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بیش از هرچیز اخالق در خانواده
می تواند جلوی تمردها و عصیان
جوانان را بگیرد ..اسلحه یک
وسیله است یک عامل نیست .
باید عواملی را که سبب استفاده از
اسلحه می شوند پیدا کرد.کنگره
آمریکا تاکنون نتوانسته است و
بعدازاین هم نمی تواند گامی در
جهت تخفیف این جنایات بردارد.
اسلحه را از دست تروریست ها
گرفتند  .درجنوب فرانسه شاهد
بودیم که تروریستی با استفاده
ازیک کامیون به قلب جمعیت
زدو عده ای را کشت .در مقابل
پارلمان انگلستان هم همین
اتفاق تکرارشد .هیچ کس نگفت
استفاده از کامیون را ممنوع کنید
اما وقتی وسیله کشتار اسلحه
است در آمریکا توجه همگان به
سازمان حمایت از اسلحه جلب
می شود و اظهارنظرها شروع
می شود که باید فروش اسلحه
را ممنوع کرد .باید کنگره بین
اعضای خود اتحادبرقرار کندتا
قانونی برای منع استفاده از اسلحه
تصویب شود .باید رئیس جمهوری
اقدامی بکند و چون اقدامی نمی
کند باید استیضاح شودو الی آخر.
امید که این اتفاقات هرروز کمتر
وکمترروی دهدو جوامع بشری
هرروز امن تر وامن تر شوند.
و نفرت وکینه جای خودرا به
مهرودوستی وصلح وصفا بدهد.
مطمئن باشید این کار به آسانی
میسر است  .مهرورزیدن از نظر
علمی به مراتب آسان تراز ابراز
کینه ودشمنی است .عامالن
پراکندن نفرت در جامعه بزرگترین
شریک جرم های آدمکشان
هستند.
مرتضی پاریزی

آزادی -شماره  ۱۱۵صفحه2

درطول  ۲۴ساعت حدود  ۲۹نفر
در آمریکا دردورویداد جداگانه
براثر شلیک گلوله افرادی که به
نوعی بیماری روانی دچار ند کشته
شدند .بیست نفر در شهر ال پاسو
درتکزاس کشته شدند که ضارب
بدون مقاومت زنده دستگیرشد.و
 ۹نفر هم در اوهایو به قتل رسیدند
که ضارب هم براثر شلیک گلوله
پلیس به قتل رسید.
تا اینجا می توان گفت این پدیده
درهمه جای دنیا دیده می شود
وروزی نیست که در گوشه ای از
این جهان پهناور خون افرادی
بیگناه برزمین ریخته نشود.
آنچه در آمریکا وشایدهم در
بعضی کشورهای اروپایی به
چشم می خورد استفاده های
تبلیغاتی گروه های مختلف
سیاسی علیه رقبایشان است.
چون حزب جمهوری خواه طرفدار
داشتن اسلحه قانونی برای مردم
آمریکاست  ،حزب دموکرات همه
گناه را به گردن حزب جمهوری
خواه و سرانجام رئیس جمهور
ترامپ می اندازدومی خواهد به
قیمت جان یک بیگناه به هدفهای
سیاسی خود برسد .موضوع کشتار
مسلحانه مردم بیگناه در هرکجای
جهان تابع عوامل متعددی است
که باید با کمک کارشناسان
جلسات متعددی تشکیل شود و
به ریشه یابی این عمل پرداخت.
که البته دالیل قاتل اروپایی با
دالیل آدمکش آمریکایی تفاوت
زیادی باهم دارند.

درآمریکا می گویند بودن اسلحه
دردست مردم باعث بوجود آمدن
این فجایع است  .مخالفین این
نظریه می گویند داشتن اسلحه ،
قانونی است و برطبق متمم قانون
اساسی آمریکا هر آمریکایی حق
دارد اسلحه داشته باشد تا به
موقع بتواند از جان خود دفاع
کند .موافقین می گویند داشتن
اسلحه قانونی است ولی نه داشتن
مسلسل خودکار که با فشردن
یک ماشه می تواند ده ها نفررا
قتل عام کند.
دریک برنامه تلویزیونی  ،پس از
کشتار در ال پاسو  ،معاون فرماندار
تکزاس مثال میزد که اتومبیل
برای رفاه وآسایش بشر در جابجا
شدن از نقطه ای به نقطه ی دورتر
وسیله ی بسیار خوبی است  .اما
اگر آدم ناسالم و بیمار روانی پشت
فرمان آن بنشیند می تواند صدها
نفررا به کشتن دهد .همانطورکه
در فرانسه شاهدبودیم  .بنابراین
آیا باید استفاده از اتومبیل را
تحریم کنیم ؟ یا به گفته همین
مقام مسئول ،استفاده از بازیهای
کامپیوتری که درآن قتل وکشتار
عادی ترین موضوع آن بازی
هاست در برهم زدن تعادل روحی
جوانان ما دخالت ندارد؟
سالها پیش بود که یکی از دوستان
من که ازایران به آمریکا کوچ کرده
بود می گفت نمی دانم چگونه
بچه هایم را از اینهمه صحنه های
سکس و جنایت که در تلویزیونها
و فیلمهای آمریکایی می بینند از
گزند های روحی وجسمی مصون

قومیکهگشتفاقداخالقمردنیاست

آزادی

نشریه ماهانه
اجتماعی  -فرهنگی -هنری
شماره  -115سال دهم
شهریورماه ۱۳۹۸
ازانتشارات رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول  :مرتضی پاریزی
زیر نظر شورای نویسندگان
AZADI Monthly Magazine
Chief Executive:
Morteza Parizi
آزادی درکوتاه کردن واصالح مقاالت
خودمسئول
آزاداست .نویسندگان
نوشته های خودهستندوآزادی درقبال
موضوعات مطرح شده درمقاالت
هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.
ازچاپ مطالبی که جنبه خبری نداردو
در نشریات دیگر منتشر شده است
خودداری می شود.اما مطالبی که جنبه
خبر دارد از هر منبعی که قابل اطمیتان
باشد استفاده می کنیم .
برای اشتراک مجله با آدرس زیر
مکاتبه کنیدویا آدرس پستی خودرابرای
ما ایمیل کنید:
Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090
حق اشتراک ذکر شده در فرم درخواست
اشتراک فقط برای داخل آمریکاست و
برای خارج ازآمریکا ،اشتراک یکسال
 ۵۰دالر باضافه هزینه پُست است.
برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن زیر
ازساعت 9صبح تا  ۳بعداز ظهر به وقت
شرق آمریکا تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190
ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما
درارتباط باشید
لطفا مقاالت خودرا به فارسی تایپ
کرده وبه آدرس زیر ایمیل کنید:
Azadi@parsmassmedia.org
آرشیو مجله در آدرس زیر برای همگان
قابل دسترسی است :
www.parsmassmedia.org

آنچه درشماره ۱۱۵
شهریور ماه ۱۳۹۸
میخوانید
صفحه

عنوان مطالب

نویسنده

یاداشت

مرتضی پاریزی

پیام های شما

-

صفحه 4

دردنیای سیاست

-

صفحه 6

صفحه2

فشارحداکثری وفقدان دیپلماسی

دکتر کاظم ودیعی

سفربهدرون

کیخسروبهروزی

صفحه 10

هیچی وخیلی (داستان طنز)

دکترودیعی

صفحه ۱۲

«

«

صفحه 8

داستان باغ درباغ

«

زن ایرانی

همابرازنده

صفحه ۱۶

تاریخ مستند خوزستان

ک ۰هومان

صفحه ۱۸

زنان شاهنامه

دکتر طلعت بصاری

صفحه20

روزشمارزندگی پادشاه ایران

-

صفحه ۲۱

دراُم الُقرای اسالمی چه خبر؟

تیمور شهابی

صفحه ۲۲

کوتاه وخواندنی

-

صفحه ۲۴

پرسش وپاسخ علمی

-

صفحه ۲۶

ازاینجاوازآنجاواز همه جا

-

صفحه ۲۸

کلیاتی درباره ی سرطانها

دکترهمایون آرام

صفحه ۳۰

گشتی درمیان کتابها

م.ع.آشنا

صفحه ۳۱

گوناگون

ناصرامینی

صفحه 32

آشنایی باطب سنتی

دکترسیمین ملک افضلی

صفحه ۳۳

درپرند نیلی شعروغزل

-

صفحه ۳۴

نازنین

ک ۰هومان

صفحه 36

شاهنامه وتأثیرآن درسرنوشت کشورما

محمدعلی اسالمی ندوشن

صفحه ۳۸

غم مخور

-

صفحه40

بچه های کوچه ما

ترجمه دکتر محمدعلی صوتی

صفحه 42

برگزیده هایی ازتاریخ موسیقی ایران

مجید زندیه

صفحه ۴۴

جدول کلمات متقاطع

زنده یاد جهانگیر پارساخو

صفحه ۴۵

منوچهر برومند
نظری بر غزلی از موالنا (قسمت آخر)
بخش انگلیسی را از صفحه  ۴۹تا  ۵۶مطالعه فرمائید

صفحه ۱۴

صفحه ۴۶

Azadi no.114vol.10
page 2
آزادی -شماره  ۱۱۵صفحه3

قهر بگذار ی
و مه ب م
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دارم  .او توانست بچه هایش را
در محیط سالم خانواده اش حفظ
کند و آنهارا به سرانجامی برساند.
اما بعضی از خانواده ها قادر به
انجام آن نیستند.و درنتیجه بچه
هایشان درعنفوان جوانی دست
به آدمکشی میزنند و آینده خودرا
تباه می سازند.
اکثر آدمکش ها که در آمریکا
دست به کشتار جمعی مردم
میزنند درسنین بین  ۱۸تا
 ۳۰سال هستند .یعنی کسانی
هستند که بیشتر با فضای مجازی
در تماسند .تلفن های همراه
بیش از استفاده هایی که برای
صاحبان خود دارند به آنها ضرر
میزنند.تلفن همراه که باید برای
زمان الزم دراتومبیل های مانده
در جاده ها مورد استفاده قرار
گیرد ویا در مواقع بسیار ضروری
و فوری وفوتی استفاده شود به
وسیله ای تبدیل شده است که
حتی در رختخواب نیز مورد بهره
برداری قرار می گیرد و دوستان با
فرستادن پیامک از آخرین لحظات
بیداری نیز استفاده ویا به درستی
باید گفت سوء استفاده می کنند.
اکنون بیش از  ۵سال است که با
هر کشتاری درآمریکا صورت می
گیرد مسئله بررسی سوء سابقه
اشخاص بهنگام فروش اسلحه به
آنها مورد بحث و گفت وگو است .
وهنوز هیچ نتیجه ای گرفته نشده
است  .پدران در حفاظت از سالح
خود که طبق قانون مسئولیت
دارند کوتاهی می کنند .و جوانی
که تا کنون اسلحه را لمس نکرده
به فکر استفاده از آن برای انتقام
جویی ویا مطرح شدن بر می
آید و نتیجه فاجعه ای است
که یک ملت را به مصیبت می
کشد .اختالف بین پدرو مادر که
به جدایی می کشد  ،بچه هارا از
آغوش گرم خانواده به انزوای
سرد و افسرده ای می کشاند که
نتیجه اش هزینه کردن از محل
خونهای بیگناهان است.
مطمئن باشید اگر همین فردا
جمهوریخواهان و دموکراتها در
کنگره به توافق برسند و قانونی

برای عدم استفاده ازسالح
شخصی تصویب کنند این
کشتارها به پایان نخواهد رسیدو
جان کسانی که اکنون با داشتن
اسلحه قادربه دفاع از خویشتن
هستند نیز به خطر می افتد.
شاعری گفته است:
اقوام روزگار به اخالق زنده اند

دکتر فریدون زند فرد دوست شرافتمند وهمکارشایسته  ،دیپلمات برجسته  ،مردی
خدمتگذار و وطن پرست ،پس از اینکه ماهها دربستر بیماری بود به جاودانگی پیوست
ومرا در غمی جانکاه فروبرد .فقدان اورا به همه همکاران او دروزارت امورخارجه و به
خانواده وعزیزانش تسلیت می گویم وبرای همه آنها صبروشکیبایی مسئلت دارم.
درشماره قبل مطلب کوتاهی درمورد
قرقاول درصفحه  ۲۵چاپ کرده بودید
بی مناسبت نمی بینم که این توضیح را
برای اطالع خوانندگان عزیز به عرض
برسانم :
قرقاول در زبان انگلیسی فیزان
گفته می شود( )Pheasantواین واژه
فارسی است و خورشت فسنجان که
ما ایرانی ها درست می کنیم از همین
واژه آمده است .
علی.ص .از ماساچوست

یادی از رضاشاه بزرگ
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روی جلد شماره  ۱۱۴که اختصاص به
یادآوری سالروز درگذشت دو پادشاه
ایران ساز بود مرا به شدت تحت
تأثیر قراردادو باورکنید بغض گلویم را
فشرد.هربار درتاریخ ما اتفاق ناگواری
برای مردم و کشورمان روی می دهد
و انتظار داریم که مردم ازاین تاریخ
پند بگیرند اما بازهم دچار اشتباه می
شوند.البته این اشتباه نیست نوعی
حماقت است  .گفته ای از بزرگان است
که می گوید :اگر ازیک سوراخ ،مار
کسی را گزید می توان بپای اشتباه
آن فرد گذاشت اما اگر ازهمان سوراخ
دوبار گزیده شود نشانه ی حماقت
اوست .
وما در بهمن  ۵۷عده ای را داشتیم
که برای بار دوم از همان سوراخ گزیده
شدندو اکثریت بزرگی هم داشتیم که
سکوت کردند .چراسکوت کردند؟ این
برای من یک معماست.
موفق باشید .براه خود ادامه دهید.
سروناز-آ -کالیفرنیا
سکوت اکثریت بزرگترین دلیل عدم
مشروعیت این نظام قرون وسطایی
است  .زیرا اکثریت مردم به استحکام
رژیم  ۲۵۰۰ساله خود اعتقاد داشتند و
فکر می کردند هیچ اتفاقی نمی افتد.
زمانی هم که مسلم شد دست عوامل
بیگانه درکاراست و قدرتهای بزرگ
مصمم هستند ایران را نابود کنند
متأسفانه اقدام این اکثریت خاموش

ادای حق مطلب
ایران دوست وایران یار ارجمند کدبان
مرتضی پاریزی مدیر گرامی نشریه
آزادی
بادرودگرم ودلپذیر  ،یاداشت شمارا:
« سخنی باپرزیدنت ترامپ ومردم
ایران» چندین بار خواندم ودرهرمرتبه
نتوانستم ازریزش اشک خود
جلوگیری نمایم  .می خواهم دست
شمارا بفشارم وقلم شمارا ببوسم که
این چنین حق مطلب را درباره زنده
یادان شاهنشاهان پهلوی ادا کرده اید.
باخواندن یادداشت شما مرغ خاطرم
به روزهای دور یعنی  ۲۵تا  ۲۸امرداد
 ۱۳۳۲پرواز کرد .درآن روزها پدرم با
خوانین وعشایر درشهرستان درود
تلگرامی به شاهنشاه دررم مخابره
کردند .متن تلگرام این بود «:شاهنشاه
مراجعت فرمائید  ،ملت منتظر تشریف
فرمایی شما می باشند.
ازقرار این تلگرام درفرودگاه ُرم
بدست شاهنشاه رسید .هیچ فراموش
نمی کنم که پدرم روزی بمن گفت«:
پسرم این ر ا بدان روزی که شاه نباشد
ایران نیز نخواهد بود .پدرم دو ارثیه ی
پربها برای من به ارث گذاشت -۱ :شاه
پرستی  -۲ایران دوستی !
مهرتان افزون  -ارادتمند پرویز کالنی
 آلمانباسپاس از مهرتان پروفسورکالنی
عزیز

شعری دروصف رضاشاه

مدیر محترم نشریه آزادی
با سالم ,من مدتها ست که مجله شما
را میخوانم و چون رضاشاه را پادشاهی

منظورتان چیست؟
درشماره قبل در صفحه ششم در
بخش سیاسی  ،مقاله ای بود که درآن

دکتر فریدون زندفرد ،محققی ارجمنددر
تاریخ سیاست خارجی ایران و خلیج فارس،
دیپلمات برجسته ،معاون پیشین وزارت
خارجه ایران و بکی از خادمان بزرگ ایران
بود .او درسال  ۱۳۰۴درتهران متولدشد.
لیسانس خودرا از دانشکده حقوق دانشگاه
تهران دریافت کرد ودرجات فوق لیسانس و
دکترا در رشته علوم سیاسی را از دانشگاه
نیویورک در ایاالت متحده آمریکا کسب
نمود .کارخودرا دروزارت امورخارجه ازسال
 ۱۳۲۶آغازکردوپس ازطی مدارج مختلف به
مقام سفارت در کویت ،پاکستان و عراق نیز
نایل آمد.
طی سی وسه سال خدمت اودروزارت
امور خارجه ایران که من نیز مدتی افتخار
همکاری بااورا داشتم رویدادهای مهمی را
شاهد بود که خود وی نیز در آنها مستقیما
دخالت داشت .ازآنجمله ماجرای بحرین و
الحاق دوباره سه جزیره تنب بزرگ وتنب
کوچک وابوموسی به خاک ایران بود.
ازآنجا که او فردی آگاه و دیپلماتی برجسته و
خدمتگزار وازهمه مهمتر عاشق ایران بود پس
از انقالب نیز چندسالی با وزارت امورخارجه
همکاری خودرا ادامه داد .او بر استقالل
وعظمت ایران بیش از هرچیز توجه داشت
واز جان ودل  ،عاشقانه در خدمت ایران بود.

ازراست :فریدون زندفرد ،محمودریاض وزیرامورخارجه مصر،
اردشیرزاهدی وزیرامورخارجه ایران درمراسم ترحیم عبدالناصر

او خاطرات خودرابانام «خدمت دروزارت
امورخارجه  ،سیمای دیپلماسی نوین ایران»
پس از بازنشسته شدن انتشاردادکه چندین
بار تجدید چاپ شد .اخیرا ً نیز ترجمه انگلیسی
این کتاب در آمریکا منتشرگردید تا نسلی
ازایرانیان که خواندن متن فارسی برایشان
مشکل است با اندیشه های این دیپلمات
برجسته آشنا شوند.
غم ازدست دادن این ایرانی شرافتمند برای
من درد بزرگی است  .ازخدای بزرگ آمرزش
و شادی روانش را مسئلت دارم.
اردشیرزاهدی  -مونترو ،پنجم اوت ۲۰۱۹
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قرقاول و فسنجان

برای نجات ایران بسیار دیر بود .اآلن
هم آنچه این رژیم را پابرجا نگاه
داشته است قدرت این رژیم نیست
بلکه قدرت مذهب است که در پوست
وگوشت واستخوان مردم ریشه دوانده
و بیرون رفتنی نیست  .اگر حکومت
جمهوری اسالمی منقرض هم بشود
باز اعتقادات مردم ،خمینی دیگری
خواهد ساخت .باید با تولدخمینی های
دیگر مبارزه کرد.

ایراندوست میدانید چند شب پیش در
انجمن شعری آقایی به نام نوشا ذکایی
شعری در باره رضا شاه خواندند و من
یک نسخه از آنرا گرفتم و برای شما
ارسال میکنم شاید مورد پسندتان
باشد .
با احترام مهرنوش  -کالیفرنیا
باسپاس ازمهر شما یک صفحه از شعر
طوالنی و بسیار پرنکته را که فرستاده اید
چاپ می کنیم
عین ًادراینجا
جناب ذکایی از شاعران بسیار
گرانقدر و ایران خواه هستندکه بنده
سالهاست خدمتشان ارادت دارم و
بخاطر دوستی باایشان برخود می بالم.

اشاره کرده بودید به قدس غربی.
منظورتان از قدس غربی کجاست ؟ ما
انتظارداریم ماهنامه ی آزادی بی طرف
باشد.اما مثل اینکه شماهم یک طرفه
می نویسید.
کالتی از نیویورک
اتفاقاچاپ این خبر دلیل بیطرفی
کامل ماست  .این خبررا از خبرگزاری
جمهوری اسالمی (ایرنا) بدون هیچ
دخل وتصرفی چاپ کردیم  .ماهنامه ی
آزادی براین باوراست که حرف همه
گروههایی که درسرنوشت ایران
مؤثرند را باید بدون سانسور نقل کرد
تا خوانندگان خود به داوری بپردازند و
نتیجه گیری کنند که کدام حرف حق
است و کدام ناحق .
واژه ی قدس غربی هم از همین منبع
بوده وما هم مثل شما آن را بی معنی
می دانیم.

دموکرات ها باید بحران
پناهندگی را ریشه یابی کنند -
یا به پرزیدنت ترامپ نمره مثبت
بدهند.
از :فرید ذکریا*
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باتوجهبهنگرشمرسوموغالباسرسختانهی
رئیس جمهور ترامپ درامورمهاجرت،
برای من سخت است که به او حق بدهم
که آمریکا درسیستم مهاجرتی خود با
بحران روبروست  .دموکرات ها ممکن
است امیدوار باشند که وضعیت غیرقابل
کنترل در مرزهای جنوبی ،تصویر ترامپ
را از پایه به عنوان یک مرد سخت کوش
که می تواندمشکل مهاجرت را حل کند،
تضعیف نماید ،اما باید مراقب باشند .این
میتواند به نفع رئيس جمهور تمام شود.
از سال  ،2014هجوم پناهجویان به ایاالت
متحده به شدت افزایش یافته است.
دادگاه های مهاجرت در سال گذشته
 160،000تقاضای پناهندگی دریافت
کردند که نسبت به سال 240 ،۲۰۱۴
درصد افزایش داشته است .در حال
حاضر ،حدود  100،000مهاجر در هر ماه در
مرز متوقف می شوند .بنا به پیش بینی
دفتر واشنگتن در آمریکای التین ،اگر
این روند ها همچنان ادامه یابد 1 ،درصد
از مردم گواتماال و هندوراس در سال
جاری میالدی به ایاالت متحده مهاجرت
خواهند کرد .نتیجه ،درگیری های مبهم
در دادگاه های مهاجرت است که بیش
از  300،000پرونده پناهندگی دراین
دادگاهها در انتظارنوبت است و رسیدگی
به هرپرونده مهاجرتی به طور متوسط
بیش از  700روزطول می کشد.
همچنین روشن است که قوانین
مربوط به پناهندگی ،مبهم ،بسیار کم
و ضعیف است .گام اولیه برای بسیاری
از پناهجویان این است که افسران را
متقاعد سازند که آنها «ترس واقعی» آزار

و اذیت در کشورهای خود را دارند .
 76درصد ازپناهجویان موفق می شوند
جوازورودبه آمریکارا کسب کنند.
امابرخی از متقاضیان پناهندگی دارای
داستان های مشکوک و مشابه هستند
که از عبارات مشابه استفاده می کنند.
بسیاری از آنها به سادگی بااستفاده از
سیستم موجود وارد ایاالت متحده
می شوند و درحالی که پرونده آنها
درانتظارنوبت است ،در سایه ها ذوب می
شوند تا مجوز کار را بدست آورند.
یک مقام ارشد وزارت امنیت داخلی در
ماه آوریل گفت «سیستم در آتش است».
ایاالت متحده دارای یک سیستم
مهاجرت دقیق است که سالیانه
حدودیک میلیون نفر رابصورت قانونی
می پذیرد .پناهندگی به شمار کوچکی از
افراد که در شرایط بحرانی هستند اعطا
می شود -نه به عنوان جایگزینی برای
فرایند مهاجرت .با این حال،گاهی این دو
باهم تداخل می کنند.
همانطور که دیوید فریم در نشریه
آتالنتیک اشاره کرده است ،ایده «حق
پناهندگی» نسبتا جدید است ،که به سال
های اولیه جنگ سرد برمی گردد .سازمان
ملل متحد حق پناهندگی را برای نجات
بسیاری از پناهجویان یهودی در دوران
جنگ جهانی دوم ایجاد کرد تا از کسانی
که از رژیم ها فرار می کنند ،یا درجایی
به علت هویت و اعتقاداتشان کشته یا
زندانی می شوند ،حمایت کند.یابرای
کمک به قربانیان رژیم های توتالیتر مانند
هیتلر و استالین ازآن استفاده کند .این
استاندارد در طول سال ها گسترده تر و
گسترده تر شده است ،از جمله تهدیدات
باندهای گانگستری و خشونت های
منطقه ای برتعداد پناهجویان افزوده
است..
این مشکالت ،که با واقعیت ها گره
خورده است راه امنی برای ورود به ایاالت
متحده ،شده و سیستم پناهندگی را به

راحتی قابل سوءاستفاده کرده است.
تقاضاهای پناهندگی از هندوراس،
گواتماال و السالوادور ،حتی اگر میزان
قتل وکشتار در کشورهایشان نصف شده
باشد ،افزایش یافته است .به طور گسترده
تر ،صدها میلیون نفر از مردم سراسر
جهان که در مناطق فقیر و ناپایدار زندگی
می کنند که در آنها تهدیدات وخشونت
فراوان است ،می توانند برای پناهندگی
درخواست کنند .آیا همه آنها حق قانونی
برای ورود به ایاالت متحده از طریق دور
زدن فرایند مهاجرت طبیعی رادارند؟
رویکرد دولت ترامپ بااین مشکل
بکارگیری معیارهای شدیدتر ،استخدام
قضات بیشتر و فشاربر مکزیک برای
جلوگیری ازورود متقاضیان به ایاالت
متحده بوده است .برخی از این سخت
گیری ها ضروری است .به عنوان مثال،
نقصی که متقاضیان را مجاز به کار می
کند در حالی که پرونده آنها در انتظار
نوبت رسیدگی است ،به سادگی انگیزه
های ناسازگار را ایجاد می کند.
اما اصالحات بیشتری باید انجام شود.
معیارهای پناهندگی باید بازنویسی شود
و به طور قابل مالحظه ای قاطع و روشن
باشد .تعداد دادگاه ها و مقامات مربوط
به پناهندگی باید بصورت چشمگیری
افزایش یابد( .طبق گفته دیوید مارتین،
مامور سابق مهاجرت ،بحران امروز ریشه
در کاهش بودجه سال های اوباما دارد،
که منابع دولتی را ازرسیدگی سریع به
پرونده ها بازداشته است ).مردم نباید
قادر به استفاده از ادعاهای پناهندگی
برای کار در ایاالت متحده باشند .نیاز
به همکاری بسیار بیشتری با کشورهای
این متقاضیان وجود دارد نه توهین ها،
تهدیدات و قطع کمک ها به آنان .هیچ
کس این کار را نمی کند ،اما ما نیاز به
نوعی قانون داریم که توسط نمایندگان
هردو حزب جمهوری خواه و دموکرات
نوشته شوددوبحران های مهاجرتی را

حل کند.
دموکراتها اغلب تالشهای خود را صرف
این کرده اند که به خاطر نارضایتی خود از
کابینه ترامپ به او حمله کنند .خوب .اما
این به ریشه های این بحران واقعی نمی
پردازد .اگر همه چیز درجهت معکوس
پیش برود و مرز جنوبی آمریکا بدون
کنترل رهاشود ،بی اعتمادی بیفتد،
سخنرانی های شدیدالحن ترامپ و
مقاومت های سر سختانه ی او ،به طور
فزاینده ای برای مردم جذاب خواهد شد.
به یاد داشته باشید که ظهور پوپولیسم
در دنیای غرب تقریبا در همه جا با هراس
از مهاجرت رو به رشد و بدون کنترل
همراه است.
* فرید ذکریاروزهای یکشنبه در سی ان
ان برنامه داردواین مقاله یکی از معدود
مقاالت بی طرفانه ای است که تا کنون
درباره پرزیدنت ترامپ نوشته شده است .

آیا ترامپ فشار بیشتری بر
تندروهای ایران اعمال خواهد
کرد؟
تنش ها بین ایران و غرب تشدید شده
است  ،جلیل بیات در  LobeLogمی
نویسد که اقدامات تهران (توقیف یک
تانکر  ،ساقط کردن هواپیمای بدون
سرنشین و جا سازی احتمالی مین ها به
عنوان مثال) نشان می دهد که صداهای
ضد غرب برسیاست درونی دولت ایران
حاکم است .بیات می نویسد« :این نشانه
ای است که احتماالً دولت می خواهد
فشار های رئیس جمهور ترامپ راخنثی
کند.ایران انتخابات پارلمانی را در فوریه
سال  2020برگزار می کند .اگر این صداها
ادامه پیداکند میانه روها انتخابات را
خواهندباخت و قدرت دردست تندروها
باقی خواهد ماند.
***

با ظهور اعتراضات در مورد محدودیت
های نامزدهای انتخابات محلی  ،دولت
روسیه بار دیگر خبرسازشده است .در
مقاله ای در آمریکن اینترست  ،اندرو
وود می پرسد پس از پایان دوره ریاست
جمهوری والدیمیر پوتین در سال 2024
چه اتفاقی خواهد افتاد.
پوتین نمی تواند دریک دوره دیگر خودرا
نامزد ریاست جمهوری کند .وود می
گوید سبک مدیریت پوتین چنان در
ساختارهای قدرت روسیه تنیده شده
است که ممکن است این کشور حتی پس
از رفتن او برای دورشدن از «پوتینیسم»
دست به مبارزه سختی بزند .وود
استدالل می کند« :سیستم استبدادی
فردی که اکنون در روسیه وجود دارد ،
نمی تواند در سازمانهای قابل کنترل
دولتی بدون به خطر انداختن هدف اصلی
خود  -تضمین برای ماندن در قدرت-
ازبین برود» .همه اینها به پوتین یک
مشکل بزرگ را نشان می دهد که ممکن
است وضع موجود سرانجام به نارضایتی
مردمی و «انقالب رنگی» در مرزهای
روسیه منجر شود.

وزیر دفاع :نیروهای مسلح ایران
آمادگی کامل برای مقابله با هر
خطری را دارند
به گزارش ایرنا ،امیر سرتیپ امیر حاتمی
عصر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای
روستای الشک و یاد بود شیخ فضل اهلل
الشکی نوری در مسجد جامع این روستا
در بخش کجور شهرستان نوشهر افزود:
امروز هدف قرار دادن پیشرفته ترین
پهبادآمریکاییبیانگرپیشرفتچشمگیر
صنایع دفاعی داخلی است که به برکت
خون شهدا و تالش فرزندان ملت شهید
پرور در صنایع دفاعی ،شرکت های دانش
بنیان و دانشگاه محقق شد.
وی ادامه داد :دشمنان تصور نمی کردند
که ایران به آنچنان پیشرفتی دست یابد
که با استفاده از سامانه راداری و دفاعی
ساخت ایران اسالمی پهپاد دشمن را
شناسایی و آن را مورد هدف قرار دهد .

حاتمی با اشاره به چهل سال تحریم ایران
اسالمی گفت :ملت ایران با ایستادگی
خود که از خون شهدا تاسی گرفته
همچون میدان های نظامی این تحریم
 ۱۶ماهه را به زودی شکست خواهد داد
هرچند رفت و آمدهای زیاد مقامات
کشورهای غربی بیانگر اشکار شدن
شکست آن است.

درگیری مون بین دوطرف
در جدیدترین شماره ، Global Asia
مجموعه ای از مقاله ها  ،درباره ی رئیس
جمهور کره جنوبی «مون جی این» به
چاپ رسیده -بانام «مردی در وسط»-
بین پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ
اون رهبرکره شمالی .که سعی می کند
درجبهه های مختلف  ،از جمله اتصال راه
آهن کره جنوبی به کره شمالی  ،همکاری
درزمینه ی انرژی وتوافق برسر مناطق
مشترک ماهیگیری توفیق پیداکند.
چونگ مون می نویسد« :چنین جامعه
اقتصادی  ،گردش آزاد مردم  ،کاالها و
خدمات را تسهیل می کند ،واتحادی
شبیه به حالت دوفاکتو  ،اگر نه دوژور ،
درشبه جزیره کره بوجود می آورد»  ،اما
اگرچه اجالس سطح باال روی آن متمرکز
شده است .سالح های هسته ای.
کی-یونگکیم وبو-هیوکسومینویسند:
تالش ها برای ایجاد اعتماد بین نظامیان
شمال و جنوب کام ً
ال جدی بوده است ،
آنها حداقل تنش ها را کاهش داده و
آشتی و همکاری را ارتقا بخشیده اند.
مون با وعده هایی برای رسیدن به صلح و
نه تغییر رژیم به شمال نزدیک شده است
 ،و گرت ایوانز استدالل می کند که یک
تعهد جامع برای صلح مهمتر از آن است
که شمال رابه هدفهای اتمی اش برساند.
اگر بازیکنان ذیربط طرز تفکر مشارکتی
صحیح را درانجام وظیفه خودرعایت

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظریف هم به لیست تحریمها
تصریح کرد :امروز جمهوری اسالمی افزوده شد

ایران دارای تجهیزات نظامی پیشرفته
در هوا ،دریا و خشکی است و دشمنان
جرات برخورد در میدان نظامی را به خود
نمی دهند.
سرتیپ حاتمی با اشاره به توقیف کشتی

تهران-ایرنا -رییس جمهوری در پیامی
در واکنش به تحریم وزیر امورخارجه
نوشت :تحریم علیه ظریف نشان می دهد
که کاخ سفید از توانایی های دیپلماتیک

خبرگزاری آسوشیتدپرس:

تحریم جواد ظریف یک اقدام بسیار
غیرمعمول برای مجازات وزیر خارجه
یک کشور است.
یک روزنامه انگلیسی روز پنج شنبه
نوشت :دولت ترامپ با تحریم وزیر
خارجه رژیم ایران در حقیقت درهای
مذاکره با تهران را بست.
به گزارش اقتصادنیوز ،تارنمای «هاف
پست» خاطرنشان می سازد اقدام
دولت آمریکا در تحریم محمد جواد
ظریف شانس دیپلماسی برای کاهش
تنش میان ایاالت متحده و رژیم ایران
را نابود کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
مدعی مذاکره با تهران و دوری از
جنگ میان دو کشور است اما اقدامات
وی با سیاست های فشار حداکثری
علیه رژیم ایران کامال متضاد سخنان
و رویکرد وی است.
برخی از کارشناسان سیاسی بر این
باورند که با قرار گرفتن ظریف در
لیست تحریم های آمریکا ،مقام ارشد
دیپلماسی رژیم ایران که تنها گزینه
واقعی مذاکرات بود دیگر نمی تواند
از اهرم دیپلماسی برای کاهش تنش
پیش آمده میان دو کشور استفاده
کند.
این در حالیست که یک مقام آمریکایی
گفته :واشنگتن با تحریم ظریف ،در
حال بستن درهای مذاکره احتمالی با
تهران نیست.
به گزارش نیویورک تایمز به نقل از
رویترز ،این مقام آمریکایی بامداد
پنجشنبه به وقت ایران گفت :دولت
پرزیدنت ترامپ با تحریم محمدجواد
ظریف ،که تصمیمگیرنده عمده تلقی
نمیشود ،درهای مذاکره احتمالی
هستهای با رژیم ایران را نمیبندد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز
چهارشنبه ۹مرداد ۹۸اعالم کرد جواد
ظریف وزیر خارجه رژیم ایران را در
لیست تحریمها قرار داده است.
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زندگی بعد از پوتین

کنند  ،و وقت و انرژی خود را صرف
ساختن مؤسسات مؤثرتر بکنند  ...هنوز
دالیل امیدوارکننده برای جلوگیری از
فاجعه وجود دارد.

