریق  با  پوست  ازطریق 
عطسه،  ماهیانه،  عادت  ادرار،  دفع 
سکسکه، دفع باد، جمع شدن ترشحات 
از  شدن  بیدار  هنگام  چشم  گوشه  در 
خواب صبحگاهی، ترشحات واژن و دفع 
اندازه  به  باید  کدام  هر  موارد  این  منی. 
کاهش  و  افزایش  و  شود  انجام  متعادل 
هرکدام می تواند به بیماری منجر شود. 
وقتی  طبیعی  های  استفراغ  دیگر  نوع 
اتفاق می افتد که مواد زاید بیش از اندازه 
در بدن جمع شده است و بدن سعی می 
کند به طریقی این مواد زاید را دفع کند؛ 
مثل اسهال، خونریزی از بینی، سرفه، تب 
و آبریزش از بینی. در این نوع از استفراغ 
های طبیعی معموال عالیم خفیف و مدت 
این موارد بدن در  آن محدود است. در 
می  خود  تعادل  حفظ  برای  تالش  حال 
باشد و ضمن اینکه فرد و پزشک، گوش 
نکند،  بروز  تا مشکلی  زنگ هستند  به 
باید به قوای طبیعی بدن فرصت داد تا 
خودشان، مساله را حل و فصل کنند و 

دفاع طبیعی خود را انجام دهند.
* استفراغ ایجاد شده توسط پزشک: در 
این مورد پزشک متوجه می شود که مواد 
زاید و سموم در بدن ذخیره شده اند و 
قوای طبیعی بدن نتوانسته اند به اندازه 
کافی آنها را دفع نمایند و در اینجا طبیعت 
نیاز به کمک طبیب دارد. طبیب با ایجاد 

لینت مزاج )اسهال ( و قی )استفراغ( ،
حجامت،  فصد،  ادرار،  افزایش  تعریق،   
سونا و یا تدابیر روحی و روانی و تدابیر 
دیگر به یاری طبیعت می شتابد و به سیر 
طبیعی دفع مواد زاید و سموم کمک می 
کند . استفاده از گیاهان وداروهای طبیعی 
اساس  بر  واسهال  استفراغ  ایجاد  برای 
مزاج هر فرد انتخاب ، و تجویز میشود وبا 
این مکانیزم ها سعی در برگرداندن تعادل 
، ودر نهایت  مزاج  ودفع سموم میگردد 

سالمتی را باعث میشود .
ترین  خطر  وکم  ترین  اساسی  از  یکی 

روش های پازکسازی خون ، حجامت
می باشد که در ادامه بعلت نقش عمده ای 
که در سالمتی دارد به بررسی حجامت 
 واثرات آن در حفظ سالمتی می پردازیم.

تاثیر حجامت بر بدن:
وقتی سن ما باال می رود، مخصوصا بعد 
از سن چهل سالگی، سلول های بدن ما 

شروع به تخریب شدن می کنند، یعنی 
فرایند  این  می شود.  آغاز  سلولی  مرگ 
شامل کاهش عضالت بدن، چسبندگی و 
گرفتگی عروق و در نتیجه کاهش جریان 
نتیجه  ما  است.  بدن  اندام های  به  خون 
این تغییرات را به صورت کاهش قدرت 
و  عضالت  در  سفتی  احساس  عضالنی، 
مفاصل و نیز چروک و کدر شدن پوست 

تجربه می کنیم.
بدنی  تحرک  کمتر  که  وقتی  طرفی  از 
داشته باشیم و فعالیت بدنی مان را کاهش 
کمتر  هم  بافت ها  به  خونرسانی  دهیم، 
فرایند، مرگ سلولی  این  و  خواهد شد 
این سیکل  را تشدید خواهد کرد، پس 
معیوب همچنان ادامه پیدا می کند. قرار 
دادن لیوان های حجامت در مناطق خاص 
بدن کمک می کند که بدن برخی از این 
دادن  قرار  می کند.  وارونه  را  تاثیرات 
مکش  و  گرم، خالء  فضای  ایجاد  لیوان، 
نهایی بافت به داخل لیوان باعث افزایش 
بدن  از  خاصی  منطقه  به  خون  جریان 

می شود.
در این زمان، زدن تیغ و دفع مقداری از 
خون باعث افزایش جریان خون به ناحیه 
می شود. زمانی که جریان خون جدید به 
که  می کند  تالش  بدن  می رسد،  منطقه 
برای ترمیم عروق پاره شده، مویرگ های 
جدید بسازد و شبکه مویرگی را گسترش 
به همین خاطر است که حجامت  دهد، 
دارد.  بسیاری  فواید  بدن  برای سالمتی 
جدید  عروق  که  آنجایی  از  حقیقت  در 
دارند  رسانی  برای خون  باالیی  ظرفیت 
و اکسیژن رسانی و تغذیه بافت ها خیلی 
بهتر انجام می شود، پس فعالیت بهتری 

هم خواهند داشت.
عوارض جانبی حجامت

بدن  برای  عارضه ای  هیچگونه  حجامت 
ندارد، اما زنان باردار، افرادی که در دوران 
قاعدگی قرار دارند، افرادی که مشکالت 
انعقادی خون دارند و بیماران هیموفیلی 

باید از حجامت خودسر خودداری کنند.
با  تکیده  و  الغر  خون،  کم  که  افرادی 
سردی  غلبه  یا  هستند  خشک  بدن 
نظر  تحت  باید  حتماً  دارند  شدید 
حداکثر  انجام  کنند،  حجامت  پزشک 
دو بار حجامت در سال برای افراد سالم 
جهت پیشگیری و حفظ سالمتی توصیه 
می شود و حجامت های خاص درمانی باید 

تحت نظر پزشک صورت گیرد.

)تا  باال  به  از سن چهار ماهگی  حجامت 
قبل از فوت( قابل انجام است.

بهترین زمان برای انجام حجامت
از نظر ماه قمری، بهترین زمان، محدوده 
زمانی روزهای هفدهم تا بیست و هفتم 
جرز  مشابه  اثرات  )بعلت  است،  ماه  هر 
ومدی ماه بر مایعات بدن بخصوص خون (

نیز  اسفند  اواخر  در  حجامت  همچنین 
روزهای  بهترین  از  است.  شده  توصیه 
هفتم  حجامت،  انجام  جهت  دیگر  مهم 
و چهاردهم ماه حزیران رومی است. ماه 
حزیران، ماه نهم از ماه های رومی است 
که پس از ماه ایار است. در میان ماه های 
محاسبه  روز  سی  را  ماه  چهار  رومی 
می کنند که یکی از این چهار ماه حزیران 
است. بهترین زمان برای حجامت براساس 
روایات ماه رومی حزیران است. بهترین 
زمان حجامت از نظر فصل، فصل بهار و 

بعد از آن فصل پاییز است.
در  که  می شود  تاکید  حجامت  از  قبل 
مراکز معتبر حجامت انجام شود،که اصول 
بهداشتی و استرلیزاسیون رعایت شود . 

انجام  باشد، همچنین  نباید خالی  معده 
غذای  صرف  از  پس  بالفاصله  حجامت 
خسته  بدن  نمی شود.  توصیه  پرحجم 
نباشد، از فعالیت زیاد و ورزش سنگین، 
جماع  و  سونا  و  شنا  طوالنی،  استحمام 
مناسب  حد  در  بدن  مایعات  بپرهیزد، 
انار  عدد  یک  حجامت  از  قبل  باشد. 
میل شود، از حجامت در صبح زود و به 
خصوص قبل از صبحانه جدا پرهیز شود،

برای تسریع در از بین بردن جای زخمها، 
کمی به آن عسل چند گیاهی بمالید. تا ۱2 
ساعت بعد از حجامت از مصرف لبنیات 
بستنی،  پنیر،  کره،  خامه،  شیر،  مانند 
ماست، دوغ، کشک و نیز غذاهای ترش 
مزه خودداری کنید. مصرف عسل و انار 
شیرین بالفاصله بعد از حجامت توصیه 
می شود. صبح روز بعد از حجامت، محل 
حجامت را با آب خالی و بدون ماساژ و 

شامپو بشویید.
تفاوت حجامت با خون دادن

امری خداپسندانه،  اهداء خون  بی شک 
چرا  می رود،  بشمار  ایثارگرانه  و  انسانی 
که با اهدای آن جان انسان های نیازمند 
به خون را نجات داده ایم، اما قیاس بین 
و  درمانی  روش  یک  عنوان  به  حجامت 

پیشگیری و اهداء خون قیاسی منطقی 
بقیه درصفحه ۴۸
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       ردرپندنیلی    شعروزغ ل

منوچهر آتشی

ازرگداب اقیق کن
من آن رندم که می بازم  به لبخندی هزاران دل

به بازاری نیابی  این همه »کمیاب« و »ارزان« دل 
کن قایق  ازگرداب  و  بنشین  دالن   توبادریا 

که کوته می کند  پهنای  دریا را به توفان ، دل
مارا ی  بیشه  بودی  آورده  خیال  در  توخالی 

رمیدی ، تاچو آتش ،  شعله زد این ببر غران دل
دلی دارم نهنگ آسا، ولی  بیمار تشویشی است

که : چون رانَد براین  مانداب     ُخرد خیل غوکان ، دل
نشان بیدالن  هرگز مجوی ازگوشه ی عزلت

، دل از چابکسواران  ببین درسبقت  تماشارا 
بسوی مزرع مهتاب  رانَد گله ی شب را

بخون آهنگ راز آمیزش از کنج شبستان  دل
به بوی می دماغ خسته را ترکن به سرمستی

که خون خورد ازسبوی خود، به سوک هوشیاران دل
» چو گل هر خرده داری صرف عشرت -گفت ُکن - حافظ«

من این کردم ، نشد اما زخیل بختیاران ، دل

سهراب سپهری

واژه
من نمی دانم ،

که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است،
 کبوتر زیباست !

چرا درقفس هیچ کسی کرکس نیست؟
گل شبدر چه کم از الله ی قرمز دارد؟

چشمهارا باید شست ، جوردیگر باید دید
واژه هارا باید شست

واژه باید خوِد باد
واژه باید خوِد باران باشد

رضا خسروی

چهارراه امن وامان
من تمام ورزش هارا            احساس می کنم 

چراکه
در چهارراه بادها نشسته ام

با  دستانی خالی
وانتظاری نامعلوم

وچرا که 
تابرچهارراه نشسته ام

حادثه ای رخ نداده است
اینجا

 فقروخوشبختی
 باهم برخوردی ندارند

که مسیر ها همه 
یک طرفه است

نظام رفت وآمدرا
بیگانه ای برعهده دارد

منصوراوجی

           ماوجهان
- » باغ تاباغ کویری یکدست
رودتارود ،  نمی جاری نیست!

ماتماشاگر این اندوهیم،
ازچه باما سرغمخواری نیست؟«

- » ماخود از غم کوهیم !«

پرویز کریمی

رپسش
من درکدام سایه

بیاسایم؟
من درکدام شاخه 

سرودم را
آزاد    سردهم؟

حریت زمین را 
فریاد بردگان

تکذیب می کند

من برکدام شاخه
سرودم را

آزاد سردهم ؟
من در کدام سایه بیاسایم ؟

محمود کیانوش

اشارتی
خواهی که آفتاب شوی ، خاک خاک شو
از ُعجب من درآی و دراو  پاک پاک شو
دهد نمی  مستی  فرصت  شراب   ورد  
برخیزو خون به سـاغر خاموش تاک شو
آیینه وار  هرچه تو داری  سوای  دوست
از خود بتاب  و دردل  خود  تابناک  شو
بایک دو قطره  اشک ، اناالحق چه می زنی
دریای  خون   بیاور  و موج   هالک  شو
وقتی کـــه نیست همت پرواز با  عقاب
با سنگ پشت خاک نشین سر به الک شو
فتوای  درد عشق   گریبان چاک نیست 

فرهادشو ، شکافته سر ، سینه چاک شو
گربا خودی ، چه باک وچه    اندوه ، ای دریغ

اکنون که خود نئی  همه اندوه وباک شو
برآورد نو  گلی  کهنه  ستاک   گاهی 

ای کاغذین وکهنه خسک ، بی ستاک شو
دانی که پند تلخ به نادان نمی دهیم

خواهی که آفتاب شوی ، خاک خاک شو

موالنا جالل الدین بلخی

باخود ، بی خود
آن نَفسی که باخودی ، یار چو خار آیدت

وان نََفسی که بیخودی ، یار چه کار آیدت؟
آن نفسی که باخودی ، خودتو شکار پشه ای

وان نفسی که بیخودی ، پیل شکار آیدت
 آن نفسی که باخودی، بسته ی ابر غصه ای

وان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدت
آن نفسی که باخودی، یار کناره می کند

وان نفسی که بیخودی ، بالده ی یار آیدت
آن نفسی که باخودی، همچو خزان فسرده ای

 وان نفسی که بیخودی ، دی چو بهار آیدت
چمله ی بیقراریت از طلب قرار تست

آیدت قرار  که  تا   شو  بیقرار   طالب  
جمله ناگوار شت  از طلب گوارش است

آیدت گوار  زهر  ارکنی  گوارش  ترک 
جمله ی بیمرادیت از طلب مراد تسیت

آیدت نثار  همچو  مرادها   همه  ورنه 
 عاشق جور یارشو عاشق مهر یارنی

آیدت ر  زا عاشق  نازگر   نگار  تاکه 
خسررو شرق ، شمس دین ، ازتبریز چون رسد

عارآیدت -واهلل-  ها  وازستاره  ازمه 

عباس صادقی ) پدرام(

ـشچم بچرخان
درشب معجزه مستانه برقصانیمان شب شکن چشم بچرخان که بچرخانیمان        
شورچشمان به تماشای دگر آمده اند       دستی از غیب برآور که بشورانیمان
هله تا هلهله از اهل زمین برخیزد       دُهل آنگونه بزن تا یله گردانیمان
باش تا با سر توحید دگر برخیزیم      سربه تسلیم چو دادیم ، بمیرانیمان

جای خون آتش اگر ازرگمان موج زند        باش تارگ بزنی یاکه بسوزانیمان 
تابفریادرسد پیر شب و صبح جوان     هوبزن های بکش تابغزل خوانیمان
وزن سنگین غزل ، سّر سحوری دارد     وای اگر زعاقبت خویش بترسانیمان
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انزنین
                        قسمت چهاردهم

  از: ک - هومان

   بقیه :  نازنین

که  هرسال  روابط  این  خوشبختانه 
شاهد  را  آن  از  نیزبخشی  وتو  گذشت 
وصمیمانه  گرمتر  وهستی،  بودی 
ترشد،نازنین نیز جای ویژه ای درقلب 
مادارد،گذشته اززیبایی ورفتار موقرانه 
دلسوزی  اونوعی  به  وادبش،نسبت 
پس  ست  خودما  دختر  داریم،گویی 
حاج  به  ومادرت   من  مادرش  فوت  از 
کردیم  پیشنهاد  آقا  ودختر  آحسن 
احساسی  مسایل  خاطر  اگربه  که 
اوراندارند،ماآماده  نگهداری  آمادگی 
ایم که ازنازنین مانندفرزندان خودمان 
نگهداری کنیم،چراکه براین باوربودیم 
این  به  نسبت  پدرش  رفتارغیرانسانی 
به  نسبت  ویژه  به  بیگناه  ی  خانواده 
دخترشان گلبانو ازروی باورهای ُخرافه 
مثاًل بد شگون بودن قدم نوزاد، نسبت 
به او دل چرکین بوده باشند ونخواهند 
با  آنان  کنند،اما  نگهداری  بچه  ازاین 
نپذیرفتند  مارا  ازما،پیشنهاد  تشکر 
وگفتندچگونه می توانیم این جگرپاره 
مادرش رااز خودمان دور کنیم ودیدیم 
اعماق  در  پایه  چه  تا  نازنین  مهر  که 
جا  پدرومادربزرگش  وجان  جسم 
هستی  آن  توشاهد  که  است  گرفته 
جهت  ازهر  دختر  این  که  راستی  وبه 
بامسمایی  اسم  وچه  است  نازنین 
است،دلبستگی  گذاشته  براو  مادرت 
مادرت به نازنین همانگونه که می بینی 
گفته  است،اینهارا  خارج  توصیف  از 
هرگونه  از  راپیش  خودمان  نظر  تا  ام 
نسبت  گفتارم  از  نادرست  برداشت 
دانسته  آحسن  حاج  ی  خانواده  به  
که  آنچه  به  پردازم  می  ،حال  باشی 
بگویم  باید  دلسوز  پدر  یک  درمقام 
این است که من به ویژه مادرت اخیراً 
ونازنین  تو  روابط  که  ایم  شده  متوجه 
ودیدارهابیشتر  گذشته  ازمرزتدریس 
صرف گفتگوهای خارج از درس ومشق 
است؟ درست  ما  دریافت  میشود،آیا 

        گفتم:آری.
        گفت:باتوجه به هدف وذوق وشوقی 
ودریافت  تحصیل  ی  ادامه  برای  که 

ونیزباتوجه  داری  دانشگاه  دانشنامه 
به اینکه اوهنوز به سن قانونی ازدواج 
است  نرسیده  سالگی  شانزده  یعنی 
نداری  سال  هیجده  از  بیش  وتوهم 
،چه تدبیری اندیشیده اید،آیا درچنین 
اید  گرفته  داریدتصمیم  که  شرایطی 
باهم ازدواج کنید،اگر چنین است کی 

وچگونه!؟
        گفتم: من ونازنین در  شرایط کنونی  

ابداً درفکروصددازدواج نیستیم . 
که  را  ای  نکته  بنابراین  گفت:          
شوم  متذّکر  وباید  رسیده  تجربه  به 
ایام  وقرارهای  قول  که  است  این 
های  ُحباب  مانند  وجوانی  نوجوانی 
ندارد،نمونه  چندانی  دوام  آب  روی 
زمان  گذشت  با  که  داریم  زیادی  های 
حساب  آمدهای  وپیش  ازهم  ودوری 
وقول  وعیدها  و  وعده  نشده،این 
شکسته  درهم  وقرارهاوعهدوپیمانها، 
کمی  زمان  سال  پنج  است،چهار  شده 
کسی  است  ممکن  مّدت  نیست،دراین 
دیگرتوّجه ونظرهریک ازشمارا به سوی 
دختری  ی  خودبکشاند،تودلبسته 
برسرراه  دیگری  جوان  پسر  ویا  شوی 
به  را  جوان  واوآن  قراربگیرد  نازنین 
بینی  دهد،پیش  ترجیح  برتو  جهاتی 
است  گونه رخدادهااگرچه مشکل  این 
برای  که  است  افتاده  اتفاق  بارها  ولی 
هیچیک ازدو طرف درابتدا باورکردنی 
است  ممکن  صورتی  چنین  نبود،در 
اثرات بی وفایی وعهد شکنی روی قلب 
ورواِن آن دیگری زخم ژرف وغیرقابل 
باریک  بجای  کار  بگذاردوگاه  التیامی 
طرِف  که  است  شده  ودیده  بکشد 
به  وناامیدی دست  تأثر  ازشّدت  ناکام، 
را  خودُکشی زده ویا طرف عهد شکن 
را  مشاعرش  ویا  کرده  ساقط  ازهستی 
ازدست داده است ویاآنقدر پریشانحال 
ومغموم وگوشه گیر شده که رشته ی 
وبه صورت  بدررفته  از دستش  زندگی 
یک انسان عاطل وباطل،سربار دیگران 
رااز  ومادرت  من  که  است،آنچه  شده 
است  کرده  نگران  شما  هردوی  جهت 
اشاره  آنها  به  که  است  مسایل  همین 

کرده ام.
        اکنون که سخنانم به اینجا کشیده 

شد بگذار داستانی از خودم راازبرایت 
حاضر  درحال  که  بازگوکنم  صادقانه 
آگاهی  ازآن  ومادرت  من  بجز  کسی 
باشد،ولی  راهت  چراغ  ندارد،شاید 
به  داستان  شرح  از  پیش  میدانم  الزم 
تو اطمینان بدهم که من ومادرت بطور 
کمترین  نازنین  با  تو  باازدواج  کلی 
است  المثلی  نداریم،ضرب  مخالفتی 
معروف که میگویند«علف باید به دهان 
بُزی شیرین باشد«اما مسأله این است 
که باچه اطمینانی می توانید نسبت به 
از  پس  تان  امروزی  های  عهدوپیمان 
به  حال  کنید؟  تکیه  چندسال  گذشت 
داستانم گوش کن اگرچه برای مادرت 

شرح آن تکراری ومالل آور است.
سخنان  مادرم  هنگام  دراین          
قطع  خواهی  پوزش  رابا  پدرم 
شنیدنی  داستاِن  کردوگفت:تکراراین 
،امیدوارم  نامکّرراست  ،ازبرایم 
همانگونه که گفته اید چراغ راه هوتن  

باشد.
داد:آن  ادامه  چنین  پدرم          
می  را  ام  نوجوانی  دوران  که  زمان 
ابتدایی  مدارس  گذراندم،تعداد 
مردم  استقبال  عدم  خاطر  به  درایران 
نسبت به تحصیل فرزندان شان، بسیار 
تعداددبیرستانها،  به  بودتاچه رسد  کم 
سبک  به  نیز  ابتدایی  مدارس  واین 
مشروطه  برقراری  از  پس  امروزی 
مذهبی  خشکه  های   کارشکنی  با 
مشکالت   تحمل  با  وروحانیان  ها 
وکمبودهای بسیار در تهران  برپا شده 
بودوما در شهرمان تا چندسال پس از 
دبستان  مشروطه  رژیم  کارآمدن  روی 
نداشتیم، مکتب خانه  به سبک جدید 
ها  ُمال  ی  وسیله  به  که  داشتیم  هایی 
دبستان  جند  که  شد،بعدها  می  اداره 
بزرگ  شهرهای  برخی  در  ودبیرستان 
ازجمله شهر ما برپا شده بود استقبال 
نمی  دختران  تحصیل  برای  چندانی 
فارغ  بعدکسیکه  چندسالی  ،حتی  شد 
این  مثل  شد  می  دبیرستان  التحصیل 
بود که امروزه فارغ التحصیل دانشگاه 
شده باشد ،چرا که نه ضرورتی به ادامه 
به  دانشگاهی  ونه  میدیدند  تحصیل 
وجودداشت،درسال  امروزی  صورت 

دستور  به  بودکه   ۱۳0۷ وشاید   ۱۳0۶
فارغ  نفر  بودیکصد  مقّررشده  دولت 
سراسر  دبیرستانهای  التحصیل 
های  دررشته  تحصیل  کشوربرای 
وکشاورزی  وصنعت  پزشکی  گوناگون 
کشور  چند  دیگربه  های  ورشته 
اروپایی اعزام شوند وپس ازپایان دوره 
بازگشته  میهن  به  عالی  تحصیالت  ی 
کشور  وترقی  پیشرفت   برای  وازآنان 
تعدادفارغ  این  شود،ولی  گیری  بهره 
نشد!  حاصل  دیپلمه  التحصیل 
کارمندان ادارات اغلب یا سواد مکتبی 
ششم  ی  نامه  گواهی  ویا  داشتند 
نرفته  دبیرستان،یادم  یاسوم  ابتدایی 
ما  ابتدایی  دوم  آموزگارسال  که  است 
،شخصی به نام »ریحانی«بود که دارای 

گواهینامه ی ششم ابتدایی بود!
        چون یکدانه فرزند پدرم بودم وپس 
از مرگ دوفرزند ناکامش ازبرایش باقی 
داشت  دوستم  نهایت  وبی  بودم  مانده 
می خواست که سواد خواندن ونوشتن 
را داشته باشم تا در کار تجارت در کنار 
بتوانم  گذشتش  در  از  وپس  باشم  او 
آدم  گفت  می  ،او  دهم  ادامه  او  کار  به 
یک  که  است  کوری  مانند  سواد  بی 
وراهش  بگیرد  اورا  دست  باید  کسی 
کارت  باشی در  نداشته  ببرد،اگر سواد 
از  به راستی  بود، منهم  موفق نخواهی 
کار پدرم خوشم می آمد وطالب ادامۀ 
زمان  درآن  چون  رو  اوبودم،ازاین  راه 
شهرما  در  جدید  سبک  به  دبستانی 
مکتب  به  مرا  ،ابتدا  نداشت  وجود 
دوسال  یکی  از  پس  فرستاد،  خانه 
به  جدید  سبک  به  تقریبًا  ای  ،مدرسه 
تأسیس  شهرما  در  چندنفری  هّمت 
ادامۀ  برای  مرا  تأمل  بدون  وپدرم  شد 
تحصیل در آن مدرسه نام نویسی کرد 
مکتب  در  که  سوادی  به  توّجه  با  ومن 
آزمایش  یک  با  بودم  گرفته  یاد  خانه 
پذیرفته  چهارم  کالس  در  مختصر 
شدم وپس از دریافت کارنامه ی ششم 
در  دبیرستانی  تازگی  به  ابتدایی،چون 
شهر ما دایر شده بود ، درآن دبیرستان 
سّنم  که  وزمانی  کردم  نویسی  نام 
دبیرستان  ازآن  بیست رسید  تقریبًابه 
مرا  پدرم  ،آنگاه  شدم  التحصیل  فارغ 

در تجارتخانه اش به کار مشغول کردو 
ویژه  دلبستگی  کارتجارت  به  منهم 
باد  سرعت  به  وسال   داشتم،روزوماه 
کار  در  پدرم  ی  گفته  وبه  گذشت  می 
بودم  شده  نظروخبره  صاحب  تجارت 
وخوش  بالغ  جوان  حال  ودرهمین 
از  بسیاری  وتوّجۀ  بودم  برورویی شده 
وآشنایان  بستگان  بخِت  دم  دختران 
به سوی من جلب شده بود،بسیاری از 
دختران  وصلت  اشتیاق  هادر  خانواده 
پیشنهاد  وچندین  بودند  بامن  شان 
شده  من  به  ومادرم  پدر  ازطریق  نیز 
به خاطر  آنان   همه ی  درمیان  بود،اما 
زیباوخوش  خانم  دختر  به  دلبستگی 
فرش  درکارتجارت  پدرش  که  اندامی 
این  تمامی  ی  رّدبرسینه  بود،دست 

پیشنهادات می زدم.
        پدرم می گفت اگرچه من نسبت 
اما  ندارم  ایرادی  نظرتو  مورد  به دختر 
چون آب خانواده ی ما باخانواده ی آن 
نمی رود می ترسم  دختربه یک جوی 
وخوبی  روشن  ی  آینده  ازدواج  این 

نداشته باشد،ولی 
حرفهابدهکار  این  به  گوشم  من 
با  خواهم  نمی  که  من  گفتم  می  نبودو 
پدرم  کنم،اما  ازدواج  دختر  پدرومادر 
من  وباورهای  طرزفکر  میگفت،چون 
پدر  وباورهای  فکر  باطرز  ومادرت 
دارد،در  زیادی  دخترتفاوتهای  ومادر 
با  وآمد  رفت  از  ما  خودداری  نتیجه 
ازلطف  که  اززمانی  پس  خانواده  آن 
وحالوت روزهای نخستین ازدواج شما 
وبگومگوهایی  رنجش  سبب  گذشت 
خواهد  بجایی  کار  شدومآالً  خواهد 
رسیدکه مانتوانیم توو نوه ها ی مان را 
به بینیم، چه بهتر به دنبال دردسرهای 

بعدی نروی.
         پدر دختر مورد نظر وعالقه ی 
من بنام حاج آقاجواد فرشچی اشتیاق 
خودنشان  پیونداز  این  به  زیادی 
پدرم  ی  تجارتخانه  به  او  میداد،حتی 
آمدوصریحًا ازپدرم خواست تاباازدواج 
کند،درآن  موافقت  دخترش  با  من 
اتاق  واز  بودم  روزدرتجارتخانه 

مجاورسخنان آنان را می شنیدم.
محض  به  آفاجواد  حاج          
ازصندلیهایی  یکی  روی  نشستن 
قرارداشت  دربرابرمیزکارپدرم  که 
خان  عبدالوهاب  میرزا  گفت:جناب 
دبش  چای  استکان  بفرماییدیک  اول 
فرداعال بیاورندتامطلبی راباشمادرمیان 

بگذارم که البته خیراست.
که  چای  نوشیدن  اوضمن          
خوبی  رابه  کشیدنش  هورت  صدای 
ام  گفت:شنیده  پدرم  به  شنیدم  می 
دخترم«منیره«باآقاجالل  باازدواج 
امر  یک  اید،این  کرده  مخالفت  الدین 
است،یک  وخدایی  خیرودستورشرع 
بدون  ازاین  بیش  رانباید  جوان 
نمی  خوشش  گذاشت،خدا  سروهمسر 

آید،آقازاده ماشااهلل بیست سالش شده 
است.

زد  تجاُهل  به  خودرا  پدرم          
اند که  از کجا پی برده  وگفت:حاج آقا 
پسرم خواهان ازدواج با دخترشمااست 
مخالفت  بادخترتان  او  ازدواج  با  ومن 

کرده ام؟
میرزا  گفت:آقا  آقاجواد  حاج          
تشریف  خواب  خان،گویا  عبدالوهاب 
زده  خواب  به  را  خودتان  یا  دارید 
اید!پسر شما فقط مانده  پاشنه ی خانه 
دخترم  وصال  به  رسیدن  برای  مارا  ی 
از جا بکند،اگر هرکسی جز او که پسر 
برسرش  که  ،ازبالیی  بود  می  شماست 
ویا  میشد  العضو  ناقص  یا  آوردم  می 
بود،داستان  خفته  خاک  ی  درسینه 
موثقی  منبع  از  هم  شمارا  مخالفت 

شنیده ام.
مردمان  از  بعضی  گفت:  پدرم          
حاج  زنند،بهتربود  می  حرف  ربط  بی 
می  من  اززبان  را  درست  حرف  آقا 
کمترین  جالل  باازدواج  شنیدند،من 
چون  است  سهل  ندارم  مخالفتی 
ومادرش  من  باشد،  می  تنهافرزندم 
چه  اوهستیم،منتها  ازدواج  مشتاق 

وقت وباچه کسی؟
زمانی  چه  آقاجوادگفت:  حاج          
همسری  وچه  زمان  بهترازاین 

بهتراز«ُمنیره« دخترمن؟
        پدرم که ازبی پرده گویی ولحن 
جواد،آنهم  آقا  حاج  محترمانه  نا 
تربیت  آن  به  که  واخالقی  بافرهنگ 
نیز  را  بودودیگران  وخوگرفته  شده 
موظف  فرهنگی  چنان  رعایت  به 
اش  وبرعقیده  نیامد  میدید،خوشش 
خانواده  این  از  جستن  بردوری  مبنی 
بود،گفت:به  ترشده  وراسخ  تر  مصمم 
برای  مناسبی  زمان،زمان  این  نظرمن 
به  نخست  نیست،اوباید  جالل  ازدواج 
خدمت سربازی برود، خدمت وظیفه ی 
سربازی برای پسران جوان این مملکت 
بسیارالزم است،ضمنًا برای آگاهی تان 
بیست  هنوز  جالل  که  میکنم  عرض 

سالش نشده است. 
باشنیدن سخنان          حاج آقاجواد 
می  گفت:اشتباه  پوزخند  با  پدرم 
نمی  ما  بدرد  سربازی  کنید،خدمت 
ُقلدرخان  این  ُسرنای  به  خورد،شماهم 
قلدرخان  از  منظورش  که  دمید!؟  می 

رضاشاه بود.
کنایه  ی  متوجه  که  پدرم          
بودوبه  جوادشده  آقا  ومنظورحاج 
رضاشاه وکارهای اوبا نظر مثبت نگاه می 
کاردرکجااست؟                                                                                                                                      این  پرسید:عیب  کرد 

         
       گفت:جوانان مردم رادوسال دریک 
بسیارسخت  باشرایط  محدود  محل 
سرگردان  سربازخانه  بنام  وشاق 
کردن  کارشان  کاربی  واز  ومعطل 
مردم  که  سالها  نیست،مگرآن  ضرر 

شان  تاجوانان  اجباررانداشتند  این  ما 
بفرستند،مامملکت  سربازی  رابه 
تنها  آقاجالل  نداشتیم!؟وانگهی 
تواند  می  است  فرزندذکورخانواده 
شود،سپس  معاف  سربازی  خدمت  از 
درحالیکه از آهنگ صدایش معلوم بود 
که سخت عصبی است افزود:اینطور که 
پیش می رود دین ماراهم از ماخواهند 

گرفت.
آقا،اشتباه  گفت:حاج  پدرم          
سدها  طی  مارا  فرمایید،دین  می 
وویرانگر  وحشیانه  حمالت  با  سال 
بیگانه  اقوام  سایر  هاوترکهاو  مغول 
که  است  نتوانستندازمابگیرند،سهل 
ازدست  مادرآمدند،نگران  دین  به 
ما  میهن  مردم  وایمان  دین  رفتن 
نباشید،برخالف نظرشماآنچه که  پیش 
از آمدن این قلدر خان نداشتیم مملکت 
بود،  بود،راه  بود،مدرسه  بود،امنّیت 
ها جزدرسایه  نعمت  بودواین  بهداشت 
ی امنّیت حاصل نمی شودوامنّیت نیز به 
نیازدارد،کدام  وانتظامی  نظامی  نیروی 
این  دارای  که  دارید  سراغ  کشوررا 
چرا  نباشد،وانگهی  سازمانها  چنین 
اید  اید؟آمده  کشانده  اینجا  رابه  بحث 
با  پسرم  ازدواج  ی  درباره  را  تانظرم 
شرط  نظرمن  جویاشوید،اگر  دخترتان 
را  نظرم  کاراست،  این  انجام  اصلی 
کردم،درغیر  ابراز  تان  خدمت  آشکارا 
صحبت  باجالل  بفرمایید  اینصورت 
کنید،اگراودراین سن وسال وشرایطی 
هزینه  ی  ازعهده  تواند  می  دارد  که 
ومستقل  مشترک  زندگی  یک  ی 

برآید،من نظر مخالفی ندارم.
شما  گفت:چون  جواد  آقا  حاج          
شهرت  ودربازارصاحب  مردشریف 
بیش  خواهم  نمی  هستید  واعتبار 
رابگیرم  تان  شریف  وقت  این  از 
سربازی  خدمت  وازسودوزیان 
مارا  کنم،خداخودش  صحبت 
دهد  نجات  بزرگ  ُمصیبت  ازاین 
و.آخروعاقبت همه ی مارا به خیرکند.                                                                                                                                          

        پدرم برای اینکه حاج آقا جوادرا 
به ظاهر ازخودنرنجانده باشدگفت:سوء 
ی  خانواده  با  نشود،وصلت  تفاهم 
کسی  مااست،چه  برای  افتخاری  شما 
اگر  گفتم  که  بهترازشما،اماهمانگونه 
پیشنهادشماضرورت  درباره ی  نظرمن 
می  است،ترجیح  ازدواج  داردوشرط 
خدمت  به  نخست  جالل  که  دهم 
گواهینامه  دارای  برودوچون  سربازی 
به  باید  است  دبیرستان  دوره  پایان 
افسری  ی  ودردانشکده  برود  تهران 
ببیندوپس  آموزش  یکسال  مدت  به 
ازطی این دوره باید دریکی از پادگانها 
دوسال  درمجموع  که  کند  خدمت  نیز 
به  خواهدکشید،بنابراین  درازا  به 
به  اصرار  شماخواهدبودچنانچه  صالح 
بخت  ی  خانه  به  دخترتان  فرستادن 

ام صاحب جمال  دارید،اورا که شنیده 
وکمال است ویقینًا خواستگاران زیادی 
انتظار  چشم  دوسال  مدت  داردبه 
که  نیست  معلوم  نگذارید،وانگهی 
درگرو  دل  دوسال  مدت  دراین  جالل 

عشق زیبارویی دیگر نبندد.
        حاج آقاجوادگفت: بیش ازاین مزاحم 
شماآمده  نزد  بینید  می  شوم،اگر  نمی 
را  مسایلی  وُسّنت  ُعرف  وبرخالف  ام 
مطرح  ودخترم  آقاجالل  با  دررابطه 
از  که  است  ارادتی  خاطر  به  ام  کرده 
سالها پیش به شما وخانواده تان داشته 
ودارم وگرنه کدام انسان آبروداری می 
پیشقدم  دخترش  ازدواج  وبرای  آید 
ندارد،از  اشکالی  حال  هر  به  میشود!؟ 
ام،پدرید  نرنجیده  نیز  شما  حرفهای 
ام  توصیه  واختیاردارفرزندتان،فقط 
ی  درباره  کمی  که  است  این  شما  به 
یکهفته  تا  کنید،اگر  فکر  پیشنهاد من 
مثبت  پیشنهادم  به  نسبت  تان  پاسخ 
که  شوید  متذکر  جالل  آقا  نبود،به 
وبیش  بردارد  من  ازسردختر  دست 
بازی  اش  وخانواده  او  آبروی  با  این  از 
خواهش  دوستی  درعالم  نکند،ضمنًا 
میکنم گفتگوی امروز مارا نزد دیگران 

بازگونکنید.
به پیشنهادشما  بنا          پدرم گفت: 
کرد  خواهم  فکر  باره  دراین  بازهم 
ما  بین  که  آنچه  باشید  ومطمئن 
گذشته است زیر خاک مدفون خواهد 

شد.    
          اگرچه درآن شوروحالی که داشتم 
از سخنان حاج آقاجوادخوشحال شده 
موافق  پدرم  گیری  سخت  وبا  بودم  
این  به  پیش  ازسالها  ،ولی  نبودم 
سوهرگاه به آن روز وگفتگوی پدرم با 
حاج جواد می اندیشم براین باورم که 
ایکاش حاج آقاجوادباسخنان آنچنانی 
پدرم را برسرلج نمی کشاند،ازآنجا که 
به ُخلق وخوی پدرم بخوبی آشنابودم 
ادای  دیگری  نوع  به  توانست  می  او 
خیروصالح  خاطر  منظورکند،اوبه 
باتمهیدات  توانست  می  دخترش 
هوشمندانه وبا پختگی ونرمش موافقت 
پدرم راجلب کند وپدرم را که نسبت به 
اوبه هردلیل وجهت ذهنّیت مساعدی 
نداشت برسر صلح وسازش بیاورد، ویا 
اصوالً قضّیه ی من وُمنیره را نزد پدرم 
به  ومنیره  من  کرد،رفتار  نمی  مطرح 
بجزپدرومادرش  که کسی   نبود  نوعی 
بودم  ومطمئن  باشد  برده  ازآن  بویی 
مادرم  کمک  با  مناسب  درزمان  که 
جلب  را  پدرم  موافقت  توانستم  می 
کنم،چون پدرم ازمنیره بدش نمی آمد 
با  جواد  آقا  حاج  گفتگوی  نتیجه  اما   ،
نبود که من می خواستم  پدرم آنگونه 
آقاجواد  حاج  به  را  حق  روز  آن  من   ،

میدادم ودردل ازاو دفاع می کردم.
 دراینجا من ازروی دلبستگی 
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 نـظری رب زغلی از  دیوان 
                      قسمت دوم

هاي  پستي  ي  عرصه  به  نفس  نزوِل 
حیات مصروف جنبه هاي بهیمي وجود 
شود  ضمیري  و  ذهن  هاي  تاریکي  و 
و  شیطاني  هاِي  وسوسه  محبوس  که 

شهوتهاي نفساني گشته است.
ُکشت مرا به جان توحیله و داستان تو 

سیِل تو میکَشد مرا تا بکجام مي بري
که  است  معني  این  مفید  سوم  بیت 
 محسوسات اقلیم  که  درقلمرِوحیات 
تقّید از  خواهد  مي  روح  است،  مادي 

ماوراي  عالم  به  رها گردد.و  محسوسات 
آن راه جوید.ولي هر لحظه ذهن وضمیِر 
به  ایست.  تازه  ُخلِق  دستخوش  آدمي 
نحوي که گِویي با تغییِر پیاپِي سیرازعالِم 
بي صور به عالم صورت و بالعکس آدمي 

هر لحظه مرگ و رجعتي دم به دم دارد.
ازرحموت گشته اي، دررهبوت رفته اي

 تادِم مهر نشنوي، تا سوِي دوست ننگري
»رحموت«: مشتق از رحمت ، مصدر و به 
قولي اسم است که افاده معناي مصدري 

کند.و صیغه مبالغه در معناي
در  و»ت«  »و«    حرف  است.دو  رحمت 
است.  مبالغه  و  تاکید  نشانه  واژه  پایان 
)مهربانِي معناِي  »رحموت«  رو  این  از 

»رهبوت«مشتق  دهد.چنانکه   ) بسیار 
بسیار(باشد.  معناِي)ترس  به  بت  ره  از 
ي سائره  امثاِل  در  واژه  دو  این   کاربرد
من  خیٌر  لک  رهبوت  قبیِل)  از  عربي 
توبهتراست  براي  ترسانیدن  رحموت= 
و  شوي(  واقع  مهرباني  مورد  ازاینکه 
)رهبوت خیٌرِمن رحموت= ترساندن بهتر 
از مهرباني ( به ظاهر گفته ي کسي است، 
که او را به نرمي و خویشتنداري و مهر 
پاسخ  در  وي  و  اند،  فراخوانده  ورزیدن 
گفته: مردم بترسند وعیب جوئي کنند، 
بهترازآن باشد،که به بردباري بستایند و 

ناسزا گویند.
گرچه   : شود  مي  مستّفاد  بیت  این  از 
جان علوي که ازعالِم امرومجرد است،از 
جسم  ي  بازدارنده  ویژگیهاِي   وجوه
وجاِن حیواني بدور و مبّراست.وعرصه ي 
جوالن و نمود روِح قدسي به قدري وسیع 

وفسیح است، که هستي
الیتناهي را تنگ و تار مي یابد.وسیطره 
نفوذ و بروزتاثیرش نیزبه حدي است که 
جسم و جان آدمیزاده ریاضت کشیده ي

 جهد تعالي کرده، تسّرِي احکامش را مي 
پذیرد.و به واسطه ي اوصافي که ناشي از 
ر روح قدسي مي  این تسّري است،ُمَسخَّ