انگلیسی افزود :زمانی که کشتی ایرانی از
سوی انگلیس غیرقانونی و دزدانه توقیف
شد بعد از فرمایش رهبری نیروهای
مسلح که شاهد تخلف آشکار کشتی
انگلیسی در منطقه بودند به عنوان حافظ
امنیت تنگه هرمز آن را توقیف کردند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
اظهار داشت :سرویس اطالعاتی انگلیس
به دروغ از مسیر غیر متعارف از حرکت
کشتی خود ابراز بی اطالعی کرد.
وی ادامه داد :امروز دشمنان به دروغ
اعالم می کنند که به دنبال تحریم ملت
ایران نبوده و خواهان گفت وگوی بدون
پیش شرط هستند و در رفتاری متناقض
و آشکار در دنیا  ،وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران را تحریم می
کنند که ایشان افتخار کردند.

او می ترسد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری  ،حجت االسالم و المسلمین
حسن روحانی عصر پنجشنبه (اول اوت)
در حساب توییتری خود نوشت :تحریم
علیه ظریف نشان می دهد که کاخ سفید
از توانایی هایی دیپلماتیک او می ترسد.
در بخش دیگر این پیام آمده است :اگر
آنها در مورد مذاکره جدی هستند ،چه
کسی جز ظریف می تواند طرف صحبت
آنها باشد؟
رییس جمهوری در پیام خود تاکید
کرد :ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی
جمهوری اسالمی است و از طرف کل
ملت صحبت و مذاکره می کند.

فشار حداکثری و
فقدان دیپلماسی
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سپاه ونظام با زدن پهباد آمریکا فاتحه
برجام را خواندند .رهبر به قراردادتازه
ای نظر دارد وسپاه از حیثیت پامال
شده اش بدست ترامپ دفاع کرد.
رهبرونظام هدفشان فهماندن این
نکته هم بود که « وقتی می زنیم اعالم
می کنیم ومسئولیت قبول می کنیم .
نه مثل بعضی از آتش بیاران که پنهان
می کنند و جعل خبر می کنند».
تهران وواشنگتن دردوقدمی جنگ
بودند .ترامپ از تردید درآمد .حتی
نوشتند مصمم بود و تغییر رأی داد.
یک ماه قبل گفته بود :بولتون که مورد
اعتماد است نکند مارا به جنگی بزرگ
ببرد؟ ازسوی دیگر سخنان پوتین ،
بعید نیست اورا بفکر انداخته باشد.
زیرا دوستان اروپایی نیز همان حرفها
را درفرصت های مختلف گفتندولی
آقای ترامپ را مانع نشدند.
حرف پوتین این است که توسل به
زور علیه ایران موجب فجایع خواهد
شدوشعله های خشونت را بر می
کشاند وشمار مهاجران را افزایش
می دهد .پوتین از توسل به زور یعنی
رفتن به قوه قهریه و جنگ می گوید،
وما ایرانیان از خروج ازبرجام وعدم
حرمت نمایندگان پنج دولت عمده
وسازمان ملل وگزارش سازمان جهانی
انرژی اتمی و هزاران مفسر بی طرف
حرف می زنیم .
ما می گوئیم نظام بد است ولی تغییر
آن دست مردم است .
شما می گوئید ایران پول نفت را به
دیگران داد ویمن وسوریه وحماس
ازآن جمله .هرکس می داند که شما
به دوستان خوب وبدخود کمک مالی
می کنید .شما برجام را بد می دانید .ما
می گوئیم پیشنهاد کنید و به قرار تازه
روید .ولی نمی پذیرید.
شما حرف  ،از پایان ایران می زنیدوکل
ملت ایران را عصبی می کنید.
شما تحریم می کنید واین عین
شقاوت است  .زیرا مردم را می چز
انید ونظام را مستحکم می دارید .چون
مردم بستوه آمده ووطن پرست را به
حمایت نظام می فرستید ومبارزه را
متوقف می کنید .ازاین همه دخالت
در کشوری که هنوز دینامیسم دین
وانقالب درآن سخت عمل می کند

وبه هرحال به مقاومت ومقابله برود
چه سود؟ هدف تکرار حرفهای دیروز
وشرح تحریکات عوامل شما نیست .
هدف عبرت است .
**
تصمیم رئیس جمهور آمریکا برلغو
حمالت به ایران بهترین است به
شرط رفتن به مذاکرات .آقای ترامپ،
تصویری که به امضای ماندل نگن
توسط آژانس خبری فرانسه ازشما
منتشر شده نشان می دهد که شما
ناراضی ودومشاور اصلی شما مستأصل
وبیمناکند.
سئوال ها درست مطرح شوند بهتر
است  .مسئله این است که تهران مدعی
است که پهباد شما از مرز هوایی ایران
عبور کرده است ؟ شما نخست باید
این عبوررا داوری کنید.وکارشناسان
بی طرف مأمور کشف واقعیت شوند.
اینکه فرض کنید یک فرد (نادان) آن
را زده است یا تهران دستور داده برآن
 ،یعنی که شکی برگزارش های یاران
خود دارید.واین تردید ممکن است به
بدترشدن وضع بیانجامد.شما خودتان
می دانید آتش بیاران همه جا رخنه
کرده اند .ووقتی شما اتفاقاتی مثل
قتل جمال قاشقچی رادرست نبینید
بعید نیست آتش افروزان شوق وشور
شمارا تند و تندتر نکنند و حقایق
جزئ ًا یا ک ً
ال ازدید شما پنهان بمان َد.
این حرفها برای روشن تر دیدن خود
ماست  .سبک سخن بمعنای اندرز
دادن نیست .
***
نگاه کنیم به اختالفات آقای ترامپ
بارهبر چین  .که ابتدا فرض می شد
تنها برسر تعرفه گمرکی وفزونی
صادرات چین به آمریکا وکسری
صادرات آمریکا به چین است .
رهبر چین می دانست  .وشاید هم ما
بیادآوریم که ترامپ هم پیش از رفتن
به کاخ سفید علیه کره شمالی بسیار
گفته بود .ولی چندبارهم گفت چین
باید جلو کیم یونگ را بگیرد .وچین
چندان شائق به دخالت درامور کیم
یونگ نبود .کیم یونگ مردی چموش
بود و ونفرت از آمریکارا به ارث می برد
که بدست مک آرتور وطنش تجزیه
شد .رهبر چین برهان دیگری هم

داشت .وبگوش ترامپ رساندکه مردم
چین وکره هزارسال است دررابطه
باهم زندگی می کنند  .آسان نیست
به آنها بگوئیم چه کنید وچه نکنید.
اما رهبر چین وقتی سماجت های
ترامپ را دید در مذاکرات مربوط به
تجارت خارجی وطوالنی شدن آن
مذاکرات باسفر رسمی به کره شمالی
خودرا مأمور کاهش تنش ها حس
کرد تا بتواند قدری به ترامپ رضایت
خاطر دهد و خواهیم دید اثرات این
میانجی گری را.
ترامپ در تردید هاست زیرا هر
تصمیم او برحرکت برای رفتن به
دور دوم ریاست جمهوری تأثیر دارد.
اگر بزند جنگ است وعواقب شوم
آن ناپیداست  .اگر نزند ضعف است
.ویاران افراط گرای او از او روی بر
می گردانند .وانگهی ترامپ آمریکارا
بزرگ نمی بیند مگر وقتی که آمریکا
بزند.
به لحاظی ابتکار عمل از دستش
دررفته است  .بهرحال دنیا دریافت که
« ایران زد» رسانه ها گفتند ونوشتند
و بعض ًا طوری نوشتند که خواننده
دریابد «آمریکا خورد» .ونتیجه یک بر
هیچ بنفع ایران».
دراین ج ّو سران سپاه که ازسوی
ترامپ زخمی تروریست شدن اند
اعالم کردند هرگونه حمله به ایران
موجب حمله ایران به منافع آمریکا در
منطقه خواهد شد.

واین « منافع آمریکا» دامنه وسیعی
دارد و آمریکا رابه وعده « نابودی
ایران» برده است  .پس روح بولتون
درترامپ حلول کرده است  .بهمین
دلیل که رسانه های امروز علیه او
وافشای میل تند وبیمارگونه او به
جنگ بسیار نوشته اند.
ایران همیشهازسوی آمریکا نظام
اسالمی اش خطرناک لقب گرفته
وامروز که آمریکا ابتکار از دستش
دررفته « خود نیز بسیار به خطر زایی
رفته ومی رود» .وتهدیدات اخیر آقای
ترامپ بهترین نشانه بر خطرهاست .
آنچه در محاسبات ترامپ ویاران
او نیست این است که معلوم نیست
«بعداز زدن ونابود کردن و پایان ایران»
چه خواهد شد.
ظهور ایران در تصور هیچکس نیست.
همه به تسکین خاطر ترامپ وبولتون
فکر می کنند .نیاید آن روز  ،اما اگر آن
روز بیاید آمریکا می بازد و ایران هم
می بازد .ولی این دوقطب بازنده دنیا
را علیه خود به غرش درخواهند آورد.
به استناد رسانه ها ( ۱۹ژوئیه )۲۰۱۹
دیپلماسی دراین هفته فعال می شود .
ترامپ با اعراب و ژاپن وریاض
وفرانسه به تبادل نظر می رود.ولی او
کسی نیست که بشنود .او کسی است
که همیشه باید گوینده باشد .وقتی
بولتون و پمپیو را مشاور خود کرد
تحسین ها کرد بر اکیپ خود .امروز
نمی داند با آنها چه کند.

سپاه پاسداران وارتش ایران جدا
جدا وباهم درتدارک وتنظیم برنامه
های یک جنگ احتمالی علیه آمریکا
واسرائیل هستند
معاون وزارت دفاع آمریکا چندروز
پیش گفت  :آمریکا باایران به جنگ
نمی رود مگر وقتی که ایران به جنگ
علیه آمریکا اقدام کند.
.مقامات ایران والیی از سطح رهبر تا
فرماندهان نیز همان عدم تمایل به
جنگ با آمریکا رادرگفته های مکرر
خود آورده اند.
 می ماند اینکه آمریکا اخیرا ً قرارداددفاعی تازه ای بااسرائیل به امضاء
رسانده است که نتانیاهو بدان مفتخر
است ورسانه های آمریکا هم تصویروی
رابعنوان یک مرد نیرومند به روی
جلد مجالت هفتگی بردند.
استراتژی ایران سالها برهرچه دورتر
بردن کارزار ازمرزهای خالی ایران
است  .اما درماههای اخیر همین
استراتژی به دریاهای نزدیک ودور
منطبق شده است .
درحالیکه اسرائیل همیشه برزدن برق
آسای مراکز مهم صنایع هسته ای
ودر درجه دوم انهدام انبار ذخایر
رزمی ایران تکیه دارد .والبته
خودرا درمسئولیت
خودآمریکا
استقرار امنیت کامل خلیج فارس
وتنگه هرمز وسواحل عمان درآنسوی
وازباب المندب تا
تنگه هرمز
دریای عمان درصورت بروز جنگ
کارزاردریایی طرفین است .وایران به
آنسوترها هم نظر دارد زیرا عصبیت
ها از هردو بسبب سوانح شش گانه
و دوواقعه توقیف کشتی های نفتکش
ایران مشهودند.
خلیج فارس دریای بسیارعمیقی
نیست  ،دربعض نقاط نادر  ،عمق آب به
 ۱۵۰متر میرسد ودراکثریت نقاط عمق
آب بین  ۷۵تا  ۸۰متر است.
عربستان سعودی شاید بسبب اقلیت
شیعیانی که همیشه تحت فشار ریاص اند
درشرق ریاض وقطر درهراس است.
واگر بحرین رابرآن دو اضافه کنند
واهمه بیشتر است .عرض تنگه هرمز
درحداکثر  ۹۱متر است ودرخط القعر
خود به  ۸۰متر میرسد به حوالی
جزیره خوین.
ایران بیشترین ساحل رادرخلیج فارس
دارد ولی عمق آب های آن هرگز از
 ۵۰متر تجاوز نمی کند.
ایران دربندرعباس
پایگاه های
وجزیره قشم اند وجزیره هرمز از دفاع
الزم به دورو نزدیک ترین است به
تنگه هرمز .آبهای ساحلی عمان با
عمقی بین  ۷۵تا  ۸۰متر بهترین

فرصت رابرای نیروی دریایی آمریکا
فراهم می آورد.
لوله های نفت برامارات عربی روزانه
 ۳میلیون بشکه نفت به پایانه ی
فجیره منتقل می کنند .درحالیکه
تنگه هرمز روزانه  ۲۱میلیون بشکه
به خارج ازآن راه می دهد.
اگردر هوا ودریا برتری قوا وابتکارات
نصیب دشمن است درزمین بی شک
ایران قدری دست باال دارد زیرا نباید
قدرت رزمی حزب اهلل  -ونیرنگ های
نظامی آن را -علیه اسرائیل دست کم
گرفت .ولو آنکه بیروت مانع آن شود.
درخلیج فارس البته بظاهر آمریکا
وفرانسه وانگلیس سه یا چهار پایگاه
نظامی دارند -.درابوظبی وجنوب عمان
نیز .اما بعید است انگلیس وفرانسه به
همرزمی با آمریکا واسرائیل روند.
ضمن ًا پایگاه نظامی ایران درابوموسی
هم به حساب است.
برروی زمین  ،احتمال حرکت قشون
آمریکایی مقیم افغانستان به سمت
ایران می تواند درحساب آمریکا
باشد.ولی منافع دولت دست نشانده
کابل به مخاطره ها خواهد افتاد .
اینگونه بنظر می رسد که تنگه هرمز
وساحل بندرعباس وقشم وامارات
وعمان عرصه ی اصلی جنگند  -کوتاه
یادرازمدت -اما ایران درخلیج عدن
به مدد گروهک های داوطلب تخریب ،
که لقب تروریست دارند ،قادربه
حرکاتی است .هم اکنون در جنوب
یمن درمنطقه مکال القاعده حضور
کافی دارد -ویژگی این برخورد
احتمالی آنجاست که ایران برای بود
خود می جنگد ودیگران برای نفت.
والبته اسرائیل برای تداوم شرایطی
که حمایت آمریکا ضامن آن است.
***
آیاروسیه وترکیه درصورت بروز جنگ
درنقش اندرزگویی ها درجا می زنند
یانه؟
نباید برامکان تحرک آنهاشک کردنه
تنها آنها ازباب کمکهای لجستیک
به مددتهران می روند بلکه درافشای
تجاوزات  ،به بهانه ضرورت امنیت
درمنطقه ای که درهرگوشه اش
تروریسم النه کرده است بسیار فعال
می شوند .
پوتین پسامد جنگ را درخطر مهاجرت
ها بیشتر عنوان کرده است .ولی اگر
شرایطی ویژه واستثنایی روی کند
بعید نیست بسبب افکار عمومی
سلطان عمان به اعالم بیطرفی ونفی
سیاست سعودی وآمریکارود.
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دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

ترامپ دل پُری از سازمان ملل دارد.
معهذا می رود به مشورت با آن تا
بگوید من باهمه شور کردم ایران
خطرناک شده است  .پس ...
خامنه ای هم بدنبال آن نطقی میکند
نه برای ارائه دادن یک راه حل  ،برای
دوری از برجام و اعالم عدم مذاکره
با ترامپ «.به معنای وساطت اروپا
وسازمان ملل وجهانی کردن مسئله
ایران دربرابر تاکتیک ترامپ که
مسئله را آمریکایی کرده است  .آخر
امر هسته ای ،جهانی است وترامپ
متولی منتخب جهان نیست ».
G20
امید مختصری به اجالس
بود که این بار در اوزاکای ژاپن به
ریاست نخست وزیر ژاپن شینزوآبه-
که قدری محبوب ترامپ است و به
تهران رفت و دست خالی بازگشت-
برگزارشد.
اما ترامپ با انگلستانی که فروش
اسلحه را به ریاض قطع کرده وهمراه
پاریس و برلن وبسیاری دیگر طرفدار
عدم حمله به ایران است چه می کند؟
اینک وقت تنگ و تنگ تر می شود.
افسوس دیپلماسی دستش زیر سنگ
دالر است وژاپن واروپا در اجالس
 G20نباید طوری پیشنهاد می دادند
که خاطر خطیر ترامپ مکدر شود.
بویژه آنکه اخیرا ً زخم برداشته است .
آمریکا که با پول ،بعضی مشکالت را
می خرد (ازجمله اهداء پنج میلیارد
و هشتصد میلیون دالر به آمریکای
مرکزی بجهت مهار کردن مهاجرت
های اخیر) اینک نمی داند چگونه
ایران والیی را بخرد یا بزند .در بعضی
مواردآمریکا با کشوری روبروست
که از کمک مالی هرساله آمریکا
برخورداراست ( مثل اردن هاشمی)
ومعهذا این کشور از بابت معامله ای
که برسر اختالف اسرائیل و فلسطین
به معامالت میرود از آمریکا ناراضی
است .
درمورد ایران تا به امروز نظام در

مقاومت است یعنی خریدنی نیست .
نظام با غرور و متراکم شده از « هویت
ملی  -مذهب  -آرمان انقالب» زندگی
می کند .ولی همه اینها در کلمه
استقالل مردم را به حمایت خود می
برد .نتیجه آنکه آمریکا جز به قوه
قهریه فکر نمی کند .هیهات!
درحاشیه :
ترامپ حتی به شهرت بانو ژاکلین
کندی حسود است وگفته است که
اینک نوبت مالنیا ترامپ است .باچه
بزرگمردی آمریکا باید ازنو به بزرگی
ها رود؟ پایان حاشیه
***
آیا ما شاهد حل مسائل بزرگ بدست
عناصری کوچکیم ؟ بعضی بررسیها ی
تازه درباره روابط یا تأثیر جان بولتون
برترامپ به نتایج تندی رسیده اند که
دربرافروختن جنگ موسوم گلف ودر
جنگ منتهی به اشغال عراق نقش
داشته است «.لوموند  ۲۴ژوئن ۲۰۱۹
مقاله مستندو مفصل »Cilles Pakis
شگفت اینجاست که ترامپ هردو
جنگ فوق را محکوم کرده است ولی
مباشرت بولتون را با مشاور ساختن او
تأیید کرده است .
گویی سیمای جان بولتون ضرور
استراتژی اوست تا بترساند مشتریان
را .البته ایشان شاید وقوف ندارند
براطالعات وسیعی که سرویس های
محرمانه تهران درباره بولتون رسانه ای
کرده اند .پس تهران برآن می خندد.
ضمن ًا آیا می شود گفت ترامپ مرد بی
اطالعی است ؟!
هانری اولسن  Olsenمتخصص حقوق
آمریکا ونیز مردم شناس ورفتار
شناس جامعه آمریکا در Public
 Policy Centerمی گوید:
بولتون محافظه کار کهنه مکتب
آمریکاست  .یک دنده و هرگزاز
اعتقادات خود پس نمی نشیندو از بکار
گرفتن قوه قهریه دست بردار نیست .
***
شاید بشود گفت  :بولتون درهرمورد
چاشنی ترامپ است وفراموش نکنیم
که رسانه های اروپا حمله به بولتون را
در شرایط وهم آلود فعلی ،شدنی تراز
حمله به ترامپ می دانند .درست مثل
نیویورک تایمز که به حرمت ترامپ در
وضع فعلی چاپ کاریکاتورهای میان
صفحه ای خودرا قطع کرده است  .زیرا
رئیس مملکت در جنگ است و نباید
«وطن» تضعیف شود.
به هرحال باید منتظر کنگره آمریکاهم
بود .درشرایطی که ترامپ در کار
«فشارهای حداکثری» است و نیز در
حداقل دیپلماسی.

تدارکات یک جنگ ناخواسته

بقیه درصفحه ۴۷

کیخ س روبهر

سـف

م

ر » هب ردون«

کیخس
گفت وگوی روبهروزی با تورج رفازمند
قراربود خانه هدایت موزه ای از آثاراو بشود که وقایع سال  ۵۷مانع شد.
پدر و ماجرای شمشیر
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بهروزی  :پدر از نظر فرهنگی چه
وضعیتی داشت ؟
فرازمند :درویش بود  .اوپس از تمام
کردن دارالفنون به مدرسه قضایی
رفته بود .این مدرسه ی قضایی
دردوران داور درست شده بود .فارغ
التحصیالن دارالفنون  ،محضرداران،
ومجتهدین می توانستند پس از
گذراندن این مدرسه که چندماهی
هم بیشتر نبود دردادگستری شروع
به کار کنند .پدرمن هم که قزاق بود
واین خشونت راهم از آنجا گرفته
بود به تشویق مادرم به این مدرسه
رفته بود.
بهروزی  :پدرشما وقتی ازدواج کرد
قزاق بود؟
فرازمند :بله قزاق بود .مادرم تعریف
می کرد می گفت  :وقتی پدرتان
به خواستگاری آمد ،من پرسیدم
درجه اش چیست ؟ گفتند نایب
سوم  .یعنی ستوان سوم  .پدرم
گفته بود  :خانم اگر می خواهید زن
امیر لشکر بشوید باید صبر کنید
که ایشان امیر لشکر بشود یایک
پیرمردی که امیر لشکر است پیدا
کنید .جوان بیست و دوسه ساله
که نمی تواند امیر لشکر باشد .البته
مادرم ناز کرده بود .چون از همان
اول اورا پسندیده بود .بعدها برای
ما گفت :وقتی صبح ها مصدر ،اسب
زین کرده ی اورا جلو درمی آورد که
او سوارشود  ،واو باشمشیر حمایل
درلباس قزاق می آمد وبر اسب سوار
می شد من محو جمال و هیکل
مردانه ی او می شدم .
بهروزی  :همسایه بودند؟
فرازمند :بله  .این شمشیر که بعدها
ما با آن بازی می کردیم  ،روزی

موجب مجازات پدرشد.گویا روزی
درخانه می خواستند گوشت تکه
تکه کنند ،برای شکستن استخوان
از شمشیر پدر استفاده می کنند
وشمشیر از وسط به دو نیم می شود
واین ها از ترس پدر دو نصفه ی
شمشیررا همینطور درغالف می
کنند وسرجایش می گذارند .پدر
روزی درمراسم سان ورژه به جلو
جایگاه می رسد ،شمشیررا ازغالف
می کشد وباال می آورد ومقابل
صورت می گیردوموجب خنده ی
همه می شود .هشت روز اورا در
قزاقخانه زندان کرده بودند.
بهروزی  :باری  ،پدر درویش بود.
فرازمند :بله ،همه ی اهل خانواده ی
اوهم یک علی دنبال اسمشان
داشتند .پدربزرگ عبدالعلی بود،
عموهایم حسام علی و فتحعلی
وپدرمن هم شمس علی بود.
اسم ما بچه هاهم ،برادربزرگ من
محمدعلی ،اسم من علی محمد
گذاشته بودند .مادرم که درویش
نبود گفت :فرزندان من باید اسم
های شاهنامه ای داشته باشندواسم
مارا به ایرج وتورج وبهمن وخواهررا
هما تغییر داد .پدرم به مولوی خیلی
عالقه داشت .شب ها  ،بخصوص
شبهای زمستان دور کرسی می
نشستیم وبا آواز خوش دردستگاه
[مایه] افشاری مثنوی رابلند می
خواند .ماهم صدالبته نمی لفهمیدیم،
ولی خود او این آدمی که درنظر ما
خشن وبی رحم بود ،می دیدیم که
اشکهایش سرازیر می شد .ماهرچه
این کتاب مثنوی را ورق می زدیم
هیچی نداشت ،نه عکس  ،نه نقشه،
و هیچ سردرنمی آوردیم که این
چیست که پدر اشکش سرازیر می
شود؟ آخه چرا گریه می کند؟ آدم
باید یا گشنه باشد یا کتک بخورد

که گریه کند .چه چیزی توی این
کتاب است که از اینها بدتراست؟ ما
نمی فهمیدیم .ولی به حافظ ،سعدی
وسایر شاعران کمتر عالقه داشت .
بهروزی :زبان خارجی هم می دانست؟
فرازمند :بله  ،فرانسه ،البته نه خیلی
خوب
بهروزی :اهل خواندن ُرمان  ،داستان...
فرازمند :بله بود .کتابهای صادق هدایت
را می خواند .حسن رضوی بااو
دوست بود .او کتاب های هدایت را
به پدرم می داد ومن هم از همان
کودکی وازاین طریق با آثار هدایت
آشناشدم.

آشنایی با کتاب و
شکل گیری شخصیت
بهروزی :چراشما را به عنوان مبصر
کالس انتخاب کردند؟ شما که دانش
آموز درس خوانی نبودید؟
فرازمند :اولین بار که من مبصر شدم
درمدرسه شرافت درهمدان بود.
درآنجا ،کالس سوم بودم که مبصر
کالس مرتکب گناهی بزرگ شد.
خیلی عجیبه اسمش یادمه ! اسمش
قلی پور بود .این مبصر وقتی
برادربزرگترش را که کالس پنجم
بود  ،درسرصف ،وسط حیاط فلک
کردند وآنقدرزدند که بیهوش شد،
اوکه باید دانش آموز باانضباطی
باشد وقتی دید برادرش از درد
بیهوش شد ،ازخود بیخودشد ،ازصف
بیرون آمد ،به ناظم حمله کرد ،یقه
اوراگرفتوشروع کرد به زدن .فراش
ومدیر مدرسه بکمک آمدند خود
این قلی پورراهم خواباندندوفلک
کردند .این مراسم تماشای شکنجه
که تمام شد  ،گفتند به ترتیب
درصف منظم بروید سر کالس .صف

طرح از :کیخرسو بهروزی
کالس ما بی مبصرو بی سرپرست
شده بود ،نمی توانست حرکت کند
حرکت نکند؟ ناظم آمد جلو صف
ش مبصر کالس
ما ایستادوگفت :ل َ ِ
شما که افتاده آنجا ،کی میخواد
مبصر بشه؟ بچه ها که پس ازدیدن
این منظره دچارترس وحیرت شده
بودند صداشون در نیامد .من که
قدم از همه کوتاه تر  ،ازهمه الغرتر
ّ
ومردنی تر بودم ودرعین حال آدم
ترسویی هم بودم ،که همچنان هم
هستم  ،توی صف ایتاده بودم،
درعین ترسویی ،جسارتی کردم ،
یک قدم ازتوی صف آمدم بیرون.
ناگهان چنان بچه ها وناظم با تعجب
به من نگاه کردند که خود من هم
انتظارداشتم که ناظم با یک پس
گردنی بگه  :برو بچه تو صف .ولی
گفت  :بسیار خوب تو مبصری بیفت
جلو بچه هارا ببر سرکالس .بدین
ترتیب من مبصرشدم.

آشنایی بامرگ
بهروزی :گفتید که مرگ پدر ،شمارا با
واقعیتی بنام مرگ آشنا کردودرواقع
این اولین گام درراه جهان بینی
بود ونوعی بدبینی نسبت به جهان
وزندگی درشما بوجود آورد.
فرازمند :بله  ،همینطوراست که
می فرمایید .ولی درآن زمان ما بچه
ها تااندازه ای دورادور با مرگ
آشنابودیم .برایمان چیز ناشناسی
نبود .چون بسیاری از خانواده ها
روزهای جمعه ازصبح راه می افتادند
می رفتند به قبرستان ،زیارت اهل
قبور رایج بود .آنهایی هم که هر
هفته نمی رفتند روزهای مذهبی
و باالخره چندباری درسال به
قبرستان سری می زدند.

آشنایی با کتاب وداستانهای
صادق هدایت
بهروزی  :مرگ وبخصوص مرگی که به
آن اشاره کردید ،مرگ فرزند برای
شما خیلی دردناک بوده وهست.
می گذریم ،می پردازیم به شخصیت
پدرتان ..اشاره کردید به حسن
رضوی که صادق هدایت هم درنامه
هایش ازاو اسم می بردوباپدرشما

قائمیان بصورت کلیشه چاپ شده
است .وباألخره هرکس از هدایت
هرچه داشت آورد که البته نشد
وبه انقالب خورد وهرکس هرچه
داشت نگاهداشت .باری حسن
رضوی مترجم خوبی بود ،از فرانسه
وانگلیسی ترجمه می کرد .اآلن
تمی دانم هستند یا نیستند ،کجا
هستند .ولی بعداز انقالب آمده بود
فرانسه ودریکی ازشهرها زندگی می
کرد .وقتی که درفرانسه بودم یک
بارتلفن کرد مرد بسیار خوش قیافه
وورزیده ای بود .این خانواده مثل
فرنگی ها لوروسفید بودند .بله این
آقای رضوی کتابهای هدایت را به
پدرم می داد و یادم است که برای
اولین بار تمام نیرنگستان رااززبان
مادرم شنیدم که برای دوستان
وآشنایانش می خواند .کتاب سایه
روشن وسه قطره خون رابعدازمرگ
پدرم ازتوی کتابخانه ی او برداشتم
وده ها مرتبه خواندم وآنقدر خواندم
که بعدها وقتی بزرگ شدم  ،روزی
داستانی نوشته بودم  ،بردم آن را
به بزرگ علوی دادم  .داستان را
خواندوگفت :شما خیلی تحت تأثیر
هدایت هستید .گفتم :من آنقدر
هدایت را خوانده ام که می توانم
سطر به سطر آنهارا برای شما مثل
شعر ازحفظ بخوانم.
بهروزی :آن زمان که این دومجموعه ی
سه قطره خون و سایه روشن را
خواندیدچندساله بودید؟
فرازمند :دوازده یا سیزده ساله.
بهروزی :ازآثار هدایت فقط لذت می
بردید یا آنهارا می فهمیدید؟
فرازمند :اول آثار هدایت نبود .فقط دو
کتاب بود سه قطره خون و سایه
روشن که البته درخواندن آنها
اشتباه هایی لفظی وتلفظی داشتم.
ازجمله یادم است ُم َحلِل را ُم َح َلل
می خواندم .اما کم کم داستان
هابرایم روشن شد.
بهروزی :البته یأس  ،فلسفه ومسائل

دیگر اجتماعی وسیاسی هدایت را
که نمی فهمیدید.
فرازمند :نه  ،آنهارا نمی فهمیدم،
ولی این را عرض کنم همینگوی یا
نیچه هم وقتی داستان می نویسند
نمی خواهند بگویند که فلسفه ی
من چیست .منتها ،ما حاال که
به مجموعه ی داستان هایی از
نویسندگان مختلف آشناهستیم
وادبیات تطبیقی را بکار می بریم ،
می گوئیم که هدایت درمجموعه
داستانهایش نویسنده ی مأیوسی
است ،کشش به خود کشی داشته
وقهرمان هایش را از نظر روانشناسی
موردبررسی قرار می دهیم .آن موقع
برای من فقط یک قصه بود .قصه
هایی پراز هیجان وکشش ۰عشق
من به هدایت ازهمان جا شروع شد.
همان قدرهم برای ویکتورهوگو
والکساندردوما ارزش قایل بودم .
سه تفنگدارش را خوانده بودم.
آنقدراین کتابهارا یواشکی زیر
کرسی خوانده بودم ،چون اجازه نمی
دادند مابچه ها بعضی ازاین کتاب ها
را بخوانیم .بیاددارم که روی صفحه
های کتاب ها برای بچه های دیگر ،
دوستانم یادداشت می گذ اشتم
که این بخش یا این صفحه خوانده
نشود ،چون می دانستم که اگر این
قسمت خوانده نشود به داستان
لطمه ای نمی خورد.
بهروزی :این کتاب های هدایت که
رضوی به پدرشما داده بود ،ازهمان
چاپ های اول بود؟
فرازمند :بله ،اولین چاپ بود که خود
هدایت از هرکدام چهارصد نسخه
چاپ کرده بودواین چاپهای اول خیلی
خواهان داشت .بعدها که بزرگ شدیم،
دریکی از روزهایی که سخت نیازمند
پول برای نوشیدن بودیم هردو کتاب را
سرچهارراه استانبول به قیمت خوبی
فروختیموبه باده خوری پرداختیم(می
خندد) بله ازاین کارها خیلی کردیم .
ادامه دارد
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وزی

بخ
ش چهار

رفتن به گورستان هم بادیدن کفن
ودفن وتشییع جنازه همراه بود.
بنابراین بچه ها تااندازه ای با مرگ
آشنا بودند .مثل حاال نبود که نه
تنها کودکان  ،بلکه بزرگساالن هم
آشنا نیستند.یکی از اقوام نزدیک
می میرد ،اورا به گورستان می
برند وبه خاک می سپارند و یکب
دوساعت به یاد می آورند که مرگی
هم در کار است .
بهروزی  :خیلی هم سطحی با آن برخورد
می شود ،به آن فکر نمی کنیم .
فرازمند :بله ،چون حاال همه این کارها
ومراسم را دیگران  ،سازمان های
مخصوص انجام می دهند .بچه های
آن زمان الاقل ازدور آشنابودیم ،اما
تجربه ای شخصی تأثیر دیگر دارد.
به خصوص کسی که مورد عالقه
مابود ،یاالاقل موردعالقه من بود.
برادرانم کمتر عالقه داشتند ،یاکمتر
نشان می دادند .حاال این شخص
درگذشته بود .من بعضی ازویژگی
های پدرم را تحسین می کردم .
شکارچی خوبی بود ،ورزشکار خوبی
بود .وقتی مثنوی باباآوازبلند می
خواند خیلی لذت می بردم  ،به نوعی
اورا تحسین می کردم .درعین حال
که ازاو خیلی می ترسیدم ،چون
مارا می زد ،بدجوری هم می زد،
وقتی ُمرد ،مابچه ها رابردند دست
وپیشانیش رابوسیدیم ،اما هنوز
مرگ رانمی فهمیدیم  .گیج بودیم .
وقتی به سرگوراورفتیم ،پارچه ها
و اثاثی که روی قبر بود برداشتند.
فهمیدیم که پدر درزیر خاک است.
آن وقت حس کردم که دیگراورانمی
بینم ،بعدازاین او دیگر نیستواین
نبودن وپایان قطعی یک انسان
برای من ظاهرا ً قطعی وثابت شد.
این اولین آشنایی من با مرگ درسن
ن ُه سالگی بود؛ بعد انسان با مرگ
آشنایی های دردناک دیگری پیدا
می کندکه بسیاردردناک است(اشک
درچشمش حلقه می زند) بخصوص
که وقتی که مرگ عزیزی مثل فرزند
باشد ،آن وقت ،این غم ودرد مثل
آهن گداخته ای است که روی قلب
انسان اثر می گذارد.