شود. و به تََبِع آن شهوات و خود خواهي 
ها اعم از آز وخشم و ترس و دیگر خوي 
هاي ناستوده زایل مي گردد .با این وصف 
است،  مفاسد  بروز  سرچشمه  که  نفس 
کامل  قدر  هر  آدمي  شود،  مي  موجب 
وتمام و شائِق نیل به مدارج عالیه روحي 
و دست یافتن بر اوصاف جاِن علوي باشد، 
به سبب پیوند روح به تن گرفتار شهوت 
و خشم وآز و ابراز و اعمال ترس گردد.از 
 خوف وترس تدبیر وترفند آنجا که ایجاد

فریبکاران است.
و داعِي بیم، بانِي تسلیِم به فریب ودشمني 
ستیزانه  دشمن  رهبوتي  خوي  است. 
رحموتي   خصلت بر  تعارض  و  درتقابل 
دوست پرورانه پیشي مي گیرد. وباني و 
باعث و عامل و آمر ترس از شنیدن پیام 
هاي  ه  جلو  به  توجه  و  رباني  بخشایش 
راحتي بخش رحمت الهي بازمي ماند.در 
عین حال بُعد دیگر سخن موالنا ناظر به 
بیاِن تفاوت دیدگاه عارف عاشقي است 
که از رشحات دریاي بیکران رحمت الهي 
رباني  فروِغ  و  فیض  فیاض  ي  چشمه  و 
نوِر جان بخش سرمدي  و  گرمِي حیات 
مي گیرد، ومتشرع زاهدي که به کشِش 
کمند خوف ،گرفتارآمده، آنرا بر خود و
معاشرانش مي پیچاند.از توجه به کرامت 

و لطف یزداني دور مي گردد.
مورد  بي  اینجا  در  نکته  این  ذکر  شاید 
موالنا  سخن  ویژگیهاي  از  نباشد،که 
خطاب به ُمخاَطِب مبهم است.و نحوه ي

ترکیب  و  سخن  اداي  ي  شیوه  و  بیان 
گونه  به  نظرش  مورد  مطالِب  اجزاي 
ایست،که اگر »نَفس« یا مخاطِب معیني

چون »َفتي« و مانند آنرا نیز مخاطب قرار 
دهد،باز کالِم وي جنبه ي خطاِب مبهِم 
عام دارد.و به قصد تنبیه وتحذیر عامه 

مردم بیان مي شود.
موالنا به این مخاطب مي گوید:

چون نفس انساني از تیرگِي بد پنداري و 
بد خواهي پاک شود، به حکم پیوستگي 
به عالم قدس، مهِر آدمیان در اوپدیدار 
مي گردد. و باتسري به مبداءکل به جائي 
مي رسد ، که ُمسَتغَرِق َجماِل خیِر محض 
مي شود. در انواِرتَجّلیات مهر جهانشموِل 
الهي فاني مي گردد. محبتي که حاصل 
هیچ  که  است،  کمالي  غایت  کند،  مي 

جایگاهي وراِي آن نیست.
خانمان جغد ویرانه است و بس

 نشنود اوصاف بغداد و طبس

 ایکه اندر چشمه ي شوراست جات
 تو چه داني شّط جیحون و فرات
دیوان شمس ، گنجور
گر سبکي کند دلم، خنده زني که هین بپر 
چونک بخود فرو روم،طعنه زني که لنگري
هاِي  وسوسه  ي  پدیده  متوجه  بیت 
وسواسِي  افکاِر  به  است.که  عارضي 
فاقد رفتار آشکار و وسواس هاي فکري 
مقرون به رفتار تقسیم مي شود.در جمع 
عبارتست از خطوِر تخیالت و تصاویر نا 
یا خاطِرآدمي  بر صفحه ضمیر  خواسته 
صور  تجّلِي  پِي  دارد.در  آیینه  حکم  که 
ادراکات حسي یا آثاِرمحرکات د روني بر 
خاطِر انسان، نخست به رغبت میل پدید 
مي آید. سپس منجر به فعل و در پایان 
اگر ناشي از انگیزش هاي نفساني باشد، 
 . شود  مي  پشیماني  تردیدو  به  مختوم 
واقع مي  اعمال   مبداء که  آنجا  از  خاطر 
گردد،هم بانِي خیربه شمار مي آید. و هم 
داعِي شّر وامور بد فرجام محسوب مي 
شود. خاطِر بانِي خیر را الهام نامیده اند. 
اند.  به خاطِر داعِي شّر وسواس گفته  و 
وسبِب خاطِر نیک را مَلک و عامِل خاطِر 

بد را شیطان پنداشته اند.
برخي از عرفا خاطر را چهار بخش کرده اند:
 ا- خاطر رباني که به علمي گویند که حق 

تعالي بي واسطه در دِل سالک اندازد. 
2- خاطر مَلکي که موجب اطاعت و دوري 
از گناه شود. و آنرا الهام گویند. ۳- خاطِر 
آني  حّظ  ُمشوِق  که  یاوسواس  نفساني 
وخواهاِن کسب فیض و جلِب مراد فوري 
است. و در فرهنگ عرفاني آنرا »هاجس« 

وجمعش را »هواجس« نام نهاده اند. 
و  ها  بدي   باعث که  شیطاني  خاطِر   -۴
بروِز گناهان مي شود.وخاطِرالعدونیزنام

است.)۳۹۸()هجویري،لنینگراد،  گرفته 
ص: 502 -)فروزانفر ۱۳۸2 ج ۱، د ۱،ص: 

۳۹۷
خنده کنم تو گوییم:چون سِر پخته خنده زن
 گریه کنم تو گوییم:چون بِن کوزه میگري 
تُرک توئي،زهندوان چهرهء تُرک کم طلب
 زانک نداد هند ۱ را صورت تُرک 2،تنگري ۳
 خنده نصیِب ماه شد، گریه نصیِب ابر شد

تابِش زر جعفري ۴  را   بخت بداد خاک 
ُحسن ز دلبران طلب،درد ز عاشقان طلب 

چهرهءزرد جوزمن وزرِخ خویش احمري
پیش از آنکه به توضیح و تشریح ابیات 
برخي   . شود  پرداخته  باال  ي  چهارگانه 
ذکر با  متن  در  مندرج  هاي  واژه  از 

نمونه هاي مستعمل در سروده هاي دیگر 
شاعران بررسي مي گردد.

صفت  است.که  هندو  مخفف  هند:   ۱-
دهد. هند  اهل  معني  و  باشد.  نسبي 

)دهخدا(
سعدي از پرده ي عشاق چه خوش مینالد 
ام تو  که هندوي  برانداز  پرده  من   ترک
سعدي، به نقل از لغت نامه دهخدا

-2 ترک: نام طایفه ایست،در ترکستان 
که تاتار ومغول و سایر اتراک از آن طایفه 

اند.و زبان ایشان معین است.
نقیض  آنندراج(  آرا-  انجمن  )فرهنگ 
تازیک طایفه بزرگي از طوائف انساني را 
گویند.)ناظم االطباء( به نقل از لغت نامه 

دهخدا
آن کیست کاندررفتنش صبرازدِل ما میبرد

 تُرک ازخراسان آمده است ازپارس یغما 
میبرد

سعدي،به نقل از لغت نامه دهخدا
-۳ تَنَگري: به فتخ ت و گ،خداي تعالي 
و تقدس)آنندراج( در زبان ترکي ناِم حق 

تعالي است.)غیاث اللغات(
نایِب تنگري توئي کرده به تیِغ هندوئي 
سنقِر کفر پیشه را سن سِن گوِي تنگري
خاقاني، همان

خسرِو ذوالجاللتین از ملکي و سلطنت 
وتنگري یلواج  از  الخالفتین  مستحق 
خاقاني، همان

-۴ زِر جعفري:زِر خالص که جعفر برمکي 
سکه زدن آن فرمود.) فرهنگ رشیدي(

گر همه زر جعفري دارم
 مرد بي توشه برنگیرد کام
خاقاني، همان

ایکه در روتان نشاِن مهتریست
 فّرتان خوشترز زر جعفریست
مولوي، همان

که  ایست  غریبانه   تضاد سر  بر  سخن 
مي  پدید  درضمیِرآدمي  حس  دنیاي 
انتظارات و  وتمایالت  ها  آرزو  آورد.و 
در  بشر  نوِع  که  مقدوراتي  از  خارج 
کند.یا  مي  احساس  خویش  خویشتِن 

توسط همنو عان به او تحمیل میشود .
از  بدور  ِجِبّلِي  هاي  ناتواني  از  وسدي 
آن  با  تقابل  در  را  وجودي   ممکنات

انتظارات ظاهر مي سازد.نشان مي دهد،
داوري  او  داشته  چشم  این  حد  چه  تا   
سطحِي   دید تابِع  که  پیامدش  هاي 
ظاهِرنگرماست، نابجا و نا درست وگمراه 
ژرفاي  از  درونیکه  ي  است.نغمه  کننده 

را  بشر  ناتوانِي  و  نقص  آید.و  مي  وجود 
فرا یاد مي آورد. همان آوایي که به گوش 
در  باید  کس  است.وهر  شنیدني  جان 
که  گوشي  دریابد.وبا  خود  وجود  ژرفاِي 
است شنیده  اصوات  وسیله ي شنوایي 
نمي شود . موالنا که بیشترجهت رعایت 
درک عامه از نقل وتمثیل مدد مي جوید، 
با شواهد مثالي که  در تلو ابیات باال به کار 
برده است، به مخاطب مي گوید،خواست 
ها باید در حد توانایي ها باشد. و بر حسب
سنخیت ها و مقدورات و ممکنات افراد 

مطالبه شود.
موجودات عالِم هستي بر حسِب استعداد 
شده،  نهاده  آنها  عهده  بر  که  نقشي  و 
باید  انتظارات  رو  این  اند.از  آمده  پدید 
در حد میسورات و میسرات و متناسب 
با استعدادهاِي َخلقِي آنها باشد. هنگامي 
که »تنگري« که عنواِن پروردگاِر تبارک 
را  است.ترکان  ترکي  زباني  به  تعالي  و 
هاي  ویژگي  و  چهره  و  پوست  رنگ  با 
متفاوتي با هندیان مي آفریند. نمي توان 
انتظار داشت چهره و شکل و رنگ پوست 
ترک و هندو مانند هم باشد.چنانکه ماه 
و ابر و زمین و خورشید نیز منبع فیض 
متفاوت اند.و امکان تغییر وتبدیل و اضافه 

وکسر نقش شان منتفي است.
منکر   موالنا: حجت گفته  به  که  آنجا  از 
همین آمد که من / غیر این ظاهر نمي بینم 
وطن/هیچ نندیشد که هر جاظاهریست/

آن ز حکمتهاِي پنهان مخبریست،
برخي حصوِل توفیق در مجاهده با نفس 
را هم نا ممکن پنداشته اند.به اعتبار آنکه 
و  هستي  عمده  ارکان  از  وشهوت  میل 
وتقّیُدش  .سرکوب  است  آدمي  حیات 
غیر  ، طبیعت و مآالً  را برخالف ماهّیت 
کرده  تلقي  ثمر  بي  کوششي  و  عملي 
عرفا،  از  دیگر  گروهي  و  موالنا  ولي  اند. 
 میان ویژگیهاِي غیراختیاري از نوِع رنگ
پوست و قد و شکل و شمایل که به نحو 
کامل در خلقت ظاهر مي شود، و آنچه 
بنیادي  ي  جنبه  که  وخوي  ُخلق  مانند 
اکمال و اتمام ندارد.تفاوت قائل گشته اند. 
به لحاظ جنبه ي اختیاري ناقصش تزکیه

دشواري  و  سختیها  رغم  علي  را  نفس 
هاِي بسیار، امکان پذیر دانسته اند. ولي 
نه به مدد غلبه ي هوش وعقل عادي) که 
از جوهر مجرد واجد کماالت مورد  غیر 
نظر حکماست(ودرتقابل با غلبه ي هوي 
و هوس از کار باز مانده تسلیم هوا هاي

 نفساني مي شود. بلکه به فیض و کرِم 
و  رباني  ي  شامخه   توفیقات و  الهي 
مستلزِم   وارادت راهبرکامل  پشتیباني 
اطاعت و فرمانبري محض از او،همان که 
موالنا در بیت دهم و یازدهم غزل خطاب 
مي  نیست  تبریزي  جزشمس  اوکه  به 

گوید:
من چوکمینه بنده ام خاک شوم ستم کشم
تو ملکي و زیبدت سرکشي وستمگري

مست وخوشم کن آنگهي رقص وخوشي 
طلب زمن

در دهنم بنه شکر چون ترشي نمیخوري
دیگ تواَم خوشي دهم چونک اباي خوش پزي
برآوري ترشي  هم  زمن  پزي  ترشي  ور 
وتاکید موَکد بر بیعت ولَوِي مرید با مراد 
که از سر تسلیم َقدم در راه سیر وسلوک 
عارفانه مي گذارد. و متعهد مي شود،هر 
وظیفه اي که مراد بر عهده اش نهد، خواه 
اش  عالقه  با  ومنطبق  سرشت  موافق 
باشد، وخواه مخالف باخواستش بپذیرد. 
بي آنکه مخالفت و یا کراهتي در ظاهر 
یا باطن ابراز کند. تا در دیگ تربیتي که 
مراد بار نهاده پخته شود.وازبرکت دِم گرم 
و روشنگرش، دروني نور آگین و تابناک 

یابد.
دیو شود فرشته اي چون نگري درو تو خوش
اي پرییي که از رخت بوي نمي برد پري
پَري: مونث جن، که به صورت زني زیبا 
موجودي  معین(  شده)فرهنگ  تصور 
زیباونیکوکارونامرئي که  و بسیار  لطیف 
گاه خود را نشان دهد.وبا جمالش انسان را 
فریفته ي خود کند.) فرهنگ عوام (حکما 
و فیلسوفان و از جمله ابن سینا بوجود 
پري معتقد نبوده اند و آنرا آفریده اوهام 
مردِم سست اندیش مي دانسته اند .ولي 
زبان  عربي  وادباي  مذهب  وعلماء  عاّمه 
معتقد بوجود پري بوده اند.و گاهي نامهاي 
قبائل جّن ونسب بعضي از افراد راپشت 
درپشت نقل کرده اند.وادبااشعارپریان را 
روایت نموده اند)فروزانفر ۱۳۸2 ج ۳، د: 

اول،ص: ۷۸۹(
وتاثر  تاثیر  که  نخستین  مصراِع  معنِي 
رفتار هاي متقابل و انعکاِس موثِر احواِل 
مي  رابیان  ادراک  چگونگي  در  ُمدِرک 
کند، برگرفته از مضموِن حدیث المومُن 

مرآة المومن است.
مومنان آیینه ي همدیگرند

 این خبر مي از پیمبر آورند
دفتر اول مثنوي، گنجور
به  ناظر  که  بیت سیزدهم  دوِم  ومصراع 
تعّلق لطیفه وجود آدمي به عوالم قدسي 
ماوراء حّسي است. لزوم پیروي ازجنبه 
هاي فرشته خویي وجود را در تعامالت 

قلمرو حیات حّسي یادآوري مي کند.
ابیات زیر از داستان پیِرچنگي در دفتر 
اول مثنوي در همین معني و موید تاویل 

مورد نظراست.
انبیا را در درون هم نَغمهاست

طالبان را زآن حیات بي بهاست
نَشَنود آن نَغمها را گوِش حس

کز ستمها گوش حس باشد نَِجس
نَشَنود نَغمه ي پري را آدمي

کو بود زاَسراِر پریان اَعجمي
گرچه هم نَغمه ي پري زین عالَمست

نَغمه ي دل برتر از هر دو دَمست
که پري و آدمي زنداني اند

هر دو در زنداِن این ناداني اند
دفتر اول مثنوي، گنجور
موالنا دید ظاهر را فرِع دید باطن مي داند. 
مي گوید نباید در داوري هایمان شتابزده 
باشیم. شاید آن بدي را که به فرد دیگري 

نسبت مي دهیم ناشي از خود ما باشد. 
این موضوع را موالنا بارها در مثنو ي و 
دیوان شمس و فیه ما فیه تکرار مي کند.

ابیات زیر از آن موارد است:
اي بسا ظلمي که بیني در کسان

 خوي تو باشد دریشان اي فالن
اندریشان تافته هستِي تو

 از نفاق و ظلم و بد مستِي تو
چون بقعِر خوِي خود اندررسي

 پس بداني کز تو بود آن ناکسي
دیواِن شمس، گنجور

موالنا همین اندیشه را در مثنوي چنین به 
سلک نظم مي کشد:

آن یکي در چشِم تو باشد چو مار
 هم وي اندر چشِم آن دیگر نگار

زآنک درچشمت خیاِل کفِراوست
 وآن خیاِل مومني درچشِم دوست

یوسف اندرچشم اخوان چون ستور
 هم وي اندر چشِم یعقوبي چو نور

از خیاِل بد مر او را زشت دید
 چشِم فرع و چشِم اصلي نا پدید

چشِم ظاهر سایِه ِي آن چشم دان 
هرچه آن بیند بگردد این بدان
دفتر دوم مثنوي، گنجور
در بیان تاثیِر احواِل ُمدِرک در نحوه ي 

ادراک موالنا مي گوید:
به همان سان که زشتي و زیبایي جلوه 
گر در آیینه ، بازتاِب صورتیست که در 
آن آیینه مي نگرد دیدِن زشتي وزیبایي 
و خوبي و بدي دیگران نیزجلوه ِي خوِي 
کسي است که از چکونگِي حاالت ستوده 

یا نا ستوده دیگران سخن مي گوید.
پیش چشمت داشتي شیشه کبود

 زآن سبب عالم کبودت مي نمود
دفتر اول مثنوي، گنجور
که شیشه ، ثمثیلي است از قوه ي مدرکه 
و کبودي ، نمادي است از احواالت  نفساني 
و ویژگیهاِي ُمدِرک که درچگونگِي ادراک 

تاثیر دارد.
این تمثیل را باز بدینگونه مي آورد:

آبگینه زرد چون سازي نقاب
زرد بیني جمله نور آفتاب
همان

در بیت چهاردهم غزل:
ِسحر چرا حرام شد زانک بعهد حسِن تو

حیف بود که هر خسي الف زند ز ساحري
جادوي  معني  به  و  عربي  مصدر  ِسحر: 
اللغات(  غیاث  است)  فریفتن  و  کردن 
دلجوئي کردن و ربودن عقل کسي بگفتار 
یا به نگاه) اقرب الموارد( به نقل از لغت 

نامه دهخدا
از سحر و ساحر در قرآن مجید در آیه 
هاي زیر سخن به میان آمده درکل عملي 

نکوهیده تلقي شده است:
ا: سوره البقره آیه ۱02» و آنان )یهودیان( 
از آنچه شیطان ها در دوره ي سلیمان 
و  کردند.  پیروي  خواندند،  مي  مردم  بر 
الشیطان  ام  نشد.  گزکافر  هر  سلیمان 
را  سحر  مردم  به  و  ورزیدند  کفر  ها 

آموختند.و)یهود(ازآنچه بر دوفرشته ي

نازل  ماروت  و  هاروت  بابل  سرزمین   
دو  آن  حالیکه  کردند.در  شد،پیروي 
فرشته به کسي چیزي یاد نمي دادند.مگر 
اینکه مي گفتند ) کار ما براي آزمایش 
از  )یهود(  آنان  ولي  است.کافرنشوید( 
آن دوفرشته،چیز هایي مي آموختند که 
بتوانند با آن بین مرد و همسرش جدائي 
اندازند. اما نمي دانند که هیچ کس نمي 
تواند بدون اجازه ي خدا به کسي زیان 
برساند. آنان چیزهائي مي آموختند که 
به ضررشان بود و نفعي نمي بردند،و حتمًا 
خریدارچنین  هرکس  که  دانستند  مي 
بهره خواهد  باشد در آخرت بي  کاالیي 
خودشان  جان  بهاي  به  آنان  و  ماند. 

بدترین کاال را خریده اند ، اگربدانند.«
2:سوره طه آیه ۶۳ و ۶۶ و ۶۹ و ۷0 و ۷۱ 

و ۷۳: آیه ي ۶۳
)موسي  نفر  دو  این  گفتند:  فرعونیان   «
و هارون( ساحرهستند و مي خواهند با 
سحرشان شما مردم را ازسرزمین خود 
بیرون کرده و راه و روش نیکوي شما را 

)دراطاعت از فرعون( نابود سازند.«
اول  گفت:)شما  »موسي   :۶۶ ي  آیه   
بیفکنید( در آن هنگام، طناب ها و عصا 
هاي آنان براثر سحرشان چنان به نظر مي 

رسیدکه حرکت مي کنند«
خیَفًۀ  نَفِسه  في   َفاَوَجس  :  ۶۷ ي  آیه 
موسي »موسي در دلش ترسي احساس 

کرد، ) که مبادا مردم گمراه شوند(«
آیه ي ۶۸ : ُقلنا ال تََخف انَّک اَنت االَعلي 
»ما گفتیم نترس، زیرا تو غلبه و پیروزي 

خواهي یافت«
آیه ي ۶۹ : » وآنچه را در دست راست 
داري بیفکن تا بساط سحرو ساحري آنان 
را ببلعد. زیرا کار آنها حیله وسحري بیش 
نیست. و ساحر هر جا برود پیروز نخواهد 

شد.«
آیه ي ۷0 :» موسي عصایش را افکند که 
مار بزرگي شد و آنچه را ساحران افکنده 
بودند،بلعید.)با دیدن این صحنه( ساحران 
به سجده افتادند و گفتند: ما به خداي 

هارون و موسي ایمان آوردیم«
آیه ي ۷۱ : »)فرعون گفت(: چرا پیش از 
آنکه به شما اجازه بدهم،به موسي ایمان 
آوردید؟ معلوم شد که او بزرگ شماست 
که به شما سحر آموخته است. به یقین 
که من دست ها و پاهایتان را بر خالف 
یکدیگر قطع مي کنم. وبر تنه ي درختان 
خواهید  شما  و  آویزم  مي  دار  به  خرما 
دانست که عذاب )من و موسي ( کدامش 

سخت تر وپاینده تر است«
آیه ي ۷۳ :»)ساحران گفتند(: ما به خداي 
ما  از خطا هاي  تا  ایمان آوردیم  خویش 
درگذرد، و آنچه را از سحر بر) ما تحمیل 
کردي ببخشد و خداوند بهتر و پایدارتر 

است«.)قرآن مجید،پیام بهاران، ۱۳۸5(

ادامه دارد

پس از این مقدمه روشن مي شود، موالنا در انشاد بیت چهاردهم ملهم از آیات سوره طه است .وبیت اشارت دارد،
به انسان کامل منزه از اوصاف جسم وجاِن فرودین، یعني امین وحي که از سرچشمه ي جان علوي به مقاِم

معرفت نائل آمده،از آنجا که دلش ناظر به حق و گفتارش منبعث از الهام مي باشد، و صاحب نفِس پاک است،
نیازمند به اسباِب سراِب خارجي نیست. همو که در مداِر فکري و منظومه ي بینشي موالنا مظهر اَتم اَکملَش درِج
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مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

گپی با »غم مخور« های گرامی

درود بر غم مخور ازراه دور
ای دل ما از تو  پراز شوق وشور

ای تورفیق سفرو راه ما
همره روشندل  و آگاه ما

نشر چنین صفحه دراین چندسال
بود درآغاز  چو خواب وخیال

حال دگر نوبت خواننده شد
شوق بسی خنده دراو زنده شد

نامه دی نامه زهر جا رسید
قطره ی مشتاق  به دریا رسید

جمله ی یاران  قدیم وندیم
صاحب اندیشه وذوق سلیم

بازشما مردم و تشویق ها
 راهنمون گشتن و تدقیق ها

حضرت خواننده  ، دراین رهگذار
هست فقط  خنده ی ما آشکار 

نیست کسی ازغم ما باخبر
رنج وگرفتاری وخون جگر

مشکل ما گرکه دوچندان بود
این همه با مهر تو آسان بود
» شاعر ناشی«

تقاضا ازامام

میره  میشه  نصیبش  سعادت  غضنفر  
خدمت رهبر.

شما  دارم.   تقاضا  یک  آقا  غضنفر: 
سیدین . دعاتون مستجاب میشه دعا 

کنید شاه برگرده !!
 

همینو کم داشتیم

ازیه بچه میپرسن توخونتون  چی کم 
دارین ؟ بچه میگه : هیچی. میپرسن :

 چطور؟ بچه میگه :  دیروز خواهرم به 
حامله  همسایه  ازپسر   : گفت  مامانم 
شده ام .  مامانم گفت  فقط همینو کم 

داشتیم .!!

انتخابات

فرازآمد ازری سوی ملک توس
یکی مردکی ، ِکش یک ارزن نبود

برای بزرگیش ، سرمایه ای 
به غیراز یکی نامورزن نبود

زن اورا به برگ ونوایی  رساند
به گیتی ازاین خوبتر  زن نبود

زمشهد نماینده شد ، گرچه هیچ 
شناسای آن بوم وبرزن نبود

همانا زن اورا نماینده کرد
نمیشد نماینده  گر زن نبود
» محمود فرخ«

مرغ باحجاب

درپیاده  سر  به  اسالمی  حجاب  مرغی 
رد  کنارش  از  مردی  رفت.  می  رو 

شدوگفت :
سینه ات رو بخورم. مرغ اعتنایی نکرد. 

مرد دوباره گفت : رانت را بخورم.
 : گفت  مرد  نگذاشت.  محل  بازمرغ 
بهش  نگاهی  مرغ   . بخورم  را  جیگرت 

کرد وپرسید:
چکاره هستی ؟ مردگفت : گارمند دولت .
مرغ گفت : تخمم راهم نمیتونی بخوری !!

اشکالی ندارد

مال نصرالدین  وارد روستایی شد .
 یکی از اهالی به او گفت : مال من  تورا 

ازطریق  االغت می شناسم .
 مال جواب داد :

- اشکالی ندارد چون االغ ها یکدیگررا 
خوب میشناسن !!

صبح بخیر

زنی روستایی با چهار االغش از مسیری 
باتمسخر  جوان  دوتا  که  میکرد   عبور 

بهش گفتند: صبح بخیر مادر االغ ها.
شماهم  صبح   : داد  جواب  سریع  وزن 

بخیر فرزندان عزیزم !

نقد کتاب

بود.  نوشته  کتابی  جوانی  نویسنده 
طبع  شوخ  نویسنده  برناردشا  رابه  آن 
را  آن  کرد   وخواهش  داد  انگلیسی  
شا  برنارد  نزد  مدتی  از  پس  بخواند. 

رفت ونظراوراجویاشد.
ازنظر  ؛  کتاب شمارا خواندم  برناردشا: 

پزشکی  بسیارسودمند است!
درنیافت  را  سخن  این  معنی  جوان 

وتوضیح خواست.
برناردشا: برای اینکه هیچ دارویی مثل 

این کتاب خواب آور نیست !

ازدواج

هوش  کم  اما  جوان   زنی  درمجلسی  
وزشت  با برناردشا درباره ی زناشویی 

گفت وگو می کرد.
زن: آقای شا  ، آیا فکر می کنید من به 
پیشنهاد  برخی از دوستانم  عمل کنم 
ودست از آزادی خود بردارم و ازدواج 

کنم ؟
شما  دوستان  برخالف  من  برناردشا: 
شوهر  هرگز  شما  که  دارم  یقین 

نخواهید کرد!
زن )باشگفتی( چرا؟!

برناردشا: برای اینکه شما باهوشترازاین 
که  بشوید  احمقی  هستید که زن مرد 

حاضر شود باشما ازدواج کند.!!

نیکوکاری

کردند   دعوت  مجلسی  به  را  برناردشا 
آوری  جمع  پول  فقیر  افراد   تابرای 
کنند. پس از صرف شام ، برنارد شا با 
خانم زشت وپیری  شروع به رقصیدن 
کرد. خانم از خوشحالی که با نویسنده 
نمی  سرازپا  رقصد   می  مشهوری  

شناخت.
من  به  خیلی  شا  آقای  براستی  زن: 
افتخار دادید. من ازاین محبتی که بمن 

کردید  سپاسگزارم .
چون   ، نیست  الزم  تشکر  برناردشا: 
این مجلس برای نیکو کاری وکمک به 

مردم است .

شیشه های می

گفتا طبیب: براثر شیشه های می
پیداشود درون بدن  زخم کلیوی
سی سال خورده ایم وندیدیم این مرض
این ماو می فروش سرپیچ مولوی
مرتضی فرجیان

خواستگار

برام  دیروز   ، جون  بیژن    : منیژه 
 : گفت  بابام  بود.  اومده  خواستگار 

درستو می خونی یا شوهرت بدم ؟
منم گفتم :  هرچی می خونم یاد نمی 
گیرم ! بنظر تو  منظرمو خوب رسوندم ؟!

کودک حقه باز

کودکی می خواست  زنگ در خانه ای 
رابزند  اما دستش به زنگ نمی رسید. 
درهمین موقع مردی از آنجا رد میشد. 
کودک از مرد خواست اورا بلند کند  تا 
بتواند  زنگ بزند. مردهم اینکاررا کرد. 
دکمه  روی  گذاشت  را  دستش  کودک 
زنگ وتا میتوانست فشارداد.ودرحالی 
که غش غش می خندید  به مرد گفت :

  ِد یااهلل  بیا فرارکنیم وخودش پا بفرار 
گذاشت !

خیراألموراوسطها

گفتمش : ای پری ُرخ زیبا
ای که هستی به دهر بی همتا

بوسه ازسر خوشست یاازپا
گفت: خیراألموراوسطها!

باعرض معذرت

از مسافری که عازم سفر به خارج بود 
پرسیدند:

- باچه ارزی به خارج می روی ؟
مسافر: باعرض معذرت.

قوم وخویشان

کشیشی  به شهردارمحل تلفن کرد
کشیش:  چندنفررا بفرستید  الشه ی 
کلیسا  نزدیک  ی  درباغچه  راکه  خری 

درحال گندیدن است ببرند.
خواست  بود   مردشوخی  که  شهردار 

سربه سر کشیش بگذارد
می  فکر  من   ، پدرروحانی  شهردار: 
کردم رسیدگی به وضع مرده ها وجمع 

وجورکردن آنها از وظایف شماست 
اما   ، فرزندم  درسته   ، بله   : کشیش 
با  اول  که  است  این  ما  نخست  وظیفه 
قوم وخویش مرده تماس بگیریم وآنان 

را درجریان  بگذاریم .

یک نقطه 

گفتم : زکجایی ای پری رو
باخنده وعشوه گفت : اَرَمن

گفتم که بیاوبرسرآن 
یک نقطه گذارو باش ازمن
» باستانی پاریزی«

باتو نبودم 

آقایی با سگش در پارک گردش می کرد. 
 : وگفت  رفت  جلو   . دید  آنهارا  دوستی 
بااین  کسی دیگر پیدا نکردی که داری 

گوساله گردش می کنی ؟
 دوستش  پاسخ داد:  

، سگ  این گوساله نیست   ، مگر کوری 
است .

 آقاهه گفت :
- ازتو که نپرسیدم ، از سگت پرسیدم !

آخوند

یکی از علما درمجلس درس خود ، طلبه 
ای راموردعتاب قراردادوگفت : ای آخوند 
خر. ولی بی درنگ درمقام تصحیح کالم 
خودبرآمده ، گفت  : خر زیادته   همان 

آخوند کافیست 

نان وچای شیرین

 : گفت  خود  جوان  خدمتکار  به  خانمی 
نانوا  با شاگرد  میگفتی  توکه  دخترجان 
نامزدشدی ، ولی دیشب دیدمت باقهوه 
چی  محل  دست دردست هم گردش  می 

کردید!
خدمتکار)باشرمندگی( :

-آخه خانم  آدم که با نون خالی  نمیتونه 
شیرین  وچای  نان  با  اما   . کنه  زندگی 

میشه. 

خوردن

مردی خسته از کار به خانه آمد وشروع 
به خوردن کرد. بعد با عصبانیت با مشت 

کوبید  به شکمش وگفت :
؟  بخوری  تو  کنم  کار  آخه  چقدرمن   -

شکمش به صدا درآمد وگفت:
 دوست داری من کار کنم تو بخوری ؟

کلسترول

این میل شراب وفصل گل را چکنم
این بوی کباب وطرف پُل را چه کنم ؟

خیام هرآنچه گفته ای خواهم کرد
اما تو بگو کلسترول را چه کنم ؟

خبر مرگ

درروزنامه  خودرا  مرگ  خبر  کسی 
تلفن  خود  دوست  به  باشگفتی  خواند. 

کردوپرسید:
امروز  - آیا خبر مرگ مرا درروزنامه ی 

عصر  خواندی ؟ 
دوستش با خونسردی پاسخ داد:

- بله ، حاال بگو از کجا تلفن می کنی ؟

واحد پول در جمهوری اسالمی

اقتصادی  ازحد  بیش  بدنبال  شکوفایی 
چشمگیر   وبهبود  اسالمی  حکومت 
وضع مالی مردم ، بانک مرکزی  ایران با 
تأییدات  خداوند متعال  وباابرازخرسندی 
، تغییر  واحد پول کشور را طی  بسیار 
صدور اطالعیه ای به آگاهی عموم رساند. 
به موجب این اطالعیه ، واحدپول کشور  

ازریال به کیلو  تغییر یافت .!!

پدربزرگ

پدربزرگ شدم  دخترم پسرزائید
خجسته باداگفتم ، چنانکه این بباید گفت

زنم ، که اوهم مادربزرگ شد ، نوه را
به برگرفت وببوسیدو شادگشت وشکفت
فرارسید چوشب ، گفتم ای خدا چکنم؟

زنم حکایت  پرسید، پاسخی نشنفت
پدربزرگ شدن خودبخود نداردعیب

چگونه  دربِر مادربزرگ باید ُخفت؟!

فرارازجمهوری اسالمی

موج  اخیراً    ، ها  خبرگزاری  گزارش  به 
جدیدی  از گریز مردم ایران  ودرخواست 
آغاز  مختلف  کشورهای  از  پناهندگی  
شده است. بگزارش خبرنگار اعزامی ما 
این    ، ، مقامات  مطلع رژیم  به تهران  
موج اخیر گریز  مردم از وطن اسالمی را ، 

آلودگی هوای ایران اعالم داشتند.

جویای کار

سرباز امام زمان هستم ، دارای گواهینامه 
های معتبر  از ستاد امر به معروف ونهی از 
منکر و نیز انصار محترم حزب اهلل. دارای 

سوابق تایید شده ودرخشان  در اِخاللِ 
وسرکوب تظاهرات واجتماعات  وحمله به 
خوابگاه های  دانشجویان ، مجهز به اسید ، 
 زنجیر ، پنجه بوکس وموتور سیکلت . 

فقط بعدازظهرها تلفن : ۷۶۹2۳۱۷0

پیام به یک هموطن آواره

آقای ب-ر
خواهرتان  درسوئد،  بابرادرتان  لطفاً  

درنروژ، برادرکوچکترتان در  دانمارک ،
اخوی   ، آلمان  در  تان   وسطی  خواهر 
همسرتان  و   درانگلستان  بزرگترتان  
در آمریکا  هرچه زودتر تماس گرفته و 

سالمتی تان را  اطالع دهید.

آگهی های تجارتی
تولید   ، ساخته   پیش  مقامات   *انواع 
روسیه وانگلستان  ، ازرهبر ورئیس جمهور 
وجزیی  کلی  ومدیرکل   وزیرووکیل  تا 

موجوداست .
ازدواج ها وطالق های مصلحتی  *انواع 
وایدئولوژیکی درابعاد مختلف  با تضمین 

پیشرفته  وفنی   پزشکی  باامکانات    *
ازشما  کمی   درمدت  خود   ونامحدود 
خواننده وهنرپیشه ی محبوب می سازیم . 
به  وصدا  قیافه   ، اندام  نظر  از  اگر  حتی 

شدت  در مضیقه باشید.
بی  خارجی  کر   ، کور   ، الل  مادرزن   *
نقدواقساط   ، مختلف  مدلهای  در  آزار  

موجوداست .
* سفارشات  انشعاب دراپوزیسیون های 
دراسرع  کامپیوتری  دستگاه  با  مختلف 

وقت !

آگهی مناقصه 

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران 
درنظر دارد  ترور  تعداد قابل  مالحظه 
ای  از اندیشمندان ، اساتید ، دانشجویان 
خودفروخته    ، ُمرتد  وروشنفکران  
ووابسته به استکبار جهانی که به عمل 
به  واعتیاد   ، ُمسکرات  ُشرب   ، لواط 
موادمخدر و فروش آن  اشتغال دارند را 
به مناقصه بگذارد. از پیمانکاران متعهد  
ومسلمان  وواجد شرایط  درخواست می 
به  شود  مدارک خودرا  دراسرع وقت  
واحد عقیدتی سیاسی  این وزارت خانه 
تسلیم و لیست اسامی مستحق ترور را  

دریافت نمایند. 

خاطرات قدیم

ارزونیا ، دوره ی  میاد مش رجب  یادت 
فراوونیا؟ عهد   ، ارزونیا  ی  دوره 
ترش پائین  میدون  میدون  این   گوشه 
یه کوهی ازماهی بود مشتری دوروبرش
یک تومن ویک تومن ، یک تومن ویک تومن
ماهی سفید این هوا، هردونه ای  یک ، دومن
یادت میادمش رجب چل سال پیش ازاین بود
بود پائین  چلو کباب عالی ُدُرس همون 
بادوغ وگوجه ی خوب یه پُرس هیجده قران
قران ده  و  قرن  پنج  سینماهم   بلیط 
بود باالترازسه گوش  کله پزی  همونجا 
مغزوزبون وپاچه  سیرابی مفت روش بود
یه کله پاچه ی خوب یه فیلم خوب تارزان
همش می شد روی هم  دوازده سیزده قران
تر اونطرف  کوچه  ماسه  ی  خونه  اجاره 
فقط چهارده تومن جون تو ، جون اصغر
حقوق من چقد بود؟ ُمک صدوپنجاه تومن
تو وجون من دارم هنوز جون  حکمشو 
چلوکباب کجارفت ؟ مغزوزبون  چطو شد؟
اون کوه ماهی سفید  کدوم طرف ولو شد؟
نداره حاالقبول  روگدا  هزارتومنی 
آره درمی  اداتو  بدی   بچه  بدست 
من ، توی این خاطرات ، حواس مش رجب پرت
روش نمی اومد بگه دیگه نگو چرت و پرت 
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت هیجدهم                     ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

مشغول شد.
زیادی   نگذشت  که سروصدای  چیزی 
عمومی  شنیدودید  آب  ازاطراف شیر 
از  پر کردن  ظرفهایشان   برای  مردم  
رقابت   اند.  شده  جمع  آن  جلوی   آب 
مانند  کشت وکشتاری بی رحمانه  در 
گرفته بود. دادوفریاد  همراه با دشنام  
وناسزا باال گرفت . سپس جیغ دو دختر 
بلند شد. آن  گرفتار  دروسط جمعیت 
ظرفهای  با  معرکه   از  نجات   برای  دو 
 . کشیدند  بیرون  را  خودشان    ، خالی 
پیراهن هایشان  به رنگ زرد  روشن  از 
گردن تا پشت پاهایشان  را می پوشاند. 
فقط  چهره های جوان وبشاش آن دو 
دختران  به  اندکی   جبل  بود.  نمایان  
نگاه کرد. اما از  آن که چشمان سیاهی 
بردارد. آن دو  نتوانست چشم  داشت  
به جایی  خالی نزدیک جبل آمدند. او 
از شباهت  اجزای صورتشان  به نسبت 
از   یکی  اما  برد.  پی  اشان   خانوادگی  
نمود.  می  زیباتر  چشمش   به  دو  آن 

جبل از  سر شادی  به خودش گفت :
»  چه با مالحت ، من کسی  به زیبایی 
.« دختران  ام  ندیده  امان   او درکوچه 
کردند.  مرتب  را  موهایشان  ایستادند. 
سپس  بستند.  را  هایشان   روسری  و 
گذاشتند. وارونه  را  سطلهایشان 
کوتاه  قد  که  آن  نشستند.  ورویشان 

تری داشت  با نارضایتی گفت :
بااین جمعیت سطلهایمان را  چطور   -

پر کنیم ؟
دیگری که جذابتر بود گفت :

- بااین جشن خدابه ما رحم کند. پدر 
اآلن  عصبانی منتظر ماست .

قاطی  را  خودش  معطلی  بدون  جبل 
صحبت کردوپرسید:

پر  سطلهارا  آید   نمی  خودش  چرا   -
کند؟

آنان بااعتراض به طرف جبل برگشتند. 
اما ظاهرمتفاوت  او تأثیر خوبی داشت . 

دختر مورد توجهش  فقط گفت :
- تو کی هستی ؟ ما مگر به تو شکایت 

کردیم ؟!
جبل  از گفته ی او خوشش آمد وبا عذر 

خواهی گفت :
برای  بگویم   فقط می خواستم   - من 
این  پس  از  که  است   تر  ساده  مرد  

ازدحام  جشن برآید.
- این کار ماست  ، پدرم کار دشوارتری 

دارد.
جبل لبخند زنان  پرسید:
- پدرت چه کار می کند؟

- به تو مربوط نیست .
جبل برخاست  بدون توجه  به چشمانی 
که  که از دور وبر ، به او  خیره شده بود  ،
 روبروی آن دو ایستاد  وباادب گفت :

- من سطلهایتان  را پر می کنم .
دختر جذابتر  روی از او  برگرداندوگفت:

- ما به کمک  تو احتیاج نداریم .
اما دختر کوتاهتر  با جرأت گفت :

- باشد ، ازتو متشکریم .
کرد   وادار  را  ودیگری  برخاست  دختر 
سطلهارا  ی   دسته  جبل  برخیزد.  که 
گرفت  وبااندام قوی خود  با تنه زدن به  
مردان  ، جمعیت را کنار زد و تقال کنان  
آب  شیر  به  کرد.تااینکه   راباز  راهش 
رسید  که پشت آن  آب فروش  روی 
سکویی چوبی نشسته بود. دوسکه به 
جایی  وبه  کرد   پر  وسطلهارا  داد   او 
ازدیدن   . برگشت  بودند   که  دختران 
دختران که با چند  جوان مزاحم  یکی 
به دو می کردند  ، برآشفت . سطلهارا  
به سوی  کنان   وتهدید  زمین گذاشت 
به  خواست  آنان  از  یکی   . پسرهارفت 
به  ای  ضربه  جبل   اما   ، بزند  مشت  او 
سینه ی او زد. جوانان  ناسزاگویان به 
غیر  صدایی  ناگهان   . بردند  هجوم  او 

عادی به آنان  تشر زد:
- گم شوید  . جوانان بی آبرو!