دوستی داشته است.
فرازمند :خانواده رضوی کبابیانی
(کبابیان یکی از محالت همدان
است ).ازخانواده های بسیار محترم
همدان بودند .یکی از پسران
این خانواده افسر بود .بعدهاهم
درمدرسه نظام تهران درس می داد.
احمد ،پسر دیگر این خانواده که
همکالسی من بود درواقع دختربود
که بصورت پسر ظاهر می شد .که
بعد درباره او صحبت خواهم کردکه
چه زجری این نو جوان می کشید.
ما گروهی دوست وهمکالسی بودیم.
من  ،همین احمد رضوی ،ایرج
پزشکزاد ،داریوش صبور ،مؤید
عهدو چندنفردیگر.
آشنایی پدرمن با حسن رضوی که
درهمدان کارمند شرکت نفت بود
به این نحو بود که پدرمن یک کلوپ
تنیس درست کرده بود که برای آن
موقع درهمدان خیلی نو وعجیب
بود .پدرمن با قره ُگزلوها وسایر
اعیان واشراف همدان تنیس بازی
می کردند .حسن رضوی که اوهم
عضو این کلوپ بود.نمی دانم چگونه
باصادق هدایت آشناشده بود.
بهروزی :آقای حسن رضوی ازنظر
فکر  ،آگاهی ،دانش وسلیقه درحد
دوستی با هپایت بود؟
فرازمند :اول اینکه از خانواده ای
بسیار محترم وشریف بود .شریف به
تمام معنا .بعدها که من بزرگ شدم،
بعنوان پسر پدرم  ،بعنوان دوست
هدایت وبه عنوان کارمندوعضو
مجله سخن که رضوی هم آنجا می
آمد با حسن رضوی دوست شدم.
زمانی هم که می خواستند خانه
هدایت  ،خانه ای که درآن متولد
شده بود ،همان خانه ای که سر
چهارراه ُکنت  ،نرسیده به تخت
جمشید بودرا به دستور شهبانو به
صورت موزه درآورند ،به توصیه
وزارت فرهنگ وهنر کتیبه ای
برای این کاردرست شد .اعضای
این کمیته من بودم ،حسن رضوی،
انجوی شیرازی وسه نفر دیگر که
حاال یادم نیست ،قراربود نامه ها،
عکس ها ،نقاشی هاوهرچه که
مربوط به هدایت بود ازدوستان
وآشنایان هدایت جمع آوری ودراین
موزه نگاهداری شود .من تابلویی
داشتم ازچهره هدایت که کاظمی
کشیده بود ،هنوز این تابلو رادارم،
درتهران است .دراین تابلو هدایت
نشسته وپشت سراو شانزه لیزه
دیده می شودکه به تاق اتوال ختم
می شود.
بهروزی این تابلو جایی چاپ شده
است؟
فرازمند :بله  ،اول کتاب آقای حسن

داستان کوتاه از :دکتر کاظم ودیعی

آزادی -شماره  ۱۱۵صفحه12

«هیچی» و «خیلی » هر کدام به راهی می
رفتند.
«هیچی» سالم کرد به «خیلی»« .خیلی»
جواب نداد راهشو کشید و رفت.
«هیچی» دوید دنبال «خیلی» و پرسید:
سالم کردم جواب ندادی چرا؟
«خیلی» گفت :به «هیچی» که نمیشه
جواب داد.
«هیچی» گفت :خوب اسممه.
«خیلی» گفت :هم اسمته و هم خودته .و
راهشو کشید و رفت.
«هیچی» باز دوید دنبالش و پرسید:
«خیلی» هم اسمته و هم خودته؟
«خیلی» ابروهاشو کشید تو هم و جوابی
نداشت که بده .اما یکهوی گفت :ول کن
بابا اصال می دونی« ،هیچی» هیچی .و باز
راهشو کشید و تند کرد و رفت.
«هیچی» گفت :دیدی «هیچی» هم
کسیه .که اگه نبود دو سه بار اسمشو به
زبون نمی آوردی.
بعد هم نشست سر سنگی کنار جاده و بنا
کرد به خندیدن.
***
لحظاتی بعد خرسواری رد می شد.
«هیچی» رو می شناخت .ازش پرسید:
اینجو چکار می کنی «هیچی»؟
«هیچی» فکر کرد اینو می گن آدم .اسم
منو برد.
جواب داد :هیچی.
خرسوار گفت :از دور دیدم داری می
خندی .از چی می خندی ناقال؟
«هیچی» گفت :از هیچی اما از «خیلی»
خندم گرفته بود .و قضایا را برای اکبر
خرکچی تعریف کرد و دوتائی خندیدند.
اکبر خرکچی گفت :سوار شو بریم.
«هیچی» گفت :یک خر و دو آدم؟ خدا رو
خوش نمیاد .همرات میآم بریم.
خرکچی از جلو و «هیچی» از عقب می
رفتند .یک بار خرکچی گفت« :هیچی»
بپر باال پشت من ،هیچیش نمی شه.
«هیچی» بدش اومد.
خرکچی فهمید به رو نیاورد .اما پرید
پائین و گفت :حاال هر سه تا کنار هم راه
میریم.
«هیچی» ازین کار خرکچی خیلی
خوشش اومد.
خر وسط ،خرکچی سمت چپ و «هیچی»
سمت راست « .هیچی» پرسید :اکبر ،از ما
سه تا یکی مون خیلی خوشه ،اگه گفتی
کی؟
اکبر گفت :خر من که زیر بار نیست و
چشمش به علفزاره .یه خورده دیگه که
بریم می فرستمش بچره.
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هیچی و خیلی

«هیچی» گفت :ندیدم تو خرتو بزنی مثل
دیگر خرکچی ها؟
اکبر گفت :خر رو که بزنی ،یک روز خر،
تورو می زنه .خر باهوشتر از اسبه .راه رو
می شناسه .پاشو هر جا نمیذاره.
ناگهان صدای ناله ای از گودال بغل جاده
بلند شد .هیچی پرید و رفت دید خیلی
پاشو گرفته و هی می گه زنبورها زدنوم.
دارم می میرم.
اکبر خرکچی پرید و رفت از توی
خورجین دو تکه نخ آورد .یکی را تر کرد
و بست محکم باالی نقطه زنبور زدگی و
دومی را هم تر کرد و محکم بست زیر آن.
خیلی با ناله گفت :که چی بشه؟
خرکچی جواب داد :که خوب بشی.
هیچی پرسید :اینجا تو گودال چی می
کردی؟ خیلی گفت :می رفتم ،احتیاجی
پیدا شد .رفتم کنار گودال که منو نبینن.
گودال پر زنبور بود و دوتاشون چسبیدند
به ساق پام .......
هیچی و خرکچی ،خیلی رو کشاندند باال؛
نشاندندش لب جاده .خیلی کمی چرت
زد .خرکچی بهش آب و نون خشک داد
و تدارک رفتن کرد.
خیلی گفت :منو ببرید .خرکچی گفت :تو
بهتره بمونی .ما میریم آدمهای ترا خبر
می کنیم.
خیلی ترسید ،گفت :منو با خرتون ببرید.
خرکچی گفت :این خر تو را نمی شناسه
ممکنه فرمون نبره بندازدت زمین .اینجا
بنشین میان دنبالت.
خیلی بیشتر ترسید .رنگش پرید .هیچی
گفت :اکبر بهتره ببریمش با خر تو .حالش
بده.
خیلی گفت :خر هیچیش نمی شه ،اگه
شد غرامتشو می دم.
هیچی گفت :چطوری می دونی هیچیش
نمی شه .بهتره حرف نزنی.
در این حال هیچی و اکبر پالون خر را
برداشتند و بردندش به چرا و نیم ساعتی
همه زیر آفتاب خوابیدند.
***

دو سه ساعت بعد« ،خیلی» تو رختخواب
خودش بود و پرستاری حامل او ،از خطر
گذشته ،قدری هم شوخ.
و فرستاد دنبال «هیچی» و اکبر خرکچی.
که اومدند.
«خیلی» هدیه ای نقد به خرکچی داد.
خرکچی گفت« :هیچی» ترا نجات داد
بابت خر .هدیه او چی؟
«خیلی» که به خودش برگشته بود ،گفت:
هیچی» که نمی شه چیزی
اکبر آخه به« ّ
داد.
اکبر رفت به تعجب که این حرفها چیه!
«خیلی» گفت :خودش هم می دونه که
من با «هیچی» ها میونه ندارم .آخه اونا
هیچی اند .من گناه ندارم .هرگز ندادم به
اونا .اکبر خرکچی فهمید گفت پول نده
یک چک بنویس ....
«خیلی» گفت :من آبرو دارم .آخه بنویسم
در وجه هیچی تا بانک منو مسخره کنه؟
اکبر گفت :دارم از کوره در می رم آقا
«خیلی» .او اول ناله تو را شنید .او منو
صدا کرد .او رفت تو گودال .او کمک
کرد کشیدت بیرون .بهتر بود می موندی
بمیری .اگر نبود همی «هیچی» تو االن
هیچی بودی.
در حال «هیچی» به غضب شد و زد
بیرون .رفت که رفت .رسید به دکان
حسن ص ّراف .ایستاد به تماشای پول
شمردن او .آخر روز بود .اما ص ّراف هی
می شمرد و به آخر می گفت یکیش کمه.
و «هیچی» می خندید بر او .تا شنید که
حسن صراف فریاد کشید :هیچیش کم
نیست.
و در حال اسکناس ها رو جا داد و شادمان
عازم خونه شد.
این جمله هیچ چیش کم نیست در
«هیچی» اثر کرد و گفت :پس ”هیچ ایم
کم نیست“.
و رفت به اینکه باید نشون بدم که هیچیم
کم نیست .و این «خیلی» هست که یک
چیزش کمه.
***

روزها و روزها راه می رفت« .هیچی» با
خودش حرف می زد و هی تکرار می کرد:
”هیچیهیچیشکمنیست““.اینخیلیِه»
گاهی مردم می شنیدند حرفهاشو
وامیسادن .اما آخر کار می گفتن :هر چی
باشه او باالخره «خیلی» یهِ.
وقتی می پرسید :چی چیش «خیلی» یه؟
می شنید :همه چیش .اسمش ،خودش.
«هیچی» جوشی می شد .می گفت:
اسمش اسمشه هر چی باشه باشه.
خودشو از کجا فهمیدی که خیلی یه؟
و جواب می دادند :همه می گن .بی
خودی که اسم یکی را نمیذارن «خیلی»!
***
«هیچی» یکروز از یکی پرسید :اسمت
چیه؟
جواب شنید « :شنبه » .هیچی گفت:
خودت هم شنبه ای؟ مرد گفت :نه ،من
توی خودم « جمعه » هستم« .هیچی»
پرسید :یعنی چی؟ مرد گفت :برای اینکه
بی کارم  ...و دوتائی زدند به خنده.
اما «هیچی» به خودش گفت :این یک
آدم حسابیه که بین اسمش و خودش
فرق میذاره .باید با او حرف بزنم.
چند روز بعد ،دعوتش کرد به ناهار .سر
سفره بشقاب های خالی رو چید .اونورتر
سماور را جوش آورد.
مرد پرسید :کو غذا؟ «هیچی» گفت :تو
بشقابه .مرد پرسید :کو چائی؟ «هیچی»
گفت :تو استکانه .و مرد فریاد زد :اینا که
هیچی یَن ...
«هیچی» آرومش کرد .بردش تو اتاق بغل
که سفره پر غذا بود .و شروع کرد به اینکه
اسمم «هیچی» یه و چرا بعضی ها فکر می
کنن خودم هم هیچی ام.
مرد گفت« :خیلی» یو می گی؟ «هیچی»
گفت :همونو می گم .جواب سالممو
نمیده .پولمو می خوره .و رفت به داستان
زنبور زدگی و ماجراهای اون خرکچی و
نجات «خیلی» ...
مرد گفت :می شناسمش .براش کار کردم.
قنات او را تعمیر کردم .نصف ایام کارمو

نداد هیچ ،قبل موعد منو بیکار کرد.
تقصیر خودم بود .بایس پولو پیشکی می
گرفتم .برات نگفتم چرا منو قبل از موعد
بیکار کرد .بهانه آورد که ته چاه که می رم
کار نمی کنم ،بیشترشو می خوابم .وقتی
پرسیدم از کجا می دونی جواب می داد:
من «خیلی» ،خیلی می دونم.
ِ
*
اون روز گذشت .هیچی حساب کرد توی
دنیا دو تا آدم حسابی دیده؛ یکی اکبر
خرکچی و دومی همین سیف اله قنات
روب که بهش می گفتند حاجی ُم َقنی.
***
یک سال بعد ،مردم دچار کم آبی شدند.
«خیلی» و جواد آقا ص ّراف با هم قدم می
زدند و در فکر چاه زدن و قنات تازه بودند.
چند روز بعد ،حاج مقنی را صدا کردند
که باید چاه بزنیم ،باید الروبی کنیم ،باید
قنات تازه بزنیم؛ خشک سالیه ،مردم در
عذاب اند.
حاج مقنی گفت :من و دو همکارم اکبر
خرکچی و «هیچی» مدتی است تو د ِه
سد خاکی می زنیم .و شکر خدا کار
باال ّ
سد خاکی سراسر
به سامان رسید .و ّ
زمستون آب بندی شد.
«خیلی» گفت :اکبر که خرکچییه،
«هیچی» که هیچی یه .آخه با کدوم
عقلت با اونا کار می کنی؟
حاج مقنی گفت« :آقا خیلی»« ،هیچی»
می َکنه ،اکبر بار می ُکنه می بره َکنده
ها رو ،من آب بندی می کنم .حرف
حسابتونچیه؟
«خیلی» به ص ّراف و ص ّراف به «خیلی»
نگاه کردند و ....
«خیلی» گفت :بریم سر کار خودمان .حاج
مقنی گفت :بریم.
«خیلی» گفت :من و صراف شریک ایم..
شما چاهو بزنید .به آب که رسید ،آب رو
می فروشیم و دستمزد شما رو به تمام و
کمال می پردازیم.
حاج مقنی گفت :ای که می شه هیچی تو
هیچی!
صراف گفت :من که پول ندارم .اونیکه
دارم پول مردمه که امانته .باهاش کار می
کنم.
حاج مقنی گفت :من نه «خیلی» ام نه
صراف .من قنات می روبم .چاه می زنم.
دو تا پنج کارگر دارم .بهشون بگم هوا
بخورن تا به آب برسیم؟ وانگهی اگه به
آب نرسیدیم چی؟
«خیلی» گفت :به آب می رسیم .اون ب ِ َمن.
حاجی مقنی گفت :کی تالو ( کی تا حاال)
آقا «خیلی» آب یاب شدی؟ آخرین بار
مهندس اومد جای چاه و جای مادر چاهو
معین کرد.
«خیلی» گفت :اون با من.
حاج مقنی گفت :به هر حال امر امر
شماس .برای شروع ،من َ
پیشکی می
خوام برای کارگرام .و بلند شد که بره.
«خیلی» او را بغل کرد و گفت :من

«خیلی» ام خبرت می کنم.
خدا رو کجا دیدی!
***
چند روز بعد ،سر ُگذر به حوالی مسجد ده
و قدری نزدیک به هفته بازار ،حاج مقنی
و اکبر خرکچی و «هیچی» جلو در قهوه
خونه لَم داده قلیون می کشیدند .یک
پسرک تر و تمیز اومد و گفت :حاج مقنی
کیه؟
حاج مقنی گفت :منم .چطور مگه؟ پسرک
د ِر گوش حاجی مقنی گفت :یکی با شما
کار داره َد ِر مسجد .اما همه شنیدند...
«هیچی» گفت :بیام؟ حاجی گفت :نه.
حتم ًا یه خیری پیش پامه .می رم .باشید
تا بیام.
پسر و حاجی راه افتادند .میدان مال
فروشها غلغله بود .حاجی مقنی بچه
پسرو گم کرد اما از پشت سر یکی
صداش کرد :با شما کاری دارم .حاجی
برگشت .زن چادرش را پس زد تمام
صورت به حاجی گفت « :به سرش زده.
خودشو مهندس می بینه .باغشو گرو
گذاشته و پولشو داده به صراف به امید
تنزیل و چاه و آب فروشی .منو هم داره
طالق می ده .خواستم بدونید .شما چند
بار به ما خدمت کردید .باغ ما باغ شد با
چاهی که زدید .همینو بس».
همسر «خیلی» دس پسرشو گرفت و
رفت با خداحافظی.
حاج مقنی خشکش زد .دقایقی چند
همانجا ایستاد و به دور شدن آن بانوی
چادری و پسرش نگاه می کرد .بعد
نگاهش رفت به د ِر مسجد و بی اراده
گفت :تو که شاهدی...
سپس برگشت پیش رفقا و صدا زد یک
قلیون تازه سر ،دو تا چای تازه دم.
رو کرد به رفقا و گفت :تو ای دنیا وقتی
کسی «خیلی» یه ،خیلی خیلی خیلی یه!
و رفت به شرح گفته های همسر آقا
خیلی .و اضافه کرد که معموال من حرف
پیشکی با کارفرما نمی زنم .نمی دونم کی
منو این بار الهام داد از پیشکی سفت و
سخت برای پنج کارگر حرف بزنم با
«خیلی» و صراف.
***
دو روز بعد ،آفتاب پهن نشده «خیلی»
جلو حاج مقنی و «هیچی» راهی ده باال
شدند برای بررسی َمسیل و تعیین محل
زدن چاه .آمدن«هیچی» معنا نداشت .اما
همیشه و هر جا که «خیلی» باشه دوست
داشت سر و گوشی آب بده شاید َگزَکی
ازش بگیره .اونای دیگه نمی دونستند
که پدربزرگ «هیچی» اهل ده باال بود.
و «هیچی» که گاه گذاری می رفت اونجا
مردم احوالپرس اش بودند .پدربزرگ
«هیچی» آب و خاکی داشت اونجا .اما
خشکید .هفت سال بی بارونی خیلی ها
رو فرار داد .از قرار پدربزرگ قبل از مرگ
گفته بوده :این بچه بد قدم بود هیچی
برامون نیا ُورد .همه را باد برد« .هیچی»

که این حرفو می شنُفه ،میزنه براه میره
ده پائین می شه خوش نشین .گاهی وقت
دِرو ،گاهی وقت خرمن و غیره صداش می
کردند برای کاری .اما از همون اول که می
پرسیدند اسمت چیه؟ جواب می داد:
«هیچی» .و روش موند این اسم« .هیچی »
می دونس چرا و کی قنات پدربزرگ
خشکیده .بچه که بود توی َمسیل با
بچه ها ی ده د ْو وا د ْو می کرد .خیلی می
دونس .همینطور که می رفت با حاجی
مقنی و «خیلی» ،به خودش می گفت:
بریم ببینیم این «خیلی» از محل چی
می دونه .یعنی مثل همیشه در کمین
«خیلی» بود تا مچ بگیره.
***
رسیدند به میدون ده باال که دو سه
درخت کهن بر آن سایه می انداخت .و
قهوه چی روی تخت و صندلی و حتی
روی زمین مشتری ها را خدمت می کرد.
دو قنات از این میدون آب َرد می کرد.
یکیش خشکیده بود و دیگری داشت می
خشکید ولی مردم امیدوار بودند بارون
بیات.
حتی توی مسجد بغل ،دعا و نماز بارون
می خوندند.
«خیلی» و حاج مقنی دو سه استکان کمر
باریک سر کشیدند .ولی رفقای بچگی
«هیچی» ،او رو مهمون کردند .و هی می
گفتند«:هیچی» برگرد به ده .و «هیچی»
جواب می داد :ایشالو.
گاهی تو فکرشم .به بینم چی میشه.
***
سه نفری رفتند به کارشناسی َمسیل ها و
مسیر سیل ها که می رفت به ده پائین با
شیب مالیم.
«خیلی» بعداز مدتی قدم زدن وایساد و
گفت :همین جا خطشو بگیر و برو.
حاجی مقنی گفت :نه ،به عقیده من.. .
دوتائی رفتند به بحث .آخر کار حاج مقنی
گفت :امر امر شماس  ...برگردیم.
«هیچی» گفت :اونجا جای خوبی نیست.
حاجی ُد ُرس می گه .من بچه این ده باال
هستم ،چیزکی از خط قنات و جای مادر
چاه سرم می شه.
«خیلی»گفت:برایهمینزیاددونستنات
بود که کردنت از اینجا بیرون« .هیچی»
گفت :من از ده رفتم .کسی مرا بیرون
نکرد .با پدربزرگ حرفم شد .گفت و گفت
و رفت تو خودش.
«خیلی» پرسید :کی بود پدربزرگت؟
«هیچی» گفت :حاج نباتی.
«خیلی» گفت :او را از دور می شناختم.
او همه چی بود برای ده و تو هیچی.
«هیچی» گفت :فرستادن دنبالم چند بار.
نرفتم .ب ِهم برخورده بود.
*
چند صد متری ده ایستادند« .خیلی»
پرسید :حاج مقنی خوب فکر کن با من
موافقی؟ سر اون مسیل که خطش می
ره تا ده خودمون؟ حاجی جواب داد :امر

شماس .من مقنی ام و چاه زن.
«هیچی» گفت :اینجا آب نمی ده.
«خیلی» گفت :نظر «هیچی» هیچیه.
نگرش دار «هیچی».
«هیچی» گفت :مقنی حق داره .منهم اگر
هیچ چی بودم تو باهام حرف نمی زدی.
راستشو بگم تو خیلی مثه همه خیلی ها
بد دل و بد زبونید.
حاج مقنی که نمی خواست کار از دستش
در بره گفت :هیچی ،امر امر ایشونه.
«هیچی» دریافت حرفشو .و رفت به
سکوت.
*
قبل از خداحافظی قرار و مدارها نهادند و
وعده دادند به جلسه با حضور صراف که
مغز متفکر خیلی شده بود.
***
حاج مقنی و «هیچی» یکراست رفتند
پیش اکبر خرکچی به شرح قضایا.
خرکچی گفت :همسرش درست گفته.
عقلشو داده به صراف.
حاج مقنی گفت :امر امر خودشه .فع ً
ال
صاحب کاره .ما باید کار رو تمیز انجام
بدیم .و مزدمان به تمام و کمال به
دستمون برسه.
***
«خیلی» و صراف ،حاج مقنی و اکبر و
«هیچی» جلسه کردند .هوا ابری بود.
«خیلی» گفت :بارون تو راهه .دعاها داره
مستجاب می شه .باید جنبید.
قرارداد کردند :مدت  ۴۵روز نصف
دستمزد َ
پیشکی ،نصف دوم بعد اتمام
کار .اگه به آب نرسید ،ص ّراف متعهد
پرداخت نصف دومه.
«خیلی» همه رو بوسید و گفت :اگه به آب
رسیدیم حاجی مقنی با خانواده می ریم
پابوس امام رضا ،به خرج من.
از هم جدا نشده «خیلی» پرسید :کی
شروع می کنید ،فردا؟ و مقنی گفت:
نه آقا «خیلی» ،همین امشب .باید کار
افزارمو تمیز و تیز کنم« .خیلی» گفت:
اینو می گن مرد کار .و رفت.
*
در تمام مدت مذاکره اکبر خرکچی الم
تُکام حرف نزد« .هیچی» هم عین همو،
اما گوشاش تیز و تشنه شنیدن بود.
بعد رفتن صراف و «خیلی» ،حاج مقنی
گفت :ندیدم حرف بزنی؟ اکبر جان؟
اکبر جواب داد :بالوی حرف شما من
حرفی ندارم .کارو خوب به سامون بردی.
اما اینها برای ما ممکنه نون بشه ولی
بعیده به «خیلی» آب بده.
حاج مقنی باز تکرار کرد :امر امر اونه.
ما باید بچسبیم به کار  ...ما دو تا دست
کم داریم تا بشیم پنج تا .پس رو کرد به
«هیچی »و گفت :برو تقی و رفیقش را
برای صبح آمده کن .سر راه یک چارک
خرما بخر و هدیه کن .دست خالی نرو.
خرما یا هر چیز دیگه.
بقیه درصفحه ۱۵

قسمت آخر
من می گریستم و نمی دانستم .درست
او بودم .و او یکپارچه من بود .پشت
کردم به او .وانت رفت .رو برنگرداندم،
دست تکان ندادم ،اشک مِجال نمی
داد  ....بی شک او هم در همین حال
بود.
***
بی تامل رفتم به هتل .پیامی داشتم در
جا کلیدی ام .کلید را برداشتم پیام را
نهادم .رفتم به اتاق به وارسی جعبه.
یادداشتی دیدم:
دوربین و عکس ها که در آنست هدیه
هاله .شاید مرا از باب دروغی که گفتم
به او از سر حس زیباگرائی ام ببخشد.
شاید قدر بداند که لحظه ی ظهور یک
زیبائی هندسی را صمیمانه ثبت کردم
و زیبائی را حراست کردم و بدستور او
نکشتم اش .اما روسری او را یکی از
افراد گروه همسفران به من داد .همان
بانو که قصه کلود مونه و آن تابلوی
بانوی زیبای چتر بر سر را برایمان
گفت .من روسری شما را در فخامت و
جالیش دیدم .تا کردم  ...تا تقدیم کنم.
نیافتم راهی جز بر سپردن آن به مدیر
هتل .روزی به شما می رسد .تا آن روز
برسد بگویم :خوشا به او که هدیه کرد
این روسری را به شما .کارل
***
در حالتی شبیه به بیخودی کمی به
خواب رفتم .غافل ازاینکه شیر وان
را نبسته بودم ،تا بروم به آن  ...به
لمیدن و تحمل آن بر عواطف که بر
وجودم سنگینی می کرد .آب سر
رفت .صدایش خواب سبک ام را برد.
پریدم واز یک مصیبت تکراری نجات
دادم اتاق و شاید هتل را.
دلم تک و تنهائی را می جست .تا شب
با کسی به گفت و گو نشدم ،نخوردم،
ننوشیدم .شده بودم کارل و عکاسی
های او .شده بودم روسری ،دوربین،
عکس ها .شده بودم پرتوی از زیبائی
های هندسی.
***
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اینکه یک مرد شصت ساله به گفتگو
با غریبه ای پر سال تر از خودش َرود
شدنی است .اینکه گفتگوی آندو به
عواطف کِشد نیز شدنی است .اما
اینکه بروند به عواطفی مشترک قدری
عجیب من می نمود .به نظرم عواطف
مشترک ما در وجود یک شخص در
ریشه نبود .ابتدا نشئه ی یک زیبائی
هندسی که ما را به فنون در خطوط

***

کنار هم نهاده می برد بود .شما نمی
توانید ناگهان مجذوب یک جعبه خاتم
کاری شده بشوید اما قادرید در آن به
یک مروارید خیره و دل بندید.
یادم آمد هاله شیفته عدد و رقم هم
بود .و ازآن لذت در علم ریاضیات هم
حرف می زد .اما گل و زن می کشید که
از مقوله زیبائی های هندسی نیستند.

و این دوست از زیبائی های هندسی
یعنی از یک چند خط جفت و جور
شده در هر سمت و سو به ستایش و
دامن زن زیبائی ها در کل رفته بود.
و من نیستم همان مرد که روزی هاله
را گفتم :خط خطا نمی کند! و دل بست
به آن ؟
رشته ای از یک تشخیص ،ما سه تن را

خبر رسید که تعمیرات اتاق آب گرفته
ام هفته ای کار دارد .در ژیورنی ماندم.
تنها نماندم ،آندو با من بودند .همروانی
من ریشه ها داشت و من در التذاذ از
آن.
***
هاله نوشت از نمایشگاه و غیره .نوشت:
مدتی است نامه ها را نخوانده ام،
حدس بزن گرفتاری را؟ درست گفتند
که هر کس َحمال عیب خود است! تو
هم که ...
تلفن زنگ زد .او بود و گفت :در
تماشای عکس هایم .از آنها چیزی در
خواهم آورد .حیف شد نبودم با شما.
اما شما هم نبودید ببینید اشک شوقم
را بر آن جعبه و محتویات آن.
ما به این باغ باز می گردیم.
پایان

***
پنج نفری همدست هم ،زدند به کار .حاج
مقنی می َکند .تقی می ریخت توی سبد.
رفیقش جعفر می کشید باال .اکبر خرکچی
بار خرش می کرد و می برد دوردستها می
ریخت و بر می گشت« .هیچی» مأمور آب
کوزه و چای و ناهار بود .کار تمیز پیش می
رفت .کارگرها همو می شناختند .خسته
که می شدند می زدند زیر آواز .صبحانه با
هم .ناهار با هم .اما چهار بعد از ظهر دست
می کشیدند از کار .هر کی برای خودش.
چهل روز شد چهل و پنج روز .و رفت به
پنجاه روز .کار بقول حاج مقنی بقدر یک
قوری به آب نرسیدند.
یکشب «هیچی» رفت دیدن حاج مقنی
و گفت :این همون مسیل راه قنات
پدربزرگمه که خشکید .حاال که تر و
تمیزش کردید اگر سیلی بیاد قنات راه
می افته ولی یکراست آبها میرن زیر
خونه ی «خیلی» .باید دس کشید و دعا
کرد سیل نیات.
حاج مقنی گفت :اگه سیل نیات که قنات
آب نمی گیره .ولی اگه سیالب برسه به
پی خونه ی «خیلی» ،خون َش رو
زیرآب ِ
آب می بره.
«خیلی» به بهانه مریضی رفت شهر.
مهندس پارسالی رو دید .و فهمید که همه
چیز به باد فنا رفته .و دیگه برنگشت به ده.
صراف بوعده وفا کرد .دستمزد ها را بتمام
پرداخت از پول سپرده «خیلی» کم کرد.
مردم گفتند نفرین شده ایم .اما هیچکس
کمترین اعتنا به حرف «هیچی» نکرد جز
آن روز که حاجی مقنی به اکبر خرکچی
گفت« :هیچی» ،اونجورا که «خیلی» می
گفت هیچی هم نیست .از اول گفت این
نقطه آب نمی ده .این عقیده منه .اکبر
پرسید« :خیلی» چرا مهندس نیاورد؟
حاج مقنی گفت :مهندس باغ او را با کار
من آباد کرد نصف پول ما رو نداد .اما میوه
ها رو خوب فروخت.
اکبر پرسید« :هیچی» کجاس؟ و شنید که
رفته ده باال .رفقاشو داره .می خواد دکان
باز کنه .نه ،نه ،کله «هیچی» خوب کار می
کنه .تو کار مصالح ساختمونه.
***
یک روز مهندس کارشناس اومد ده .حاج
مقنی را دید .بهش پیشنهاد کرد یک کار
نون و آب دار در چهل پنجاه کیلومتری را.
حاج مقنی گفت :من و آدمهای من پخش
و پال شدند ،دس تنها نمیشه کار قبول
کرد .مهندس گفت :من با هواشناسی در
تماس ام .با قدیمی ها و پر سن و سالهای
این ده حرف زده ام .همشون می گن هوا
در این سرزمین ُدوری داره به این زودی
ها ما به بآرون و سیالب نمی رسیم  ...آخه
تو که نمی تونی کار نکنی .امثال من هم
بی امثال تو نمی تونن قرار کار نزارن ...
یک فکری بکن.
حاجی مقنی گفت :اون کار که می خوای
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با همه ی دوری ها که به درازای بودن
در سه قاره بود به هم می پیوست .و ما
چه عمری در بی خبری ها از همروانی
مان بسر بردیم .گویا باید که این گونه
اتفاقات کم افتند تا بهای شان شناخته
شود.
***
جعبه را همراه نامه ای کوتاه و مملو از
کشف و شکفتن برای هاله پست کردم.
به او زنگ نزدم .او هم بعد دو سه
زنگ دیگر زنگ نزد .می ترسیدم
رؤیای صادقه ام با سخنی در هم
بریزد .می دانستم که در کار برگذاری
یک نمایشگاه است .پس مصلحت
دیدم تنها باشم .نشخوار کنم دیده
ها و شنیدنی های باغ در باغی ام را.
مثل عقابی پیر دست از پروازها کشیدم
و راضی شدم به خودم تا چه شود.

بقیه  :هیچی وخیلی

براش منو ببری چیه؟ مهندس گفت:
سد خاکی پول میذاره .من
دولت تو کار ّ
در کار آب بندی ام برای مسیل که اگه
سیل بیات قدری آب ذخیره بشه .همش
هدر نره.
حاج مقنی گفت :باید با بچه ها حرف بزنم.
مهندس گفت :بهشون بگو من «خیلی»
نیسم.
ّ
***
حاج مقنی بچه ها را جمع کرد .خرکچی
گفت :اگه یک خر پیش ک ُ
ِشم کنی
خدمتت هستمَ .خ ُرم ُمرد« .هیچی» گفت:
حاج مقنی بلده چه جوری با صاحب کار
قرار ب ِبنده .من میآم .تقی و رفیقش را
میآرم؛ کار دکون ام را می سپارم به رفقا.
دوست دارم با همه ی شما باشم.
***
دست جمعی رفتند پیش مهندس.
مهندس شاد شد .باور نمی کرد .گفت:
قرارداد با پیشکی را می نویسیم .حاج
مقنی گفت :این آقایون برادران کاری من
اند .به من اعتماد کردند .من هم بشما
خودمو می سپارم .قرارداد مهم نیس.
شما بنویس ما امضا می کنیم.
«هیچی» گفت :کارفرمای اصلی دولته.
اگه خدا نکرده اتفاقی افتاد ما با دولت
سرو کار داریم یا با آقای مهندس؟
اکبر خرکچی گفت :دولت کارش گرفتنه.
نم پس نمی ده .مهندس گفت :حق با
«هیچی» یه .من همه رو ضمانت می کنم.
چهار تا شش ماه کاره .اگه درست پیش
بریم شاید بره تا یک سال.
موقع رفتن و از هم جدا شدن ،مهندس
وجهی داد به حاج مقنی و گفت :پیشکی
نیست شیرینی خورونه .زحمت کشیدید
اومدید .قابل شما بیشتر از اینه ...
دست دادند قراری رو امضا نکردند.
اعتماد کردند ولی دلگرم بودند....
***
کار با مهندس آسون بود .کار با مقنی
آسون تر شد .هشت ماه تمام پنج مسیل
آب را آب بندی کردند .هیچ اشکال سر
راه پیدا نشد .و بعد هر کی رفت به راه
خودش .مدتی همو ندیدند« .هیچی»رفت
سر کارش تو ده باال .رفقا دس باال کردن
همسر خوبی نصیب «هیچی» شد .روز
عروسی مهندس هم اومد با دست پُر.
***
پیشنماز مسجد ،مهندس و مقنی را

دعوت کرد به چای .گفت :من س ّری دارم.
وظیفه ای دارم منو کمک کنید و شرح داد:
اون زمان که «هیچی» ده ما رو ترک کرد
حد نگه نداشت.
حق داشت .پدربزرگ ّ
اما پدربزرگ به مرور فهمید بد کرده هر
چی فرستاد دنبالش نیومد .خود من یک
بار واسطه شدم« .هیچی» رومو پس زد و
گفت :توی این دنیا من دو کس دارم :اکبر
خرکچی و حاجی مقنی دیگه هیشکه.
اما پدربزرگ یک روز اومد مسجد و
نشستیمباهم.رفتیمبههرموضوع.یکدفه
گفت :اومدم بگم من اگه ُمردم چیزی
برای «هیچی» میذارم .شما وکیل اید
به او برسونید.
پدر بزرگ رفت .دو سال بعد «هیچی»
اومد دیدن رفقا .کشیدمش کنار .دس
منو بوسید و گفت :دیگه حرف پدربزرگ
و نزنیم و رفت.
«هیچی» حاال برگشته .عروسی هم کرده.
مورد احترامه .سنی داره برای خودش.
فردا پس فردا پدر می شه .خواستم
استمداد بگیرم از شما تا راضیش کنید با
روح پدربزرگ مرحوم به آشتی بره.
سکوت بر همه نشست .مهندس گفت:
«هیچی» از حاجی مقنی حرف می
شنفه .حاجی مقنی گفت :می ترسم رو
برگردونه .باید فکر دیگر کرد.
پیشنماز گفت :چه فکری .آخه امشب که
بشه ،شما که برید ،دیگه کسی نیست تا با
او حرف بزنم .هیچکس جز ما سه تا ازین
س ّر خبردار نیست .حاجی مقنی گفت:
من یک فکری دارم هنوزم نپخته .به شما
می گم راس و ریسش کنید .اینکار دست
عروس خانمو می بوسه....
چشمهای مهندس و پیشنماز چار تاق
شد .پرسیدند چطور؟ حاج مقنی گفت:
پیشنماز امین مردم نمازخونه .مردم
پشت سر او می ایستند از زن و مرد ،جدا
در صف ،این چیز کمی نیست .بعد نماز،
معموالً پیشنماز میره به مسئله گوئی  .زن
ها و مرد ها گوش میدن به او .این هم چیز
کمی نیست.
پیشنماز تا ته حرف او را خواند .حاج
مقنی گفت :شما یک روز بعد نماز درباره
عفو حرف بزنید در جمع و بعد یک روز
هم تشریف ببرید همراه یک ریش سفید
معتمد ده یا کدخدا که محرم خانواده
هاست از قدیم و ندیم خدمات عروس
خانم که واسطه آشتی هیچی با روح

پدربزرگ بشه.
پیشنماز گفت :اَحسنت .کاش شما
کدخدا بودید .کدخدای فعلی جوونه،
اداریه ،حرفش مالک نیست.
مهندس گفت :شما اینجائی هستید .من
دورم ولی چطوره شما پیشنماز و حاجی
مقنی اینکارو به عهده بگیرید چون
هیچی بالوی حرف شما حرف نداره.
***
پیشنماز در جلسه جمعه بعد نماز جمعه
مبحث عفو و اغماض را پیش کشید با
مسائل دیگر .با مثالهای بسیار.
«هیچی» اونجا بود .پیشنماز وقت رفتن
گفت :منزل رو سالم دارم امروز تشریف
نداشتن« .هیچی» گفت :بی حال بود .باید
بیات بشنفه حرفهای شما را .بهش می گم
چقدر امروز لذت بردیم .پیشنماز گفت:
خودم می رم به عیادت .نگرانم کردید.
ما برای وصل کردن آمدیم وظیفه داریم.
***
و چنین شد که پیشنماز و مقنی رفتند
به عیادت عروس خانم و س ّر را در میان
نهادند .عروس حیرت کرد ،گفت :من باور
نمی کنم« .هیچی» یک قلب مهربان داره
هر چی بگیت می کنم .وای خدا عمرتون
بده که اومدید .او پیشنماز رو دوس داره
و حاج مقنی را بیشتر از همه .من به دل
پاکی او ایمان دارم .مگه می شه آدم با
پدربزرگش قهر باشه؟ پیشنماز گفت:
پدربزرگ اونجا که هَس شمارو واسطه
می کنه.
سر فرصت یک وقت مناسب بهش بگید
پدربزرگ از دوری او رنج برد .و من ازو
شنیدم که عفو طلب کرد از خدا جلو روی
من توی مسجد.
عروس خانم قول داد و دست پیشنماز
رو بوسید و به حاج مقنی گفت :شمارو
به خدا سر بزنید به ما« .هیچی» هر روز
حرف شمارو می زنه از بزرگی شما می
گه .همه چی ُد ُرس می شه با بزرگانی مثل
شما اما بدونید «هیچی» قلب کبوتر داره.
***
ده سال بعد سیل بزرگی آمد .دو سه روز
طول کشید .مردم رفتند به شادی .مردم
گفتند سیل اولش خرابیه ولی بعدش
آبادی میآره.
حرف درستی بود .مهندس هم اومد و
دید و همینو گفت .بعد رفت بچه ها رو
توی قهوه خونه میدان شهرک زراعی
دید و گفت :آب بندی های شما مثل
سد سکندر سر جاشونن .و اکبر خرکچی
ّ
گفت :کار از ما علم از شما.
ساعتی بعد «هیچی» نفس زنان سر
رسید .ن َزار و بغض کرده گفت :بعد سالی
رفتم ده پائین «خیلی» را دیدم .بنائی می
کرد .نصف خونشو سیل برده .منو کشید
کنار گفت :خونه رو می سازم .اما طول
کشید تا فهمیدم «خیلی» نیستم .هیچی
نیستی .و منو گرفت توی بغل و مثل بچه
پایان
ها زد به هق و هق.

بررسی سایه زن ایرانی
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تاآنجا كه مدارك واسناد وجود دارد .كه
چگونه پس از حمله اعراب واستقرار
اسالم و سپس پديد آمدن طريقت تش ّيع
و بدنبال آن گشايش دكان مذهب ،
هرقدر كه شريعت مداران و دگا ن داران
دين در جامعه نفوذ بيشتري می یافتند
ظلم وستم مضاعفي بر سر جا معه زنان
ايران تحميل مي گردید و سرانجام نيز
كار بجا ئي رسيد كه نه تنها ديگر از
پوراندخت ها و آذرميدخت ها وآرتميس
ها  ،اثري در حركت عمومي جامعه ديده
نمي شد و باقي نمانده بود  .بلكه زنان
بعنوان موجوداتي حقير وبي ارزش مورد
تحقير وتخفيف تاريخي قرار گرفتند .
بررسي ها نمايا نگر اينكه حتي استقرار
مشروطيت نيز نتو ا نست يك هزارم
حقوق طبيعي ومسلم زنان را كه از
هزارو چهارصدسال پيش از تسلط اعراب
ومذهب اسالم از آنها به سرقت رفته بود
به خود آنها باز گرداند .
تنها با طلوع آفتاب سلسله پهلوي ها
بود كه اندك اندك و علیر قم همه
مخالفت ها  ،به زن ايراني امكان داده شد
كه از الك هزارو چهارصد ساله اسارت
خود بيرون آمده و تا سال هزاروسيصد
پنجاه وهفت بتدريج در جايگاهي از
ارزشهاي تاريخي قرار گيرد  .واز اين
رهگذر زنان ايراني توانستند با كوشش
هاي مداوم وخستگي ناپذير به افتخارات
بزرگتري در رشته هاي فرهنگي ،
اجتمائي،اقتصادي و سياسي وعلمي ،
هنري  ،ورزشي و بهداشتي نائل شوند .
مي توان به جرأت ادعا كرد كه پس از
سقوط ساسانيان تنها دورۀ اي که زنان
ایرانی طعم آزادي و احترام بحقوق خود
را چشيدند وفضاي واقعي امنيت زنانه
وخانوادگي واجتمائي را درك كردند .
امكان فرا گيري در همه سطوح بر ايشان
فراهم شد  .از حقوق برابر با مردان در
بيشتر موارد برخوردار شدند  .و از مجموع
آزادي و دانش و بينش زنانه ومادرانه
خود چه در سطح خانواده و چه در سطح
جامعۀ و جامعۀ بشري قرارگرفتند .
در پنجاه وهفت سال سلطنت دو زنده ياد
اعليحضرت رضاشاه كبيرواعليحضرت
محمد رضاشاه آريا مهر بوده است .
اين نهضت بزرگ در جامعۀ اي صورت
گرفت و بوقوع پيوست كه ديديم بدنبال
آواز نا ميمون انقالب اسالمي چه بر سر

زن اریاـنی

زنان ايران آمد و چه گونه  .هر گاه تنها
يك دكان دار دين و مذهب خواست
ييات قرون وسطا ئي خود را
بار ديگر ن ّ
در حق زنان تحقق بخشد ،جامعۀ مرد
ساالر و بخصوص مذهبييون لحظه اي از
ممارست دريغ نكردند .
فاجعه انقالب اسالمي ايران كرچه آثار
شوم خود را بر همه شئون اجتمائي،
سياسي  ،فرهنگي  ،اقتصادي ايران باقي
گذاشت اما حقيقت اينكه در مسير
ويرانگري ها ي خود بيشترين ضربات و
لطمات ممكن را به جامعۀ زنان ايران وارد
ساخت .
ابعاد این ستم سیاسی مذهبی در
راستای جنسیت انسانی  ،نیمی از جامعه
ایران را که زن تشکیل داده شامل شده
است .
از نظر گاه كاربرد نيروي انساني و توليد
 .درست در سال هزارو سيصد وپنجاه
وهفت سال سقوط  ،سال بي نامي  ،سال
نشيب  ،سال نكبت  .پس از چهل و دو
سال كه از ظهور فعاليت هاي زنان در
سطوح گوناگون اجتمائي می گذشت ،
اين نيروي عظيم و ّ
خلقه به كنج خانه
و آشپزخا نه بازگشت داده شد تا جامعۀ
مرد ساالر مذهبي در دو دهه آخرين
قرن بيستم روزگار قرون وسطائي را دو
باره تجربه كند .
از ديدگاه يا مطالعه تاريخي هر گونه
اقدام« مردان مذهبي» در تركيب
حكومت تيشه اي بود كه بر بنيان اساسي
و عاطفي و روحي واجتماعي زندگاني زن
ايراني زده شد  .دستار بندان تحميل
يافته جمهوري اسالمي  .حتي سالهاي
حكومت غير مسئول خود زنان ايران را
پيشاپيش قرباني ساختند .
آنها كه ضالمانه اعدام شدند  .آنها كه در
محبس هاي قرون وسطائي رژيم به
بدترين وفجيع تربن وضع شكنجه شدند
.آنها كه از ميهن مادري خود گريختند وبه
غربت پناه آوردند و انبوه عظيم نو جوانان
وجوانان و مرداني كه در جبهۀ هاي يك
جنگ بي حاصل كشته شدند  .هر يك
مادري  ،و خواهري  ،ويا همسري ويا
دختري داشتند و درست در لحظه اي كه
شيليك كلوله ها خاموش شد  .تازه
مصيبت ودردو شكنجه روحي مادران
وخواهران وهمسران يعني زنان جامعه
ما  ،آنهم در جامعه اي بي فردا كه زنان
حتي نمي توانستند عامل توليد كار
براي گذراندن زندگي بازما ندگان خود
باشندآغازكردند  .افزايش بيكاران سيل

آوارگان در داخل وخارج از كشور نقصان
در آمد و افزايش هزينه زندگي و سعي
در تغير بنيادها ي فرهنگي جامعه  ،ايجاد
زمينه هاي ترور ووحشت و ده ها مورد
ديگر كه همه ناشي از ادامه حكومت خون
ووحشت جمهوري اسالمي است .
اثرات ّ
مخرب خود رابر جامعۀ زنان ايران
بعنوان حافظان هميشگي هويت خانواده
بجاي گذاشت .
از بدو شروع حكومت اسالمي در ايران
خانمها بشترين فشاررا در جامعه بال زده
ما متحمل شده اندو باال ترين ظلم ها و
اها نت ها در حق آنها اعمال شده است
 .اين رژيم بهر بهانه بي اساس از اعدام
وشكنجه واذيت وآزاررسانیدن حتي
در معابر عمومي نيز كوتاهي نمي كنند
ومتاسفانه آثار اين تخريب وظلم بر جامعه
زن ايراني و علی اال صول برجامه ايراني
وارد شده .در چهار چوب مقدرات نسل
كنوني و نسل بعدي محدود نمی شودو
ابعاد آن مسلما“ نسلهاي آينده را نيز در
بر خواهد گرفت .
بي ترديد در آينده  ،ملت ومملكت ما
تاريخ اين واقعيت درخشان را باز گو
خواهد كرد  .كه در عمر ننگين حكومت
ضد انساني وضد زن جمهوري اسالمي
 .زن ايراني با چه شهامت و شجاعت
وپايداري در اين سالهاي فشار وبي نامي
كه رژيم در مقابل نام آن مساوي با صفر
قرارداده است  ،جانانه مبارزه كرده و
بخوبي نشان داده است كه چقدر ارزش
نام و و جودش قابل احترام بي انتهاست .
عالرقم همه ستمها و محدوديتها و بي
حرمتي هائي كه بر او وارد شده است
با بيشترين مبارزه منفي با رژيم در اين
سالهاي سياه از خود بروز داده وتوانسته
نقش پر ارزش زنانه خود را در مقابل
تاريخ خود وملت خود ،خانواده خود
و نسلهاي ديگر ايفا كرده وهر روزش
نشانگر هفدهم ديماه است !
ما متا“سفانه گفتن اين واقعيت درد ناك
نيز ضروريست كه آنچنان كه شايسته
مقام مبارزاتي زنان ايران است يا اصوالً به
نقش بسيار مهم زنان در مبارزه و ادامه
مقاومت در برابر رژيم اسالمي اشاره نمی
شود ويا اشارات آنقدر مختصر و كوتاه
است كه حتي قابل توجيه نيست .
مي خواهم باشعري از شاعر آزاده  ،خانم
پروين اعتصامي كه به هيچ ترديد يكي
از زنان آزاده ماست كه در بيداري زنان
ايران سهم بسزائي دارد نوشتار خود را
ادامه دهم و باميد روزهائي باشم که اين

زندرايرانپيشازاينگوئيكهايرانينبود
پيشه اش جز تيره روزي وپريشاني نبود
زندگيومرگشاندركنجعزلتميگذشت
زن چه بود آنروزها گر زانکه زنداني نبود
كسچو زن اندرسياهيقرنهامنز لنكرد
كس چو زن در معبد سالوس قرباني نبود
در عدالت خا نۀ انصاف زن شاهد نداشت
در دبستان فضيلت زن دبستاني نبود
دادخواهيهايزنميماندعمريبيجواب
آشكارا بود اين بيداد پنهاني نبود
بس كسان را جامه وچوب شباني بود ليك
در نهاد جمله گرگي بود چوپا ني نبود
از براي زن به ميدان فراخ زندگي
سرنوشت وقسمتي جز ننك ميداني نبود
نور دانش را زچشم زن نهان مي دا شتند
اين ندانستن زپستي وگرانجاني نبود
زن كجا بافنده مي شد بي نخ و دوك وهنر
خرمن و حاصل نبود آنجاكه دهقاني نبود
ميوه هاي دكه دانش فراوان بود ليك
بهر زن هرگز نصيبي زين فراواني نبود
در قفس مي آرميدو در قفس مي دادجان
در گلستان نام از اين مرغ گلستانی نبود
چشم و دلرا پرده مي بايست اما از عفاف
چادر پو سيده بنياد مسلما ني نبود.

زن وخصوصيات آن
در اين باره مطالب بسيار تحرير
گرديده وبسيار در باره خصوصيات
و خصايل زن سخن گفته اند واضهار
نظر و عقيده نموده اند .اّمادر باره
شخصيت واقعي زن آنچنان كه هست
كمتر كسي سخن كفته ويابه نوشته
تحرير در آورده است  .ولي بسیارند
آنانكه به تعريف نهادي وي پرداختند
.مردان با محدود نگهد ا شتن زن  ،زنان
وخواهران ودختران خود را از هرگونه
آزادي محروم وبه آنها ستم روا داشتند
تا آنجائي كه در مرتكب شدن اعمال
زشت ونا هنجار و بي بندو باري آزاد
بودند كه همسرا نشان نمي توانستند
حتي حدی براي آن متّصور شوند
اگر بانظر انصاف به مناسبات خانگي
و اجتماع زنان ومردان توجه شود ،
مالحظه خواهد شد كه انتساب تمامي
صفات منفي ونكات ضعف به بانوان از
سوي مردان صورت گرفته است .
با ت ّوجهي بي طرفانه ميتوان دانست
كه تحت چنان شرايطي طبقه نسوان
از هر گونه حقو ق اجتماعي محروم
بوده و حق دفاع از خود را نيز نداشته
اند ومسلم ًا امکان پيدا نمي كردند
و در مقابل قضاوت هاي يك جانبه
آقايان خودكامه از آنچه كه فرا خور
شخصيتشان است دفاع كنند وآن
قضاوت هاي نادرست وغير واقع بينانه

ريخت وتابا كريه وناله تسكين خاطر مي
داد و همواره از خداوندطلب مي نمود تا به
مرد او وتمامي مردان مثل او مروت بدهد
تا شايد از ظلم واجحاف او در امان بماند.
و اما از آنجاییکه پيغمبران وپيشوايان
مذهبي وهمچنين وضعیت نويسندگان
قوانين اجتمائي چند قرن اخير  ،باالتر
وبيشتراز مردم زمان خود فكر مي كردند
 ،احكام وقضاوتشان در باره زن از اصالت
ومحتويات عادالنه تري برخوردار مي
باشد .
بسيار احكام و قوانين موضوعه در باره
زن  ،در بدو پيدايش بخودي خود  ،بسيار
طبيعي وساده وعادالنه بوده ولي بعداز
مدت زماني بمرور نه تنها پيشرفتي نكرد
بلكه مشكل تر وطاقت فرسا و بالخره
مغاير مصالح اجتمائي گشته است مسلم
است كه روزگاري دور از چنان شرايطي و
اوضاعي وجود داشته و ضوابط ومقررات
متجلي ومنشا اثر باشد .
آن مي توانسته ّ
ويا اينكه تمامي آنها هنوز هم در اوضاع
جامعۀ حاكم به سرنوشت زنان بوده است
و چون سير تكامل وزمان خود ّ
حلل تمام
مشكالت زندگي واجتمائي بشر می باشد
بدين جهت در اين مورد نمي توان آن
احكام را در بست محكوم كرد  .بطور كلي
اصولي بوده اند كه نظم زندگي جوامع
بشررا طي قرنهاي متمادي حفظ كرده واز
بروز اخطالالت و ظلم وستمهاي بيشتري
مانع شده اند  .براي همین وبه مالحظه
اينكه در آغاز وجود بهترين احكام ممكنه
در مورد رعايت حقوق زنان بوده است .
حال در اينجا سئواالت بسياري مطرح مي
شودكه آيا كدام يك از آن احكام وقوانين
عادالنه تر بوده است آيا ارزش واعتبار هر
يك از آنها در جوامع ودر زمان تا چه حد
می توانسته متجلی و منشا اثر باشد و
یا اینکه تمامی آنهاهنوز هم در اوضاع
واحوال دنياي جديدوقلمرو جغرافيائي
خود  ،با واقعيات نو ظهورهستند .؟
آياچقدر از آن احكام وقوانين با سير زمان
هما هنگ گشته و ثابت مانده و چقدر
نا موافق آنها ومغاير بوده وسير تكاملي

زمان آنرااز اعتبار انداخته است.
ولي مي بينيم بخاطرجهات مثبت ومفيد
ي كه تا حدي در زندگي بشر داشته اند
مقدس مي باشند .
زيرا بطريق اولي  .پيغمبران وپيشوايان
مذهبي  ،هريك نيز مانند منجيان
وصاحبان تئوريها ی اصيل اجتمائي قرون
اخير  ،جز خيرو صالح ورستگاري م ّلت
وا ّمت خود نمي خواهند  .مي بينيم كه
پيغمبر اسالم آنجه در باره زن فرموده
بدون ترديد بدون صورتهاي رايج نا هنجار
وزننده ای كه تا اواخر قرن سيزدهم
هجري در گشور هاي اسالمي رايج بوده
شباهت نداشت ويا با آن احكامي كه
حضرت موسي وحضرت عيسي آورده
اند ،نميتوانسته با بصورت كاالي معامالتي
در آوردن زن وبا زنداني كردن و ی در دير
ها مطابق و موافق باشد .
اين روشهاي سياه وستمگرانه ،بال هائي
هستند كه طي قرنها بتدريج بدليل
اوضاع واحوال تاريخي وشرايط خاص
هر دوره حادث شده اند  .آدمي از نظر
روانشناسي چنان است كه اكر چند نفر
او را با منظور خاصي مشترك ًا بيك زبان
تحت تلقين قراردهنده مثال اوراتحقير
كنند  ،او در نفس خود حقير مي شود و
اعتمادش از خودش صلب مي شود و
همسرودختران رضاشاه بدون حجاب
درمراسم رسمی شرکت می کنند
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هما برازنده -تکزاس

مصائب از دوش زن ايراني برداشته شود
وسياهي ها بروز روشن مبدل گردد.

را از اثر و ارزش بيندازند .
اگر مردان بر توقع و خود پرستي ،كه زنان
متعدد  ،مشروع ويا نا مشروع اختيار مي
كردند وبیشتر اوقات عمر خود را در بزم
وشراب وقمار به عياشي مي گذرانند
ومرتكب اعمال خالف انسانيت وجنايت
وخيانت ورفتاري دور از عقل وپاكدامني
مي كشتند وبراي آن هيچ ارزش واهميتي
قائل نمي شدند  ،ولي اگر چنين مواردي
از زني مي ديدند  ،بدون هيچ مرووتي آنرا
نقل مجا لس مي ساختند وباهزاران بار
آنرا مهم جلوه دادن سرزنش و تعريف
وباز گو مي كردند .
اين بي انصافي وكم بيني در حق زنان
در ادوار گذشته تاريخ معلول شرايط
زير بناي خاص اجتمائي آن مراحل بوده
است .
در آن دوران قدرت حاكميت جوامع
بشري بر اساس تحميل اراده ومحكوم
نگهداشتن زير دستشان بوده تا
فرماندهي بنحو مطلوب وتسلط بسهولت
اعمال شود .
زنان هم مسلم ًا نمي توانستند در چنان
موقعيتي از اين اصول مستسني و در امان
باشند .
درآن دور ان صاحب نظران
اجتماعي وعقالي قوم هم در هيچ جائي
نمي توانستند خود را از قضاوتهاي رايج
جامعۀ شان بر كنارنگهدارند وتحت تاثير
ونفوذ آن واقع نشوند  ،زيرا آنها نيز كم
و بيش همان توق ّعات يك جانبه را از
زن داشته اند  .چون از گذشته و آينده
وزندگي زن آگاهي نداشته  ،ودر مسئله
بطور مستقل تفكر وتعمق نمايند  .بدين
جهت است كه در آثار آنان کمتر قضاوت
وتفكر عاقالنه اي و عادالنه اي در باره
شخصيت واقعي زن بچشم نمي خورد .
همانطوريكه اكثر مردم  ،از طرف اقليت
ثروتمند وصاحب قدرت حاكمه مورد
تحقير وستم قرار مي گرفتند وتا حد
امكان جاهل ومحدود نگه داشته مي
شدند تاهرچهبيشترضعيفوذليلبمانند
تا آسانتر مورد بهره كشي واقع شوند ،
زن نيز از اين روش منتهي با خصوصيات
ديگر  ،باضافه مشكالت شرائط عمومي
اجتماع ،در خانه هم نيز تحت اجحاف
ونفوذ مرد ساالري قرار مي گرفته است .
بايد دانست كه علت خود خواهي وفرد
پرستي طبقاطي كه در گذشته موجب
بروز اختالفات ديني ونژادي وقومي در
ميان افراد بشر مي كشته وهر زمان آنان
را بجنگ يكديكرمي كشانده  ،در آخرين
مرحله هميشه به اختالف ميان زن ومرد
منجر مي شده است آنوقت مرد بر روش
نهاد اجتمائي وقدرت طلبي وميل برتري
جوئي نسبت به زن مي يافته وبا اومثل
برده معامله مي شد و در باره قضاوتهاي نا
مناسب ويك طرفه مي پرداختند وزن كه
خود رااسير مي ديد  ،ناگزير عقده هاي
سر كوفته هاي خود را در درون می

قدرت عمل او از دست مي رود .
زن با اينكه هزاران سال تا ظهور دين
محمد وپس از دوره صدر اسالم تحت
چنين شرايطي وجود داشته معهذا با
سابقه استعداد بر تر ذاتي خود در هر
قسمت و امكاني او شخصيت واقعي خود
را به ظهوررسانيده است .
اساسا” طبيعت بشر گاه چنان است
كه هرگاه شخصي را زير دست ببيند
او را كمتر از خود می پندارد و به افكار
وعقايد و نظريات او توجهي نمي نمايد
ونا سنجيده از كار ها يش عيب جوئي
مي كند  .روي اين اصل بآن احكام
اخالقي هم كه پيغمبران بجهت رعايت
احترام شخصييت زنان سفارش فرموده
بودندپس از آنكه ا ّمتي از روي خود
پرستي وپيروي از منافع فردي به اصول
دين كم اعتنا شدند ،واعتبار پيشين خود
را از دست دادند .
مي دانيم كه محدود كردن زن در
چهار ديوار خانه وتحقير افكار وعقايد
وكارهاي او نبوغ ونيروهاي سازنده
وشگرف باطني اش را عاطل وسر كوب
مي ساختند  ،بطوريكه اورا حتي از خود
نا اميد مي كرده است  .و بر عكس اگر
چنين رفتاري را  ،طي سالهاي متمادي
 ،زنان با مردان پيش مي گرفتند معلوم
نبود مردان بتوانند باندازه زنان كه بر تري
مقاومتشان به جنس مخالف خودثابت
كنند و از خود آنقدر شايستگي نشان
دهند  .جنبه هاي مختلف شخصيت
زنان و ظهور استعداد ذات ونيروهاي
باطني ايشان در تمام ادوار تاريخ بشر
مورد مطالعه وتحليل قرار گر فته است
و نشان داده شده زنان با اينكه چندين
هزار سال در شرايط سخت و اسارت بار،
مقيد ومحدود بوده اند باز از ميان ايشان
چه پادشاهان مقتدر وجنگ آوران دلير
وسرداران خرد مندو سياستمداران
داهي ودانشمند وشاعران ونويسندگان
بزرگ و نقاشان پیکرتراشان برجسته
برخاسته اند وهمچنين در پيشبرد هر
امري با مردان از بسياري خصوصييات
از آنان بر تر ويا پيشتر بوده اند.

تاریخ ُمستند خوزستان
و « ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه »

نیاکان هم میهنان عرب خوزستانی
ما اگرچه در بدو امر مهمانان ناخوانده
یی بودند که به خاطر شرایط موجود؛
چه ازبرای آنان وچه از جهت اوضاع
واحوال ایران پس از سقوط ساسانیان،
وارد خاک ایران از جمله خوزستان
شدند و سکونت اختیار کردند ،اما
با استقرار در خاک ایران ،خود و
بازماندگان شان بنا بر ُعرف واصل
شناخته شده؛ همواره از شهروندان
ایرانی واز هم میهنان ایرانیان به
حساب آمده ومی آیند.
همچنین ایرانیان عرب زبانی نیز در
ً
طی سالها
خوزستان وجود دارند که ّ
از دیگر نقاط خوزستان ،ازجمله
شوشترودزفول وبهبهان ورامهرمز
و بختیاری ولرستان ودیگر شهرها
وآبادی ها ،به خاطر وصلت با اعراب
خوزستان ویا دادو ستد بازرگانی
ویا زیستن درمجاورت آنان؛ زبان
عربی را از اعراب عاریه گرفتند و به
کسوت آنان درآمدند .نگارنده که
خود بیش از  22سال در خوزستان
بسر بُرده وبا شماری از شیوخ مراوده
داشته است ،شماری ازاین ُمستعربان
را می شناخته است که عرب نبودند
ولی به زبان عربی تکلم واز پوشش
عربی استفاده می کردند .ضمن ًا جای
یادآوری است که بسیاری از اعراب
خوزستانی سالهاست که از پوشش
ویژه ی عربان استفاده نمی کنند.
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اگرچه به گواهی بسیاری از تاریخ
نگاران وآثار بجا مانده نشان می دهد،
که کوچ گروه هایی ازاعراب از سرزمین
خشک وکم آب وعلف شبه جزیرۀ
عربستان به بین النّهرین وپیرامون
آن تا پایان کار ساسانیان به مرور و
به گونه یی عادی وآرام صورت گرفته
که گاه با راهزنی نیز همراه بوده است
وحکام محلی عرب در بیرون از
وشیوخ ُ
مرز ایران ،سالها خراج گزار دولت ایران
ویا روم شرقی بوده اند ،اما درباره ی
کوچ اعراب به درون خاک ایران به
ویژه خوزستان در زمان ایالمی ها وپس

از آنها درزمان پادشاهان محلی انشانها
وابسته به هخامنشی ها و سپس
هخامنشی ها واشکانیان و ساسانیان تا
زمان هرمز دوم(309 - 301م ) پادشاه
ساسانی کمترین اشاره یی نشده است
تا گفته شود که اعراب از مردمان بومی
خوزستان و دارای حکومتی مستقل
وتاریخی بوده اند .نام شهر ها وآبادی
ها وکوه ها ورود ها درخوزستان و
آثار به جا مانده از زمان ایالمی ها تا
سقوط ساسانیان ،کمترین شباهتی با
واژه های عربی و دبیره ی آنان ندارد.
حتا با دبیره وزبان و واژه های سومری
ها وبابلی ها وآشوری ها همسایگان
ایالمی ها با همه ی سامی نژاد بودن
برخی ازآنان ،به گونه ی مثال نام رود
فرات در زمان بابلی ها «پوراتا» بود که
پس از مهاجرت اعراب به بین النّهرین
فرات خوانده شد و دجله را به لغت
سامی «دکلِت» می گفتند که اعراب
آن را «دجله» خواندند وایرانیان دجله
را «اروند رود » می خواندند ،فردوسی
در جایی در شاهنامه می گوید:
« اگر پهلوانی ندانی زبان
به تازی تو اروند را دجله خوان».
دریغ این که نام عربستان از آنجا
برخوزستان اطالق شد که صفویان به
خاطر اختالفات مذهبی با عثمانیان و
مدت با آنها؛ چون
جنگ وجدال دراز ّ
نخواستند در برابر عثمانی ها کم
بیاورند ،با توجه به قبایل عرب زبان
در بخشی از خوزستان،با غرور بیجا
وبی مورد نام عربستان براین سرزمین
نهادند تا به دولت عثمانی بگویند که
اگر شما برعرب وترک حکومت می
کنید ،ماهم برترک وفارس وعرب
حکومت می کنیم ،اگرشما عربستان
دارید؛ ماهم داریم! وآنچه که نسل
معاصررا درمورد خوزستان در گیر
کرده است از جمله ثمره های گنُده
گویی و بی مورد صفویان و سپس
قاجار ها ،که ادامه دهندگان راه آنها
بوده اند ،می باشد .در اطالق عربستان
بر سرزمین ایرانی خوزستان ،و تعلق
آن به اعراب درست مانند این است
که بگوییم امریکا به خاطر مردم سیاه

پوست افریقایی تبارش؛ افریقاست!

نقشدولتانگلستاندرخوزستان
درهمین ایام که ایران به
ُ
وخرافه پرور
خاطرزمامداران ظالم
وناالیق وبی تدبیر؛ گام به گام به سوی
ضعف وعقب ماندگی می رفت ،دولت
انگلستان درلباس شرکت هند شرقی
انگلیس ،با دسیسه وتطمیع واختالف
وح ّکام محلی
افکنی بین مهاراجه ها ُ
هند؛ دامنه ی نفوذ وقدرت خودرا بیش
از پیش در هندوستان ،همسایه ی
ایران ،فراهم می کرد و دراین راه نه
تنهارقبای خارجی خود چون فرانسه
وپرتغال را که از سالها پیش در برخی
از بنادروشهرهای هند دفاتریجهت
بازرگانی گشوده ودست به تأسیساتی
زده بودند ،مزاحم می دید،نه تنها
درصدد از میدان به در کردن آنها از
هند وتسلط کامل بر ُگستره ی آن
سرزمین پهناور برآمده بود ،بلکه در
ِ
بسط نفوذ خود بر سرزمینهای
صدد
پیرامون شاخاب پارس ازجمله ایران
نیزبرآمد ،ازاین رواقدام به اعزام
سفرایی به دربار صفوی کرد ودربیرون
راندن پرتغالی ها از جزیرۀ هرمزوقشم
وبندر ُگمبرون( که بعد ازاین تاریخ
بندرعباس نامیده شد)،به کمک «امام
قلی خان » سردار شاه عباس شتافت
واین دونیروتوانستند پرتغالی هارا
نه تنها از اراضی ساحلی ایران ،بلکه
از شاخاب پارس بیرون کنند ،اما
چندی بعد به نوشته ی دکترزرکوب
در کتابش زیرنام روزگاران ...«:
فقط چندی بعد به رعایت رابطۀ
دوستی[شاه عباس] با فیلیپ سوم
پادشاه اسپانیا که پرتغال نیز درآن
ایام تحت فرمان اوبود ،به پرتغالی
ها اجازه داد دربندر«کنک » فعال ّیت
بازرگانی خودرا ادامه دهند،درمقابل به
رعایت توازن وبه خاطر دوستی شرکت
هند شرقی ،به انگلیسی ها هم فرصت
داد تادربندرجاسک به فعالیت ُمشابه
اقدام کنند.»...
محمودمحمود درکتاب تاریخ روابط

سیاسی ایران وانگلیس درقرن
نوزدهم می نویسد...«:داستان تسلط
انگلیس هابه ممالک پُرعرض وطول
هندوستان یکی ازوقایع شاذ ونادری
است که درتاریخ دنیاکمترنظیرآن
دیده شده است...گرفتاری تمام قارۀ
آسیا درچنگال سیاست بی رحم
ِ
وتملک
خونخواراروپا نتیجۀ تسلط
ممالک وسیعۀ هندوستان می باشد
که به دست انگلیس هاافتاده است
ودراثر این استیال تمام ممالک مستقل
آسیا استقالل وتمام ّیت خودشان را
درمقابل دسایس ونیرنگهای سیاسی
برای حفظ وصیانت هندوستان
ازدست داده اند ،ظهورانگلیس ها
درهند نه تنهاصلح وآسایش قارۀ
آسیارابرهم زد بلکه دنیایی را بجان
هم انداخته است که به این وسیله
بتوانند بطوردایم بر آن مملکت زرخیز
بی نظیردنیااستیالداشته باشند».ج 1
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انگلیسی ها درزمان کریم خان زند،به
دنبال بسط سیطره ونفوذ خود درایران
وسرزمینهای پیرامون شاخاب پارس،
اجازه یافتند دربوشهرتجارتخانه
دایرکنند تادرایران وسرزمینهای
پیرامون شاخاب پارس متاع خودرا
به فروش برسانند وکاالهایی از ایران
خریداری کنند .با صدور چنین اجازه
یی به ژرفی ناآگاهی زمامداران میهن
مان از آنچه که در سرزمین همسایه
،یعنی هندوستان می گذشت پی می
بریم ،درفرمان مورداشاره چنین آمده
والطاف بی پایان خداوندِ
ِ
است«:مراحم
بی زوال،فتح وفیروزی رانصیب بنده
ی درگاه خود کریم خان زند فرموده
واورا یگانه حکمران ممالک ایران
قرارداده وبه وسیله شمشیراو امن ّیت
وآسایش رادرتمام اطراف ونواحی این
مملکت برقرارنموده است.ازآنجاییکه
لطف خداوندی شامل حال است که
ِ
وعظمت گذشته
دوباره جالل وقدرت
ایران درآن سرزمین ایجادشود
وتجارت ومعامالت درتحت اجرای
عدالت کامل رواج پیداکند،الحال
نظربه اینکه جناب ویلیام اندروپرایس

این چنین فرمانی که به یک شرکت
خارجی اجازه می دهد هر مقدار زمین
دربوشهر ویادر سواحل ایرانی شاخاب
پارس بخواهدوهرچند توپ می
تواند در تأسیساتش سوار کند،عمق
ناآگاهی وبی خیالی زمامداران وقت
را ازآنچه که به همین ترتیب از سوی
انگلیسی ها در سرزمین همسایه
گذشته بود و می گذشت ،نشان
میدهد .وانگهی سوار کردن توپ
وداشتن افراد زیر سالح در سرزمینی
که حفظ امن ّیت وانتظامات آن برعهدۀ
دولت بود ،چه مفهومی جزندانم کاری
واعتراف دولت به ضعف خود درتأمین
امن ّیت داشته است!؟ که باالخره دیدیم
مقدمات بسط نفوذ
همین قرارداد کذا ّ
و ُمداخالت زیان بارو پُرنکبت دولت
انگلیس را بر تمامی امورایران فراهم
ساخت.
دکتر مصدق در کتاب خاطراتش ضمن
شرح بازگشتش از اروپا به ایران می
نویسد...«:از مارسی بایک کشتی
که پانزده روزبعد به«بمبایی» می
رسیدحرکت کردم واز بحراحمرکه
می گذشتم یک شب پس ازصرف
همان
کاکس»
شام«سرپرسی
وزیرمختارانگلیس که قرارداد [ننگین
 ]1919وثوق الدوله راامضاء کرده بود
وبه سمت کمیسر عالی انگلیس به