همه نگاهها بطرف مردی میانسال کوتاه 
قد  وقوی بنیه که کمربند روی لباسش 
بسته بود  ، برگشت . پسران شرمزده  
داد زدند:» استاد  بلقیطی« وبه سرعت  
جبل  به  عصبانیت   وبا  شدند  پراکنده 
جمع  مرد  دور  دختران  کردند.  نگاه 

شدند ودختر  قد کوتاه گفت :
آدمهای  وآن  جشن   بخاطر  امروز   -

رذل مشکل بود.
بلقیطی در جواب در حالی که به جبل 

نگاه می کرد  ، گفت :
یاد جشن  به  -  وقتی که دیر کردید  

افتادم . درست سروقت رسیدم.
سپس به طرف جبل  برگشت:

این  که  هستی  شهامتی  با  مرد  تو   -
روزها کمیاب است .

جبل با کمرویی گفت :
- چیزی نبود  جز اندکی کمک ، نیازی 

به تشکر نیست .
دراین بین  دختران سطلهارا  برداشتند  
وساکت از آنجا  براه افتادند.جبل دلش 
چشم  آنان  اززیبایی  خواست    نمی 
بردارد. اما از نگاههای نافذ بلقیطی  نیز 
او می  بود. احساس کرد که  در هراس 
ببیندوازآن می  را  تواند  عمق فکرش 
پی  او   ورغبت  اشتیاق   به  که  ترسید 

ببرد. اما بلقیطی گفت :
 . کردی  دور  را  شرور   آدمهای  تو   -
است  احترام  مستحق  تو   مثل  آدمی 
مزاحم  ها  بچه  این  جرأتی  چه  به   .
دختران بلقیطی  شدند؟  آبجو! متوجه 

نشدی که مست بودند؟
جبل  سرش را به نشانه ی  نفی تکان 

داد. بلقیطی  ادامه داد:
- من بوی  جن سرخ ]؟[ به مشامم می 

رسد. بگذریم . مرا می شناسی؟
- نه ، آقا این افتخار را نداشتم .

بلقیطی بااطمینان  گفت :
- مسلمًا اهل  این ناحیه نیستی !

- بله 
- من بلقیطی  مارگیرم .

ناگهان  چهره ی جبل  از یادآوری نام 
او  روشن شد:

. بسیاری  - واقعًا مایه ی افتخار است 
در کوچه ما شمارا می شناسند.

- کدام کوچه ؟
-  کوچه جبالوی .

بلقیطی  ابروان سفیدش راباال برد و با 
لحنی خوش آهنگ گفت :

- خوش آمدی . کی هست که جبالوی 
زقلط  یا  نشناسد؟  را  اوقاف  صاحب 

آمدی  اینجا  جشن  برای  را!  باجگیر 
آقای ...؟
- جبل .

 سپس بازیرکی گفت :
زندگی  برای  دنبال جای جدیدی  به   -

می گردم .
- از کوچه ات مهاجرت کردی ؟

- بله ...
کرد  نگاه  او  به  کنجکاوی  با  بلقیطی  

وگفت :
مهاجرت   ، هست  باجگیر  که  هرجا   -
هم هست ! اما به من بگو  مردی یا زنی 

را کشتی ؟
بدون  اما  فشرد،  درهم  جبل   قلب 

تردید گفت:
- مزاحت به جذابیت خودت نیست .

بلقیطی با دهان  پیرش  خندیدوگفت :
که  نیستی   واوباش  اراذل  ازگروه  -تو 
بازیچه ی دست باجگیران اند. دزد هم 
نیستی . کسی مانند تو  مهاجرت نمی 
کند  مگر اینکه  قتلی انجام داده باشد.

جبل محکم  وسراسیمه گفت :
- به تو گفتم ...

بلقیطی  حرفش را قطع کرد:
 . یانه  قاتلی  تو  نیست  مهم  برایم   -
همینکه شهامتت را ثابت کردی  برایم 
که  اینجانیست  کسی   . است  کافی 
از   . باشد  نکرده  وقتل  وغارت  دزدی 
به  ترا  به صداقت مطمئنم  که  که  آنجا 
یک فنجان قهوه  وچند پُک دعوت می 

کنم .
امید دردل جبل زنده شد وگفت :

- با کمال میل وافتخار.
ای  کوچه  طرف  به  دوشادوش  دو  آن 
ازبازار گذشتند. پشت سرشان جمعیت 

ره راه افتاد. بلقیطی گفت :
- شخص خاصی را می خواهی ببینی ؟

- کسی را نمی شناسم .
- یا جایی که مسکن کنی ؟

- جایی ندارم .
بلقیطی با گشاده رویی گفت :

تا  باش  من  مهمان  خواهی  می  اگر   -
جایی برای زندگی پیدا کنی .

آمده  رقص  به  شادی  از  جبل  قلب 
بودوگفت :

- آقای بلقیطی تو خیلی مهربانی .
مردخندید وگفت :

 . ماردارم  خانه  در  من   . نکن  تعجب 
زندگی چطور انسان رادرتنگنا قرار می 
دهد؟ آیا از گفته ی من ترسیدی ؟ من 
مارگیرم . پیش من یاد می گیری چطور 

با مار  مأنوس شوی !
آن دو  تا آخر کوچه رفتند  تا به حاشیه ی
 صحرا رسیدند. در آنجا  جبل خانه ی

 کوچکی  دور از کوچه دید. دیوارها ی 
سنگی  اش  بدون  گل اندود بود. اما در 
مقایسه  با خانه های توسری خورده ی

بلقیطی  نمود.  می  ساز  نو   ، کوچه   
باافتخار به خانه اش اشاره کردوگفت:

- خانه ی بلقیطی مارگیر!    ادامه دارد

ضلمه با ریشخند گفت :
- اشراف زاده چه می خواهد؟

حمدان پرسید:
- باما؟  یا برما؟

حمود دادزد:
- اورا بیرون انداختند تا به اصل ناپاک 

خودش برگردد.
حمدان با نگرانی پرسید:

- واقعًا ترا طرد کرده اند؟
- عمو حمدان دررا بازکن.

تمرحنه  با هلهله شادی فریادزد:
زن  ومادرت  پاک  مردی  پدرت   -

محترمی بود.
حموده خندیدوگفت :

- شهادت  روسپی مبارکت باشد!
تمرحنه غضبناک جیغ کشید:

- خدا مادرت را ببخشد با آن شبهای 
خوشگذرانی  درحمام سلطان. 

حموده   . بست  را  پنجره  سرعت   وبه 
سنگ به پنجره زد که به کرکره بیرونی 
گوشه  از  پسران   وهلهله   خورد  آن  
وکنار  بلند شد. درخانه بازشد  وجبل  
به درون  رفت وبا  هوایی نمناک  وبویی 
بغل  با  اهل خانه    . نا  آشنا روبرو شد 
کردن  وکلمات  دوستانه  به او  خوش 
گویی   آمد  این خوش  اما   . گفتند  آمد 
دیری نپایید  که جاروجنجال  مشاجره 
جبل   بلند شد.  حیاط   انتهای   از  ای  
با  آمیز   که خشونت   رادید   ، دعبس 
مردی بنام  کهبلها  دست به یقه  شده 
است . به سوی آن دو رفت  وآنان را  از 

هم جدا کرد  وگفت :
- شماباهم  دعوا می کنید  وآنان  مارا 

درخانه  حبس می کنند.
دعبس  نفس نفس زنان  گفت :

- او یک سیب زمینی  شیرین) سیب 
که طعم شیرینی  رنگ  زمینی صورتی 
من   ی  پنجره  دم  کاسه   از  دارد(  

دزدیده است .
کعبلها فریادزد:

؟   دزدیدم  را  آن  من  که  دیدی  آیا   -
دعبس حیا کن !

جبل  با عصبانیت فریادزد:
- به یکدیگر  رحم کنیم تا آسمان هم  

به ما رحمت آورد.
دعبس با اصرار گفت :

- سیب زمینی  شیرین من توی شکم 
اوست ، با  دست آن را بیرون می کشم 
.کعبلها کاله را  روی سرش جابجا کرد  

وگفت :
سیب  که  است   هفته  یک  بخدا   -

زمینی نخورده ام .
- تو تنها  دزد این خانه ای .

جبل گفت : 
نکنید.  محکوم  را   کسی  دلیل   بی   -
می  تهمت  شما  به  زقلط  همانطورکه 

زند.
دعبس فریادزد:

- من این مادر قحبه را  ادب می کنم .
کهبلها داد کشید:

-  دعبس ، ای پسر ترب فروش !
او  وبه  کرد   حمله  کهبلها  به  دعبس   
خورد  سکندری  کعبلها    . زد  مشت 
دعبس   . شد  جاری  ازصورتش  وخون 
بی اعتنا به اعتراض تماشاچیان  به او 
همچنان  مشت می زد.تا اینکه حوصله 
را  دعبس  وگردن  سررفت  جبل  ی 
محکم گرفت . دعبس بیهوده تقال می 
کرد تا خودش را از دست جبل خالص 

کندو له له زنان گفت :
می  کشتی  را  قدره  که  همانطور   -

خواهی مراهم بکشی؟
به  که  داد   هل  نیرو  باتمام   اورا  جبل 
وغضب  تنفر   با  دعبس   . خورد  دیوار 
به جبل خیره شد. مردان به هردو نگاه 
می کردند  واز خودشان می پرسیدند : 

آیا واقعًا  جبل قدره  را کشت ؟
ضلمه اورا بغل کرد  و عتریش فریادزد: 
آل  بهتریِن   ای  باد   برتو  برکت   «
دعبس  به  بیزاری  با  .جبل  حمدان« 

گفت:
- من اورا نکشتم مگر بخاطر  دفاع از 

تو.
دعبس  آرام گفت :

- اما از کشتن خوشت آمد.
ضلمه فریادزد :

- دعبس تو نمک نشناسی ، از خودت  
خجالت بکش مرد!

سپس  بازوی جبل را  گرفت وگفت :
-تو مهمان خانه ی من هستی ... بیا ای 

سرور آل حمدان.
و  شد  ضلمه   دست  تسلیم  جبل  
زیر   امروز  ای   هاویه  کرد   احساس 

پایش باز شده  که انتهایی ندارد.
زیرگوش  رفتند  می  باهم  همچنانکه 

ضلمه  آهسته گفت :
- آیا راه فراری می توانم پیدا کنم ؟

ضلمه با ناباوری گفت :
- جبل تو می ترسی کسی ترا لو بدهد؟

- دعبس احمق است .
پست  قدر  این  اما   ، است   درست   -

نیست .
به شما  به سبب من   ترسم  - من می 

تهمت زده شود.
- اگر بخواهی من راه فرار را نشانت می 

دهم . اما کجا می خواهی بروی ؟
- صحرا گسترده تراز آن است که بفکر 

کسی برسد.

۳۳
کند.  فرار  توانست  شب  اواخر  جبل 
دیگر   بام  پشت  به  بامی  ازپشت 
هنگامی که   درسکوت شب  گذر کرد، 
هنوز خواب  پلک خفتگان را آرام می 
کرد  خودرا در جمالیه یافت . با وجود 
تاریکی  شدید تا الدراسه  رفت . سپس 
به طرف صحرا وصخره ی هندو قدری 
پیچید. وقتی که زیر نور ضعیف مهتاب 
به آنجا رسید  ، دیگر طاقت نداشت و 
خواب براو غلبه کرد. از فرط خستگی 
وبی خوابی  ، خودرا روی شنها  انداخت 
، خودش را درعبایش پیچیدو به خواب 

رفت .
به  خورشید   شعاع  نخستین  با  جبل  
قصد  به  گشود.  چشم  صخره،   باالی 
رسیدن به کوه  پیش از اینکه رهگذری  
 . برخاست  فوراً   ، بگذرد   صحرا  از 
لکن  پیش از اینکه راه بیفتد  نگاهش 
بود  کرده  دفن  را   قدره  که   جایی  به 
افتاد. همین که به آن نگاه کرد  دست 

وپایش لرزید  ودهانش خشک  ودچار  
را  جنایتکاری  او  شد.  آشوب   دل 
از  فراری   یک  مانند   اما   ، بود  کشته 
قبر دور شد. به خودش گفت :»  مابرای 
تعداد    اما   . ایم  نشده  آفریده   کشتن  
کشتگانمان  راهم نمی توانیم  بشماریم 
چطور   که  کرد   تعجب  خودش  از   ».
جای دیگری رابرای خواب پیدا نکرده 
بود مگر جایی که کشته اش  رازیرخاک  
پنهان کرده بود!  احساس کرد  هرچه 
زودتر  باید از آنجا دور شود. اوباید تا 
ابد  از هرچه دوست  داشت و  هرچه 
 ، بامادرش  کند؛  وداع   ، بود   بیزار 
حمدان و باجگیران . به دامنه ی مقطم  
رسید ، وجودش ماالمال  از اندوه وغم 
جنوب   سوی  به   را  راهش  بود.  غربت 
ادامه داد  تااینکه  پیش از ظهر  به بازار  
پشت  صحرای  به  مدتی  رسید.  مقطم 
سرش نگاه کرد  وبااطمینان  گفت :  » 
آنان   و  من  بین  ای  فاصله  دیگر   حاال 

است .«
، میدان  نگاه کرد  ببازار  مقطم  بادقت 
کوچکی دید  که کوچه ها  از همه طرف  
وکنار  درگوشه   آنجا ختم می شد.  به 
خران   عرعر  و  آدمیان   غوغای  آن  
جشنی  ظاهراً    . آمیخت  می  درهم 
میدان  بود.  برگزاری   درحال  مذهبی  
بیماران   ، دستفروشها   ، رهگذران   از 
میزد  موج  ودلقکها  درویشها   ، روانی  
حقیقی   حرکت  اینکه   علیرغم    -
شروع  آفتاب  غروب   از  پیش  جشن  
نمی شد- .  جمعیت متالطم  رااز نظر  
گذراند... در حاشیه ی صحرا  کلبه ای 
چوبی  نشیمنگاههایی  که  دید   حلبی 
از  بود.گذشته  شده  گذاشته   دورش 
وضعیت  محقر آن  ، پررفت و آمد ترین 
بود.  وپراز مشتری  دربازار  قهوه خانه  
شدیداً   بدنش   . نشست  جاییخالی  در 
نیازبه استراحت  داشت . صاحب کلبه  
او  متمایز   وازظاهر  شد  نزدیک  او  به 
دربین  دیگران با عبایی فاخر وعمامه 
جا  او  گرانقیمت   وکفشهای  عالی  ای  
خورد. جبل فنجانی چای  طلب کرد  و 
به دیوار تکیه داد  و به تماشای مردم 

بلقیطی گفت :  من مارگیرم . پیش من
 یاد می گیری چطور با مار  مأنوس شوی !
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 از پروفسور  مسعود خاتمی وهمکاران

ختنه بانوان  درجهان سوم
جنایتی که درکشورهای جهان سوم  برسر میلیونها دختر جوان    می آید

 Female Genital یا  زنان  ی  ختنه 
Mutilation  بریدن قسمت خارجی

بهنگام  دوشیزگان   تناسلی  دستگاه 
بلوغ می باشد. این عمل  جنایتی است

میلیون    2 از  بیش  برسر   هرسال   که 
 - آسیایی  کشورهای  بعضی  در  زن 
آید.  می  عربی   وکشورهای  آفریقایی 
داردمی  مختلف  اشکال   که  عمل  این 
آلت  یازیاد   و  کم  مقیاسی  به  تواند 
وآثار  دهد  تغییر شکل  را  زن  تناسلی 
بسیار مخرب  روانی درنزد بانوان بوجود 
آوردکه  مادام العمر  این افراد  را تحت 
ای درپاره  ویا  داد  قرارخواهد  تأثیر  

می  منجر  قربانی  مرگ  به  موارد  از   
به  کردن  مبادرت  اصلی  علت  شود. 
جنسی  میل   که  است  آن  عمل   این 
درزمان  بخصوص   همیشه  برای   را 
بلوغ  و ابتدای جوانی  در دختر نگون 
این  اینکه   از  .غافل  ببرد  ازبین  بخت 
عمل  عالوه بر  اثرات روانی ، مشکالت  

بسیار  احساسی هم  بوجود می آورد.
این  ازترس  که  دخترانی  آمریکا   در 
سازمانی  یا  فرد  به  وحشتناک    عمل 
من  شوند.  می  دیده  برند  می  پناه 
تعدادی  طبابت   ساله    ۳5 دوران  در 
بال  این  که  را  آفریقایی  ازبانوان 

برسرشان آمده است  دیده ام .
پیامدهای  عمل ختنه  وپیچیدگی های 
مدت  دراز  در  هم  و  است  آنی  هم  آن 

مشاهده خواهدشد.
ختنه  عمل  عمده  دالیل  از  یکی 
دارد.  و سنتی  قومی   ریشه   دربانوان 
اما به هیچ عنوان  علت دینی ومذهبی 
ندارد. ازبین بردن این رسم  و هدایت  
اقوام  برای تغییر  این رسم  کار مشکلی  
روحی  تأثیرات   بر   عالوه    .. است 
وروانی  پیامدهای دیگر ختنه دربانوان  
عبارت است از  عفونت ، ترشحات  غیر 
طبیعی  دستگاه تناسلی  ،   مشکالت  

درروابط زناشویی ، نازایی   می باشد.
نازایی  مؤسسه  در  وهمکارانم   من 
شهر نیویورک  مدتی است با همکاری 
کنگره   جمله  از  دیگر   مؤسسات 
آمریکا  وزایمان  زنان  متخصصین  
.American College of Obg

کمک        وبا  پیگیری   را      مسئله  این 
آفریقایی  ازکشورهای  عالقمندانی 
راانجام  FGM عمل  درکشورشان  که 

 میدهند وبین آنها مرسوم است  اقدام 
به جلوگیری  از چنین جنایتی در حق 

دوشیزگان  می کنیم . 
تقاضای  متحد   ملل  ازسازمان  اخیراً 
کمک کرده و پرونده ی  این اقدامات و 
  .N.G.O پیشنهادات ما  تحت عنوان 
مطالعه  مورد   متحد  ملل  درسازمان 
با  بتوانیم   است   امید  و  گرفته   قرار 
آگاهی دادن و اطالع رسانی ازاین کار 

وحشتناک جلو گیری کنیم .
والدین  درخواست  به  دختران   ختنه  
برروی  ومعموال  گیرد  می  صورت  آنها 
سال    ۸ تا  چهار  سنین   بین  دختران 
انجام می شود ولی امکان آن هست که  
درزمان  کمی پس از تولد  و یا  درزمانی 
که دختر به سن بلوغ می رسد این عمل 
ای عده    ۱۹۷0 دهه  داد.در  انجام  را 

به  اعتراض  برای  مردم   فراخواندن  با   
را  بکاربرده شده  این عمل،  خشونت  
یاد آور می شدند  و  آن را نقض حقوق 
بشر  ونادیده گرفتن حقوق فردنسبت 
رساندن  آسیب  و  خود  بدن  اجزاء  به 
کردند. می  فردمعرفی  سالمت  به   

آلت  بریدن  غربی  درکشورهای 
تناسلی  زنان  را ختنه  می گویند. اما 
نامگذاری  این  به  زنان   حقوق  فعاالن 
به  شبیه  را  آن  چون   دارند   اعتراض 
صورت  مذکر  افراد  برروی  که  عملی 
که  عملی  دهد.  می  جلوه  گیرد  می 
می  صورت  ختنه  بنام  مردان  برروی 
مزایای  از  موارد   از  دربسیاری  گیرد 
که  عملی  اما  برخورداراست  بهداشتی 
عواقب  گیرد   می  صورت  زنان  برروی 
منفی دربردارد و هیچ مزیت بهداشتی 

هم ندارد
به  زنان   تناسلی  آلت  بریدن  عمل     

چهار نوع تقسیم می شود:
کلیتوریس   یاتمام  قسمتی  اول   نوع 
آن   شودوبه  می  بریده  دختر 

clitoridectomy می گویند.
شود   می  نامیده   excision دوم   نوع 

که درآن قسمتی یا تمام کلیتوریس ،
آن  کوچک  لبه  ویا  واژن  بزرگ  لبه   

برداشته می شود.
می  نامیده   infibulation سوم   نوع 
و  تر  مشکل  دیگر  انواع  از  که  شود 

کلیتوریس  آن   است وطی  تر  گسترده 
ولبه بزرگ وکوچک واژن بریده می شود 
وسپس جای بریدگی لبه های واژن را بهم 
می دوزند. به این ترتیب راه دخول واژن 
و محل خروج ادرار بسته می شود  فقط  
یک سوراخ کوچک تعبیه می شود تا از 
آنجا  خون زمان قاعدگی و یا ادرار   دفع 

شود.
است  عمومی  بندی  دسته  چهارم   نوع 
از  پزشکی  غیر  دیگر  اعمال   همه   که 
جمله بریدن ، سوراخ کردن و قطع کردن 

قسمتهایی از واژن را شامل  می شود.
برروی  ختنه  عمل    ۱۹50 دهه  دراواخر 
نادرست  کامال  باوری  برمبنای  زنان  
صورت می گرفت . برای مثال می گفتند 
این عمل  برای برطرف کردن افسردگی 
باور  پایه  بر  .بعضی  است  خوب  بسیار 
داشتن به فرعون خدایان که می گفتند 
مذکر  و  مؤنث  روح  دو  از  بشری  هر 
برخورداراست  و روح مذکر در قسمت 
کلیتوریس قراردارد و بنابراین باید آن را 
از وجود زن دور کرد.و روح زنانه  درمردان 
نیز  در قسمت پوشش   سر آلت تناسلی 
مرد قراردارد که آن را هم باید برید و دور 
انداخت .تا به این ترتیب زن یامرد خالص 

بوجود آید، ختنه می کردند.
ازاین رو این عمل را هم درزن و هم درمرد 

ختنه نامیدند.
عمل ختنه زنان  سابقه ای دیرینه دارد 
و به قرن دوم پیش از میالد بر می گردد.