ایکاش دکتر مصدق درجایگاه یک
ایرانی آگاه ومیهن دوست با سخنانی
بایسته در مقام اعتراض در ر ّد باور
کاکس برمی آمد ،تا کاکس سکوت یک
رجل سیاسی صاحب نام ایرانی را حمل
براینکه بوشهر بخشی از خاک ایران
نیست از سر بیرون کند.
درکتاب
هدایت
ُمخبرالسلطنۀ
خاطراتش می نویسد...«:دراین هنگام
انگلیس بوشهرراقبضه کرد،روی
تمبرپست ما چاپ کردند»:بوشهر
درتصرف انگلیس [bushire under
 .».]british ocupationرویه 346
بادسایس وتمهیداتی که دولت انگلیس
به منظور بسط نفوذ سیاسی واقتصادی
خود در عصر صفوی به کار بُرده بود،
باروی کارآمدن فتحعلیشاه قاجاربه
ثمر نشست،واین زمانی بود که دولت
انگلیس نه تنها برتمامی سرزمین
پهناور هنداز نظر سیاسی واقتصادی
تسلط یافته بود،بلکه توانسته بود
به گسترش هرچه بیشتر نفوذ خود
دردریای عمان وشاخاب پارس وبیرون
راندن رقبای خود ازاین مناطق موفق
گردد.
دراین راستا ،دولت انگلستان
ازناآگاهی وعدم تدبیرفتحعلیشاه و
ودولتمردان قاجاراز اوضاع سیاسی
جهان وادارۀ امورکشوروطمع ورزی
و ُرشوه خواری وبی کفایتی آنان
سودجست وتوانست بادسیسه ودادن
ُ
ُرشوه به برخی ازدولتمردان وصاحبان
قدرت ،نفوذ وسیادت خود را درایران
در ابعادی روز افزون به هدف حفظ
هندوستان بگستراند.
انگلستان برای تضعیف هرچه بیشتر
ایران در زمان ناصرالدین شاه،هرات

اعتمادالسلطنه در کتاب« منتظم
ناصری»در باره ی نیرنگهای دولت
انگلیس می نویسد « :رسیدن
فرستاده ی ناپلئون بانامه ی اوبه
دربارفتحعلیشاه ودادن جواب مساعد
ازطرف فتحعلیشاه ثبت شده است
پس هیچ استبعاد ندارد که ُع ّمال
بیدار وزیرک دولت انگلیس وحکومت
حد
هندوستان که درایران بیش از ّ
وجودداشتنداین واقعه را به سمع
اولیای آن دولت رسانیده اند وهم
دورنیست حملۀ ناگهانی روسها به
قفقاز دراثرنیرنگهای سیاسی آن
روزبوده که دولت ایران با دولت
امپراتوری روس دست به یقه شده
نتواند بافرانسه همراهی کند واسباب
خطرهندوستان گردد .».جلد یک،
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مداخالت انگلستان در امور ایران
به خاطر بی کفایتی حکومتگران
قاجار،روزبه روز بیشتر وبیشتر می
شد وزمانی این مداخالت به اوج
خودرسید که دولت نامبرده موفق
به خریدامتیاز»دارسی»دراستخراج
ِ
نفت ایران می شود وبه
وفروش
بهانه ی حفاظت ازچاه های نفت
وسایرتأسیسات نفتی ولی درباطن
انقیاد وسرسپردگی سران ایالت
وشیوخ مناطق نفتی( در خوزستان)
،بدون اعتنا به دولت ایران ،رأس ًا
باشیوخ وخان های بانفوذ بختیاری
وخوزستان قراردادهایی منعقد می

درزمان پادشاهی محمدشاه قاجاریکی
ازسران ایل بختیاری به نام محمدتقی
خان علیه دولت مرکزی قیام
کرد،ایرج افشارسیستانی درکتاب
«خوزستان وتمدن دیرینه ی آن»
از قول علی اصغرشمیم مؤلف کتاب
«ایران دردورۀ سلطنت قاجاریه»
می نویسد«:جاسوسان انگلیس به
لباسهای مختلف درایران به فعال ّیت
پرداختند،چنانکه «سراوستن هنری
الیارد» خودرا میان بختیاری ها
انداخت وبه لباس بختیاری مل ّبس شد
ومحمدتقی خان رییس ایل بختیاری
را به طغیان علیه دولت مرکزی
برانگیخت ...واورابه تجزیۀ خوزستان
ولرستان ازایران تحریک وتشجیع
میکرد» .جلد اول رویه258و)260
ایرج افشارسیستانی ،درجای دیگر
کتابش به نقل از نوشته ی الیارد می
نویسد«:شیخ ثامر خان شیخ المشایخ
کعب می باشد.شیخ در قسمت
ُمضیف[مهمانسرا]باتعدادی
فوقانی
ازمهمانانش نشسته بود.هنگامی که
خودرابه وی معرفی کردم،ازمن دعوت
کرد تا پهلویش بنشینم،به سئواالتش
پاسخ گفتم...شیخ چندتن ازافسران
نیروی دریایی کمپانی هندشرقی[یعنی
دولت بریتانیا] را که در کشتی های
جنگی درنزدیکی خرمشهر[درآن زمان
ُمح ّمره نامیده میشد] لنگرانداخته
بودند،می شناخت وبعالوه بانماینده
ی سیاسی کمپانی هندشرقی دربصره
نیزدرمکاتبه بودوبااو روابطی دوستانه
داشت وگهگاهی هم هنگام ضرورت
از کمکهای او بهره مند می شد...
درزیرآفتاب سوزان حرکت می کردیم
تاسرانجام به چادرسفید محمدتقی
خان که درمیان سیاه چادرهای
چندخانوارعرب درکنار کانالی دیده
می شد،رسیدیم.دوستان بختیاری که
ازبرابرمارا دیدند فریادزدند صاحب
آمد...تانیمه هایی ازشب بادوستان
بختیاری مالقات نمودم...روزبعد ،خان
نامه یی توسط من برای «شیخ ثامر»
فرستاد ومرابه عنوان رابط مورد
اطمینانش به وی معرفی نمود».مأخذ
همان رویه260و261
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پژوهشی از:ک -هومان

[ ] william andrew priceنماینده ی
ملت انگلیس به خلیج فارس واردشده
ودارای اختیارات مخصوص می باشد
که دربوشهرایجادکارخانه نماید ومستر
جرویس[benjamin
بنجامین
]jervisرادرآنجا مقیم کرده اونیز به
موجب دستورنماینده ی فوق الذکر
مستر توماس دورن ُفرد[thomas
استفنهرمیت
]durnford
[ ] stephen hermitرانزد اینجانب
فرستاده تاازمن فرمانی تقاضانمایند
که اجازه بدهم به موجب سابقۀ قدیمی
که درتجارت این مملکت داشتند
مجددا ً درآن تجارت نمایند.اینک به
ّ
میل وارادۀ خودونظر به ُحسن دوستی
که نسبت به ملت انگلیس دارم ،به
نماینده ی فوق الذکر که ازطرف پادشاه
وکمپانی خودرسالت دارد این مق ّررات
را که غیرقابل تغییر وباایمان کامل باید
محترم شناخته شود،به موجب فرمان
مخصوص اعطا می نمایم .کمپانی
انگلیس می تواندهرمقدارزمین که
برای تجارت خودالزم دارد،دربوشهر
یا درهرمحلی که می خواهد درسواحل
خلیج فارس کارخانه بسازد،اختیارکند
وهرچند توپ بخواهند درآن کارخانه
سوارکنندُ ،مجازخواهندبود» .از کتاب
تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس
درقرن نوزدهم -ج -1رویه 4و5

بغدادمی رفت خودرا به من نزدیک
نمود وبعداز ُمعارفه سئوال کرد چندروز
دربمبایی می مانم وبعد به کدام یک از
بنادرخلیج فارس واردمی شوم.گفتم
توقف من دربمبایی زیاد نخواهدبود
ومایلم دربصره پیاده شوم وازآنجا باراه
آهن بغدادمسافرت نمایم که وعده داد
درعدن تحقیقات کندومراازچگونگی
شب
وضع ّیات آن هردو مطلع نماید،
ِ
دیگربازپس ازصرف شام نزدیک من
آمدوگفت تحقیقاتم به این نتیجه
رسید که راه آهن بغداد را اعراب
خراب کرده اندواکنون ازاین خط نمی
توان عبورنمود.گفتم دراینصورت
ناچارم دریکی ازبنادرایران شاید
بوشهرپیاده شوم که نگاهی به من نمود
وگفت :بوشهر بندر ایران است؟ که من
هیچ نگفتم وازاو جداشدم» .رویه 120

ونیمی از بلوچستان را از تملک ایران
جداساخت ودر تعیین خط مرزی
ایران با همسایگان شرق وغرب با
اعزام مأمورانی برای تعیین حدود
مرزی که دولت وقت قاجارازسرضعف
وپوسیدگی وآلودگی به رشوه ،تن
به دخالت آن دولت درتعیین خطوط
مرزی داده بود ،عامل تغییراتی به
نفع همسایگان ایران باازدست دادن
بخشهایی از سرزمین مان بوده است.
از دست رفتن شهرها وآبادی های آن
سوی رود ارس حاصل دوبار جنگ بین
روسیه وایران در زمان فتحعلیشاه
قاجار که منجربه بستن قراردادهای
ننگین گلستان وترکمانچای گردید،
چیزی جز دسیسۀ دولت انگلیس برای
سرگرم کردن ایران به جنگ به جهت
نپرداختن به اتحادی با ناپلئون بناپارت
که با دولت انگلستان در حال جنگ
بود وخیال تصرف هندوستان را در سر
می پرورانید نبود واز همین زمان بودکه
ایران رو به ضعف وزبونی بیشترمی
رفت و روزبه روز از وجهه واعتبارش
کاسته می شد وامکانات بیشتری برای
ُمداخالت انگلیس درامورایران فراهم
می گردید.

کند وضمن دادن مقداری سهام شرکت
نفت به آنان،جهت حفاظت از تأسیسات
نفتی؛ازآنان دربرابرخودسری ها وعدم
تمکین به دولت مرکزی پشتیبانی
می نماید ،که از جملۀ آنان به»شیخ
خزعل» مالک ال ّرقاب خوزستان در
عهد قاجارها بود.

کسروی نیز در کتاب تاریخ پانصد
سالۀ خوزستان در اشاره به مداخالت
بقیه درصفحه ۴۸

زانن شاهناهم
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قیدافه
در اندلس زنی زیبا روی شهریار بود به
نام قیدافه .او زنی خردمند و بخشنده و
جهانجوی بود و دارای لشکر بسیار .به
قیدافه خبر رسید که اسکندر به مصر
آمده است .صورتگری طلب کرد و از او
خواست از اندلس به مصر رود و از اسکندر
تصویری نقش کند و به نزد او آورد .نقاش
به مصر آمد و به نزد اسکندر رفت و
نقشی از او تصویر کرد و برای قیدافه
برد .قیدافه از دیدن تصویر اسکندر
غمگین گشت و دم بر نیاورد .اسکندر از
پادشاه مصر قیطون پادشاه مصر پرسید
که قیدافه کیست؟ قیطون پاسخ داد که
چون قیدافه در جهان کامکار و صاحب
گنج و سپاه و دینار ،کسی یافت نمیشود.
ز گنج و بزرگی و شایستگی
ز آهستگی هم ز بایستگی
به رای و به گفتار و نیکی گمان
نبینی به مانند او در جهان
اسکندر دبیر را پیش خواند و نامه ای بر
حریر نوشت و برای قیدافه هوشمند و
بلند اوازه فرستاد .اسکندر در نامه به او
نوشت که جنگ مرا با دارا و فور هندی
شنیده ای و از قدرت و نیرومندی من با
خبری .اگر با دادن باج و خراج اطاعت
خود را نشان دهی مرا با تو سر جنگ و
ستیز نخواهد بود .قیدافه در پاسخ نوشت
که فر و مهی من بیشتر از آن است که
مرا با آنان برابر نهی و به فرمان و اطاعت
خود خوانی.
مرا زان فزون است فر و مهی
همان لشکر و گنج شاهنشهی
که من قیصران را به فرمان شوم
بترسم ز تهدید و پیچان شوم
تو چندین چه رانی زبان بر گزاف
ز دارا شدستی خداوند الف
اسکندر چون از مضمون نامه آگاه شد
سپاه به سوی اندلس کشید پس از یک
ماه به شهرستانی رسید که فریان پادشاه
آن سرزمین بود .پسر قیدافه قیدروش
داماد فریان بود و دل و جان فریان بدو
شادمان .قضا را پسر قیدافه و همسرش
بدست مردی بنام شهرگیر اسیر گشتند.
اسکندر چون از گرفتاری آنان آگاه شد ،
وزیر خود بیطقون را که مردی خردمند و
هشیار بود پیش خواند و تاج و تخت خود

را بدو داد و گفت تو بر تخت بنشین و من
تو را به همگان اسکندر معرفی خواهم
کرد .چون به جای من و به نام من بر تخت
نشستی فرمان بده که گردن قیدروش را
ببرند .من به خواهشگری خواهم آمد و
تو او را به من ببخشای .وزی بدون اینکه
بداند سر این کار چیست ،پذیرفت.
روز دیگر شهرگیر آن دو اسیر را به نزد
اسکندر آورد اسکندر دروغین (بیطقون)
بر تخت نشسته بود .در حالی که اسکندر
راستین دست بر سینه به خدمت ایستاده
بود .بیطقون از شهرگیر پرسید که این
مرد کیست؟ قیدروش گفت من پسر
قیدافه و دختر فریان همسر من است.
برآنم که او را سوی خان خویش
برم تا بدارمش چون جان خویش
بیطقون همچنان که اسکندر از پیش
گفته بود دژخیم را احضار کرد تا هر دو
را سر ببرد .اسکندر قدم پیش نهاد و از
شاه خواست که آن دو را به وی ببخشد.
بیطقون پذیرفت و به قیدروش گفت نامه
ای به مادرت قیدافه مینویسم که باج و
خراج دهد و این شخص (اسکندر) را هم
با تو میفرستم تا جواب بیاورد .انتظار دارم
همچنان که این مرد در حق تو بزرگواری
کرده و زندگی تو و همسرت را نجات داده
است تو و مادرت نیز او را گرامی دارید.
قیدروش گفت چگونه ممکن است کسی
را که جان شیرین من و جفت شیرین
روان مرا نجات داده است چون جان عزیز
و گرامی نداریم؟
اسکندر به نام بیطقون همراه با ده تن از
محرمان خود روانه اندلس شد .قیدافه از
آمدن قیدروش آگاه گشت  .با سپاه بسیار
به استقبالش آمد.مادر و پسر یکدیگر را
در آغوش گرفتند و قیدروش آنچه که
واقع شده بود برای مادر بیان کرد .قیدافه
چون فهمید به میانجیگری بیطقون پسر
و عروسش از مرگ رسته اند در حق او
مهربانیها نمود و نواختش .قیدافه روز بعد
بر تخت نشست و بیطقون (اسکندر) را
به حضور طلبید .اسکندر از آنهمه جاه
و جالل و شوکت و زیبایی حیران ماند.
چون مانندش را نه در ایران دیده بود و
نه در روم.
قیدافه فرمان داد مجلس بزم آراستند
و با اسکندر به میگساری نشست .چون
سرها از باده ناب گرم گشت قیدافه به
گنجور دستور داد تا حریری را که صورتی
دلپذیر بر آن نقش شده است  ،به نزدش
آورد .گنجور تصویر را آورد و قیدافه
نیک بدان نگریست و یقین حاصل کرد

( قیدافه)

که فرستاده اسکندر خود اسکندر است
نه وزیر او بیطقون .قیدافه از فرستاده
پرسید که اسکندر چه پیامی فرستاده
است؟ اسکندر به قیدافه پاسخ داد که
شاه جهان گفته است که قیدافه پاکدل
را بگوی جز راستی نجوید و از فرمان او
هم سر نپیچد و اگر از اطاعتش سرباز
زند ،لشکر به کشورش خواهم کشید.
قیدافه برآشفت ولی چاره ای جز سکوت
نداشت.
آن شب اسکندر را مرخص کرد و بدو
گفت که به ایوان خود رود و خستگی
درکند تا فردا که به بارگاه خواهد آمد ،
پاسخ اسکندر را بدهد .روز دیگر ساالر
با قیدافه اسکندر را به ایوانی از کاخ برد
که در و دیوار آن همه جواهرآگین بود.
اسکندر از دیدن چنین مکانی در شگفت
ماند .قیدافه ایوان را از بیگانه خالی کرد و
با اسکندر تنها ماند .چون تنها شدند به
او گفت ای زاده فیلقوس ( پدر اسکندر)
برای تو هم بزم وجود دارد هم رزم .رنگ
از روی اسکندر پرید و به قیدافه گفت من
بیطقون هستم نه اسکندر فرزند فیلقوس
اگر شاه آگاه شود تنم را از جان تهی
خواهد کرد .قیدافه به او گفت تو اسکندر
هستی و برای اثبات مدعایش تصویر را به
او نشان داد .اسکندر لب به دندان گزید و
گفت که هیچکس را در جهان بی خنجر
مباد .قیدافه به او گفت اگر خنجر هم
همراهت بود نه جای نبرد بود و نه جای
گریز .اسکندر خشمگین شد و گفت اگر
خنجر من همراهم بود تو را میکشتم و
کاخ را غرق در خون میکردم .قیدافه از
کار و گفتار او خندید و گفت درست است
که فور هندی بدست تو کشته شده و تاج
دارا سرنگون گشته است ،اما آنطورکه
باید و شاید  ،خردمند نیستی چون اگر
خرد داشتی و عقل در سرت بود هرگز به
جای بیطقون بدینجا نمی آمدی و پای به
خانه دشمن نمی گذاشتی .ولی من تو را
امان میدهم  ،چون ریختن خون شاهان
را بزرگترین گناه میدانم .اینرا بدان در
جهان پادشاهی نیست که من تصویر او
را نداشته باشم .بنابراین با اینکه اسکندر
هستی تو را بیطقون می نامم تا گزندی بر
تو نرسد .باید سوگند یاد کنی که با من و
فرزند و کشور من کاری نداشته باشی ،ما
را آزرده خاطر نسازی و نیز فرزند دیگر
من طینوش نباید بداند که تو اسکندر
هستی چون بیم آن میرود که او به کین
فور هندی که از یاران او بود با تو ره جنگ
و ستیز پیش گیرد.

دگر روز قیدافه بر تخت نشست .در حالی
که دو فرزندش طینوش و قیدروش در
حضورش ایستاده بودند اسکندر را بار
داد .بیطقون (اسکندر) پیام شاه را تکرار
کرد و کفت که قیدافه یا باید باج و خراج
دهد یا برای پیکار آماده گردد .طینوش
خشمگین بر او بانگ زد و گفت مگر
اسکندر جاه و جالل و قدرت مادر مرا
نمیداند که چنین سخنی بر زبان میراند؟
بیطقون کفت این کفتار اسکندر است و
نه باور شخص من .آنگه به طینوش کفت
اگر من اسکندر را وادار کنم که دست از
کشور شما بدارد و شما را به حال خود
واگذارد به می چه خواهی داد؟ طینوش
دست او را به دست گرفت و کفت ترا
دستور و گنجور خویش خواهم کرد و
بدره های زر و گوهر حواهم بخشید.
طینوش کفت این مطلب را چگونه
با اسکندر در میان خواهی گذاست؟
بیطقون کفت تو با هزار سپاهی جنگی با
من بیا در خارج شهر بیشه ای سبز و خرم
است ،در آن بیشه اقامت کن تا من به نزد
اسکندر روم چون نزد اسکندر رفتم به او
خواهم کفت که طینوش با گنج و خواسته
فراوان به درگاه تو آمده و در خارج شهر
منتظر اجازه است تا به دیدار شاه نایل
آید .من با اسکندر نزد تو خواهیم آمد.
چون با او نزد آمدیم او را اسیر کن و هر
طور که میخواهی با او رفتار نما .طینوش
شاد شد و قیدافه زیر لب خندید.
اسکندر باز به نزد قیدافه آمد و به دین
مسیحا و صلیب و روح القدس سوگند
خورد که نه لشکر به اندلس خواهد
فرستاد و نه فریبی در کارشان به کار
خواهد برد .قیدافه چون سوگند او را
شنید دو فرزند گرامی خود و بزرگان
و مهتران کشور را به حضور طلبید و
بدیشان کفت اسکندر قصد اندلس کرده
نظرمن اینست که او را ابتدا با پند و اندرز
از انجام اینکار باز داریم .اگر نپذیرفت و
سر ستیز پیش گرفت با او جنگ خواهیم
کرد و به بندش خواهیم کشید .بزرگان
کفتند آنچه رای توست پسندیده است
اما اگر پند و اندرز با هدیه هایی شایسته
همراه گردد موثرتر خواهد بود .قیدافه
فرمان داد تاجی را که از گرانی قیمتی
برایش منصور نبود و تختی از زر ناب
آمیخته به گوناگون گوهرها و عاج ،
پوستهای قیمتی پلنگ و چرم گوزن
سگ و یوز نخجیرگیر و صدها گاومیش و
انواع اشیاء کم نظیر دیگر آماده سازند
بقیه درصفحه ۴۷

سال  ۱۹۷۷میالدی

 ۱۱دی ماه ۱۳۵۵تا  ۱۰دی ماه ۱۳۵۶

۲۰ژانویه  ۳۰(۱۹۷۷دی ماه )۱۳۵۵
رستاخیز مدعی داشتن  ۵میلیون عضو
است  .حزب رستاخیز سازمانی است
که از حزب ایران نوین به ارث برده
شده وتمامی جامعه رادربرمی گیرد.
جوانان ازطریق خانه های جوانان
سازمان داده شده اند .سندیکاها
و تعاونی های کشاورزان نیز هست
حزب که چندین نشریه دراختیاردارد
سخنان خودرا به داخل هرخانه می
برد.شاه وعده داده که فضای آزاد
سیاسی وجود خواهد داشت .
اول فوریه  ۱۲(۱۹۷۷بهمن )۱۳۵۵
رادیو پیک ایران که از آلمان شرقی
پخش می شود و عموم ًا نظرات
مارکسیستی و چپگرایانه را تبلیغ
می کند هرروز دربرنامه های خود به
دولت ایران حمله می کند و مطالبی که
اکثرا جنبه تبلیغات منفی علیه ایران
دارد پخش می کند.
 ۱۰مارس  ۱۹(۱۹۷۷اسفند )۱۳۵۵
شاهنشاه هنگام بازدید از کارخانه
ذوب آهن به بخش خصوصی می
گوید «:روزی که انقالب  ۶بهمن را
درایران شروع کردیم درآمد سرانه ی
مردم درحدود  ۱۴۰دالر بود ولی
امسال درآمد سرانه از مرز  ۲۰۰۰دالر
یا حدود  ۱۵۰,۰۰۰ریال گذشته است .
 ۱۷مارس  ۲۶(۱۹۷۷اسفند )۱۳۵۵
شاه از هویدا می خواهد که جلوی
دخالت بخش خصوصی
هرگونه
رادراموردولتی بگیرد .افتضاح خرید
اسلحه درسال گذشته به حیثیت
ارتش لطمه زده وباعث شده تا دریادار
رمزی عطایی به  ۵سال زندان محکوم
گردد .شاه کلمات را با ظرافت انتخاب
کرده اما منظور وی بصورتی روشن
مبارزه با بده بستانهای رایج است که
هویدا متخصص آنهاست .البته هویدا
خود پرونده سوء استفاده ی مالی ندارد
اما برای پیشبرد خط مشی خویش
وراضی نگهداشتن دیگران چنین می
کند .فالن قرارداد یا بهمان اطالع را
به تو می دهم ودرعوض راحتم بگذار.
ولی سالهاست که درباره ی کردار

شاه ایران

اطرافیان نزدیک شاه شایعات بسیار
برسر زبانهاست  .اتهاماتی که به این
وآن زده می شودبنا بر مرسوم با اغراق ،
دهان به دهان می گردد.

گذشته را تصحیح کند .بازاریان به
دلیل تخلفات رایج به شدت مجازات
می شوند .دولت قصد کند کردن
حرکت اقتصاد ومهارکردن تند روی
ها را دارد.
 ۱۶اوت  ۲۵(۱۹۷۷مرداد )۱۳۵۶
شهرداری تصمیم دارد حلبی آبادهای
اطراف تهران که محل سکونت
مهاجرین خارج از محدوده است را

 ۱۹ژوئن  ۲۹(۱۹۷۷خرداد )۱۳۵۶
علی شریعتی که نوشته هایش دربین
جوانان طرفداران زیادی پیدا کرده
است و از مخالفین رژیم محسوب
می شود درسفر به انگلستان به
دلیل ایست قلبی میمیرد .مردم
رژیم را متهم به قتل او میکنند .اما
روشن است که این تبلیغات ازطرف
مذهبیون دامن زده می شود.
 ۱۱ژوئیه  ۲۰(۱۹۷۷تیرماه )۱۳۵۶
اسداهلل علم وزیر دربار به علت ابتال
به سرطان از کار کناره گیری می کند.
در همین ماه شهبانو تنها عضو
خانواده است که از سرطان غدد
لنفاوی شاه آگاه است.اوهم تصمیم
می گیرد این بیماری را از نظر دیگران
مخفی نگهدارد.
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گروهی با نام روحانیت مبارز که
عقاید رادیکال دارند اعالم می کنند
که تا سرنگونی رژیم سلطنتی به نبرد
ادامهمی دهند

حلبی آباد
بکلی ریشه کن کند .غالمرضا نیک پی
شهردار قدرتمند پایتخت(عکس زیر)
نمی خواهد ازاین زاغه ها که در شأن
یک شهر بزرگ نیست چیزی باقی
بماند .حتی شهبانو نمی تواند نظر اورا
تغییر دهد.

 ۳۱ژوئیه  ۹(۱۹۷۷مرداد)۱۳۵۶
جراید اعالم می کنند که شرکت ملی
نفت ایران از بابت درآمد  ،بین تمام
شرکتهای صنعتی جهان مقام اول را
حائز است .
 ۶اوت  ۱۵(۱۹۷۷مرداد)۱۳۵۶
امیرعباس هویدا پس از  ۱۳سال
تصدی مقام نخست وزیری که
درایران رکورد محسوب می شود
توسط شاه برکنار می شود .البته این
به معنی مغضوب شدن نیست .زیرا وی
به وزارت دربار منصوب می شود .تنش
های جامعه شاه را واداشته تا گروه
جدیدی را به اداره امور کشور بگمارد.
قراراست جمشید آموزگار اشتباهات

منطقه کن (فرانسه) تیراندازی می
کنند .دراین حادثه ندیمه واالحضرت
کشته می شود اما به خودایشان
آسیبی نمی رسد.

 ۱۹اوت  ۲۸(۱۹۷۷مرداد)۱۳۵۶
به مناسبت سالروز قیام  ۲۸مرداد
به فرمان پادشاه بیش از  ۳۰۰زندانی
سیاسی آزاد می شوند.
 ۳سپتامبر  ۱۲(۱۹۷۷شهریور)۱۳۵۶
به اتومبیل حامل
تروریستها
واالحضرت اشرف و ندیمه اش در

 ۱۶نوامبر  ۲۵(۱۹۷۷آبان )۱۳۵۶
پرزیدنت کارتربه هنگام ضیافت رسمی
بااحترام بسیار ازمهمان خود سخن می
گوید.کارتر که باسیاست مسلح سازی
مخالف است تحت تأثیر تسلط شاه
به مسائل بین المللی قرار می گیرد.
درخارج ازکاخ سفید گاز اشک آور
توسط مخالفان شاه پرتاب می شود
که اشک همه را در می آورد.دربین
مخالفان زنان چادری و افراد ریشو
دیده می شوندکه شعارهای اسالمی
سر می دهند .جیمی کارتر بدعوت شاه
قراراست  ۳۱دسامبر امسال به تهران
سفر کند.
 ۱۹نوامبر ( ۲۸آبان )۱۳۵۶
سادات که برای آشتی به اسرائیل
رفته است در مجلس آن کشور نطقی
می کند که بطورزنده ازتلویزیون
ایران پخش می شود.روحانیون فریاد
وااسالما سر می دهند و می گویند
سادات به اسالم خیانت کرده است .
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش سی ُام

روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی

 ۵نوامبر  ۴(۱۹۷۷آذر)۱۳۵۶
دکتر منوچهر اقبال رئیس شرکت
ملی نفت ایران براثر سکته قلبی
فوت می کند.
ادامه دارد

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
وقتشه
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دو سه هفته پیش هنگام گشت و گذار
در این آشفته بازار تارنمای جهانی ،به
نوشتاری از بانوی فرهیخته ایرانی با
تیتر« جمهوری اسالمی میرود ،ایران
میماند و خاورمیانه » برخوردم .هیچ
هدف نقد و موشکافی بدنه این نوشتار
را ندارم چون جمله جمهوری اسالمی
میرود ایران میماند خودش حرفی
است که جای گفتگو دارد .آیا در
واقعیت  ،جمهوری اسالمی و فرهنگ
آخوندی  -امتی  ،تافته جدا بافته
ای از ایران و فرهنگ ایرانی است؟
درخت کج و کوله جمهوری اسالمی
 ،ریشه اش در ژرفنای فرهنگ ما و
پیوند ناهمخوان افکار وعقاید اسالم
عزیز با آموزه های ایران باستان
میباشد .در اینکه آش شله قلمکار
جمهوری اسالمی ربطی به ماهیت
جمهوری ندارد شکی نیست ولی بر
خالف ادعای خیلی از صاحب نظران
که میگویند حتی اسالمی هم نیست
 ،کامأل اسالمی و بر مبنای شریعت
مبارک شیعی میباشد .اقتصاد شتری،
دادگستری شتری ،قوانین اجتماعی
عهد شتر چرانان بیابانگرد و سیاست
شتری که همگی میشوند حکومت
الهی از نوع درجه یک اسالمی  .کدام
کشور اسالمی را در دنیا میشناسید
که قوانینش آمیخته با مهمالت دین
مبین عزیز نباشد؟ بزرگترین نشانه
از عقبماندگی امت شهید پرور ،رفتار
و کردار و گفتار ضد بشری با زنان
است که در همه میدانهای جامعه
بچشم میخورد .عمق بدبختی این کوته
فکران بی هویت و بی ملیت را میتوان
در تالشهای مذبوحانه در پوشاندن
زورکی چادر چاقچور و محدودیتهای
بی اساس دید .دور هم نشستن و شعار
دادن که دین ما دین برابری و برادری
است همه مزخرف و دروغ میباشد.
رژیم آخوندی محکوم به فناست و
این پرسش پیش میآید که آیا فرهنگ
آخوندی  -امتی  ،خرافات  ،ضریح این
امام و اون امام  ،صحرای کربال ،

عزاداری و زوزه کشی و چندین غده
های مسموم دیگر را میتوان همراه
رژیم جاهالن و متعصبان به خاک
سپرد؟
بنظر میرسد که مقدمات بازسازی
فرهنگی ما درزمان حکومت دودمان
ایرانساز و ایراندوست پهلوی کم کم
داشت چیده میشد که امت انقالبی
با رهبری یک آخوند عقبمانده عهد
سنگ و چوب ،راه آن بازسازی را سد
کردند و دنده عقب گرفتند .در مرام این
اهریمن نژادان ،احترام و ارزش انسانی
برای غیر خودی وجود ندارد .همه هم
فقط بخاطر اثرات فرهنگی قاراشمیش
مذهبی در آموزش و پرورش افراد
جامعه است .شور بختانه پندار و کردار
و گفتار پوسیده بسیجی و حزب اللهی
متعصب و جاهل مخصوص به مردان
نیست ،بلکه زنانشان هم شامل این
بدبختی میشوند .ببـینـید باورهای
یک آخوند گندیده و تهی مغز عهد
عتیق که مشتی امت نابخرد مقلـد
اوست چیست و آنرا چگونه به خورد
امت پامنبری میدهد .طبق گزراش
خبرگزاری تسنیم ،ابلهی به اسم محمد

تقی رهبر ،امام جمعه یدکی اصفهان،
گفت ...«:یکی از چالشهای فرهنگی
ما موضوع عفاف و حجاب است .حجاب
پرچم مبارزه با استکبار جهانی است و
جهاد بانوان هم غیر از تربیت فرزندان
و شهدایی که تربیت کردند ،حجاب و
عفاف است »....خب البته همه میدانیم
چرا ،چون اگر بانوان در گونی نباشند،
لشکریان اسالم تحریک و هیجان زده
میشوند و هنگام راه رفتن در خیابان
احتمال زود انزالی میرود که به حول
وقوه الهی ،احکامی برای آن نیز وجود
دارد .تاها بعدش هم باید انواع اقسام
غسل بگیرند که آنهم بستگی دارد آیا
نمازشان باطل شده است یا نه؟ روزه
بوده اند یا نه؟ خالصه که بهتر است
خانمها گونی بپوشند تا امت اسالم
دردسر اجرای اینهمه احکام را نداشته
باشد! همان بهتر که بانوان در پستو
بمانند و فرزندانی شهید به جامعه
تحویل دهند.
حاج آقا در ادامه خزعبالتش گفت:
«...حجاب ،یکی از پرچمهایی است
که وقتی زن مسلمان رعایت حجاب را
میکند ،یعنی با فرهنگ غربی مخالف

است ،ما از رئیس قوه قضائیه که گفته
بود ،باید این موضوع پیگیری شود
قدردانی میکنیم اما با یک ،باید گفتن
ب فکر باید
کافی نیست؛ عدهای صاح 
یک اتاق فکری تشکیل دهند و ببینند
با این موضوع چهکار باید کرد»...خب
باید گفت که اشکال کار حاج آقا
درهمیجاست .اگر فردی صاحب فکر
باشد که اصأل در مورد حجاب و چادر
و چاچقور دغدغه ای ندارد .اینها همه
ناشی از ترشحات مغزی ضد بشری
جماعتی نادان و نابخرد است.
البته خود عفیفه های دولتی هم از
اینهمه فشار گزمه های آخوندی در
اجرای قانون امر به معروف و نهی از
منکر مصوبه طویله شورای اسالمی،
به صدا در آمده اند که همش سیاه
بازی و خالی بندیست .همانطوریکه
خوانندگان گرامی آگاهند ،ارازل و
اوباش دولتی و بسیجی بیش از پیش
به جان بانوان ایرانی افتاده اند که
حجاب اسالمی را رعایت کنند وهیچ
شرمی از ضرب و شتم و اذیت و آزار
بانوان را ندارند.
این اواخر در منطقه تهرانپارس
پایتخت امپراطوری امت نگون بخت
 ،وحوش اسالمی بنام خدا و پیغمبر
اکرم ،با نویی را بخاطر اینکه حجابش
طبق استانداردهای عقبماندگان ذهنی
نبود ،مورد اهانت و به او آسییب
رساندند  .در این رابطه بانوی عفیفه،
سهیال جلودارزاده نماینده مردم تهران
و عضو کمیسیون اجتماعی طویله
معروف مجلس شورای اسالمی در گفت
وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ،چنین
گفت ...«:مأموران نیروی انتظامی
موظف هستند به وظایف و قوانینی
که به آنها دستور داده شده است عمل
کنند ،باید به این نکته هم توجه کنیم
کیفیت قوانین هم متفاوت است ،
هنگامی که تابستان است ،آفتاب
داغ و فکر غلط با این عوامل ترکیب
شود چنین رفتارهای سر میزند که
متاسفانه معضالت بسیاری را به وجود
میآورد »...حاال منظور این خانم از
کیفیت قوانین چه بوده خدا میداند.
اصأل کدام قانون این نخبگان کیفیت

داد به جهنم ولی چون خداوند متعال
با امت شیعه بسیار جور است یک
قومی از آن مأموران عذاب را از جهنم
فرستاده که زودتر به فساد بانوان
خاتمه دهند.
بانوی استاد ما ادامه داد که...«:درست
است هنگامی که انسان دین را پذیرفت
باید مسائل عبادی آن را رعایت کند
اما در حال حاضربا پذیرفتن دین در
جامعه مشکل داریم .ما باید آخرت
را متوجه شویم و به زبان قرآن و
معصومین تفهیم کنیم که مردم دین
بیاورند »...بعد از اینهمه روده درازی
برگشت به اصل مطلب .اگر مردم دین
داشته باشند و به عذاب آخرت فکر
کنند دیگر این معضالت جود نخواهد
داشت !!!
یکی دیگر از این عفیفه های دولتی
به نام پروانه سلحشوری که نماینده

منتصب طویله شورای اسالمیست
باالی منبر رفت و با ابراز تأسف از نگاه
به زن در جامعه ایرانی فرمود :
« ...چنین نگاهی به زنان خجالتآور
است ،به حدی که من به دلیل اینگونه
نگاهها به زنان ،بارها از خودم و زن
بودنم بدم آمده است! در حالی که
خودم میدانم در جامعه ایرانی حتی
مردان هم مظلومند ،چون زن را ،چون
شیطانی ترسیم میکنند که در همه
حال قرار است مرد را فریب دهد! و
متاسفانه مردان ،قربانیانی هستند
که همواره فریب زنان را میخورند!
بنابراین وقتی تعریف زن در جامعه
در این سطح نازل است ،چگونه انتظار
داریم که دختران و زنانی داشته باشیم
که اعتماد به نفس باالیی داشته باشند
و بر نیروی درونی و قدرت جسمی
خودشان تکیه کنند و در جامعه به

درستی تحرک و زندگی کنند »...خب
بعله ایشان گویا تازه از پشت کوه به
شهر آمده اند و تازه کشف کرده اند که
چه خبر است .منتهی طبق مغلطه های
آخوندی و ایمان راسخی که ضعیفه
به چادر و چاقچور دارد بایدصورت
قضیه را وارانه جلوه بدهد و اصأل در
باره اثرات فاجعه بار مزخرفات مذهبی
چیزی نگوید و به روی مبارک هم
نیاورد که اینها همه برایند نا درست
آموزش و پرورش بیمار گونه است .
اصل مطلب اینست که وقت آن رسیده
تا راه بهتر سازی فرهنگی را دوباره
هموار سازیم و از چنگال پلیدی
اهریمنان ایرانی نمای دشمن رهایی
یابیم.
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تیمور شهابی

دارد که این دومیش باشد؟ خود این
استاد که فقط هاله صورتش از وسط
سه الیه پارچه پیداست  ،جز کارچاق
کنی برای رژیم کار دیگری ندارد  .نه
توان تصمیم گیری دارد و نه توان اجرا
یی  ،فقط گذاشته اند آنجا بنشیند
که بگویند بعله بانوان ما چنیـنند و
چنانـند و ما ضد زن نیستیم و از این
قبیل چرندیات.
خب اونموق که قانون امر به معروف و
نهی از منکر را تصویب میکردید ،بد
نبود که تبصره مخصوص هوای داغ را
در آن میگذاشتید تا معضالت بسیاری
را به وجود نیآورد.
خانم استاد چنین ادامه داد که...«:
دین یک امر اختیاری است و انسان
باید از سر دانش،علم ،اختیار و انتخاب
به آن برسد .تقوا یک کیفیت در درون
آدمهاست که به دلیل ممارست به
آن دست پیدا میکنند الزم نیست
با زور ،گرفتن و جریمه کردن آن
را اجرایی کنیم »...به به خدا از آن
دهان شیرینتان بشنود ،بد نبود قانون
اساسی امام زمانتان را عوض میکردید
که اختیار دین دست خود آدم باشد .
ولی همه میدانیم اینها فقط باد هواست
و به هیچ جایی نمیرسد ،وجود خود
سرکار در طویله شورای اسالمی اثبات
مدعای ماست.
در ادامه فرمایشات ،ایشان تاکید
کرد ...«:باید با گفتوگو و شناخت
درست از فرامین مدنی نتیجهگیری
کنیم ،باید ببینیم در صدر اسالم
دستورات و آموزههای قرآن و
دستورات پیامبر چه چیزی بوده است
قرآن میگوید دین برای خودتان بهتر
است از شما محافظت میکند ،نمیگوید
که یا روسری یا تو سری مانند آن
چیزی که اوایل میگفتند»...همینجا
بود که حضار تیاتر آخوندی ،صلوات
بلند ختم کردند و برای سالمتی وجود
ایشان دعا و قول هواهلل خواندند و
شعار دادند هم روسری و هم تو سری.
حاال چرا فردی که دانش،علم ،اختیار
و حق انتخاب دارد باید قوانین خود
را طبق قوانین جامعه عرب بیابانگرد
هزار و چهارصد سال پیش بگذارد  ،را
از ایشان بپرسید  ،البد جواب میدهد
که اراده خداوند است!!!
بانوی استاد ما ادامه داد که...«:هیچ
فردی دوست ندارد به شخصیتش
توهین شود و این دست رفتارها باعث
میشود عکسالعمل متقابل نشان
داده شود باید تغییر رویه صورت
گیرد ،افراد اینگونه آدم نمیشوند
اگر با این رفتارها انسان تغییر میکرد
خداوند یک تعداد مامور عذاب در این
دنیا قرار میداد و نمیگذاشت برای
جهنم»...بعله خانم اصأل این جانوران
اینگونه آدم نمیشوند!!! باید حواله

درالبالی برگهای تاریخ معاصر

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

نیرواهی نظامی اریان

دریکی از سفرهای اروپا یی ناصرالدین
شاه مهمان امپراتور اتریش بوده است .
روزی امپراتور از شاه ایران راجع به
سازمان لشگری وتعداد ارتش ایران
سئوال می کند.
شاه در جواب می گوید :از کدام دسته
ازقوای ما سئوال می کنید؟
امپراتور تعجب کرده می پرسد  :مگر
چند دسته قوا دارید؟

استعفاداد و «یوسف » نامی را به
تخت نشاندندوتا وقتی منجمین حکم
ننمودند که خطر گذشته  ،شاه عباس
برتخت ننشست.
نقل از کتاب «هزار بیشه گردآورنده
محمدعلی جمالزاده»

انهم اقئم مقام هب محمدعلیخان

شاه سینه ای صاف کرده ومی گوید:
ما سه قوه ی جنگی داریم  :اول افواج
نظامی که پیوسته یکصدوبیست هزار
نفر در زیر پرچم حاضروآماده هستند.
دوم سواران ایالت مختلف که از
مردان جنگی و آزموده می باشند
وهنگام ضرورت چندین هزار آماده ی
جان فشانی می باشند.
سوم نیروی مذهبی که بنا بقانون
دینی ما تمام افراد ایرانی با طیب
خاطر حاضر به جانبازی می شوند.
روزنامه احرارآبانماه ۱۳۲۷
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استعفای شاه عباس

درزمان سلطنت شاه عباس منجمین
حکم نمودند که ستاره ها داللت دارد
براینکه صدمه ی بزرگی به یکی از
اشخاص بزرگ مملکت وارد خواهد
آمد  .لهذا شاه عباس از سلزنت

محمد علیخان نامی که دردوره
ولیعهدی عباس میرزا برای تعیین
مرزها با دولت عثمانی مأمور سرحد
شده بود از محل مأموریت خود طی
نامه ای به قائم مقام می نویسد:
هیئتی که از طرف دولت عثمانی
برای تحدید حدود آمده است دارای
یکی دونفر مهندس وجغرافی دان
ویک نفر نقشه کش می باشدکه
ازروی اساس فنی مذاکره می کنند
واسناد می جویند.واصطالحات فنی
استعمال می کنند وچون این بنده نه
خود بآن فنون واصطالحات مأنوسم
ونه کسی رادارم که بامن کمک نمایند.
الزم است ازطرف دولت یک نفری

که ازهندسه ونقشه کشی وجغرافیا
اطالعاتی داشته باشد و به اصطالحات
فنی آشنا باشد فرستاده شود تا با
بنده کمک نماید.
قائم مقام درجوابش نوشت
« آقای محمدعلیخان مگر تو همان
نبودی که به چاپلوسی و چاالکی
پاپوشی بپای جن میدوختی ؟ حال چه
شده از چند نفر رستم صولت افندی
 ...اظهار عجز می کنی ؟ باهوش فطری
وچاپلوسی که داری کاله کاغذی
برسر مأمورین بگذار وکارهارا بروفق
مرام دولت انجام داده غالب ًا و غانم ًا
برگرد ومورد توجهات بشو»...

وصلح آمیز یا به اصطالح امروزی ها با
« مذاکره» حل وفصل کنند.

تغ

ییرات جهانی

بسیاری از گارشناسان وجامعه شناسان
می گویند همانگونه که زندگی امروز

درهمه روزگاران چندهزارساله تاریخ

ایران بیشتر جنگهایی که یادی از آنها
درتاریخ مانده است ودرآنها سپاهیان
بارهبری سرداران
دلیر ایرانی
وفرماندهان دلیر خود توانسته اند
دشمن متجاوز را شکست دهند ،
اگر خوب بنگریم همگی  ،چنگهای
پافندی یا دفاعی بوده است  .واز
شگفتی های تاریخ است که ارتش
ایران باهمه دالوری وجنگ آوری
هیچگاه بانگیزه آرزوهای خام
خودخواهانه دست به اسلحه نبرده
است .زیرا شاهان ایران برآن بودند
تا آنجا که شدنی است دشواریهای
سیاسی واجتماعی درونی وبیرونی
کشور را ازراههای آشتی جویانه

تبعی
ض ردآموزش زانن هند

دورباعی نو یافته از خیام

تا چنددهه پیش در آفریقا اززنان
کارآفرین که مدیریت مشاغل مختلف
را برعهده داشته باشند اثری نبود .اما
امروز زنان در سرتاسر قاره آفریقا
کارآفرین هستند و مشاغل باالیی را
درزمینه اشتغال برعهده دارند .بیش
از سه میلیون کارفرمای زن درآفریقای
امروز مشغول بکار هستند.

 ۵۰سال پیش آپولو  ۱۱برسطح ماه
فرودآمد وبشر اولین گام خودرابر
سطح این کره گذاشت و درحقیقت
جهان خاکی ما از حر کت بازایستاد.

با  ۵۰سال پیش با تغییرات شگرفی
همراه بوده است بدون تردید زندگی
در  ۵۰سال آینده نیز با تغییرات
شگرف تری همراه خواهد بود .ازجمله
اینکه در آینده روبات ها جای کارگران
را خواهند گرفت و پول نقد معنی
ومفهوم خودرا ازدست خواهد دادو
تعویض اعضای بدن حتی پیوند زدن
سر یک انسان به سر انسان دیگر
امکان پذیرخواهد شد .آنها می گویند
در  ۵۰سال دیگر میانگین سن افراد به
 ۱۲۰سال خواهد رسید .خوش به حال
آیندگان.

مهندس احمد رضوی ازیاران دکتر
محمد مصدق ونایب رئیس مجلس
هفدهم بود.

بازهم از دنیای زانن

روزی هک جهان ازرحکت ایستاد

انگیزه جنگهای اریانیان

تأثیرشعرافرسی ردمحمدرضاشاه

درآن زمان  ۵۳۰میلیون نفر درسراسر
جهان از جمله ایران فرودآمدن بشررا
برسطح ماه ازصفحه تلویزیون های
خود مشاهده کردند .آن لحظه ساعت
 ۴و ۱۷دقیقه روز  ۲۰ژوئیه ۱۹۶۹به
وقت شرق آمریکا بود ۶.ساعت پس
از آن نیل آرمسترانگ یک گام کوتاه
برای یک انسان و جهشی بزرگ برای
انسانیت را درتاریخ به ثبت رساند.
پنجاهمین
امسال دربزرگداشت
سالروز این رویداد بزرگ رسانه های
آمریکا وجهان به تفصیل درباره آن
گزارش ها و مالبی منتشظر کردندو یاد
این رویداد مهم را گرامی داشتند.
نیل آرمسترانگ تنها فردی بود که
کمتر از هر فضانوردی پس ازآن ولقعه
مهم درباره اش صحبت شدو تقریبا
تازمان مرگ بیش از یکی دوبار در

پس از ماجرای  ۲۸امرداد
دستگیروزندانی شد.حبیب یغمایی که
دوستی نزدیکی بااو داشت باسرودن
قصیده ای خطاب به محمدرضاشاه
تقاضای عفو اورا کرد  .درپایان این
قصیده می گوید:
راه ها بسته است و هیچ امید
جز به احسان شاه ایران نیست
شهریارا به عفو کوش  ،به عفو
که به از عفو پیش یزدان نیست
عفو از عدل برتراست ازآن
که نظر زی حساب ومیزان نیست
شاه را سایه خدا گفتند
وز خداوند غیر غفران نیست
آن رعیت کجا گنهکار است
تکیه اش جز به عفو سلطان نیست
درتمام جهان نیابد کس
پدری را که طفل نادان نیست.

درنسخه ای تاریخ دار از کتاب «فضایل
األنام من رسایل حجت األسالم»
که مجموعه ای از نوشته های امام
محمد غزالی است ودرسال  ۷۲۱قمری
نوشته شده ودر کتابخانه سلیمانیه
درمجموعه نورعثمانیه به شماره ۵۱۹۳
نگهداری می شود دورباعی از حکیم
عمر خیام نیشابوری آمده است که در
رثای امام محمد غزالی سروده است و
این دو رباعی در هیچیک از کتابهایی
که از رباعیات خیام منتشر شده است
ذکر نگردیده و در تصحیح رباعیات
منسوب به خیام نیز از این مجموعه
استفاده نشده است  .این دورباعی را

درزیر می خوانیدکه به نقل از مجله
بخارا شماره  ۱۳۱خردادوتیر۱۳۹۸
ذکر شده است:
از گردش تو ای فلک گرداگرد
آن کیست کهنیست در جهان بی غم ودرد
ازشخص یکی مرد برآوردی گرد
کِش مثل به روزگار نتوانی کرد
ورباعی دیگر:

دکترباستانی پاریزی

یک تن خبر مرگ تو ننیوشیده ست
کورانه زدیده خون برون جوشیده ست
تاری ست به چشم خلق گیتی زغمت
گویی که به سوک تو سیه پوشیده ست

درمتون تاریخ ادبیات کشورمان به
نام شاعرانی بر می خوریم که شعررا

استادجالل همایی
درکمال استادی می سرودند اما حتی
الفبای فارسی را نیز نمی دانستند
یکی از آنها مال غیرت نام دارد که
اصلش همدانی است اما ساکن اصفهان
و معاصر سلطان سلیمان صفوی بوده
است .درفن موسیقی وترتیب اصوات
استادبوده است  .عالمه جالل الدین
همایی در کتاب تاریخ اصفهان ازاو
چنین یاد می کند:
« تصنیفی درآهنگ دوگاه نیشابورک
ازاوست :
زتأثیر فغان جا دردل دلدارخود کردم
چو آتش جا بسنگ ازناله های زارخودکردم
نصرآبادی درباره ی وی می نویسد:خود می
گوید که دراوایل حال ،شهری خوان بودم
چنانچه در میدان معرکه می کردم وربطی
به شعر نداشتم  .خوابی دیده نظر یافتم
وموزون شدم» استادعالمه جالل همایی
درادامه می نویسد «:سواد ندارد چنانچه
خود می گوید :بی سواد همه دانم ز سواد
همدان ،از اقران در غزلهای طرحی  ،کمی
ندارد .تتبع بسیار از اشعار قدما کرده  .این
بیتازاوست:
سنگبرشیشهیدلهایپریشاننزدیم
ایمنازسنگمکافاتبودشیشهیما
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خ واندن ی
ک واته و

مدتها بود زنان هندی از نعمت
باسوادشدن محروم بودند .اما سرانجام
از چند دهه پیش کم وبیش به آموزش
زنان درهند نیز توجه شد و امروز
کالس هایی برای آموزش زنان باالی
 ۵۰سال در نقاط مختلف هندوستان
برگزار می شود .بعضی ازاین زنان
در نقاط بسیار محروم بزرگ شده اند
که هیچ دسترسی به درس ومدرسه
نداشته اندواکنون زمان جبران مافات
رسیده است.

تلویزیون ظاهر نشد و مصاحبه ای
انجام نداد.

این قصیده درشاه اثرکرد ومهندس
رضوی اززندان آزادشد .دکترباستانی
پاریزی می نویسد :بالفاصله پس از
آزادی درفرودگاه آتن که هواپیمابرای
سوختگیری توقف داشت به مخبرین
جراید گفت :ایران باید جمهوری شود
و هنوز طنین این صدا از رادیوهای
خارجی در گوش مردم ایران بود که
اتومبیل مهندس رضوی در حوالی
مرز فرانسه و بلژیک به تیر چراغ برق
« یایک درخت » درست نمیدانم،
تصادف کرد و مهندس آنا در گذشت
و جسد او را آوردند و در پرالشز کنار
قبر صادق هدایت دفن کردند،

شارعی هک سوادنداشت

پرسش پاسخ
علمی
حفظ تعادل
آیا برای حفظ تعادل در سنین باال
راهی وجوددارد؟
همانگونه که در سنین باال قدرت
جسمانی کم می شود نیروی تعادل نیز
رو بکاهش می نهد و اکثر افراد کهنسال
با ازدست دادن تعادل  ،برزمین می
خورند و آسیب های جدی می بینند.
اما نگران نباشید با آموزشهایی می
توانید هم نیروی جسمانی وهم نیروی
تعادل خودرا تقویت کنید .دانشمندان
می گویند بین نیروی جسمانی و نعادل
ارتباط مستقیمی برقراراست  .با ده
دقیقه پرداختن به چهارنوع ورزش
می توانید نیروی جسمانی و تعادل
خودرا افزایش دهید .این چهارورزش
را درهفته سه تا چهار بار به مدت ده
دقیقه انجام دهید و نتیجه آن را در
ظرف چند هفته می بینید:
ورزش اول  :یک دست خودرا برای
حفظ تعادل روی دیوار بگذارید تا
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تعادلتان حفظ شود بعد هردو پای
خودرا مستقیم نگهدارید.بعد یک پای
خودرا بلند کنید و آن را بطرف جلو تا
می توانید بکشید  .همین عمل را با
پای دیگر خود انجام دهید .توجه کنید
پای خودرا باید آنقدر به طرف جلو
بکشید تا زاویه  ۴۵درجه با بدن شما
ایجاد کند.آنگاه انگشتان پای خودرا
در همان حالت کشیدگی بازمین تماس

دهید وپس از چندلحظه به حالت
شروع برگردید و با پای دیگرخود
همین عتمل را انجام دید .درمجموع
این دو عمل را  ۸بار انجام دهید.
ورزش دوم :باز یک دست خودرا روی
دیوار بگذارید ودست دیگرخودرا به

ورزش چهارم  :دودست خودرا همراه با
دوزانوی خود برزمین بگذارید( می توانید
زیر زانوان خود بالش بگذارید) ،پای
راست خودرا بطرف عقب بکشید تا
موازی زمین قرار گیرد .سعی کنید
پشت شما کامال موازی زمین قرارگیرد
وخم نشود.چندلحظه دراین حالت باقی
بمانید.بعد همین عمل را با پای چپ
خود انجام دهید .درمجموع  ۸بارهم
این عمل را برای هر پا تکرار کنید.

پروستات مؤثرند.
استفاده از روغن زیتون بجای کر ه
درسرخ کردن خوراکی ها  ۵۱درصد

پس از چند هفته خواهید دید که
تعادل بدنتان ونیروی جسمانی شما
دروضعیت بسیارخوبی خواهدبود.

سالمت پروستات باخوراکی ها
آیا برای کاهش خطر سرطان پروستات
می توان با خوراکی ها به نتیجه
چشمگیری دست یافت ؟
پاسخ این سئوال کامال مثبت است .
پژوهشهای متعددی نشان داده اند که
رژیم غذایی می تواند غده پروستات
را از گزند سرطان درامان نگهدارد:
تا می توانید سبزی بخورید .آزمایشاتی
که برروی یک هزار مرد صورت گرفت
نشان داد کسانی که سبزی های پهن
برگ مانند اسفناج و کلم می خورند
 ۳۴درصد بیش از بقیه از پروستات
سالمی برخوردارند.
گوجه فرنگی چه بصورت سوپ  ،یا
سوس ویا به هرصورتی که پخته شود
بسیار مفید است .
مرکبات نیز تاحدی در کاهش سرطان

چرا ابرها به زمین سقوط
نمی کنند؟
ذرات ابر قطرات بسیار ریز آب و
یا کریستال های بسیار کوچک یخ
هستند که وزن کمی دارند و نیروی
جاذبه زمین نمی تواند برروی آنها تأثیر
زیادی بگذارد.و مانند ذرات گردوخاک
در هوا معلق میمانند .اما زمانیکه این
قطرات بهم می پیوندند و وزنی پیدا
می کنند بصورت قطرات باران و یابرف
و تگرگ برزمین فرود می آیند.

تصاویر و اطالعات برروی
کامپیوترشما
وقتی یک تصویر یا یک متنی را ازروی
کامپیوتر خود حذف می کنید آن فایل
به کلی از کامپیوتر شما محو نمی شود .
فقط اطالعاتی که مربوط به محل
قرارگرفتن آن فایل برروی کامپیوتر
شماست مخفی می گردد .وگرنه تمام
اطالعات دیگر برروی کامپیوتر شما
باقی می ماند که البته متخصصین می
توانند به نوعی آنهارا دوباره پیدا کنند.
فقط زمانی یک فایل ازروی کامپیوتر
شما پاک می شود که فایل جدیدی را
درمحل فایل قدیمی ذخیره کنید.

چای را چگونه دم کنیم
چای یکی از ارزان ترین و پرطرفدارترین

لیمو عمانی به هضم غذا و جذب بهتر
مواد مغذی در بدن کمک میکند اما
این ماده همانند اسفنج عمل کرده و
مواد زائد و مضر غذای در حال طبخ را
به خود جذب میکند.
بیشترین موادی که لیمو عمانی به خود
جذب میکند ،چربیها و اسیدهای
چرب هستند که به شدت سالمتی را
به خطر میاندازند
متخصصان توصیه میکنند که آنرا
در مراحل پایانی طبخ ،به غذا اضافه
کنید؛ با این ترفند ،لیمو عمانی فرصت
کمتری برای جذب مواد زائد و مضر
غذا خواهد داشت.

ویتامین  Bکمپلکس از  ۸ویتامین
تشکیل می شود:
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B 9
B12.
 B1را تیامین  B2 ،را ریبوفالبین  B3را
نیاسین  B5را اسید پنتو تنیک
 B6راپایریداکسین  B7،بیو تین،
B9اسیدفولیک و B12را سیانو
کوباالمین می گویند.

تشخیص سرطان

استفاده ازلیمو عمانی در
غذاخوب است یابد؟

خطر سرطان پروستات را کم می کند.
فرآورده های سویا مانند روغن سویا ،
تُفو و شیر سویا  ۳۵درصد احتمال
بروز سرطان پروستات را کاهش می
دهد.
حالت عادی نگهدارید .دوپای خودرا
کنارهم قراردهید و دراین حال زانوهای
خودرا خم کنید و درهمین حال پاشنه
های پارا اززمین بلند نگهداریدودست
آزادخودرا باالی سر ببرید.چندلحظه
دراین حالت بمانید بعد با دست دیگر
همین عمل را ازاول انجام دهید .این
دوعمل را  ۸بار تکرار کنید.
ورزش سوم :به پشت درازبکشید
دوپای خودرا باهم باالببرید.وآن را
چندلحظه بهمان وضعیت عمود بربدن
نگهدارید .این عمل را نیز  ۸بار انجام
دهید.

نوشیدنی ها پس از آب بشمار می رود.
چای درانواع مختلف وجوددارد  .چای
سیاه  ،چای سبز ،چای سفیدو ...بیش
از سی هزار ماده شیمیایی در چای
وجوددارد که برروی هم طعم چای
را باعث می شوند .دم کردن چای ۸
دقیقه زمان نیازدارد .چای سیاه را
باید درآب صد درجه سانتیگراد تهیه
کرد ولی چای سبز باید درآب ۸۰
درجه تهیه شود تا تلخ نشود .برای
اینکه طعم چای دلپذیر باشد از آب
شیر استفاده نکنید زیرا حاوی مواد
شیمیایی مختلفی است که طعم چای
را تغییر می دهد.

چگونه پی می بریم که یک ستاره از
چه عناصری تشکیل شده است؟ستاره
شناسان ازروی نور ستارگانی که به
ما میرسند می توانند اجزای تشکیل
دهنده آن ستاره را تعیین کنند.نوری
که ازیک ستاره به زمین می رسد می
تواند با دستگاهی بنام اسپکترومتر
مورد تجزیه قرارگیرد.وازروی رنگهایی
که درطیف نوری تشکیل می شود
عنصر مربوط به آن رنگ را شناسایی
می کنند.
عناصر تشکیل دهنده هر ستاره موج
نور بخصوصی را جذب می کنند.برای
مثال سدیم نورزرد را بشدت جذب
می کند .دانشمندان با تعیین موج
نورهایی که در طیف نوری وجود ندارد
می توانند عناصر موجود دریک ستاره
را تشخیص دهند.

سرعت حرکت ماده
آیا جسم جامد می تواند با سرعتی
معادل نور جرکت کند؟ اینشتین با
ارائه \ تئوری نسبیت ادعا کرد که هیچ
ماده ای نمی تواند باسرعتی معادل
سرعت نور به حرکت درآید .شتاب
دادن به حرکت یک جسم نیاز به انرژی
داردوبرای اینکه جسمی با سرعت نور
حرکت کند به انرژی نامحدودی
نیازدارد که تأمین آن برطبق فرمول
رابطه انرژی و ماده غیر ممکن است.
بنابراین سرعت حرکت ماده می تواند
تا  ۹۹درصد یا کمی بیشتراز  ۹۹درصد
سرعت نور برسد.اما هرگز به سرعت
نور نخواهد رسید .هرچه جرم ماده
بیشتر باشد سرعتش زیادتر خواهد
بود.درشتاب دهنده های مواد که به
دست بشر ساخته شده است ماده
می تواند تا چندمتر درثانیه کمتر از
سرعت نور به حرکت درآید.

آیا علم پزشکی در تشخیص سرطان به
پیشرفتهایی دست یافته است یاخیر؟
دانشکده مهندسی دانشگاه آستین
در تکزاس اخیرا روباتی ساخته است
بشکل دست که قادراست در چند
ثانیه بافتهای سرطانی را در داخل بدن
تشخیص دهد این دستگاه باسرعتی
ده برابر وسایل پزشکی موجود قادر
به یافتن بافتهای سرطانی است .این
وسیله که بهنگام عمل جراحی برروی
بافتهای سرطانی مورد استفاده قرار
می گیرد می تواند با دقت وسرعت
زیاد بافتهای سرطانی را یافته و جراح
به سادگی آن بافتهارا از بدن بیمار
خارج می کند.
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کار باتری ها چگونه است؟
درهرباتری تولید الکتریسیته برمبنای
فعل وانفعاالت شیمیایی صورت می
گیرد .درداخل باتری دو الکترود از
دوفلز مختلف قراردارد که به آنها
آن ُد و کاتُد می گویند ..مایعی نیز
بنام الکترولیت که معموال اسید است
دوالکترودرا احاطه می کند .وقتی
ارتباط الکترودها برقرارشود انفعاالت
شیمیایی بین الکترودها و الکترولیت
آغاز می شود و جریان برق تولید
می گردد .براثر قطع ووصل شدن
این ارتباط بعداز مدتی ،دیگر جریان
برق تولید نمی شود وباید به اصطالح
باطری را شارژکرد .شارژر ،جریان
برق را درجهت مخالف وارد باتری می
کند و باعث می شود که الکترودها
و الکترولیت دوباره فعال شوندو به
فعل وانفعال و تولید برق ادامه دهند.
البته باید توجه داشت که باتری قابل
شارژ نیز پس از چندبار شارژ شدن از
ادامه فعالیت باز می ماند و دیگر قابل
استفاده نخواهد بود.

عناصر تشکیل دهنده
یک ستاره

ویتامین  Bکمپلکس

آنجا

از اینجا

ازهمــــــــــه جا

چهارصفرازپول ایران حذف می شود

صدای آلمان :هر سال اولین جمعه
ماه اوت ،روز جهانی آبجو است.
آبجو ،حدود شش هزار سال پیش
در «بینالنهرین»تولید شد .در
قرون وسطی کشیشها آبجو تهیه
میکردند تا با نوشیدن آن راحتتر
بتوانند روزهداری کنند .آبجو یکی
از پرمصرفترین و قدیمیترین

کار  ،کار انگلیسی هاست کتاب تازه «استرا»
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کتاب  ۴۰۰صفحه ای جک استرا با عنوان
"کار ،کار انگلیسیهاست" که بزودی در
بریتانیا منتشر میشود تماما به مسائل
ایران و بریتانیا با درون مایهای تاریخی
پرداخته است .نام کتاب برگرفته از
ضربالمثلی مشهور در بین ایرانیان
است که در کتاب دایی جان ناپلئون
نوشته ایرج پزشکزاد آمده و پشت پرده
هر پدیده مشکوکی را به "انگلیسیها"
نسبت میدهد.
آقای استرا اولین وزیر خارجه بریتانیا و
عالیترین مقام این کشور بود که پس از
انقالب بهمن  ۱۳۵۷به تهران سفر کرده و
در فاصله ای کوتاه مجددا از ایران بازدید
و با رهبران این کشور مالقات کرد .دیدار
اول او از تهران به فاصله بسیار کوتاهی
پس از حمالت یازدهم سپتامبر بود .جک
استرا مهرماه سال  ۱۳۸۰برای اولین بار به
تهران رفت و تا زمانی که وزیر خارجه بود
چهار بار دیگر هم به ایران سفر کرد.
کتاب با ذکر سفر تفریحی جک استرا
در پاییز سال  ۱۳۹۴به ایران آغاز شده
است ،زمانی که او دیگر هیچ سمت
رسمی نداشت و با همسرش عازم
تعطیالت در ایران بود .سفر او با وضعیتی
شروع میشود که به تعبیر او "عجیب و
غریب" است .آقای استرا خود را میان
دو سازمان جداگانه امنیتی جمهوری
اسالمی میبینید که یکی تالش

میکرد از او در برابر خطرات احتمالی
که در ایران تهدیدش میکرد ،محافظت
کند و سازمان امنیتی دیگرکه در سفر او
اخالل ایجاد میکرد.
'کتاب "کار ،کار انگلیسی هاست" به
موضوع روابط ناسازگار ایران و بریتانیا
پرداخته و یادآوری کرده که در میان
دیپلماتهای بریتانیایی شوخی تند و
تلخی وجود دارد که "ایران تنها کشور
جهان است که هنوز بریتانیا را به عنوان
یک ابرقدرت باور دارد" اما به تعبیر استرا
این برای بسیاری از ایرانی ها ،جز یک
شوخی نیست .نقل از بی بی سی فارسی

روز جهانی آبجو درآلمان چشن گرفته شد

تومان واحد پول جدید خواهد بودآنچه
تا اینجای کار در مورد طرح حذف چهار
صفر از پولی ملی میدانیم این است
که واحد پول جدیدمان اسم آنچنان
متفاوتی نخواهد داشت و تحت عنوان
تومان تعریف میشود .طوری که هر
تومان جدید معادل  ۱۰هزار ریال فعلی
خواهد بود .البته حذف چهار صفر از
پول ملی به این معنی نیست که کال
ریال را بیخیال شویم .هر کشوری در
کنار واحد پول اصلی خود ،یک واحد
پول خرد هم دارد .مثل هر دالر که
معادل  ۱۰۰سنت است .تومان جدید
هم برابر با  ۱۰۰ریال جدید خواهد بود
تا همچنان بتوانیم از ریال به عنوان
واحد پول خرد استفاده کنیم.

بیاید برای روشن شدن موضوع یک
مثال بزنیم .اسکناس سبز  ۱۰هزار
تومانی را در نظر بگیرید با اسکناس
قهوهای رنگ  ۱۰۰تومانی .در واحد پول
جدید ،هر کدام از اسکناسهای سبز
معادل  ۱۰تومان جدید و هر کدام از
اسکناسهای قهوهای رنگ معادل یک
ریال جدید ارزش خواهند داشت.
هر موقع که حذف چهار صفر از پول
ملی اجرایی شده و تومان رواج قانونی
پیدا کند ،در کل قوانین و مصوبهها
تومان به عنوان واحد پول رسمی
جایگزین ریال خواهد شد .همچنین
همه اعداد و ارقامی که در تعهدات،
اسناد ،دفاتر و قراردادها درج میشود
بر حسب تومان خواهد بود.

نوشیدنیهای الکلی است .آبجو حاصل
تخمیر نشاسته و انواع دانه غالت از
جمله دانهی جو است .قدیمیترین
شواهد شیمیایی به دست آمده از
ساخت آبجو متعلق به حدود ۳۱۰۰
تا  ۳۵۰۰پیش از میالد مسیح در
گودینتپه شهرستان کنگاور استان
کرمانشاه است.

تکلیف ورود زنان به ورزشگاهها تا ۹
شهریور باید مشخص شود
فدراسیون جهانی فوتبال تا نهم شهریور
امسال به فدراسیون ایران زمان داده تا
تکلیف حضور زنان در ورزشگاهها را
مشخص کند.
خبرآنالین دراینباره نوشته است« :بحث
حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای
مسابقات فوتبال این روزها با هشدارهایی
که فدراسیون جهانی فوتبال داده بسیار
جدیتر از پیش دنبال میشود .در چنین
شرایطی هنوز ابهامهای بسیاری در این
خصوص وجود دارد».

وزیر ورزش و جوانان نیز چند روز قبل
اعالم کرد زنان در بازیهای ملی اجازه
حضور در ورزشگاه را پیدا میکنند.
داریوش مصطفوی ،رییس کمیته
استیناف با حضور در برنامهای در
شبکه اول سیما در خصوص تعیین
ضرباالجل فیفا برای فوتبال ایران
گفت«:تا نهم شهریور فیفا مهلت داده
تا تکلیف حضور زنان در استادیوم
مشخص شود ،شوخی هم ندارد .دست
دولت هم نیست؛ ممکن است من زنده
نباشم ولی به زودی زنان برای تماشای
فوتبال در استادیوم حاضر میشوند».

بچه ای با  ۵۲۶دندان اضافی درهند
پسربچه ای درهندوستان مدتها از درد
شدید درفک خود رنج می برد .وقتی
ازفک او با اشعه ایکس عکسبرداری
شد پزشکان با وضعیت شگفتی روبرو
شدند .حدود  ۵۲۶د ندان در فک این
پسربچه وجودداشت که برخی از آنها
بسیار کوچک بودند .یکی از پزشکان
می گوید این نوعی تومور خوش خیم
وبی خطر است.

دندانپزشک جراح این توموررا از
فک زیرین پسربچه خارج کرد وپس
ازبررسی مشخص شد  ۵۲۶دندان
دتشکیل دهنده ی این تومور بوده اند.
حال پسربچه اکنون بسیار خوب است
و براحتی قادراست غذاهارا بجود و
از درد چندساله ای که درفک خود
احساس می کرد رهایی یافته است .