آگاتار  بنام  یونانی  و مورخ  جغرافی دان 
چوس  دراین مورد نوشته است که رسم 
ختنه زنان  درقبایل ساکن  مناطق دریای 
سرخ )بحر احمر( که امروز مصر نام دارد  
صورت می گرفته است وازآنجا به نواحی  
غرب مصر و جنوب آن گسترده ومتداول 
بعداً  که  کشورهایی  .در  است  شده 
مسلمان شدند  هم قبل از ظهور اسالم 
این رسم متداول بوده است .درحقیقت به 
دلیل آسیبی که عمل ختنه به زنان میزند  
قرآن آن را تجویز نکرده است . سنی های 
شافعی براین باورند که ختنه زنان   واجب 
است .  درکشورهای عربی عمل ختنه را » 
طاهر« می گویند چون معتقدند با ختنه، 

زن یامرد خالص و پاک می شود.

 مشروح این مقاله را دربخش انگلیسی
 مطالعه فرمائید

تا  کرده  امضا  قراردادی  کلونی  جرج 
بخیر  »صبح  رمان  اساس  بر  فیلمی 
نیمه شب« نوشته لیلی بروکز دالتون 
را کارگردانی کند و خودش هم در آن 
برای  سینمایی  فیلم  این  کند.  بازی 

پخش از نتفلیکس ساخته می شود.

بر  را  فیلمنامه  اسمیت  ال.  مارک 
بروکز  علمی -تخیلی  رمان  اساس 
نظر  اساس  بر  که  می نویسد  دالتون 
آثار  بهترین  از  یکی  ادبی  منتقدان 
منتشر شده در سال 20۱۷ بوده است.

درباره  آخرالزمانی  پسا  داستان  این 
دانشمند  یک  )کلونی(  آگوستین 
تنها در قطب شمال است و به شکل 
درون  فضانورد  یک  ماجرای  موازی 
هم  زمین  جو  در  فضایی  سفینه  یک 
دنبال می شود که قصد دارد به زمین 
با  می کند  تالش  آگوستین  برگردد. 

این فضانورد ارتباط برقرار کند.

   صبح بخیر جرج کلونی

سریال ترسناک اسپیلبرگ

و  هسلو  گرنت  با  همراه  کلونی 
و  کانتنت  انانیموس  کمپانی  دو 
فیلم  تهیه  اینترتینمنت  سیندیکیت 
هنوز  و  داشت  خواهد  عهده  بر  را 

عنوان فیلم مشخص نشده است.
کلونی  سینمایی  فیلم  نخستین  این 
و  آنالین  کننده  پخش  یک  برای 
است.  نتفلیکس  با  او  همکاری  اولین 

ترسناک  سریالی  اسپیلبرگ  استیون 
دیجیتال  تشکیالت  »کیبی«  برای 
جدید می نویسد و کارگردانی می کند.

»کیبی«  ریپورتر،  هالیوود  گزارش  به 
ششم  از  است  قرار   )Quibi(
کند  کار  به  آغاز   2020 سال  آوریل 
او  دارد.  جالبی  ایده  اسپیلبرگ  و 
سریال »اسپیلبرگ بعد از تاریکی« را 
می سازد که امکان پخش در تلفن های 
طلوع  تا  غروب  بین  مخاطبان  همراه 
این  به  و  داشت  خواهد  را  آفتاب 
تماشا  قابل  تاریکی  در  فقط  ترتیب 

است.

خواهد  بخش   ۱۴ تا   ۱2 سریال  این 
و  دوست  که  اسپیلبرگ  و  داشت 
همکار قدیمی کاتزنبرگ تهیه کننده 
این  گفته  او  به  است،  سریال   این 
دیده  با  که  ترسناکی ست  داستان 
شدن در تاریکی شب ترسناک تر هم 

می  شود.

کاتزنبرگ و مگ ویتمن که »کیبی« را 
تأسیس کرده اند، به دنبال سریال های 
و  فیلمسازان  از  ساعته  چهار  تا  دو 
هر  که  هستند  هالیوود  استودیوهای 
بخش آن بین هفت تاده دقیقه باشد و 

در موبایل کاربران پخش شود.

ستاره فیلم کابوی نیمه شب درگذشت

بیادماندنی  فیلم  بازیگر  مایلز  سیلویا 
سالگی   ۹۴ در   » شب  نیمه  کابوی   «
. او ازرسال ۱۹۴۷  بدرود حیات گفت 
ودرسال  داشت  حضور  تآتر  برصحنه 
کشیده  وتلویزیون  سینما  به   ۱۹5۴
جایزه  دریافت  نامزد  دوبار  شد. 

اسکارشد.  درفیلمهای »کابوی نیمه 

 ، من«  محبوب  خداحافظ   «  ، شب« 
شیطان  زن   «  ،  » حیاتی  »وضعیت 
نقش  دیگر  فیلم  تعدادی  و  صفت« 
تا  و  کرد  ایفا  را  بلندی  و  کوتاه  های 
از  یکی  درنیویورک   پیش  چند سال 

چهره های فرهنگی  بشمار میرفت .

جشنواره نوای ُخّرم برگزار می شود

جشنواره و جایزه همایون خّرم )نوای 
خّرم( از جمله رویدادهای معتبر حوزه 
موسیقی در بخش خصوصی است که 
طی سال های اخیر با حمایت خانواده 
فقید  آهنگساز  خرم  همایون  مرحوم 
موسیقی ایرانی با هدف ارتقای سطح 
از  استفاده  و  و  موسیقایی  و  هنری 
هنر  در  موجود  الگوهای  و  نمونه ها 
سنی  گروه  هنرمندان  برای  ایرانی 
زیر ۱۸ سال توسط مؤسسه فرهنگی 
مدیریت  با  اندیش«  نو  »راد  هنری 

بردیا صدر نوری برگزار می شود.

خوانندگان  سازها،  تمامی  نوازندگان 
و همچنین گروه های موسیقی کودک 
و نوجوان داوطلب )کمتر از ۱۸ سال( 
می توانند با اجرای یکی از تصانیف و 
موسیقی  استادان  بی کالم  قطعات  یا 
ایران که به شکل رسمی عرضه شده، 
تک نوازی،  تک خوانی،  صورت  به 
در  گروه نوازی  و  هم نوازی  هم خوانی، 
کنند. ششمین  این جشنواره شرکت 
پنجشنبه  روز  جشنواره  این  از  دوره 

ششم تیرماه ۱۳۹۸ برگزارشد

 تجلیل از جولین مور درجشنواره کارلووی واری
ورایتی: جولین مور، پاتریشیا کالرکسون 
جوایز  امسال  اسموتنی  والدیمیر  و 
را  واری  کارلووی  فیلم  جشنواره  ویژه 
می گیرند.جولین مور بازیگر برنده اسکار 
با دریافت گوی کریستال برای مشارکت 
سینما  جهان  در  فوق العاده اش  هنری 
تجلیل می شود. وی به عنوان یک بازیگر، 
فعال اجتماعی و نویسنده گوی بلورین 
امسال جشنواره فیلم کارلووی واری را 

دریافت می کند.
والدیمیر اسموتنی نیز با دریافت جایزه 
پرزیدنت تجلیل می شود. این فیلمبردار 
که از سبک های بصری متنوعی در آثارش 
تاثیرگذارش در  برای نقش  بهره گرفته 
می شود.امسال  تجلیل  چک  سینمای 
پنجاه و چهارمین دوره جشنواره فیلم 
کارلووی واری از 2۸ ژوئن تا ۶ جوالی )۷ 

تا ۱5 تیر( برگزار می شود.
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هدر مری هارپر  سوپرانوی ایرلندی درگذشت

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

مؤلف  رازی  قیس  محمد  الدین  شمس 
می  باربد   درمورد  المعجم«   « کتاب  
نویسد:»  باربد جهرمی  ، استاد ونوازنده ی

مجلس  در  که  است  بوده  بربط    
بسیار  موسیقی   الحان  خسروپرویز  
آنها  به  که  است  نواخته   می  را  زیبایی 

»خسروانی« می گویند. حافظ گوید:
مغنی نوایی به گلبانگ رود

بگوی وبزن »خسروانی« سرود
آنجا  تا  خسروپرویز   دردستگاه  باربد 
قدرت ومرتبت داشت  وبه شاه نزدیک 
یا  مطلب   ازبزرگان  هرکسی  که  بود  
حاجتی داشت  که جرأت  اظهار آن را  به 
شاه نداشت  توسط او  به شاه عرض می 
شد. داستان رساندن  خبر مرگ شبدیز 
) اسب سیاه مورد توجه  خسروپرویز (  
نمونه ای است  از تقرب باربد  به پادشاه  
دررساندن   ایران   موسیقی  واهمیت  

حاالت مختلف . داستان چنین است :
خسروپرویز »شبدیز«  را ازمیان  اسبان 
خود بیشتراز همه دوست داشت وگفته 
بود  هرکسی خبر مرگ  اورابدهد  کشته 
خواهد شد. پس از مرگ شبدیز  کسی را 
یارای آن نبود  که این خبررا  به خسرو 
پرویز بدهد  واورا ازمرگ  شبدیز  آگاه 
باربد  به  سلطنتی  دّواب  رئیس  سازد. 
وازاو می خواهد  که  متوسل می شود  
به وسیله الحان  ونغمات موسیقی  این 
خبررا  به خسرو برساند . نوشته اند  که 
باربد  آهنگی میسازد  که پادشاه پس از 

شنیدن آن  فریاد بر می آورد  که :

» شبدیز ُمرد؟«  باربد جواب می دهد  که :
» آری «.  بدینوسیله  شاه از عهدی که  
کرده بود باز می گردد ورئیس دواب  از 

نگرانی فارغ می شود.
رساندن   از  از  گذشته  داستان   این 
مقام باربد  نزد خسرو  پرویز  واستادی 
ومهارت  وتأثیر  آهنگهای او  می رساند  
که موسیقی ایران  بایستی  خیلی قوی 
وپیشرفته  بوده باشد  تا بتواند  حالتهای 
 - خشم   - شادی   - غم  از   گوناگون  
نفرت - کینه وامثال  آن را نشان  دهد 
وموسیقی  دانان  با نغمه و  آهنگ  منظور 
خودرا  به شنونده بفهمانند  و آنهارا  تحت 
تأثیر  موسیقی خود قرار دهند. برحسب 
روایت  » ابن خردادبه«  باربد  در مجلس  
بزم خسرو پرویز  اشعاری می خواند  که 
تفسیر  یکی از آنها  بدینصورت  است 
به  به ماه مانند است  و خاقان  » قیصر 
خورشید  سرور من خسروپزویز  کامکاری 
همچون ابراست چون بخواهد  ماه را  می 

پوشاندواگر بخواهد خورشیدرا «  
پیش از ورود  باربد به دستگاه خسروپرویز   
»سرکش«  بررامشگران دیگر  سر بود و 
داشت  را  نوازنده مخصوص شاه  ِسَمت  
وبر دیگر موسیقیدانان  دربار مقدم بود. 
پس از آنکه باربد  بدربار  راه یافت  ومورد 
توجه  خسروپرویز  قرارگرفت » سرکش «

  برقابت بااو  برخاست . فردوسی توسی  
این داستان را بنظم  آورده است  ودر باب 
غلبه باربد بر  سرکش  در شاهنامه می 

گوید:

بشد باربد  شاه رامشگران
یکی نامداری شد از مهتران

باربد   با  سرکش   رقابت  داستان  
است   آمده  هم  ثعالبی«    « درشاهنامه 

وخالصه آن چنین است :
سرکش که درپذیرایی خصوصی خسرو 
بعهده  را  نوازندگان   ریاست  پرویز  
داشتند  شنید  نوازنده ای جوان  وچیره 
وآوازخود   باساز  که  مرو  اهل   از  دست  
شنوندگان  را تحت  تأثیر  قرار می دهد  
کند.  معرفی  شاه  به  خودرا  دارد   قصد 
سرکش کوشید   تامانع راه یافتن  او به 
دربار  شود ازاین لحاظ به دربانها ودیگر 
محافظین  ونزدیکان وکارکنان  خصوصی  
درباررشوه داد  تااورا  ازنزدیک شدن به 
دربار ومعرفی  به شاه مانع شوند. باربد 
که  از قضایا  اطالع یافته بود  دربان باغی 
را  که خسرو  برای خوشگذرانی  به آنجا 
می رفت  با پرداخت رشوه  راضی کرد  تا 
بتواند  هروقت شاه  به باغ می رود  او نیز 
بباغ رفته  در کناری خودرا مخفی کند . 
چون خسرو  پرویز  درباغ به عیش ونشاط  
مشغول شد باربد که لباس سبزرنگ  به 
تن کرده بود با سازخود  بدرون باغ رفت  
برباالی  خسروپرویز   تخت   ونزدیک 
هنگامیکه  شد.  پنهان  سروی  درخت  
با  باربد  کرد   بلند  را  می  جام  خسرو  
یزدان    « بنام  لطیف   آهنگی  نواختن  
آفرید«  توجه خسرو را جلب کرد . شاه 
خوشحال شد  ونام نوازنده را پرسید . اما 
اورا نیافتند  . چون خسرو جام  دوم را بلند 
کرد  باربد باردیگر  با نواختن و خواندن  
قطعه ای بنام  » پرتو  فخار«  توجه شاه 
فریاد   شگفتی  با   پرویز  کرد.  جلب  را  
برآورد  » چه آوازی است  این که تمام  
شنیدن  برای  خواهد   می  بدن  اعضای 
دستورداد   دیگربار  شود؟«   گوش  آن  
اثری  بیابند  ولی   را  نوازنده وخواننده  
جام  خسروپرویز   نیامد.  بدست  ازاو  
سوم را بلند کرد  . این بار  باربد آهنگ  

» سبزاندرسبز«  را نواخت  وهمه حضار 
در حیرت  شدند. پادشاه از جابرخاست 
وگفت : بی شک فرشته است  که خداوند  
برای شادی مافرستاده است  وازخواننده  
باربد   دهد.  نشان  خودرا  کرد  خواهش 
افتاد.  برخاک  و  آمد   پائین  درخت  از 
پنهان   وسبب  کرد   نوازش  اورا  پادشاه 
شدنش راپرسید ازآن پس اورا به ریاست  

نوازندگان  برگزید.
» ثعالبی« ادامه می دهد  : باربد درقطعه  
اول » یزدان آفرید«  رابرای خسرو خواند .

 بعد» پرتوفخار«  را به سمع رساند که 
همان شادمانی  را می بخشید . پس ازاین 
قطعه » سبزدرسبز«  را خواند  ونواخت  
چنانکه شنوندگان  از آهنگ وزیروبم  های

شدند.  ومبهوت  مجذوب   او  سرود    
فردوسی گوید:

زننده برآن سرو برداشت رود
همان ساخته  خسروانی سرود

سرودی به کردار خوش برکشید
که اکنون  تو خوانیش » دادآفرید« 

برآمد دگرباره  آوازرود
دگرگونه  تر ساخت بانک سرود

همان » سبزدرسبز«  خوانی کنون 
براینگونه  سازند مکر و فنون

بشد باربد  شاه رامشگران
یکی نامداری  شد از مهتران

گویند باربد  برای  هرروز از هفته  آهنگی 
ساخته بود که آن را » هفت خسروانی«  
گانه   هفت  آهنگهای   واین  گفتند   می 
درکتب تاریخی  وموسیقی  اسالمی  بنام 
» طرق الملوکیه« مشهوراست . همچنین  
برای هرروز  ازسی روز  ماه لحنی ساخته 
بود  که بنام » سی لحن باربد«  معروف 
است وبرای سیصدو شصت روز ازسال  ، 
سیصدوشصت  لحن ساخته بود و هرروز 
نظامی در  اجرا می کرد. حکیم  را  یکی 

»خسرووشیرین«  می گوید:
زصد  دستان  که اورابود  دمساز

گزیده کرد سی لحن  خوش آواز
ونیزگوید:

 ُمغّنی  ره رامش جان بساز
نوازش کنم  زآن ره دلنواز

چنان زن نوا از یکی تابه صد
که دربزم خسرو  زدی باربد

که گویند  ازمجموع صدلحن  که ساخته 
بود  تعداد سی لحن  یا آهنگ را  برای 
نظامی  بود.  کرده  انتخاب  ماه   روز  سی 
منظوم  بصورت   را  باربد«  لحن  سی   «
در آورده. همچنین  درکتاب » فرهنگ 
جامع«  تألیف مهدیقلی  تبریزی معاصر 
»فتحعلیشاه«  و « محمدشاه قاجار«  نام 

تمام سی لحن آمده است ...
ادامه دارد.

باربد برای هرروز هفته و ماه و سال  آهنگی ساخته 
بود  که برای خسرو اجرا می کرد

 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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اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

افقی: ۱- مجموعه ای از دانستنی-فرق سر۲- فوری وبالدرنگ - دریاچه ای 
- عالمت جمع  روسی  تصدیق  دردریا-  الجثه  عظیم  حیوانی  آمریکا۳-  در 
-ویتامین انعقادخون۴- پشت -کشتی جنگی - دگرگون کردن ونام صنعتی 
ستاره   - کفایت  بحد  کنند۵-  نمی  خرد  هرکس  برای  ها  بعضی  درشعر- 
مرکبات  ازخانواده   - اعدام  درخت   - چنگیزی  قانون  -سزاوار۶-  آلمانی 
اصطالحی  مکار-  برجسته وکنده کاری شده روی چوب -حیوان  ۷-نقش 
الفبای  وپیکار۹-  جنگ   - شرقی  آذربایجان  در  شهرستانی   -۸ درفوتبال 
موسیقی - میدانی و نوع سیگاری - سوسک آمریکایی وخواننده انگلیسی 
معروف   نقاش   - ساختن  آگاه  درمقام  تنبیه   کلمه   - حکمرانی   -۱۰
امپرسیونیست فرانسوی که درسی ویک سالگی  براثر آنفلوآنزا درگذشت 
۱۱- چهارمن تبریز-شهری درپاکستان - زدنی است ۱۲- پدربزرگ - هم 
درمیدان  بازی وهم در میدان جنگ استفاده میشود- افسانه - مقیاس وزن 
ایرانی ۱۳- واحدپول سرزمین آفتاب - شهری مذهبی درایران پایه -مزاح- 
کننده  تولید   -۱۵ قهرمانان  برای  ای  جایزه   - واساس  پایه  از  کنایه   -۱۴

- دررفاه ونازونعمت پرورش یافته. 
عمودی :۱- ر.دی که از کوههای جنوب آلمان  سرچشمه گرفته وبدریای 
درکنار  فرانسه   شهروبندر  خانمها-  دختر  درمیان  گلی   ریزد-  می  سیاه 
کارآیی  سبب   آن  فزونی   - کرمانشاه  تابع  بخشی   -۲ مدیترانه  دریای 
بهتر می شسود۳- معروف ترین اثر امیل زوال- خدداری - کلمه استفهام 
-ضمیرداخل ۴- پاداش کلوخ انداز- مخالف نیست - هرچه کمتر  ازکشور 
خارج شود  بهتراست - سخن ۵- چای انگلیسی - روییدن ونمو کردن - 
گازی که چهار پنجم  هوارا تشکیل می دهد ودرترکیبات  مواد مختلف 
حیوانی  ونباتی ومعدنی  نیز موجود است - سرپیچی کردن ۶- اصطالحی  
درشطرنج - ازبند رسته وآزاد- شامه نواز۷- تصدیق آلمانی - گل سرخ 
- ردیف - فیزیکدان فرانسوی ۸- زوجه ابوسفیان ومادرمعاویه - آتش - 
موی گردن اسب وشیر- جداازهم - ۹- نوع دیگر اتاق - فیلمی از آلفرد 
هیچکاک- مردم - رودی درشمال دزفول ۱۰- پاره - پایتختی  در اروپای 
مرکزی - شاعر نابینای یونان باستان-۱۱- خاک - بی غل وغش - اسب 
یا استر  ویاخر  که خط سیاهی  درپشت آن ازیال تا دمش  کشیده باشد- 
مو-  برای  رنگی   - ره طویل   - ترکی  فارس ۱۲- سگ  دراستان  رودی 
نویسنده شوخ طبع ایرلندی - ۱۳- فعل امر ازمصدررفتن - پهلوان - بُرنده 
-  مافوق - ۱۴- ساحل دریا - یادآور گذشته های  دور ودورتر۱۵- مقام 

ومنزلت - نوعی سرگرمی آموزشی بود- تاوان ومجازات نقدی 

حل درشماره آینده
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بقیه :  تاریخ مستندخوزستان
همه ی حفظ زبان خود، از شهروندان

آیند.  می  و  آمده  حساب  به  انی  ایر 
آلمانی  بخش  مردم  سویس  درکشور 
زبان  ایتالیایی  ویا  فرانسوی  ویا  زبان 
فرانسوی  ویا  راآلمانی  کشورخود  آن 
به  وهمچنان  دانند  نمی  وایتالیایی 
می  افتخار  خود  سویسی  شهروندی 
دارای  کشور  این  حالیکه  در  کنند، 
پیشینه ی تاریخی به بیش از دوسده 
نیست، بنا براین، تکلم به زبان عربی 
بوده  عرب  اجدادشان  اینکه  ویا 
عرب  طلب  جدایی  گروهک  به   اند، 
خوزستانی  این جواز را نمی دهد که 
به خاطر زبان؛ به قلب تاریخ پرداخته 
بزنند،  و»االحواز«  »عربستان«  از  دم 
اینان فرزندان ناخلف ایران زمین اند 
که با خیال خام  به امید ریاست؛ ازراه 
ُمزدوری؛ در چنبره ی  کشمکش های 
کشور  وچند  اسالمی  حکومتگران 

عربی گرفتار آمده اند.  