بوریس جانسون مخالف سرسخت رژیم تهران

نخست وزیر بریتانیا در نخستین مناظره
رودررو با جرمی کوربین ،به شدت از او
انتقاد کرد .دلیل اصلی انتقادات بوریس
جانسون حمایت های جرمی کوربین
از جمهوری اسالمی ایران عنوان شد.
سخنان تند بین دو رهبر سیاسی زمانی
آغاز شد که جرمی کوربین از جانسون
پرسید آیا او به همراه شرکای اروپایی
امضاکننده برجام برای احیا توافق
هستهای ایران و کاهش تنش در خلیج

فارس همکاری خواهد کرد؟شهردار
پیشین لندن در واکنش به این پرسش
جرمی کوربین را نزدیک به دولت ایران
خواند و گفت« :این آقا از ایران میپرسد.
همین آقای محترمی که شبکه پرس
تیوی ایران به او پول داده است .همین
آقا بهجای آنکه طرف دوستان ما در
آمریکا را بگیرد دائما طرف مالهای
تهران را میگیرد».
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دو ماه پیش در یک سخنرانی در
حضور دانشجویان ایرانی ،رهبر جمهور
اسالمی ایران سید علی حسینی
خامنهای از جدیدترین دشمن خود:
پروژه ایران  ۲۰۴۰استنفورد انتقاد کرد.
این پروژه تحت نظر دانشگاه استنفورد
بوده ،و گزارشاتی مربوط به کشاورزی،
جمعیت و اقتصاد ایران و دیگر
موضوعات را منتشر میکند .امابرخالف
نظر خامنهای ،پروژه استنفورد بنیاد
پژوهشی گمنامی نیست .در حقیقت

رهبر جمهور اسالمی معتقد است که
این پروژه بخشی از توطئه آمریکا برای
تضعیف ساختار علمی ایران است.
ظاهرا خامنهای تصور می کند دشمنان
از همه جا والیت فقیه را مورد حمله
قرار میدهند ،حتی از دانشگاههای
معتبر آمریکا .امکان دارد خامنهای
درآینده دانشگاههای دیگری مانند
هاروارد یا پرینستون راهم مورد حمله
و انتقاد قرار دهد.
از :آستین ابوتی  -برای ماهنامه آزادی

از

انتقاد خامنه ای از دانشگاه استنفورد

تکلیف ورودزنان به ورزشگاهها تعیین می شود

گش
تی ردمیان کتابها

دکتر همایون آرام  -نیویورک

کلیاـتی ردباره ی رسطان اه

آنچه باید درباره ی سرطان ها بدانید دراینجا بخوانید

سن  ،عامل مهم دربروز سرطان پستان
است  .پیشینه ی خانوادگی نیز دارای
نقش مهمی است  .بنا به گزارش انجمن
سرطان آمریکا پس از سن  ۶۰سالگی
ازهر  ۱۵زن یک زن مبتال به سرطان
پستان گردیده است  .احتمال مرگ به
سبب این سرطان از هر  ۳۶بیمار یک
نفر است .
طی سالهای اخیر تعداد تلفات مبتالیان
به سرطان پستان به سبب تشخیص
زودرس ودرمان های بهتر کاهش یافته
است  .برای تشخیص زودرس  ،معاینه
منظم پستان ها با دست  ،آزمایش
مموگرافی هر یک یا دوسال یکبار ،
آزمایش  MRIیا اولترا سوند ضروری
است .
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دربسیاری از موارد  ،سرطان پستان
را می توان با آزمایش ممو گرافی
تشخیص داد .ولی درزنهایی که دارای
پستانهایی با نسوج سفت هستند
تشخیص مشکل تراست  .درمورد لزوم ،
برای انجام این آزمایش می توان از
ماده حاجب که تنها سلولهای سرطانی را
مشخص می کند استفاده کرد یا باروش
مموگرافی سه بعدی ویا  MRIمی توان
غده های سرطانی کوچک را تشخیص
داد.
اداره مواد غذایی ودارویی آمریکا
( )FDAاکنون برای تشخیص بهتر ،
تغییراتی رابرای انجام مموگرافی توصیه
کرده است  :بیماررا درصورتی که دارای
نسج سفت پستان می باشد باید آگاه
کرد وهمچنین کنترل مراکز مموگرافی
وبهتر کردن کیفیت آزمایش  .تحرک
جسمی  ،کم کردن نوشیدن مشروبات

رسطان رگدن رحم

سرطان روده ی بزرگ ومقعد سومین
سرطان شایع ودومین عامل مرگ
درایاالت متحده است .از هر  ۲۰نفر
یک نفر دردوران زندگی مبتال به این
نوع سرطان می شود .باانجام آزمایش
کولونوسکوپی هر ده سال یکبار ازسن
 ۵۰سالگی بباال می توان سرطان روده
بزرگ ومقعدرا قبل از بروز عالئم
تشخیص داد.
مطالعات آشکار ساخت که برداشتن
پولیپ های ماقبل سرطانی روده ی بزرگ
هنگام کولونوسکوپی در پیشگیری این
سرطان بسیار مؤثر است .

ـسرطان رهی

درغالب موارد سرطان ریه ناشی از
کشیدن سیگار است  .دردود سیگار
صدها ماده زیان آور وجوددارد که
بعضی از آنها سرطان زا هستند .قرار
گرفتن دربرابر دود سیگار نیز دربروز
سرطان ریه مؤثر است .
به توصیه ی پزشکان برای افرادی که
روزانه الاقل یک بسته سیگار به مدت
 ۳۰سال کشیده اند باید هرسال وحداقل
در مدت سه سال متوالی آزمایش
توموگرافی با کامپیوتر( )CTقفسه
سینه انجام گردد .ترک سیگار دارای
اهمیت بسیار است وخطربروز سرطان

دان

به تقریب از هر  ۷۰زن یک زن دردوران
زندگی مبتال به این نوع سرطان می
شود.

سرطان تخمدان نهمین سرطان
شایع درزنها ومهمترین سبب
مرگ به سبب سرطان دستگاه
تناسلی است  .آزمایش های مورد
نیاز برای تشخیص عبارتند از
اولتراسوند ازراه مهبل وآزمایش

رشد این سرطان آهسته است وممکن
است چندین سال بطول انجامد تا خودرا
نشان دهد .شیوع سرطان گردن رحم
بسبب انجام آزمایش Pap Testبسیار
کاهش یافته است .

رسطان روده ی زبرگ ومقعد

رسطان

تخـم

زری آسمان اهی جهان

گفتگوی رامین جهانبگلو با داریوش شایگان
آیا سقوط مقدس شمارا متأثر کرد؟
آری  .سقوط مصدق برایم بی نهایت
دردناک بود .دردرونم نیز میان عواطف
ومنطق در کاربود .نه می خواستم
مصدق سقوط کند و نه می خواستم
شاه از ایران برود .نمی فهمیدم چرا
این دونفر که ظاهرا ً درنهایت عالقه
مشترکی داشتند و آن عظمت ایران
بود  ،نمی توانند به توافق برسند .من

گذشت زمان بسیاری از تَ َرک ها را بهم
آورده است  .زخم ها جوش خوردند
وایرانیان می خواهند امروز به آینده
بهتر بنگرند .بطوریکه می توان نوعی
باز سنجی وقایع تاریخی وفاصله
گیری از آنهارا نزد بسیاری از ایرانیان
مالحظه کرد.
اما من از خود می پرسم که آیا بخش
مهمی از مسئولیت این بدبختی

داریوش شایگان

خون . Marker CA-125

باانجام برونکوسکوپی (دیدن داخل ریه
ها با برونکوسکوپ) می توان از غده
نمونه برداری کرد .کشیدن مقداری
مایع از پرده جنب ( پرده ای که مانند
یک کیسه ریه را می پوشاند) وآزمایش
آن زیر میکروسکوپ نیز ازروش های
تشخیص بیماری است .
درمان سرطان ریه شامل عمل جراحی ،
شیمی درمانی ورادیو تراپی می باشد.

رسطان رپوستات

سرطان پروستات شایع ترین سرطان
بدخیم است و از عوامل مهم مرگ ومیر
در مردهاست  .تشخیص زودرس باانجام
معاینه مقعد باانگشت  ،آزمایش خون
( PSAآنتی ژن اختصاصی پروستات)
ونمونه برداری از غده ی پروستات امکان
پذیر است .

رسطان پوست

درایاالت متحده سالیانه بیش از یک
میلیون مورد سرطان پوست تشخیص
داده می شود .ازسه نوع اصلی سرطان
پوست مالنوما (سرطان سیاه) خطرناک
تر وبدون درمان درمراحل اولیه  ،مهلک
خواهد بود .با معاینه منظم پوست و
تکرار آن  ،می توان سرطان پوست را

رسطان مثاهن

بطوری که انجمن سرطان آمریکا تخمین
زده است  ،به تقریب  ۸۰هزار نفر درسال
 ۲۰۱۹به سرطان مثانه مبتال خواهند
گردید .مردها سه برابر بیشتراززنها دچار
می گردند  .شانس ابتال به سرطان مثانه
درمردها یک در  ۲۷ودرزنها یک در ۸۹
می باشد.
کشیدن سیگار عامل اصلی دربروز
سرطان مثانه است  .معتادان به سیگار
الاقل سه برابر بیشتر در معرض خطر
هستند .عوامل دیگر عبارتند از مواد
شیمیایی که دررنگ ها  ،فلزات و
فرآورده های نفتی بکاربرده می شوند ،
نوشیدن آب آلوده به آرسنیک ،و
عفونتهای مثانه.
عالئم اولیه  :خون درادرار  ،اشکال
دردفع ادرار و احساس درد .
عالئم پیشرفته  :خستگی  ،درد کمر ،
کاهش وزن ودردشکم .
روش های تشخیص سرطان مثانه
عبارتند از معاینه عمومی  ،معاینه ازراه
مقعد درمردها و مهبل در زنان  .آزمایش
ادرار برای رنگ آن و میکروسکوپی برای
پروتئین  ،سلولهای سفید وسلولهای
سرطانی ومعاینه درون مثانه با
سیستوسکوپ.

رامین جهانبگلو
این معمارا که در آن زمان وجود م
را دوپاره می کرد  ،بعد ها حل کردم .
یعنی دردوره ای که هردوی آنها مرده
بودند  .یکی در تبعید درداخل ایران
ودیگری در تبعید در مصر .راستی که
سرنوشت انشان ها چه سوء تفاهم
شگفتی است  .وقتی درسال ۱۳۳۲
برای تعطیالت به ایران آمدم مصدق
دیگر سر کار نبود .دیگر از درگیری
ها خیابانی خبری نبود .دیگر از تاب
و تپش های روحی اثری نبود .ایران
بکلی متفاوت بود.
وامروز درباره تجربه سیاسی مصدق
چگونه قضاوت می کنید؟
 امروز از فاصله گمان می کنم کهسراسر تاریخ چهل سال اخیر ایران
بریک سوء تفاهم بزرگ بنا شده است .
سقوط مصدق و کودتای (؟)۲۸
مرداد ۱۳۳۲که بکمک آمریکا انجام
گرفت دروجدان ایرانیان سنگینی
های دردناکی گذاشت که بسیاری از
آنان هرگز از آن شفا نیافتند .این
زخم باز پیش داوری های بسیاری را
نسبت به مشروعیت شاه بوجود آورد.
اما واقعیت آن است که پس از انقالب ،

برعهده ی مصدق نبود؟ آیا او خود
مسبب ومحرک سقوطش نبود؟ او
که خودرا دربن بستی نهاده بود که
بیرون شدی از آن وجود نداشت به
یک معنا سرنوشت شهید سیاسی را
برای خود ورق زده بود  .همیشه لحظه
ای وجوددارد که هردولت مردی باید
تن به مصالحه دهد .از تنگنا بیرون
آید وطلسم بنیادگرایی را بشکند تا
از افتادن دردام گفته های خود ؛ ازگم
کردن حس واقعیت از کنار کشیدن ،
وسرانجام از به بارآوردن ش ّر بیشتر
بجای خیر جلو گیری کند .گاه تسلیم
شدن به واقعیت  -هرقدرهمدردناک
باشد  ،شجاعت بیشتر می خواهدتا
آنکه انسان به عذر وفادار نبودن به
خود تا آخر برسر حرف خویش باقی
بماند.من نسبت به مصدق احساسی
مبهم دارم  .وازوقتی که خاطرات اورا
خوانده ام این احساس درمن تقویت
شده است  .اودرپایان خاطراتش تکه
هایی طوالنی از کتاب مأموریت برای
وطنم شاه را نقل می کند وبا قراردادن
انتقادهای شاه دربرابر پاسخ های خود
می کوشد حقانیت سیاست خودرا

ثابت کند .اما  ،درواقع  ،دالیل مصدق
نه تنها قانع کننده نیستند  ،بلکه
ضعف ها ،وسواس ها ،و سدهای فکری
اورا بیشتر می نمایاند.
رجل
یک
مصدق
بیش از هرچیز
ُ
قاجاری بود  .او به احمد شاه ،سلطان
قاجار  ،ارج می نهاد ودربرابر ،او رضاشاه ،
بنیانگزار سلسله جدید را به چیزی
نمی گرفت  .درحالی که به شهادت
تاریخ ،میدانیم که احمد شاه هرچه
بود  ،ازشجاعت بی بهره بود ،ومی
خواست ایران را ترک کند ودراروپا
زندگی کند .درمورد او باید نامه های
لُرد کرزن  ،وزیر خارجه انگلستان به
سفیر انگلیس درایران را خواند .هم
چنین می دانیم که رضا شاه بااینکه
براستی دیکتاتور بود  ،مرد سرنوشت
بود .حال آنکه از نظر مصدق او غاصب
تخت وتاج وبی اصل و نسب بود :که این
بجای خود درست است اما او غاصبی
بود که توانست یک پارچگی کشوری
را که درآستانه تالشی و تجزیه کامل

بود حفظ کند.مصدق مردی حقوق
دان بود که هرگز نتوانست بازی
کارتل های نفتی آمریکا را درعرصه ی
شطرنج بین المللی دریابد.
این دوتن  ،از نظر درک واقعیات
بایکدیگر تفاوتهای عمده انسان
شناختی وفنی  -اقتصادی داشتند.
مث ً
ال مصدق معتقد است که رضا
شاه ،راه آهن سراسری رابرای کمک
رساندن به انگلیسی ها در جنگ
جهانی دوم ساخته است  .گویی
انگلیسی ها به مدد علم غیب ،
پیشاپیش از روی دادن جنگ
جهانی دوم و نقشی که ایران به
سبب موقعیت ژئو استراتژیک خود
باید بازی می کرد خبر داشتند! اینها
همه بیش از آن که برعقل سلیم پایه
داشته باشند  ،حاکی از توهمات اند.
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ـسرطان پستان

الکلی  ،کاهش وزن  ،معاینه ی مکرر
پستان ها  ،واحتراز از خوردن غذاهای
پرچربی بخصوص چربی های اشباع شده
خطر ابتالی به بیماری سرطان پستان را
کاهش می دهد.

ریه را کاهش می دهد.
برای تشخیص بیماری  ،معاینه کامل
بدنی  ،رادیو گرافی ریه هاCT Scan ،
ازقفسه سینه  ،و آزمایش میکروسکوپی
خلط برای کشف سلولهای سرطانی
ضروری است .

درمراحل اولیه تشخیص ودرمان کرد.

هب انتخاب م.ع.آشنا

صفحه  ۴۰زیر آسمانهای جهان .
انتشارات فیروزان-ترجمه نازی عظیما.

گ
گ
وان و ن

به هنگام مسافرت شاه وملکه ثریا به
هند ما ژورنالیست ها که بهمراه شاه
وملکه بودیم درجنوب کشور پهناور
هند مهمان مهاراجه شهرشدیم .روزی
مهماندارم مرا از خواب بیدار کرد
وگفت  :امروز به چه شکاری می روید؟
خواب آلود درجوابش گفتم  :شکار؟!
من تیراندازی بلد نیستم  .گفت :
آقای مهاراجه جیپور دستورداده اند
تمامی حیواناتی را که درباغ وحش
داریم وسالها خورده وخوابیده اند
دراطراف فیل هایی که شما سوارش
هستید رها کنیم تا شما شکار کنید
وخوشحال شوید.وازآنجا که حیوانات
چندسالی است درقفس هستند حال
برای حرکت و فرارندارند شما ماشه را
بکشید گوزن و آهو وروباه وخرگوش
درخون می غلطند!

وسرمد نشست .
روز پر تالش وهیجان آوری بود ،حتی
سیف آزاد مدیر مجله ایران باستان
پیر واقعی مطبوعات که هشتاد سال
داشت خرگوشی زد.
در کنار پلنگی که شاه فقید شکار
کرده بود چند لحظه ایستادیم  .سپهبد
یزدان پناه لب های پلنگ تیرخورده
را با دست باال زد وگفت  :پدرسوخته
چه دندان های سفیدی دارد ،مثل
اینکه با خمیر دندان کلگیت مسواک
کرده است .
فورا ً گزارش بازدید رسمی آن روز
وشکار را تلفنی به رادیو تهران
گزارش کردم که درساعت نه شب
ازرادیو تهران پخش گردید.
همان شب ضیافت شامی برپابود.
درحالیکه
ساعت یازده شب
چهارچشمی به عملیات مرتاض هندی
توجه داشتم دستی به شانه ام خورد
و احضارم کردند .رئیس تشریفات

درجوابش گفتم  :من اص ً
ال از شکار
متنفرم  .ازرونرفت وگفت شما
ژورنالیست ها چقدر ترسو هستید.
آقای عباس مسعودی ولطف اهلل ترقی
واحمد هاشمی هم گفته اند ترجیح
می دهیم استراحت کنیم  .ازشوخی
مهماندار خندیدم و به او گفتم دربین
همراهان یک شاعر بنام آقای صادق
سرمد هم هست  .اوهم مثل من اهل
شکار با تیروتفنگ نیست  .مادونفر
راروی یک فیل بنشانید تا تماشا
کنیم وشکارچیان را تشویق نمائیم .
ازهمین قرار رفتارشد .چون بر باالی
فیل برای حفظ تعادل باید حداقل سه
نفر بنشینند آقای رهنما که آن زمان
رئیس اداره تبلیغات وانتشارات بود
بدون دردست داشتن تفنگ بین من

دربار در حالیکه کام ً
ال عصبانی بود
گفت  :آخه تو چه خبرنگاری هستی
که فرق بین ببروپلنگ را نمی دانی
؟ خاطر خطیر ملوکانه ازبی اطالعی تو
مکدر شده است  .امشب در اخباررادیو
تهران گفتند که اعلیحضرت همایونی
یک پلنگ شکار کردند  ،آن بچه
پلنگ را آقای اردشیرزاهدی آجودان
اعلیحضرت شکار کرد ،شاهنشاه یک
ببر زدند .گفتم ببخشید بخدا من فرق
ببروپلنگ را نمی دانم ...
من مطمئن هستم آن شکارچی که
حاال باید بگویم آن خدابیامرز اصال
وابدا از این موضوع اطالع نداشتند
چه رسد به اینکه از من مکدر شده
باشند.واگر هم می فهمیدند برایشان
مهم نبود ،اطرافیان  ،دایه های

شکارببر

دلسوزتراز مادر بودند.

جشن تولد ملک حسن دوم

هرساله درسالروز تولد ملک حسن
سراسر مراکش یک هفته غرق
درسرور وشادمانی است  .صدای هلهله
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ونواختن طبل  ،تاروتنبور ،قطع نمی
شود .برای اینکه ماهم دراین شادی
ونشاط سهمی داشته باشیم به آقای
سفیر پیشنهاد کردم موافقت نماید به
تهران رفته وخوانندگان و نوازندگان
ایرانی را به مراکش بیاورم تابرای
خانواده سلطنتی ومردم برنامه اجرا
نمایند .این پیشنهاد فورا ً پذیرفته
شد وتلگرافی موافقت شاهنشاه
نیز جلب گردید وروز بعد من من
دروزارت فرهنگ وهنر نشسته بودم
 .دارودسته گروه باله ایران به رهبری
احمدزاده و هنرمندان شایسته ای
چون خاطره ی پروانه  ،هما پرتوی ،
پریوش  ،افسانه و هیئت نوازندگان
 ،آقایان حیدری نوازنده سنتور،
هوشنگ ظریف نوازنده تار ،رحمت اهلل
بدیعی نوازنده ویلن ودهها تن دیگر از
نوازندگان ممتاز انتخاب شدند وماروز
بعد بایک هواپیمای  ۷۲۷ایران ایر
بطور دربست پس ازیک شب اقامت
درپاریس وارد رباط شدیم  .همانطور
که زمانی درکشورما آهنگ مراببوس
مدروز بود درآن سال یک آهنگساز
مراکشی شعروآهنگی برای سلطان
حسن ساخته بود که همه رادیوها

دکتر سیمین ملک افضلی

وتلویزیونها روزی چندبار آن را پخش
می کردند.وآن آهنگ روز ورد زبان
ها بود .بمحض اینکه مهمانان را در
هتل هیلتون رباط جادادم به بازاررفته
صفحه آن آهنگ را که « یا حبیب
الجماهیر» نام داشت خریده وبا یک
گرامافون به اتاق خاطره پروانه بردم .

آهنگ را چندین بار تکرار کردم و
تقاضا کردم اگر خانم هما پرتوی
بتوانند شعر آن را به عربی دکلمه
کنند وخانم خاطره ی پروانه آوازش
را بخوانند شاهکار کرده اند وخیلی
مورد توجه قرار خواهد گرفت  .فقط
یک ساعت تمرین وگوش دادن مکرر
به آهنگ کافی بود که آن هنرمندان
بااستعداد وباذوق آهنگ را با تارو
سنتور اجرا کنند.وخاطره نیز مانند
اُم کلثوم و فیروز آن را بخوتند.
روز تولد سلطان این برنامه درقصر
سلطنتی اجراشد و تشویق بیش از
حد انتظار بود .بااینکه آقای پهلبد
فقط سه روز به هنرمندان مأموریت
داده بود سلطان حسن دستورداد آن
برنامه درسراسر کشور مغرب منجمله
کازابالنکا اجراشود.وخودشان موافقت
اعلیحضرت را تلفنی گرفتند.
بانوان هنرمند اداره هنرهای زیبا
بااجرای آهنگ « یاحبیب الجماهیر»
به دریافت یک کفتان زربفت مفتخر
شدند ونام ایران وهنر ایران درسراسر
مراکش مدتها برسرزبان هابود.

آشنائی با طب سنتى ايران

ود ر آخرین بخش از این سری مقاالت در
مورد شش اصل ضروری حیات از دیدگاه
طب سنتی به اعراض نفسانی واثرات
حاالت روانی در جسم و بالعکس اثرات
جسم و عدم تعادل مزاج بر روان خواهیم
پرداخت
حاالت روحی و روانی مانند خشم،
نگرانی ،غم ،خجالت و ترس نیز مانند
بقیه اعمال طبیعی بدن ،جزء اعمال
طبیعی بدن می باشند و بروز هر یک از
این حاالت موجب تعادل در مزاج اصلی
انسان می گردد و سالمتی و سعادت بشر
را به ارمغان می آورد .افزایش و کاهش
این حاالت که مستقیم و غیرمستقیم
روی متابولیسم ،گردش خون ،تنفس،
ترشحات دستگاه گوارش و غدد داخلی
و عضالت تاثیر دارند می توانند معضالت
و مشکالت پیچیده جسم و روان را
برای انسان به وجود بیاورند .بنابر اصل
استفراغ نباید با بروز طبیعی و منطقی
این حاالت روانی مقابله نمود و البته از
افراط و تفریط در این مورد هم باید بدور
بود  .حکیمان پی برده بودند افزایش
مقدار خلطها و تغییر کیفیتشان در بدن
(غلبه اخالط) و نیز تغییر مزاج تمامی
اندامها (سوء مزاج اندامها) بسیاری از
بیماریهای جسمی و روانی را به وجود
میاورد و نیز عوامل ایجادکننده این امور
را در درون و بیرون بدن شناسایی کرده
بودند و هدف اصلی ایشان از بین بردن
علل ایجاد کننده بیماریها بود ،نه فقط از
بین بردن عالیم بیماریها .آن چنان که
در برخی از درمانهای دارویی متداول
امروزی تنها عالیم بیماری رفع شده و
جهت آشکار نشدن این عالیم مصرف
دارو باید تا آخرعمر بیمار تداوم داشته
باشد .درست در زمانی که هنوز اثری
از انواع روانشناسی و روان درمانی نبود
حکیمان عالوه بر نقش دارو در سالمت
روان بیماران خود به نقش عوامل محیطی
مانند نور ،آب و هوای محل سکونت بیمار،
رنگ اتاق و لباس او ،بوها و صداهای
مالیم و آهنگهای موزون ،رژیم غذایی،
خواب ،ورزش و ماساژ ،حمام کردن وطرز
برخورد اطرافیان بیمار کام ً
ال پی برده
بودند و با ارایه توصیه های الزم موجبات
سالمت روان بیماران را فراهم میکردند.
از سوی دیگر با بهره گیری از این طب،
بیماران مبتال به اختالالت روانی عالوه
بر دور ماندن از عوارض جانبی داروهای

شیمیایی در زمان کوتاهتری نسبت به
درمانهای متداول امروزی درمانمیشدند .
تأثیر متقابل جسم و روح در یکدیگر
«همان گونه که اعراض نفسانی در بدن
اثر میگذارند بدن نیز در روح و جان اثر
میگذارد و لیکن دگرگونی که بدن در
روح ایجاد میکند ضعیفتر است. .گرم و تر
شدن ،مزاج ،به سبب شادی بیشتر از شاد
شدن مزاج
شدن روح ،به سبب گرم و تر
ِ
ِ
شدن مزاج ،به
بدن است .سرد و خشک
ِ
سبب اندوه بیشتر از
شدن روح ،به سبب سردی و
اندوهگین
ِ
خشکی مزاج بدن است.
بروز حاالت روانی واعراض نفسانی به
میزان توانایی هر فرد دارد .بعضی زود
خشم و بعضی دیر خشمند؛ بعضی از
امورترسناک خیلی میترسند و عده ای
نمیهراسند.».

تأثیر اعراض نفسانی (هیجانات)
بر بدن:

تأثیر اعراض نفسانی در بدن ،از تأثیر
غذاها ،آشامیدنیها ،داروها ،خواب،
بیداری ،حرکت و سکون بیشتر است زیرا
این اعراض فوری و به سرعت حال ￼فرد
را تغییر میدهند .دیده اید که به محض
این که اندیشه ای از خاطر فرد بگذرد
یا سخن خوشی بشنود حال او تغییر
میکند .اعراض نفسانی مانند خشم،
شادی ،لذت ،امید و اندیشه درباره
کارهای مهم ،اندامها ،خلطها و روح ها را
گرم میکنند .اعراض نفسانی مانند اندوه،
ترس و مانند اینها ،اندامها ،خلطها و
روحها را سرد میکنند .خشمی که در حد
اعتدال است برای بیشتر مزاجها سودمند
است .به ویژه افرادی که سرد مزاجند
و کمتر ورزش میکنند .خشم مفرط
(عصبانیت شدید) صفرا را میسوزاند
و در بدن پخش میکند و رنگ را زرد
مینماید .به این دلیل برای افرادِگرم مزاج
و صفرایی ضرر دارد اما برای افراد با مزاج
سرد و تر و افرادی که حرارت غریزی آنها
ضعیف شده سودمند است .شادی و لذت
که در حد اعتدال باشد ،حرارت غریزی
را میافروزد؛ مزاج و بدن را گرم میکند و
باعث فربهی میگردد .قوتها را نیرومند
میکند و به این سبب باعث گوارش بهتر
غذا میگردد و مواد زاید و بیماریها از
بدن دفع میشوند .اندوه و ترس حرارت
غریزی را به اعماق تن میکشاند و مزاج

را سرد و خشک میکند و همه قوتها را
ضعیف مینماید و به این سبب بیماریها بر
فرد چیره میشوند .اندوه و ترس برای همه
زیان دارد .ولی برای مزاجهایی که بسیار
گرم شده اند و خلطهای آنها رقیق شده
و به حرکت در آمده اند سودمند است.
فایده ایمن شدن از امری مانند فایده
شادی در حد اعتدال است .زیان یأس و
ناامیدی مانند زیان اندوه است .در بسیار
موارد بیماری که در سختی است ،به امید
زیادی میرسد ،بیماریش سبک میشود
و بهبود مییابد اما اگر از امری در ترس
باشد و آن امر ناگهان رخ دهد بیماریش
شدیدتر میشود .عشق از جمله اعراض
نفسانی است .برای دفع آن هیچ چیز
سودمندتر از خشم و اندیشه کارهای
مهم که در آنها کمی ترس و خشم باشد
نیست .مسافرت ،دیدن شهرها و چیزهای
عجیب و مشغول شدن به کارهای مهم
عشق را باطل میکند.
گاهی شدت و سرعت هیجانات ،نشانه
غلبه گرمی مزاج است؛ مانند حالت
خشم و عصبانیت و گاهی نشانه غلبه
سردی مزاج است؛ مانند حالت ترس.
ضعفُ ،کندی و کمی هیجانات ،نشانه ی
سردی مزاج است؛ مانند حالت کمرویی.
ثبات هیجانات ،نشانه خشکی مزاج و به
سرعت از بین رفتن هیجانات ،نشانه تری
مزاج است

طب روحانی یا روان درمانی:

چه بسا انسان مدت زمانی بدنش
بیمار نگردد ،اما به دلیل لطافت روح
و سرعت وکثرت دگرگونی آن روزی
نیست که قوای خشم ،نفرت ،غم در
انسان تحریک نشود .بنابراین الزم
است انسان قوای روحی خود را مراقبت
کند تا تحریک نشود واگر تحریک
شد ،آنها را آرام سازد .معالجه روح یا
به وسیله امور درونی است و آن فکری
است که انسان به وسیله آن هیجان
را آرام میکند یا به وسیله امور خارجی
است و آن سخنی است که از دیگری
میشنود یا مطالعه  ،دیدن فیلم و.. ....
یکی از بزرگترین مزایای طب قدیم ایران
و سایر ملل متمدن باستان ،توجه
به تقویت روانی بیماران ضمن درمان
بیماریهای جسمانی آنان بوده است
و حتی در بیماریهای حاد عفونی و
میکروبی نیز روان درمانی انجام میگرفته

است« .حکیم جرجانی» در کتاب پنجم
ذخیره خوارزمشاهی ده شرط برای
درمان بیماریهای عفونی ذکر کرده است
که یکی از آنها ،عامل روانی برای تقویت
روحی بیماران است .پزشکان قدیم نه
تنها در مورد بیماران بلکه در مورد افراد
سالم و حتی کودکان عوامل روانی را به
اجرا در میاوردند و باید به این مطلب
توجه شود که بعضی بیماریهای اعصاب و
روان به دلیل بیماری معده یا طحال یا کبد
یا رحم ویا مثانه (اندامهای که در استفراغ
وجلوگیری از احتباس یک خلط است.
دخالت دارند ) یعنی این اندامها به علت
ضعف در یکی از قوای جاذبه ،هاضمه،
ماسکه و دافعه خود عمل احتباس و
استفراغ را به خوبی
انجام نمیدهند.در نتیجه خلطها در بدن
جمع میشوند و در اثر رسیدن حرارتی به
بدن یا وارد شدن یک استرس این خلطها
بخار میشوند و به سوی مغز میروند
و تولید بیماریهای روانی مینمایند.
این بیماریها منشاءجسمی دارند و به
آنها بیماریهای تنی -روانی(somato
 )psychoticمیگویند؛ مث ً
ال اگر طحال،
سودای اضافی را از خون جذب نکند
سودای اضافی در اثر حرارت به بخار
تبدیل شده به مغز راه مییابد و سبب
اضطراب میگردد .برخی عالیم اضطراب
ناشی از بیماریهای طحال عبارت است
از اشتهای زیاد ،هضم ُکند ،بزرگ شدن
طحال و میل جنسی زیاد )
دستورالعملهای موثر در سالمت روان
مبتالیان به اختالالت روانی  - :باید
بیمار را با معاشرت با دوستانش ،شنیدن
آوازهای خوش و.......شاد ،نگه داشت- .
در مکانی با آب و هوای معتدل ساکن
باشد و هوای اتاقش مرطوب باشد- .
گیاهان خوشبو در اتاقش گذاشته شود و
هم چنین باید همواره بوییدنیهای خوشبو
ببوید - .خوراکهای خوب کیموس و بسیار
تری بخش (رطوبت زا) میل کند - .قبل از
غذا خوردن با آب ولرم حمام کند و بعد از
حمام بدنش ماساژ داده شود - .لباسهای
سفید بپوشد و فرش اتاقش رنگ روشن
باشد.
مروری بر پیشگیری و درمان بیماری
های روانی از دیدگاه طب سنتی ایراز -از
عصبانیت ،غم ،غصه ،اندوه و تنهایی
بقیه درصفحه ۴۸
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ناصرامینی  -پاریس

محمود کیانوش

نادرنادرپور

کیومرث منشی زاده

ازصفر اتبی نهایت

ن گاه

برشیشه ،عنکبوت درشت شکستگی
تاری تنیده بود،
الماس چشمهای توبرشیشه خط کشید
وان شیشه درسکوت درختان شکست وریخت
چشم تو ماندوماه
وین هردو دوختند به چشمان من نگاه

تهران  ۱۴اردیبهشت ۱۲۲۸

اسماعیل خویی

ـغزلواره

چه چشمهایی دارد!
ستارگان کدامین شب شکفته ی شاد
درآن دوبرکه ی خاموش ته نشین شده اند؟
کدام ساحل آغوش
قرار بخشد ،شبها به موج سینه ی او؟
دل هوایی من
دراین سپیده ی لبخند،
چگونه خواهد دانست
که باد ُشرطه کجا می برد سفینه ی او؟
هیجدهم آذر  -۱۳۴۵تهران
شفیعی کدکنی
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فس
دل ا رده

چه بگویم که دل افسردگیت،
ازمیان برخیزد؟
نفس گرم گوزن کوهی ،چه تواندکردن،
سردی برف سحرگاهان را
که پرافشانده به دشت ودامن!

جهان به کوچکی حجم خواب خرگوش است
ونبض خسته ی انسانیت
چومن ،مغرور
صدای رویش نی درعدم هیاهویی است
هراسناکتراز انفجار ُسربی گاز
درون کوره ی خورشید کهکشان کبود
تمام بُعدزمان را مچاله می باید
درون قرمزی سطلی از صدای خروس
حیات ،بازده اضطراب تکوین است
 -گریز ما ده ،در« حوزه ی عقیم» خأل-

ناهید کبیری*

ـغروبی ۱۰

وقتی شاخه های آبستن گل سرخ را  ،بی رحمانه
ازخاک مهربان باغ جداکردند
بهار از پنجره گریخت
وچشمان منتظر شاخه های تنهایی
همیشه بر درماند
وچشمان من از صبح تا هنوز
بااشک های دختر همسایه خیس می شود
دستهایم نیز همچون شاخه های بی دفاع درختان
خالی است
شایداگر صدای ُگرگرفتن برگها
خواب را
ازقبیله ی سرخ گلهای آبستن نمی گرفت
بهاراز پنجره نمی گریخت
وایوان کوچک ما اکنون
میعادگاه آب ودانه گنجشکها بود.
*ناهید کبیری(زاده  ۱۳۲۷در تهران) شاعر مقیم ایران است .او در رشته علوم
اجتماعی در مقطع لیسانس از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد .دوره های بازیگری
تئاتر و گریم را در ایالت جورجیا ی امریکا گذراند و در ایران دوره مربی گری یوگا را
کامل کرد .او عالوه بر شعر چند رمان و داستان کوتاه نیز نگاشته است.

اینک من ونظاره ی پروانه ای سپید
برپله های قصر زمرد
اینک من وگریز،
آه ای پرنده ی پنهان
درکوچه های عطروطراوت
آوازهای پاک تو آیا
بانگی است تا که
من آیم برون زمحبس تاریک خویشتن؟
رقیه کاویانی

باردیا

بهترین ـشرکت

تفاهمت را بامن قسمت کن
ومهربانی را
اگر مرا وتورا زندگی بهم نرساند،
همین نیاز که باهم شریک دردوغمیم
برای ما کافی است.
بگو! ز درد بگو!
سپاس سبز بهاران همیشه الزم نیست
گهی زوصف طویل خزان زرد بگو
مگو ،مگو محیط ما چه غم انگیز است؛
همین نیاز که باهم شریک دردوغمیم
برای بودن ما افتخار آمیز است .

ـصدا

د ِر امید فروبند ،های های کسی نیست
صداازآن سوی دیوارگفت:
 دادرسی نیستومن به خویش فرورفته درهراس ،
خدارا
ازاین شکسته شب آیا
به صبح دسترسی نیست؟
حمیدمصدق

اـسم تو

شیشه ی پنجره را باران شست
ازدل من ،

چه کسی اسم ترا خواهد شست؟

دکتر حسام الدین کریم الدینی
ازشرارت شکن شکن موجهایت
ساحلیان انتظار میترسند
ورنه
زنجیرهای متبلور بادرا
برپیکر انتظار
چه تهاجم است وتوانایی؟
دریای پیر!
بنگر که باد ،برانتظار
پیروز گشت
غالم حسین سالمی

تنـه
ی
ای

تورفته ای به سفر
وخانه بی تو چه تاریک است
وعطر خنده ی تو درفضا نمی پیچد
وقاب آینه از نقش پیکرت خالیست
وگربه ات « نازی»
کنار نرده ی ایوان نشسته بی حرکت
وخواب دست نوازشگر تو می بیند
ِ
ومن دراین فکرم
که خانه بی تو چه تاریک است!