در  تازی  عناصر  پیدایش  مورد  در 
است،  روشن  که  آنچه  خوزستان، 
به  اعراب  مهاجرت  که  است  این 
خوزستان با فتوحات اسالمی  وسقوط 
ق(  ه-  سال۶۳۷م)۱۶  از  ساسانیان، 
وگسترده  ملموس  یی  گونه  بعدبه  به 
سیل  که   بود  پس  وازآن  شد  آغاز 
وفرات  دجله  های  کرانه  از  مهاجرت 
تا  پارس  شاخاب  جنوبی  سواحل  ویا 
زمان محمدشاه قاجار، زمانی به خاطر 
سراسر  بر  عرب  وحکام  خلفا  ُسلطۀ 
ایران زمین؛ وزمانی نیزپس از استقرار 
به  ایران،  در  پادشاهی  های  سلسله 
رسمی  مرزی  خط  نبودن  خاطرُمعّین 
داشت،  ادامه  وعثمانی  ایران  بین 
در  رسمی  مرزی  خط  تعیین  از  پس 
ی  نامه  عهد  بستن  کشوربا  غزب 
که  نامبرده  پادشاه  زمان  در  ارزروم 
سراسرخاک آن سوی غرب ایران، در 
تملک عثمانی ها بود، مهاجرت اعراب 
اگرچه  گردید،  متوقف  خوزستان  به 
وسپس  عثمانی  با  مرزی  اختالفات  
با دولت عراق  تا چند سالی همچنان 
ادامه داشت اما  چون شرح آن موجب 
درازی کالم می شود ازآن می گذریم، 
ویژگی  بر  بنا  عرب  مهاجران  این 
چادر  زیر  اغلب  خود؛  یی  قبیله  های 
و  کارون وکرخه  و درکرانه های  رود 
برای  آب  به  جراحی جهت دسترسی 
دامداری وکشت وزرع ساکن شدند،          
کتاب»خوزستان وتمّدن دیرینه ی آن 
آمده  کسروی  ازسیداحمد  نقل  به   ،»
درخوزستان  اکنون  که  است:»عربها 
نشیمن دارند وازسال5۹ه - ق، به این 
سرزمین  این  حوادث  درتاریخ  طرف 
اند،ازبومیان  داشته  عمده  دخالت 
عراق  واز  نیستند  خوزستان  باستان 

وجزیرة العرب]شامل عربستان ویمن 
پارس[  خلیج  جنوبی  وسرزمینهای 
عرِب  ایرانیان  اند...  بدانجادرآمده 
ساکن خوزستان، ازسی وسه طایفه یا 
عشیرة عرب می باشند که پیشینیان 
سالهاازعراق  طّی  جملگی  شان 
پارس  خلیج  جنوبی  وسواحل  ویمن 
آورده  روی  خوزستان  به  وعربستان 
هریک  مرور؛  وبه  گردیدند  وساکن 
گون  گونه  های  عشیره  به  ازآنها 
آنها  آورترین  نام  که  شدند  ُمنشعب 
ُطُرف،آل  ،بنی  کعبیان،ُمشعشعیان 
 ،2 باشد«.جلد  کثیرمی  وآل  خمیس 

رویه۶۳۹.

خوزستانی  عرب  میهنان  هم  نیاکان 
مهمانان  امر  بدو  در  اگرچه  ما 
خاطر  به  که  بودند  یی  ناخوانده 
وچه  آنان  ازبرای  چه  موجود؛  شرایط 
از  ایران پس  واحوال  اوضاع  از جهت 
ایران  خاک  وارد  ساسانیان،  سقوط 
سکونت  و  شدند  خوزستان  جمله  از 
ایرانیان  حال  عین  در  کردند،  اختیار 
و  پیش  ها  سده  از  نیز  غیرعرب 
بخش  در  همچنان  نسل  اندر  نسل 
جمله  از  خوزستان،  از  تری  گسترده 
سلیمان،  شوشتر،دزفول،مسجد  در 
اندیمشک،  رامهرمز،  ن،  بهبها  اللی، 
ایذه   امیدیّه،  هفتگل،   آغاجاری، 
شهرها  این  پیرامون  های  وآبادی 
کنند  می  وزندگی  کرده  می  زندگی 
آبادان  مردم  از  بسیاری  همچنین  و 
غیر  ایرانیان  را  خرمشهر  واهوازو 
این  از  دهند.  می  تشکیل  زبان  عرب 
رو این که گفته شود سراسر سرزمین 
الف  است،  نشین  عرب  خوزستان 

وگزافی بیش نیست.

درکتاب»خوزستان وتمّدن دیرینه ی 
آن «، به نقل ازسیداحمد کسروی آمده 
درخوزستان  اکنون  که  است:»عربها 
نشیمن دارند وازسال5۹ه - ق، به این 
سرزمین  این  حوادث  درتاریخ  طرف 
اند،ازبومیان  داشته  عمده  دخالت 
عراق  نیستندواز  خوزستان  باستان 
وجزیرة العرب]شامل عربستان ویمن 
پارس[  خلیج  جنوبی  وسرزمینهای 
عرِب  ایرانیان  اند...  بدانجادرآمده 
ساکن خوزستان، ازسی وسه طایفه یا 
عشیرة عرب می باشند که پیشینیان 
سالهاازعراق  طّی  جملگی  شان 
پارس  خلیج  جنوبی  وسواحل  ویمن 
آورده  روی  خوزستان  به  وعربستان 
هریک  مرور؛  وبه  گردیدند  وساکن 
گون  گونه  های  عشیره  به  ازآنها 
آنها  آورترین  نام  که  شدند  ُمنشعب 
ُطُرف،آل  ،بنی  کعبیان،ُمشعشعیان 
 ،2 باشد«.جلد  کثیرمی  وآل  خمیس 

رویه۶۳۹.                        ادامه دارد

بقیه: نازنین 
سخنان مادرم  به  نسبت  ومهرورزی 

پدرم را قطع کردم وگفتم:آیا فکرنمی 
کنید  به خاطر رفتارحاج آقا جواد این 
افتخار نصیب من وبرادرم شده است 
داشته  شهربانوخانم  مثل  مادری  که 
نیزدرکنارایشان  شما  ویاآیا  باشیم 
بودن را یک بخت سپید وامتیازی پر 
افتخار ازبرای خودتان به حساب نمی 

آورید؟
        پدرم گفت: نیازی نمی بینم که جهت 
مادرتان،سند  به  نسبت  ارادتم  اثبات 
آ  ویاسوگندیادکنم،مادرتان  بیاورم 
نچه راکه دردرازای زندگی مشترکمان 

ازیک همسرمتعّهد ومهربان ودلسوز
دست  به  گمانم  است،به  انتظارداشته 
همواره  مادرتان  به  باشد،من  آورده 
که                                                                                                                                               ازآنچه  وبیش  ام  ورزیده  عشق 
داشته  دوستش  تصورشود 
جوان  دوفرزند  وباداشتن  ودارم 
وسپیدشدن  وبرومندوتحصیلکرده 
موهای سرم احتیاجی به تظاهر وچرب 
زبانی ندارم،همچنین آنقدر بی تجربه 
سخنی  چه  ندانم  که  نیستم  وناپخته 
گفت،همانگونه  ویاباید  نبایدگفت  را 
،آنچه  ام  کرده  اشاره  ازاین  پیش  که 
ازبرای  ،امروز  را که به خاطر ضرورت 
روزهای  درهمان  میکنم،  بازگو  تو 
بامادرتان،باایشان  پیوندمن  نخستین 
درمیان نهاده ام،که به باورمن شریک 
بایدازگذشته  هرانسانی  زندگی 
باشدوچه  بوده  آگاه  همسرش  وحال 
یکدیگر  اززبان  ازآنان  بهترکه هریک 
حّس  دیگر،تا  ازمنابع  نه  بشنوند 
نبیند،من  آسیب  اعتمادودلبستگی 
خورم  نمی  ابداًافسوس  بابت  این  از 
حاج  گفتگوی  برآیند  چرا  که 
من  که  نشد  آنچنان  پدرم  با  آقاجواد 
این  منظورمن  بودم،بلکه  آن  خواهان 
ودلسوز  پدرباتجربه  یک  که  است 
نظرموا  کسب  درپی  که  فرزندش 
آنگونه  بایست  بود،نمی  پدرم  فق 
گذاشت  می  پدرم  دهان  به  دهان 
میکرد،اوکه  تخطئه  اورا  وباورداشت 
ازموضوع  خارج  بحث  بودبه  نیامده 
که  را  خوش  بپردازد،زبان  وسیاسی 
شایسته  اند،وانگهی  نگرفته  ازآدمی 
تر این بود شخص مورد اعتماد وگرم 
رامأموراین  ای  چشیده  وسردروزگار 
کار میکردکه مراجعه ی مستقیم اوبا 
عرف وفرهنگ جامعه ی ما همخوانی 
نداشت و ندارد.ازسویی دیگرپدر من 
نمی بایست ذهنّیت نامساعدی نسبت 
دیگراست  باورهای  دارای  کسیکه  به 
میکرد،چه  برخورد  خشک  ،آنگونه 
کسی وچه اخالقی به ما این اجازه را 
همه  ویابخواهیم  بگوییم  که  میدهد 

مثل مافکرکنند،
ادامه دارد

 بقیه : طب سنتی

با  ابتدا  حجامت  در  زیرا  نمی رسد  نظر  به 
بادکش، روی جریان خون تغییراتی را ایجاد 
می کنند و سپس با ایجاد خراش های ظریف 
پوستی، منجر به برانگیخته شدن واکنشهایی 
در بدن می شود. مدل خون گیری آن سطحی 
است و بوسیله یک سوزن، خون در گردش 
مورد نیاز بدن خارج می شود. از لحاظ حجم، 
خون خارج شده در حجامت حداکثر ۸0 سی 
سی است ولی در خون دادن حدود 500 سی 

سی خون خارج می شود.
حجامت باعث کم خونی نمی شود و حجامت 
خون  ولی  است  فوق الذکر  خواص  دارای 
دادن یک عمل انسانی و ایثارگرانه است. در 
حجامت خون کثیف از بدن خارج می شود 
مورد  و  تمیز  خون  دادن،  خون  در  ولی 

نیازاهدا میشود .
امروزه پژوهش های زیادی در اثرات درمانی 
حجامت در بیماری ها انجام شده ) ازجمله 
کم  از  ویکی  و....(  اکنه،   ، میگرن  درمان 
در  درمانی  راههای  موثرترین  و  خطرترین 

طب سنتی محسوب میگردد

بقیه :   دنیای درون
دنیا » بد« است واین بد برای من خیلی 

بزرگ شد.  
بهروزی :  نوعی سرخوردگی وجهان بینی .

فرازمند:  بله ، جهان بینی  منفی . که این 
جهان  اعتباری ندارد. البته با  این لفظ نبود 
ولی چنین  اعتقادی که جهان بد است  ، 

کمبودی داردذ  وچرا انسان  باید بمیرد؟
یک جورغم فلسفی برای من بوجود آورد.
ادامه درشماره آینده .
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Iranians Are  Proud 
of Their History

*Pottery dating from 5000BCE is evidence of  lively early culture in Iran.  
Iranians are proud of 
their history and no for-
eigner will feel at ease in 
the country without some 
understanding of its past. 
Many Iranians still  see 
themselves as the direct 
descendants of the Per-
sians who built one of the 
greatest empires in world 
history 2,500 years ago.
Pottery dating from 
5000BCE is evidence of  
lively early culture in Iran. 
There are also indications 
of urban societies forming 
as early as around 3000 
BCE , such as Tepe Yahya, 
an archaeological site in 
the eastern Kerman prov-
ince. By 2000 BCE       civi-
lization appears to have 
been flourishing in  Iran, 
as shown by the impres-
siveely elaborate bronze 
and copper work found at 
tepe Yahya and  Shahdad 
in the  same region.
The Achaemenian kings 
who ruled from 550 to 330 
BCE are the most famous 
rulers of ancient Iran.
They built a great empire 
that at its height stretched 
from  Libya  to India and 
remains a source of great 
pride for Iranians today.
The name "Iran" , which 
is now applied to the 
modern, ethnically di-

verse country, has anc-
cient roots,coming from 
the word "Aryan" , in 
reference to the Indo-Eu-
ropeans who entered the 
country in  around 1000 
BCE. Iran was   for long 
called "Persia"  (Fars) in 
the West, although  strict-
ly speaking this is a ren-
dering of the  name of the 
southern Iranian prov-
ince of Fars(which is still 

known as such) from 
where the Achaemenian 
Iranian kings ruled.
Alexander overthrew 
the last Achaeme-
nian king Darius lll 
 in 330BCE. He is still 
reviled in Iran for his 
decision to destroy the 
buildings at the capital of 

Persepolis after his inva-
sion . After his death in 
323BCE , Alexander was 
followed  in ruling Iran by 
his general Seleucus who 
founded the Seleucid dy-
nasty, under which Greek 
influnce grew.
Finally , a nomadic Ira-
nian tribe overthrew the 
Seleucids in the third cen-
tury BCE and its kings 
became known as the 

Parthian dynasty.
After that , Sasanian dy-
nasty   came to power and 
ruled Iran for the next 
four hundred years.
Until then ,the ancient 
Iranian religion of Zo-
roastranism had been 
Widespread in Iran but 
the Sasanians were the 

first Iranian dynasty 
to proclaim it the state 
religionso,Most Iranians 
then,converted to Islam 
after Islamic conquest.
But there is still a Zoroas-
trian minority to this day.
The Sasanian king 
Shapour l (240-72)was 
known for his religious 
tolerance but this was not 
the case under   his succes-
sors .Under Shapour l the 
Sasanian empire reached 
its greatest extent ,with 
frontiers on the Euphra-
tes River to the west and 
Indus to the east.
Although less famous than 
the Achaemenians, the 
Sasanians were wqually 
adept at conquering and 
also left behinde an Im-
pressive legacy of ancient 
sites such as their former 
palaces at Firouzabad in 
southern Iran and Ctesi-
phon in Mesopotamia.

The country also wit-
nessed just  four decades 
ago one of the most im-
portant events of modern 
times, the Islamic revolu-
tion of 1979 that ousted 
the Shah,Mohammad 
Reza Pahlavi, and ended 
2500 years of monarchy 
in Iran.
Source: Iran: Stuart Williams

A Steatite vessel, 16 cm. square, from Tepe Yahya.

بقیه زنان شاهنامه 
نوشت که هر چه زودتر با چهار چیز به نزد 
و  جام  و  دختر  هندوستان  شاه  آیید.  من 
پزشک و فیلسوف رابا گنج و دینار و سیصد 
شتر بار از جامه و گوهرهای شاهوار به نزد 

اسکندر فرستاد.
فغستان چو آمد ب شکوی شاه

یکی تاج بر سر ز مشک سیاه
چو سرو سهی بر سرش گرد ماه 

نشایست کردن به مه بر نگاه
دو چشمش چو دو نرگس اندر بهشت

تو گفتی که از ناز دارد سرشت
باالی  برو  و  و موی  بر روی  یده  را  اسکندر 
نهان  اندر  را  جهان  خداوند  افتاد  فغستان 

آفرین گفت
بدان دادگر که او سپر آفرید

بر آن گونه باال و چهر آفرید
اسکندر زر و دینار بسیار نثار فغستان کرد و 
به آیین مسیحا با او ازدواج نمود. اسکندربه 
فغستان  مرگش  از  پس  کرده  وصیت  مادر 
هایی  خواسته  تمام  و  بسیار  بزرگی  با  را 
به  پدر  نزد  است  آورده  هندوستان  از  که 

هندوستان بازگرداند و مادر نیز چنین کرد.
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TheTrump 
administration’s Iran 
policy continues to 
bewilder most of the 
Middle East analysts 
and US policy-makers in 
Washington. The forceful 
steps and rhetoric against 
Tehran by the Trump 
administration capture 
most of the attention. But 
is Trump’s Iran policy 
seriously aimed to achieve 
one principal objective, 
such as regime change in 
Tehran or a new nuclear 
deal? Alternatively, is 
it a series of steps that 
are inherently disjointed 
and likely run counter 
to broader American 
geopolitical objectives?

 At the moment in the 
United States, the debate 
shows that this is an 
unsettled question within 
the Trump administration. 
Shifting American 
geopolitical priorities – 
particularly the rise of 
China and its impact on 
US interests in the Middle 
East and beyond – is also 
contributing to a dithering 
US position in terms of 
future steps against Iran.

Trump’s Iran vision
It has been over two 
years since the Trump 
administration came to 
office. While it was clear 
from the outset that the 
question of Iran would be a 
central foreign policy test, 
the Trump administration 

has yet to fully articulate 
a credible and coherent 
strategy. This is a lacking 
that is not only hampering 
his ability to gain support 
from the Democratic Party 
but also makes allies, such 
as the Europeans, deeply 
suspicious of his intentions.

As of today, President 
Trump is both against war 
with Iran, and is also on 
the record to be open to 
meet with the most senior 
Iranian officials, 

which he most recently 
again repeated on 9 May. 
According to US reports, 
the White House has 
asked the Swiss embassy 
in Tehran to provide the 
Iranians with direct phone 
numbers to reach Trump to 
launch direct negotiations. 

Meanwhile, other 
key players in his 
administration - such as 
Secretary of State Mike 
Pompeo, National Security 
Advisor John Bolton or 

Richard Goldberg who is 
in charge of Iran inside the 
National Security Council 
– are longtime advocates 
of toppling the Islamic 
Republic. This schism 
within the Trump team has 
not yet been put to test but 
signs of deep disagreements 
within the administration 
are refusing to go away.

For example, it emerged 
that an unusual meeting 
was held on 29 April at 
CIA headquarters in 
Langley, Virginia. Key 
members of the National 
Security Council Principal 
Committee attended the 
meeting on Iran, including 
John Bolton (National 
Security Advisor), Mike 
Pompeo (Secretary 
of State), Dan Coats 
(Director of National 
Intelligence), Gina Haspel 
(Director of CIA), Joseph 
Dunford (Chairman of 
Joint Chiefs of Staff) and 
Patrick Shanahan (Acting 
Secretary of Defense).

The meeting was held to 
discuss military options 
and air disagreements 
about what to do with 
Iran. Moreover, it was 
an occasion for the US 
intelligence and military 
officials to underscore 
the high cost of military 
confrontation against 
Iran. The meeting, and the 
overall heightened tensions 
with Iran are occurring 
at a time when President 
Trump is seeing his policies 

toward both North Korea 
and Venezuela under much 
strain and unlikely to yield 
positive results anytime 
soon. This means Trump 
will be even more cautious 
on his Iran policy.

What has so far 
driven Trump’s Iran 
policy?
Donald Trump is not an 
ideologue nor does have 
any strong set of policy 
preferences. He is policy 
oriented in as far as he 
craves quick results that he 
can advertise as victories 
for him as a politician and 
popular leader. Short-
term electoral popularity 
and support from his 
core financial supporters 
is more important than 
advancing long-term 
national security interests 
of the United States. At 
least that appears to be 
the view of many in the US 
government bureaucracy 
who are putting up 
resistance to key initiatives 
put forward by Trump.

To look for an overarching 
strategy vis-à-vis Iran that 
fits a particular foreign 
policy doctrine is to miss the 
point. During his first two 
years in office, Trump has 
travelled across the foreign 
policy spectrum: From 
being a realist (the pursuit 
of a “grand bargain”) to a 
liberal internationalist (the 
promotion of democracy in 
Iran) to a neoconservative 
(toppling the Iranian 
regime even through the 
use of military action).

Still, he is fundamentally 
a businessman who likes 
to reach tangible deals. 
Before he opted to run 
for the presidency, Trump 
had barely ever publicly 
mentioned Iran or even the 

Middle East. In contrast, 
some of Trump’s key 
advisors such as John 
Bolton, Mike Pompeo or 
Rudy Giuliani, are long-time 
opponents of the Iranian 
regime.

For the most part, as a 
politician, Trump has come 
to see the issue of Iran as a 
gift that keeps giving. Some 
of his key constituencies and 
financial backers (such as the 
billionaire Sheldon Adelson) 
have strongly backed 
the so-called “maximum 
pressure” campaign against 
Tehran. The question is 
sustainability of the policy 
of “maximum pressure” 
and Trump’s willingness 
to take it all the way to its 
natural final phase, which 
is the scenario of a military 
conflict with Iran. 

Why a military conflict 
with Iran? Because the 
“maximum pressure” 
campaign was always only 
a convenient “political” 
approach to Iran. It was 
a hard-nosed pressure 
strategy that satisfied the 
basic instincts of the core 
Trump support base in the 
US and among allies in the 
Middle East. It has been full 
of swagger and maximalist 
in its demands from Iran.

This was best demonstrated 
when the Trump 
administration published in 
May 2018 its 12 demands for 
Iran to fulfil. If considered 
collectively, the 12 demands 
amount to asking the 
Iranian regime to capitulate. 

While the demands are 
not in themselves new, as 
previous US administrations 
have insisted on most of 
these demands from Tehran, 
put together they arguably 
constituted an impossible 
negotiating position for 
Tehran.

No good options?
In the short term going 
forward, Trump’s 
“maximum pressure” 
campaign against Iran has 
left him with a set of bad 
options. He has already 
reaped the benefits of 
adopting a tough stance on 
Iran: he secured hundreds 
of millions of dollars in 
donations from anti-Iran 
donors. But a new war plays 
very badly with US voters, 
and this is a group of people 
he has to cater towards.

As he prepares for his re-
election in 2020, and faced 
with an Iran that will not 
budge to his demands or 
new rounds of talks, Trump 
faces a dilemma. He needs to 
stay on the hawkish course 
to main support from anti-
Iran interest groups but this 
requires a delicate balancing 
act. The question is how to 
remain hawkish without 
going to war. As Patrick 
Buchanan, a prominent 
conservative Republican put 
it, war with Iran will deprive 
Trump from re-election in 
2020.

Put simply, Trump’s Iran 
policy is in a bind, and at 
the moment the “maximum 
pressure” campaign is on 
auto-pilot without a clear 
strategic direction forward. 
It boils down to putting 
pressure on Iran for the sake 
of it but without a solid plan 
on how to move forward as 
Tehran refuses talks with 
Washington and the two 
countries engage in a war 
of words and potentially 
edge closer to a state of open 
military conflict.
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Alex Vatanka is a “Senior 
Fellow, Middle  East Institute” 
in  Washington D.C.
He is going to write articles 
in English or Persian  
exclusively  for Azadi monthly 
Magazine. 

Trump Iran policy
 continues to bewilder

By: Alex Vatanka
Written for Azadi Monthly Magazine
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Trump

PompeoCoats

Russia to Stand 
Beside Iran
Moscow, June 26, IRNA - 
Special Representative of 
the Russian President on 
Afghanistan assured Tehran 
of Moscow's support in the 
the wake of the US pressures 
and current situation. 

"We have expressed our 
solidarity with Iranians. If a 
crazy action is taken against 
Iran, it will be up to President 
Vladimir Putin to declare 
Russia’s position. Russia 
will definitely take position 
then,” said Zamir Kabulov, 
Special Representative of 
the Russian President on 
Afghanistan told a panel in 
Moscow on Wednesday. 

He stressed that there is 
“anti-Iran front” and that 
the US policy towards 
Tehran is destructive. 

“Contrary to the Russians 
who love to play chess, the 
US wants to gamble and 
consequently, its results are 
unpredictable,” Kabulov 
warned. 

He stressed the Iranian 
culture of “sacrifice” in case 
of war, expressing regret that 
"the US doesn't understand 
the Iranian society or badly 
understands it". 

“The Iranians are ready 
to tolerate every pressure 
for their own interests 
and independence, but the 
Americans don’t tolerate 
casualties and that the 
Iranians will resist any US 
attack and will respond 
to it,” the Russian official 
added.

Kabulov questioned the 
US proof about Iran’s role 
in attacks on several oil 
tankers in the Persian Gulf 
and the Gulf of Oman, 
saying that Moscow has 
asked Washington several 
times to see the evidence. 
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Female Genital Mutilation
By: Masood A Khatamee1,MD,FACOG,Claire Wilson Bolander2,MD and 

Talat Khanoom Rubin3

1. Clinical Professor,Department of Obstetrics and Gynecology,New York University School of Medicine.

2. Obstetrics and Gynecology Resident,Lennox Hill Hospital,New York;

3. Research Assistant,Fertility Research Foundation,New York

Female genital mutilation (FGM)
female genital cutting (FGC), 
or female circumcision is  a 
procedure that consistsof 
removing part  or all of the 
external female genital  for 
non-medical reasons.FGM  
is performed on minor girls 
mostly in northeastern, eastern, 
and western  Africa, Asia, 
Arab countries and some small 
communities in Europe and North 
America. FGM is demanded  by  
the girl’s parents and  is usually  
performed  on  a girl  between  
the ages  of 4 and 8 but can be 
performed  from  the time the 
girl  is  an infant  until she reaches  
adolescence. In the 1970s, 
people  opposing FGM started 
calling the procedure female 
genital mutilation to emphasize 
the damaging aspects of the  
procedure by demonstrating 
its violation of the woman’s/
girl’s human  rights, and the 
individual’s right to physical 
integrity,wellbeing  and security 
, in  Western Countries, female 
genital cutting  is often called 
female circumcision. Female 
activists object to this name 
because they view it as improper 
and misleading to  compare male 
circumcision,with its medical 
benefits,to the female procedure 
with its negative consequences 
and lack of medical benefits. 
There are four types of FGM. 
The first type of FGM is called 
clitoridectomy. This consists of 
the partial or full removal of the 
clitoris.The second type  of FGM 
is called exision,which is the 
removal of part of or of the whole 
clitoris and labia minora with or 
without the removal of the labia 

majora. The third type of FGM , 
which is the most extensive type 
of female genital cutting, is called 
infibulation.This procedure can 
consists of the removal of part 
of or the whole clitoris and the 
cutting and sewing together of the 
labia majora and the labiaminora. 
This sewing of the labia majora 
and of the labia minora causes 
the blocking of the vagina and 
the urethra, with a small hole left 
for the discharge of menstrual 
fluids and urine. The fourth type  
of FGM is general category 
consisting of all other non-
medical procedure performed 
on the female genitalia such 
aspiercing,cutting,or pricking.

Girls’ parents direct the female 
genital cutting as a result of 
social,political and cultural 
pressure, as well as the misguided 
belief that FGM enhanced 
cleanliness, prevents adultery, 
improves fertility,and enhances 
maternal instinct. As late as the 
1950s,FGM was practived on 
wmen in mistaken belief that it 
was a cure for depression and 
nymphomania.Some people 
practice FGM in the belief that the 
pharaonic gods with bisexual and 
that mortals possess the same trait 
that gods possess.According to 
the belief, every person possesses 
both  a female and a male soul. 
The male soul in the female is 

supposedly located in  the clitoris.
And female soul in the male 
is purportedly situated in the 
prepuce of the penis.
In order to be pure , a man must be 
rid of  the female part of him , and 
female must be rid of the male 
part of her. Thus , the custom of 
male and female circumcision.
The first reference to FGM can be 
found in the second century BC, 
when  Agatharchides of Cnidus, 
a   great geographer and historian, 
wrote about it taking place in 
tribes who lived in the Rrd 
Sea area, now know as Egypt. 
From then on, FGM  seemed 
have spread both westward 
and southward...FGM is not 
commanded or mentioned in the 
Koran and is actually banned from 
islamic scholars because of its 
visible hurt to women. However, 
one sunni school,named 
Shafi’I school of religious law, 
says that clitoridectomy is 
obligatory. In Arabic  Countries 
the ritual of FGM  is called  
tahuror tahara,which means 
“purification”because the 
procedure is believed to purify 
the women  subjected  to it.  

In other communities, the ritual 
is called sunna which means 
"tradition",because it is believed 
that prophet Muhammad 
supported and performed this 
ritual throughout his life. FGM  
was  never permitted in judaism 
and is not addressed in any 
religious manuscripts.Among 
traditional jews, it is believed 
that each individual's body does 
not belong to the individual, but 
to God. Thus, performing any 
procedure that has no medical 
benefits such as FGM , plastic 
surgery, or tattoos is seen as 
destruction to God's being.
However,jews from  the 
minority Beth Israel, jews 
from Ethiopia, do believe 
in the procedure.  The only 
person allowed to perform this 
procedure is a female jew. FGM 
is not mentioned in any 
religious manuscripts in 
Christianity. It  is a procedure 
practiced  because of cultural, 
not religious reasons in Africa.
Although FGM is not 
traditionally practiced in 
Christianity, in 1938,FGM was  
supported  and recommended 
by reverend Oscar Lowry as 
a way to stop masturbation, 
which is believed to be a sin  in 
Christianity.

FGM has been banned by many 
societies. Yet, because the prac-
tice is more easily outlawed 
than  prevented,FGM has been 
performed  for vmany years 
behind closed doors. Since the 
procedure is usually performed  
by non-medical persons, it of-
ten leads to further complica-
tions that can cause more harm  
than  the procedure itself.
Frequently these procedures are 
performed with  unskilled hands 
in unsanitary conditions, which 
may lead to increases scarring, 
infection,infertility,hemorrhage 
and even death. The complica-
tions of FGM are usually bro-
ken down  into two categories: 
immediate and long-term. Im-
mediate complications include 
hemorrhage from the internal 
pudendal or dorsal clitoral

arteries, trauma to adjacent 
organs,   urinary retention 
secondary to pain  or direct 
damage to tissues other bodi-
ly trauma from  restraining an 
unanesthetized girl, infection 
and even  death from either 
hemorrhagic or septic shock.
In addition to the risk of teta-
nus, the instruments used are 
often not sterilized between  
procedures, which can lead to 
transmission of infections such 
as HIV hepatitis B . Long term  
complications are many. They 
include chronic Vaginal infec-
tions, inclusion cysts,dysmen-
orrhe, dyspareunia and fistulas 
between  vagina and rectum 
or bladder.Infertility can  also 
be a long -term  complication 
from FGM with affected wom-
en having  a 25-30% incidence 
of infertility compared with  
8-14%  of  the general popu-
lation.Ascending infection re-
sulting in pelvic inflammatory 
disease and tubal damage  is 
one cause for infertility. How-
ever, infibulation may result in 
a physical barrier to intercourse 
or such  sever dyspareunia that 
intercourse may not be pos-
sible. In  addition to general 
gynecologic  complications 
and sexual dysfunction,women 

affected  by FGM  are at much  
higher risk for obstetric com-
plications. Infibulated patients 
may be difficult  to monitor  
during labor as cervical exams 
can be very painful. Due to ob-
struction of the vaginal  introi-
tus, the  second  stage of labor 
may be prolonged, resulting 
in  fetal or maternal trauma 
and increased  risk of fistula 
formation. In these women , 
defibulation performed either  
during the second trimester or 
durin g  labor may be necessary 
for safe delivery. It should  be 
noted  that some women may 
request reinfibulation after de-
livery.The World  Health  Or-
ganization(wHO) undertook 
research in June 2006 in Africa 
and found that  FGM  can trig-
ger a higher risk of death during 
delivery even  when carried out 
professionally and regardless 
of type .The study revealed 
that 15% of women  who had 
undergone FGM type 1 had lost 
a child  in birth,with the risk 
higher for women  who had un-
dergone type II (32%) and type 
III(55%) of FGM.Studies have 
also revealed that women  who 
have been subjected to FGM  
were 30% more likely to be re-
quired to give birth through a 

Cesarean section. It is estimated 
that 10,000-20,000 babies have 
died in chilbirth from mothers 
who have undergone FGM. Re-
ports estimate that two million 
women undergo FGM each 
year with 130 million women 
having been affected since this 
procedure was first adopted.

In countries where FGM is 
practiced , many governments 
have made efforts to stop this  
destructive procedure.Some 
countries, such as Senegal, have 
been remarkably successful. 
Others, like Nigeria, have not 
been as diligent in stopping the 
performance of the procedure. 
In these countries, the popu-
lation has been less willing to 
abandon what they perceive as 
a custom handed  down from 
their families and ancestors 
for generations. provincial no-
tions have prevailed , with men 
advancing the argument that 
“both circumcised and uncir-
cumcised women  give birth  
so I don’t see the difference”, 
as said a woman from My-
abe,Chadto Elizabeth Heger 
Boyle” in 1997, the WHO, 
the United Nations population 
Fund (UNFPA) and the Unit-
ed Nations Children’s Fund 
(UN ICEF) joined  forces in 
order  to stop FGM. By em-
phasizing working closer with  
countries in which FGM takes 
place, by researching and com-
municating the devastating 
effects of FGM , by helping 
women who have experienced 
the procedure, and by discour-
aging medical professionals 
from performing this procedur, 
the UN has made progress in 
stopping FGM. InFebruary 
2008, the UN reinvigorated its 
efforts by issuing a new state-
ment of purpose to eradicate 
FGM by involving additional 
UN support. While great strides 
have been made to  prevent 
FGM,because of its deep roots 
in both cultural and religious 
beliefs,the struggle to eradicate 
FGM has not been fully accom-
plished.
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 We belong to two very 
different generations of 
Iranians. One of us served 
in senior official positions in 
the pro-Western monarchy 
that ruled Iran prior to the 
1979 Islamic revolution; 
the other is a child of that 
revolution. One presided 
over the golden age of Iran-
U.S. relations; the other was 
subject to years of state-
sponsored anti-American 
indoctrination. Yet, despite 
these differences, we share 
a sense of belonging to 
both countries and grave 
concerns about the collision 
course they are on. The 
Trump administration 
seems to believe it can 
achieve what has eluded 
its predecessors for four 
decades: fundamental 
change in Tehran. It has 
resorted to a time-worn 
set of tools to attain this 
objective: strangling the 
Iranian economy through 
sanctions, destabilizing Iran 
by supporting dissidents and 
secessionists, and launching 
an information war against 
the leadership in Tehran.

It appears convinced that 
exercising what it calls 
“maximum pressure” will 
cause Iranian capitulation 
or regime collapse. The 
Iranian people, meanwhile, 
strive for democracy as 
they have for more than 
a century, amid growing 
discontent over endemic 
corruption, repression and 
environmental degradation. 
They deserve a government 
that respects their rights, 
preserves their dignity, 
and offers them peace and 
a chance at prosperity. 
Washington’s belligerence, 
however, could once again 
bring their democratic 
struggle to grief. This is for 
several reasons. First, the 
Trump administration has 
very little credibility as the 
would-be standard-bearer of 
positive change. Its rhetoric 
promising to “crush” Iran 
or usher in “the official end 
of Iran” through military 
action belies its professed 
distinction between the 
leadership and the Iranian 
people. The administration’s 
list of public missteps 

toward the Iranian people is 
as long as it is regrettable. It 
includes preventing almost 
all Iranians from visiting the 
United States; misstating the 
historic name of the Persian 
Gulf; failing to express 
sympathy with Iranians 
after terrorist attacks by the 
Islamic State and separatist 
groups; and, perhaps 
most consequentially, 
withdrawing from the 
nuclear deal that remains 
popular in Iran and to 
which many there had 
pinned their hopes for a 
better life. These mistakes 
have helped transform top-
down anti-Americanism 
in Iran into a bottom-up 
phenomenon. Nothing spurs 
a rally-around-the-flag effect 
among 83 million Iranians 
more than humiliation and 
threats of foreign aggression. 
How can Iranians buy 
into the administration’s 
professions of positive 
intent when Washington 
selectively decries their 
leaders’ corruption and 
human rights violations 
while overlooking the same 
behavior among U.S. allies? 
Why didn’t President 
Trump ask his North Korean 
or Russian counterparts 
to fundamentally reorient 
their policies before he 
would engage them in 
fruitless pageantry? The 
administration’s Iran 
policy is not a strategy. It is 
a pressure tactic wrapped 

in bellicosity folded inside 
a chimera. It is bereft of a 
viable vision and based on 
the naive assumption that 
overthrowing the Islamic 
republic will miraculously 
lead to a pluralistic and 
pro-American order. That 
previous U.S. -sponsored 
regime change in the 
region has ushered in 
failed states or worse 
autocracies seems to be an 
afterthought. Even when 
the administration seems to 
vie for rapprochement, it is 
unconvincingly inconsistent. 
Secretary of State Mike 
Pompeo says, “We are 
prepared to engage in a 
conversation [with Iran] 
with no preconditions,” but 
in the same news conference ,
 he goes on to say that would 
happen only “when the 
Iranians can prove that they 
want to behave like a normal 
nation. This kind of double-
speak and condescension 
does not instill trust. The 
suffocating sanctions that 
the United States is slapping 
unilaterally on Iran have 
pushed the country into a 
deep inflationary recession, 
impoverishing its middle 
class and enriching state- 
affiliated actors, especially 
men with guns and 
experience in circumventing 
restrictions. This could lead 
to one of two outcomes: a 
weakened Iranian society, 
in which making ends meet 
will overshadow any quest 
for liberty; or a blind, 
desperate revolt that 
ends either in a brutal 
crackdown or a bloody 
civil war. Either scenario 
will leave behind a broken, 
radicalized and militarized 
Iran, perhaps entrenching 
the Islamic republic’s 
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 most hard-line elements. 
How does that temper 
Iran’s behavior? How is 
that in the United States’ 
interest? Bullying and 
crude threats will achieve 
little beyond entangling 
the United States and the 
region in another senseless 
war while deepening the 
two countries’ 40-year 
estrangement. The United 
States should strive for 
an Iran that is stable 
with a strong middle 
class and highly educated 
youths connected to the 
moderating influence of the 
outside world. The Iranian 
people want to restore the 
friendship between Iran 
and the United States, two 
countries that enjoyed 
123 years of cordial ties 
before 1979. But the 
path to their hearts and 
minds is not through 
sanctions and military 
intervention. It is not too 
late for this administration 
to cease demonizing and 
threatening Iran, and step 
aside from its maximalist 
demands. One of Iran’s 
most renowned poets, 
Rumi, offers a better way 
forward: “Out beyond 
ideas of wrong-doing and 
right-doing, there is a field. 
I’ll meet you there.
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former foreign minister (1966-
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United States (1960-1962 and 
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 Ali Vaez is the International 
Crisis Group’s Iran project 
director, based in Washington. 

 

New York, June 26, IRNA 
– Director General of 
International Atomic 
Energy Agency Yukiya 
Amano on Wednesday 
confirmed Iran’s nuclear 
activities as compliant 
with JCPOA, saying 
that Iran has had proper 
cooperation with the 
agency’s inspectors.

In a report to Wednesday 
meeting of the agency to 
examine implementation 
of the Resolution 2231, 
Amano said that on May 
8, 2019, Iran issued a 
statement, including, 
inter alia, that “…in 
implementation of its rights 
set forth in Paragraph 26 
and 36 of the JCPOA, the 
Supreme National Security 
Council the Islamic 
Republic of Iran has issued 
an order to stop some of 
Iran’s measures under the 
JCPOA from today”.

Iran has not pursued the 
construction of the Arak 
heavy water research 
reactor (IR-40 Reactor) 
based on its original design. 
Iran has not produced or 
tested natural uranium 
pellets, fuel pins or fuel 
assemblies specifically 
designed for the support 
of the IR-40 Reactor as 
originally designed, and all 
existing natural uranium 
pellets and fuel assemblies 
have remained in storage 
under continuous agency

 monitoring. On May 26, 
2019, the Agency verified 
that, following a halt in the 
production of heavy water 
at the HWPP between 
April 15, 2019 and May 
22, 2019, operation of the 
plant had resumed and 
that Iran’s stock of heavy 
water was 125.2 metric 
tons.  Throughout the 
reporting period, Iran had 
no more than 130 metric 
tons of heavy water, the 
report said.

Iran has not carried 
out activities related to 
reprocessing at the Tehran 
Research Reactor (TRR) 
and the Molybdenum, 
Iodine and Xenon 
Radioisotope Production 
(MIX) Facility or at any 
of the other facilities it has 
declared to the agency, it 
added.

At the Fuel Enrichment 
Plant (FEP) at Natanz, 
there have been no more 
than 5060 IR-1 centrifuges 
installed in 30 cascades, 
which remain in the 
configurations in the 
operating units at the time 
the JCPOA was agreed. 
Iran has withdrawn 52 
IR-1 centrifuges from 
those held in storage for the 
replacement of damaged 
or failed IR-1 centrifuges 
installed at FEP, Amano 
said in the report.

Iran has continued the

enrichment of UF6 at FEP.  
Iran has not enriched 
uranium above 3.67%, 
the report said, adding 
that at the Fordow Fuel 
Enrichment Plant (FFEP), 
no more than 1044 IR-1 
centrifuges have been 
maintained in one wing 
(Unit 2) of the facility.

Throughout the reporting 
period, Iran has not 
conducted any uranium 
enrichment or related 
research and development 
(R&D) activities, and there 
has not been any nuclear 
material at the plant, 
Amano pointed out.

The agency has continued 
to have regular access 
to relevant buildings at 
Natanz, including all of 
FEP and the Pilot Fuel 
Enrichment Plant (PFEP), 
and performed daily access 
upon agency request. 
The agency has also 
continued to have regular 
access to FFEP, including 
daily access upon agency 
request, the report said.

Amano further noted that 
Iran has issued long-term 
visas to agency inspectors 
designated for Iran as 
requested by the agency, 
provided proper working 
space for the agency at 
nuclear sites and facilitated 
the use of working space at 
locations near nuclear sites 
in Iran.
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