دعای مهرگان

باآرزوی افنخار در اوج صعودها
		
برآن دیار پاک عزیزان درودها
رونق به زندگی پی فرط رکودها
		
با آرزوی امنیت از خیز هربال
حتی اگر نشسته به عبدوسجودها
نفرین بدوردست ستمکار اجنبی
درآن به پا همه جشن و سرودها
برآن نثار  ،گرمی خورشیدمهرگان
روشن کند همه تار و کبودها
مهتاب صلح و محبت بتابدش
ِ
جاری ز کوه ودامن هرتپه  ،رودها
ارزان مردمش همه الطاف ایزدی
درهرزمین ودشت زنابوده  ،بودها
روید ز نم نم باران به هر کنار
باشد ،بجای نکبت و آشفته دودها
آنجا همیشه جلوه ی ایام نوبهار
ِ
مطلب همه گفت و شنودهــا
آن
پاینده  ،آن فسانه ی تاریخ باستان
در هرکرانه اش ز تنعم نمودها
پاینده آن زمینِ پراز نعمت وگهر
درجامه ی تمــــدن ما تاروپودها
ازآن تنیده بسی ،رشته رنگ ها
ِ
جهان خسته و بی جان وجودها
براین
ازآن دمیــــده نفس های زندگی
ایمن بماند از بالی بزرگ و نبودها
تعظیم من به خاکش و آزاده مردمش
شایسته نام اوست به حمدودرودها
بوستن  -مهرماه ۱۳۹۷
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ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل

رگزی

جواد شجاعی فرد

عبدالجواد محبی
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گذشته ازهمه ی اینهاپدرم از کجا
پی برده بود که حاج آقاجوادفناتیک
است،تصور نمی کنم که یک انسان
فناتیک درباره ی ازدواج دخترش
مستقیم ًا وبی پرده باپدرآقا پسری به
گفتگو بنشیند،چگونه بود که پدرم طی
سالها آشنایی بااوهیچگاه ازفناتیک
بودنش به مادرم چیزی نگفته بود ،سهل
است که من درباره ی او،ازسایربازاریان
چنین صفتی را نشنیده بودم ومطلب
دیگر اینکه تاآنروز به سربازی رفتنم
ابداًمطرح نبود ،سهل است که او بارها
به من پیشنهاد ازدواج با یکی از چند
دوشیزگان دورونزدیک آشنا ویا قوم
وخویش را داده بود،نمیدانم آن روز
پدرم از کدام دنده از خواب برخاسته
بود!
یقین ًاتقدیر این چنین بودکه من
درکنارمادرتان باشم وگرنه درموارد
ُمشابه دیده شده است که یک اشتباه
ازسوی پدرویامادری،ویا دیکته
کردن آنچه را که خودمی خواهند،
به فرزند ویا فرزندان خود،آنانرا به
تباهی وگاه به جنون ویاخودکشی
کشانده اند،ضمن ًا توجه داشته باش که
داستان من ومنیره زمانی روی دادکه
نه مادرتان را می شناختم ونه قول
وقراری بین ما برقراربود،تا به پیمان
شکنی متهم شوم.
مادرم گفت:عزیزم
ا نسا نها تا یکد یگر ر ا ند ید ه
باشندونشناسند،کمترین دلبستگی
نسبت به هم نخواهند داشت،اگر پدرت
احیان ًا بامنیره ازدواج میکرد وتوازاو
به دنیا می آمدی همان احساسات
ودلبستگی رابه اوداشتی که اینک
نسبت به من داری،ویااگرموجباتی
فراهم نمی شد که من با پدرتان ازدواج
کنم،طبیعی است که ایشان درنظرمن
مانند سایر مردم کوچه وبازاربودومن
کمترین دلبستگی نسبت به ایشان
نداشتم ومسلم ًا هریک ازما به راه
خودمیرفتیم.
آنچه که پدرجان میگوید بیان
یک واقع ّیت است که به تجربه دریافته
است،چه خوب است دریک جامعه

نی
انز ن

به اینگونه مسائل توجه شود،انسانها
نبایدواقع ّیت هارا فدای مزاجگویی
وکتمان کاریها کرده ویاتعبیر نادرست
ازگفتارورفتاردیگران کنند،بنابراین
دلگیری ونازک دلی من نسبت به
ماجرای دلدادگی پدرجان با منیره
خانم بسیار کودکانه ونابخردانه
خواهدبود،برعکس اگر پدرجان از
همان نخستین روزهای زندگی مشترک
مان این مطالب را بامن در میان نمی
نهادومن اززبان غیر پی به آن ماجرا
می بُردم،بدون تردید اسباب رنجش
ودلگیری من میشد،اماپدرتان نشان
داد که انسانی امین وقابل اعتماداست
وبهترین شاهد زندگی آرام وبی غش
ما ،شمافرزندان ما هستید،به توتوصیه
می کنم که به گفته های پدرجان خوب
توجه کنی وازتجربه وراهنمایی ایشان
بهره بگیری.
ــــ باعذرخواهی ازپدرم به
خاطرقطع سخنانش ازاوخواستم به
ادامه ی داستان به پردازد.
پدرم گفت:درآن روز ازسخنان
پدرم به سختی رنجیده بودم،چراکه
کمترین تمایلی به خدمت سربازی
نداشتم،سهل است که آن رایک
امرغیرالزم وبیمورد می دانستم
وموافق گفته های حاج آقاجواد بودم
به ویژه که من فرزندذکورمنحصربه
فردخانواده بودم ومی توانستم
ازخدمت زیرپرچم معاف شوم،من
ومنیره حتی حاضربودیم دو سال
تأمل کرده وپس ازپایان خدمت
وظیفه باهم ازدواج کنیم،ولی به گفته
ی او ،پدرش نه بادوسال تأمل موافق
بودونه انجام مراسم نامزدی برای مدت
دوسال،شاید اگرحاج آقاجوادبه پدرم
می گفت:اگرانجام خدمت سربازی
جالل یک ضرورت است،مابابرگزاری
یک مراسم آبرومندانه نامزدی،
تأمل خواهیم کرد،ولی او چنین
پیشنهادی نکردوزمانیکه منیره بنا
به پیشنهادمن باپدرش درهمین
زمینه صحبت کرده بود،پدرش گفته
بود ابدا ً راضی به این کارنیستم،
چطوردخترجوانم رادوسال برسرزبانها

بیاندازم،آمدیم آقاجالل خودویا به
خواسته ی پدرش به هردلیل وعلتی
از تصمیم اش منصرف شدونخواست
باتو ازدواج کند،آبروی ما خواهدرفت
وبیشتر ازهمه خودت ازاین بیوفایی
ونامردی لطمه خواهی دید،ازدواج تو
با آقاجالل یا هم اکنون ویا هیچوقت.

اگرچه درآن روزهاکه من ومنیره
گرم از جوانی وخامی بودیم،تأمل
دوسال را امری عادی وشدنی می
پنداشتیم اما سالها بعد به تجربه
دریافتم که عدم موافقت حاج آقاجواد
بانامزدی دوساله چندان حرف بی
ربطی هم نبودونه تنها بافرهنگ وعرف
ما همخوانی نداشت بلکه تضمینی برای
تداوم آن قراروپیمان نبود ،وباز اگرچه
پدرم به حاج آقاجواد گفته بود که
اگرنظراوشرط ومالک این پیوندنیست
،جالل می تواند بادخترتان ازدواج کند
ومانع از آن کار نخواهد شد،اماپدرم
به خوبی می دانست که من باشرایطی
که داشتم نمی توانستم هزینه ی یک
زندگی مشترک ومستقل را تأمین
کنم،باکدام پول وباکدام شغل غیراز
تجارتخانه ی پدرم!؟پولی را هم که
تابه آن روز پس اندازکرده بودم کفاف
تهیه ی مکان مناسبی برای زندگی
مادونفررا نمی داد،تردیدی نداشتم
درصورتیکه خالف نظرپدرم عمل می
کردم،پدرم کمترین هزینه ای چه
ازبابت برگزاری مراسم عقدوعروسی
وچه ازبابت تأمین یک زندگی
مستقل ازبرای ما دونفرراُ ،متق ّبل نمی
شدودرگفتگوهایش با پدرمنیره به این
نکته نیز اشاره کرده بود .
پدرم هرچند که مردمهربان
ودلسوز بودولی من ازاینکه اوچه
ازبابت انجام خدمت زیر پرچم وچه
ازلحاظ ازدواج بامنیره کمترین
مشورت ونظرخواهی بامن به عمل
نیاورده وخود بُریده وخوددوخته
بود،ازایشان دلگیرشدم،وتا به امروز
براین باورم که پدرم دراین باره مرتکب
کوتاهی واشتباه شده بود،چرا که لطمه
به غرورم زده بودوبه خاطر همین

قسمت پانزدهم
تجربه ی تلخ است که امروز دربرابرهم
نشسته ایم وبه مشورت ومصلحت
اندیشی می پردازیم،آری درقض ّیه ی
من ومنیره  ،مرغ هردوبزرگ خانواده
یک پاداشت!
درآن روزپس ازرفتن
ناراحتی
آقاجواد،ازروی
حاج
اطالع
وعصبان ّیت،بدون
پدرم،ازتجارتخانه بیرون آمدم ویکسر
به ُسراغ منیره رفتم،تااورا نسبت
به آنچه که بین پدرم وپدراوگذشته
بودآگاه سازم،وبه او اطمینان دهم که
تاهرزمان که باشد درعهدوپیمانم ثابت
قدم خواهم بود.
درآن روزگاران دیدارپسران
بادختران مانند این روزها سهل
ورازورمزی
نبود،شگرد
وآسان
داشت،مث ً
الکلید رمزمااین بودکه
روی ّ
تکه کاغذکوچکی ساعت ومحل
دیداررامی نوشتیم وآنرابه دورسنگ
کوچکی می پیچیدیم وبه درون خانه
ی یکدیگردرمحل معینی می انداختیم
وهریک ازمادونفر پس از آگاهی از
خواسته ی دیگری،درزمان تعیین
شده به محل دیدارمی رفتیم که از
محل سکونت هردوی مابه دوربودتا از
چشم رهگذران آشنا به دورباشیم،ویا
راه های گوناگون دیگر که گمان نمی
کنم جوانان امروز به اینگونه تمهیدات
نیازداشته باشند.
پیش ازاینکه تجارتخانه ی پدرم
را ترک کنم بنا برروال معمول برروی
ّ
تکه کاغذی ساعت ومحل دیدارراکه
جایی دنج وخلوت بود نوشتم وآنرا به
دورسنگ کوچکی پیچیدم وبه سوی
منزل حاج آقاجوادرفتم وآن رادرجای
موعود وهمیشگی انداختم وازکوچه
خارج شدم ودرزمان مق ّرربه محل
موردنظررفتم،پس ازگذشت یکساعت
که بیش از یکسال برمن گذشتُ ،منیره
رادرکنار خودم دیدم،بادلشورگی
پرسید:چه خبرشده وچرا این وقت
ازروز!؟
گفتم :مطلب مهمی را می خواستم
باتودرمیان بگذارم ،منیره بااشتیاق
تمام خواست هرچه زودتر به شرح

منیره گفت :راست میگویی منهم
حال خوشی ندارم،اشتهایم کورشده
است،منهم وزن کم کرده ام،آخر این
پدران ما چرا درهمه ی کارهای ما
دخالت می کنند وبجای ما تصمیم می
گیرند،گاه به سرم می زند که خودکشی
کنم ،گاه می خواهم از خانه فرارکنم،اما
عهدوپیمانی که باتو بسته ام مراازاین
کارها باز می دارد،برای چندمین بار
تکرارمی کنم که من تاپای جان پای
عهد وپیمانم ایستاده ام .
گفتم:این دغدغه ی خیال ودلشوره ی
لعنتی دست ازسرم برنمی داردبه ویژه
که قراراست چندروز دیگربه تهران
بروم،شرایط تو مرا سخت نگران می
کند.
با تعجب پرسید :باهمه ی
سوگندهایی که خورده ام ؟
گفتم:نگرانی من بیشترازاین
جهت است که ازبرای شما دختران
به ویژه اگر برورویی داشته باشید
خواستگاران فراوانندکه برای ما
پسران چنین چیزی مطرح نیست،مگر
یک دخترتا چه مقدار توان ایستادگی
دربرابرخواسته ی پدرومادرخودرادارد،
آنهم درشرایطی که آنان از برای ما
تصمیم می گیرند!؟
گفت  :بطورکلی تودرست
میگویی ولی من بادیگر دختران
فرق دارم،مگر پدرم ازروی جسدم
بگذرد،راستی نمی دانم علت واقعی
مخالفت پدرت باازدواج ما چیست،آیا
فکر میکند من همسر شایسته
ومناسبی برای تونخواهم بودوازاین
جهت به دنبال بهانه است تاماراازهم
جداکند،مثالب ًااعزام تو به خدمت
سربازی؟
گفتم :به راستی خودم نیز
علت واقعی مخالفت پدرم رابدرستی
نمیدانم وشاید همانگونه که تومیگویی
اصرارش به اعزام من به خدمت
زیرپرچم بهانه ای باشد به این هدف
که دوری دوساله ی ما موجب سردی
رابطه وخاموش شدن آتش عشق ما
شود .
گفت :پس ازدوسال بهانه اش
چه خواهد بود؟فکر میکنم پدرت
یاباید از من خوشش نیامده باشد ویا
ازپدرومادرم ویا بطورکلی از همه ی ما!
گفتم  :ازمادرم شنیده ام که پدرم
چندباربه او گفته است،منیره دخترحاج
بقیه درصفحه ۴۸
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مطلب به پردازم،گفتم دوسه ساعت
پیش پدرت نزد پدرم آمد وبه او
پیشنهادکرد تاموافقت کند تو عروس
اوشوی ومراسمی برگزارگردد.
ُ
پرسید:خب چه
منیره بادلواپسی
شد،جواب پدرت چه بود؟
سری به عالمت یأس تکان
دادم وگفتم:متأسفانه پدرم به بهانه
های پوچ وبیمورد باازدواج ماموافقت
نکردوگفت جالل الدین ابتدا باید به
خدمت سربازی برود وحیف است
مدت
دخترشما بااین ُحسن جمال ّ
دوسال انتظاربکشد،بهتراست اورا به
جوان شایسته ای که به خواستگاری
او می آید به خانه ی بخت بفرستید.
منیره باشنیدن این خبرآهی
ازعمق سینه کشید وزانوهایش ُسست
شد وروی زمین نشست وآنقدرگریست
که منهم به گریه افتادم،اورا درآغوش
گرفتم ودلداریش دادم وازاو خواستم
که خوددارباشد وگریه نکند،درحالیکه
خودم به خاطر حالی که داشتم
نیازفراوان به دلداری داشتم.
منیره درحالیکه همچنان می گریست
پرسید:توچه تصمیم گرفته ای؟
گفتم من برسر عهدوپیمانم خواهم
بود،منظورم از این دیدارغیرمتر ّقبه ی
امروز این بود که چون پدرت پاسخ
سرد ازپدرم شنید،ممکن است برای
تو همسری دست وپاکند ویا بهر
خواستگاری که مراجعه کند ازسر لج
باپدرم که نشان دهد برای دخترش
قحط همسر نیست،تورا به عقد
اودرآورد،خواستم بااین دیدار باتو
تجدیدعهدوپیمان کرده باشم تااگر
مرا همچنانکه بارها گفته ای دوست
داری وبرسر یک زندگی مشترک
بامن خواهی بود،دربرابرخواستگاران
وخواسته ی پدرت مقاومت کنی،از
غیبت من به مدت دوسال برای انجام
خدمت زیرپرچم که ناگزیر باید ازتو
دور باشم دلسرد ومأیوس نشو،دراین
مدت دوری ازتو ،بوسیله ی نامه یاپیام
ازطریق شخص مورد اعتماددرتماس
باتو خواهم بود،شاید از بخت بیدارپس
از طی دوره ی یکساله ی آموزشی
زمانیکه به درجه ی افسری نایل
شدم،محل خدمتم درشهر ما باشد
ویا شایدپدرم بادوستی وآشنایی که
بامقامات نظامی دارد ترتیب انتقال مرا
به این شهر بدهد،توباید به
بهانه هایی دربرابر خواستگارهامقاومت
کنی به تو قول میدهم زمانیکه این
دوسال بگذرد،پدرم باازدواج ما
موافقت خواهد کردواگربرسر گفته
اش همچنان اصراربورزد،که فکرنمی
کنم کار به آنجابکشد،من راه خودم
راازپدرم جدا وباتو ازدواج خواهم کرد.
منیره درحالیکه سرش را روی
شانه ام نهاده بود وهمچنان دانه

های اشک روی چهره ی زیبایش
می ریخت گفت:مطمئن باش،محال
ازدواج
بجزتوبادیگری
است
کنم،اگربندبنداستخوانم راازهم جدا
کنندقولی را که به توداده ام تاآخرین
نفس وفادارخواهم بود،نه تنها برای
دوسال بلکه تاهرزمان که توبرای
ازدواج آماده باشی تأمل خواهم
کرد،من تازمانیکه تو برسرعهدوپیمان
باشی،من نیزبرسر عهدوپیمان خواهم
بود.
پیشانی اش را بوسیدم
وگفتم:اشکهایت غم سنگینی برقلبم
می نشاند،دیوانه ام می کند،آنگاه
با دستمالم اشکهایش را پاک کردم
وگفتم بهتراست هرچه زودتربه خانه
ات برگردی تااهل خانه ازغیبت طوالنی
تودلواپس نشوندومن تاپیش از رفتنم
به تهران بازهم هرازچندروزبنابرروال
خواهم
باتودرتماس
همیشگی
بود،دراین زمان بود که به او پیشنهاد
کردم دریک موقع وشرایط مناسب
 ،باپدرش که خواهان ازدواج من
واوبود ،صحبت کند ،شایدبانامزدی ما
و انتظار دوساله موافقت کند،ضمن ًا در
دنباله ی گفتارم افزودم ،شاید زمانیکه
پدرم خودرا دربرابرعمل انجام شده
ببیند،آنقدرسخت گیری نکند.
منیره سری به عالمت موافقت
باپیشنهادم تکان دادودرحالیکه
همچنان آرام آرام می گریست
پس از تعیین روزوساعت ومکان
دیداربعدی،ازهم درشرایطی جدا شدیم
که کوله بار سنگینی ازاندوه ونگرانی
را به دوش جسم وجانم احساس می
کردم وبسیار افسرده وبه گفته ی
معروف «دست ودل ُمرده»بودم،پاهایم
رمق راه رفتن نداشت،چشمانم همه
چیزرا درمه وغبار می دید،سخت
نگران آینده بودم،این واهمه که نکند
منیره راازدست بدهم داشت دیوانه ام
میکرد،فکر می کردم باازدست دادن
اوروزگارم سیاه وتباه خواهدشدو
دنیای من به آخر خواهدرسید،براین
باوربودم که بدون منیره نمی توانم
زندگی کنم،تنهاکورسو امیدی که
دردرون قلبم احساس می کردم این
بود که او برعهد وپیمانش تا پای جان
استوار خواهدبود،سوگندهای محکم
ومؤ ّکدش دروفاداری وعشق به من
،تنهامایه ی دلداری من بود،ازبعدآن
روزکه پدرم پاسخ سرد به پدرمنیره
داد،من دیگرجالل الدین روزهای
پیش نبودم وخنده برلبانم ظاهر
نمیشد،ازطرز بینش وامر ونهی هاو
تصمیم گیری های بی مورد پدران
ما درنحوه ی زندگی فرزندان شان
سخت رنجیده خاطرشده بودم
وباخود می گفتم تردیدی نیست
که آنان فرزندان شان را دوست

دارند وبه فکرخودخیروصالح آنان
را می خواهند،اما براین گمانند هر
تصمیمی که درباره ی فرزندان شان
بگیرنددرست است وتنهانکته ای
را که درنظرنمی گیرند شرایط زمان
وخواسته های فرزندان شان است،چه
میشد اگرپدرم دست ازلجبازی بیمورد
میکشید وبه حاج آقا جواد میگفت
اگربرای ازدواج جالل با منیره تادوسال
دیگر تأمل کند،فبها،اما با آنکه ازمادرم
شنیده بودم پدرم ازمنیره خوشش
می آمده چون ازپدرش خوشش نمی
آمده نمی خواست حتی یک روزنه ی
کوچک برای حل قض ّیه پیداکند
ویابگشاید ،ازسویی دیگرچه میشداگر
حاج آقا جواد دست ازاعتقادبی معنی
اش برمیداشت وباتوجه به اینکه مرا
برای همسری دخترش شایسته و
برازنده میدید به پدرم بجای بحث
وانتقاد از بیمورد بودن خدمت
سربازی،پیشنهادمی کردکه تادوسال
تأمل خواهدکرد،نه دختراو درسن
به اصطالح تُرشیدگی بود ونه سن
وسالی آنچنان ازمن گذشته بود وچه
بسا ممکن بود پدرم دربرابرسخنان
سنجیده حاج آقا جواد حتا ازاعزام
من به خدمت سربازی عدول می
کرد،چراکه تحمل دوری دوساله
ی تنها فرزندش ازبرای او ومادرم
چندان آسان نبود،اما پدرم ازروی لج
باپدرمنیره مرا به سربازی فرستاد.
به خاطر احترامی که به پدرم
داشتم،تاب ایستادگی دربرابرش
را درخودنمی دیدم ونمی خواستم
او ازرفتاروگفتارم کمترین رنجشی
پیداکند،شاید اگرمن با پدرم درباره
ی خواسته ام صحبت می کردم واصرار
می ورزیدم ،پدرم به خاطر یکی یکدانه
بودنم وهمدلی مادرم بامن ،تسلیم
میشد،اینها همه فرض ّیه هایی بود که تا
پیش ازوصلت با مادرتان از ُم ُخ ّیله ام
می گذشت وبه آن معتقد بودم.
مادرم سخت نگران حال من شده
بودودربرابر اصرارش که میخواست
بداند مرا چه میشود تاچاره اندیشی
کند،سکوت می کردم ویا می گفتم
نگران حال من نباشد ویا سردرد را بهانه
می کردم وازاومی خواستم که مرا به
حال خودم وابگذارد،روزبه روز نیروی
جسمانی ام تحلیل می رفت بگونه ایکه
طی یک ماه پنج کیلو ازوزنم کاسته
شده بود،دردیداری که با منیره داشتم
بانگرانی زیاد پرسید :تورا چه شده،چرا
چشمهایت گودرفته،چرا الغر شده ای،
آیا به پزشک مراجعه کرده ای!؟
گفتم همه ازحالم می پرسند ولی به
هیچکدام پاسخ درست نداده ام ،چرا
که نمی خواهم اسم تودردهان ها
باشد ودیگران ازرابطه ی من وتوآگاه
شوند ،ازنگرانیهایی که به خاطر

رسیدن به وصال تودارم به این روز
افتاده ام،هیچ پزشک ودارویی معالج
من نخواهدبود،جزاینکه مطمئن
توازآن من خواهی بودضمن ًا
شوم که
ِ
خودت را درآیینه دیده ای؟ می بینم
که حال وروزتوبهتر از من نیست.

نوشته ای را که درزیر می خوانید از محمدعلی اسالمی ندوشن است که در مجله «هستی» شماره پاییز۱۳۷۹چاپ شده
است  .خانم دکتر عفت برادران رحیمی (مهری) آن را با یادداشت زیر برای چاپ در «آزادی» فرستاده اند ،که باسپاس
از مهرایشان به چاپ آن مبادرت می کنیم:
« آقای مرتضی پاریزی گرامی .بقول حسین مهری  ،شاهنامه کتاب جان بدربردن فرهنگی است  .خواندن شاهنامه،
شاید بهترین وتنها وسیله ی آگاه کردن وبیدار کردن هموطنان برای بازیافتن میهن عزیزمان ازچنگال اجنبیان باشد.
باارادت :عفت ب.رحیمی ُمهری

فردوسی دست مردم را گرفت وگذاشت برروی قلب زندگی ،برروی
کانونی که یک ملت همه ی آرزوها ،رؤیاها ،کمبودها وگمشده های
خودرا برآن متمرکز می کند.

شاهنامه وتأثیرآن
درسرنوشت کشور ما
ملت ایران درطی این هزارسال نتیجه
گیری خودرا کرده است وآن این است
که سرودن شاهنامه یک آرمان ایران
وآرمان فردوسی بوده است وموضوع
پاداش بیش ازیک امرفرعی ویک رسم
زمان نیست .برای آنکه کتاب بتواند جواز
ورود به جامعه بیابد.
نظامی عروضی نوشته است که فردوسی
« ازعقب یک دختر بیش نداشت»(زمانی
بوده است که پسرش جوانمرگ شده
بوده) وهمه امیداو آن بود که «ازصله
ی آن کتاب جهاز آن دختر بسازد»
اگر این روایت درست باشد ( که درآن
زمان درتوس شایع بوده) ،چقدر ساده
وانسانی است ومی نماید که آدمیزاد
هرچندبزرگ ،به حکم طبیعت پای بند
نیازهای ناچیز نیز می ماند.
اکنون بیاییم برسر خود شاهنامه وتأثیری
که این کتاب طی ده قرن درسرنوشت
کؤورداشته است  .این تأثیر از کجاناشی
شده است؟ من گمان نمی کنم که مردم
ایران پس از آنکه چندسده بود مسلمان
شده وبه فرهنگ دیگری روی آورده
بودند ،احساس خویشاوندی روحی
با چند شاه وپهلوان افسانه ای خارج
ازدین ،می کردند ،اگر فردوسی یک روح
شگرف انسانی درتن آنها ندمیده بود.
همه چیز باز می گردد به این موضوع.
بقیه مزایایی که برای شاهنامه برشمرده
شده  ،چون ارزش زبانی ،تاریخی ،اندرزی
وغیره ...جنبه فرعی دارند .فردوسی
دست مردم را گرفت وگذاشت برروی
قلب زندگی ،برروی کانونی که یک
ملت همه ی آرزوها ،رؤیاها ،کمبودها و

گمشده های خودرا برآن متمرکز می
کند .یعنی یک زندگی ارزنده به زندگی
کردن .این کتاب زمانی فرازآمد که ایرانی
نیازمند یک چنین تسال وپناهگاهی بود.
این البته ازشگفتی های تاریخ است که
یک فرد ساده ی دهقان ،درگوشه ای
ازقصبه ایازخراسان ،کسی که نه
عالمه بوده است ونه جهاندیده ،بتواند
یک چنین استیالیی بر ُک ّل سرگذشت
بشر پیداکند .این ،نیست مگر حاصل
جوشش وفوران یک ملت ماجرا دیده که
ازدرون یک فرد سربرمی آورد ،چون آبی
که جمع می شودوازقعر زمین به بیرون
می تراود .نظیر آن البته دیده شده است،
ولی کمیاب .چون ُهمر که شاعر دوره
گرد کوری بود ،یا شکسپیر کهبازیگر
کم نامی .این سه بیت چه ازخودفردوسی
باشد وچه از دیگری ،زبان حال است:
چنان نامداران وگردنکشان
که دادم یکایک ازایشان نشان
همه ُمرده ازروزگاردراز
شدازگفت من نامشان زنده باز
منم عیسی آن مردگان را کنون
روان شان به گیتی شده رهنمون
تمام رمزکار دربیان است وفراکشیدن
کالم تابه حدی که گرچه زبان همگان
است ،طنینی آنسوتراز مرز انسانی
داشته باشد؛ وآنگاه قهرمانها که،
هم انسان اند وهم نیستند ،با همان
خوروخواب ونیازها ،ولی وقتی به
حوزه ی کالم وارد می شوند ،گویی
اززمین کنده می شوند ،ازبُعدِ بودن به
دیگربودن تبدیل می گردند.
اگربخواهیم واردبدنه ی کاربشویم باید
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نوشته ای از محمدعلی اسالمی ندوشن

بگوییم که شاهنامه یک « دستورنامه
زندگی» است .ازاین روست که مفاهیم
آن تااین پایه درآثار بعدازخود ریشه
دوانده  .نخست آنکه سراپای کتاب
ازنبرد خوبی وبدی حکایت دارد ،وهمه
ی مسائل دیگر برگردآن می گردد.
سرگذشت انسان چیزی جز این نبرد
نیست ،وکتاب دیگری نمی شناسیم که
این اصل درآن تا این پایه عینیت یافته
باشد.
درپی این موضوع ،کتاب ،پابه پای سرشت
انسان به پیش می آید ،بی جانبداری ،بی
آرایش ،درآدمی گر ایش دوگانه ی پستی
وبلندی هردوهست .دربرابر این چگونه
زیستن ،فتح وشکست چندان معنا نمی
یابد.حتی درشرایطی می تواند شکست
ارزنده تر از فتح باشد .باهمه ی این
زیروبم ها بُرد نهایی با خوبی است .

هرچند بهایش بسیارگران پرداخته شود.
بدین جهت است که باآنکه شاهنامه
کتاب کرداراست ،ما این طیف عرفانی
رادرآن می بینیم .زندگی نه مستوجب
دل کندن است  ،ونه سزاوار دل بستن،
درصورتیمطلوبمیگرددکهگرایشهای
نجیبانه ی انسانی را اقناع کند .زیرا تنها
در این صورت به ندای عمقی زندگی
پاسخ داده می شود .درپی همین موضوع
یک رشحه ی خیامی قوی درشاهنامه
نمود می کند :بهره وری پاکیزه اززندگی،
شادی ،سرزندگی وکام گرفتن از
طبیعت ،اززیبایی وازهمهی آنچه گذران
عمرراسرشار ودلگشا می کند .اندرزهای
نهفته در کتاب نیز درتبیین همین
معناست .تأمل های شخصی فردوسی،
وهمه ی آنچه درزبان قهرمانان چاری می
گردد ،یک خط زندگی ترسیم می کند ،که

حاصل زنده ترین تجربه های بشری
است  .این اندرزها به گونه ای هستند که
همه ی آنچه بعد درادبیات پهناورفارسی
وازجمله درسعدی ،می آیند چیزی بر آنها
نمی افزایند .دیگران البته به لحن دیگر
می گویند ،ولی محتوا همان است.
اگر خرد ،محورفکری است ،برای آن
است که عنصری جامع تراز آن نمی توان
یافت .خردباعقل قدری تفاوت معنادارد،
آن یک روشنگراستواین یک بازدارنده،
اما درنهایت هردو یک هدف را تعقیب
می کنند ،وآن نهادن راه بی لغزش
دربرابراست.
بعداز خردتکرار کلمه داد رامی بینیم.
داد،درشاهنامه منحصربه مفهوم قضایی
آن نیستکه میان بی گناه وباگناه داوری
به حق بشود ،بلکه ازآن انتظارمی رود که
درهمه ی شئون ،یعنی تقسیم مواهب
جهان ،نصفت واعتدال به کار افکند.
شاهنامه وعرفان ازیک آبشخورند ،لیکن
آنچه درشاهنامه به عنوان راه ورسم
زندگی پیشنهاد می شود دسترس
پذیراست ،درحالی که توصیه های
عرفان برتراز طاقت بشری حرکت می
کند ،وبه همین جهت درعمل ودرزندگی
عمومیازمرحله ی تلطیف روح وآرامش
ادبی فراتر نمی رود.
شاهنامه طی این هزارسال یک کتاب
سیاسی باقی ماند .سیاسی به معنای
آنکه تا ایران می رفت بلغزد ،زیر بال اورا
می گرفت ،حتی حاکمان ترک به آن می
آویزند .مغوالن نه کمترازدیگران .درزمان
ایلخانان ،سرودن «شبه حماسه های»
سست ازنوع چنگیزنامه وغازان نامه
وظفرنامه وشاهرخ نامه وتاریخ منظوم
مغول شرف الدین علی یزدی ...رونق
می گیرد ،دلشان خوش است که در کنار
پهلوانانشاهنامهبنشینند.بایسنقرنواده
ی تیمور ،می دهد تا شاهنامه رابه خط
خوش بیارایند .صفویان برای پیشبرد
کارخوددر دربارعثمانی کتاب فردوسی
راشفیع قرار می دهند ،وفتح علیشاه
وقتی می خواهد دل تزارروس رابه دست
آوردکه سفیرش رادرایران کشته اند،
شاهنامه ی منقوش به پطرزبورگ روانه
می کند.
شاهنامه ودیوان حافظ ،دوکتابی بوده اند
که لحظه ای ازبالین این ملت دردکشیده
جدانمانده اند .دیوان حافظ هم .برای آنکه
او نیز یک شاهنامه کوچک است ،درآن
عشق به جای خرد نشسته ،که یک راه
ّ
حل انفرادی است ،برای آنکه ایرانی بتواند
دردوران فروافتادگی ،خودرا برسرپا نگهدارد
مدت ،قهرمان های شاهنامه
ّطی تمام این ّ

زنده تراز انسانهای زنده درصحنه ی
زندگی ایرانی حضورداشته اند.
نام آنان بربی شمارافراد بانام وگمنام،
ازترک وعرب وایرانی وتاجیک گذارده
شده است .این نامگذاری حتی تاشبه
قا ّره هندوآسیای صغیرهم پیش رفته
است .بی شاهنامه شعرفارسی این همه
آب ورنگ به خودنمی گرفت .اسدی،
فخرگرگانی ،نظامی ...به دنبال فردوسی
راه افتادند .ناصرخسرو خرد خودرا
ازاووام گرفته .سعدی ،حکمت واندرز را.
حافظ ،چنانکه گفتیم ،برگردان دیگری
راازآن عرضه کرده .خ ّیام چه؟ آیا بی
شاهنامه می توانست خ ّیام بشود؟ ده ها
شاعرمدیحه سرا ازبرکت رستم -که رزم
آوران ممدوح خودرا بااو مقایسه می کرده
اند -توانسته اند کسب صله بکنندومعاش
خودرا بگذرانند .ریزه خواران خوان
شاهنامه  -چه دوست وچه دشمن -به
شماره درنمی آیند.
البته این کتاب ،کتاب رزم است ،بااین
حال لطیف ترین زنان ادب فارسی راباید
نزد او سراغ گرفت .چون رودابهوتهمینه
ومنیژه ....ازاین بابت هم هیچ یک از بزم
سرایان نتوانسته اند بااو برابری کنند.
دراین هزارساله درزبان فارسی ،اززن
خیلی حرف زده شده است ،ولی کدام
یک مانند شاهنامه ،اورابرچنین مصطبه
ی بلندی نشانده اند؟ چندبیت سست
خنک درباره ی زن که برسرزبانها افتاده،
البته الحاقی است وازفردوسی نیست.
کسانی که بنا به عللی با مطالب کتاب او
موافق نبوده اند  ،درصدد آن برآمده اند
که اورا توجیه کنند ،که یک نمونه اش
انتساب منظومه ی « یوسف وزلیخا» به
فردوسی است .مطالب متعددی درر ّد
این ادعا نوشته شده است .مرحوم
مینوی آن را «سستوسخیف ورکیک
وخام وپست» می خواند.آخرین
مقاله ی جامع دراین باره ازاستاد محمد
امین ریاحی است(مجله هستی سال
دوم ،شماره ی زمستانی) که تمام دالئل
ردّ ،درآن گردآوری شده است.
حاصل کالم آنکه درشاهنامه تنها بایک
کتاب سروکارنداریم بلکه با یک چشمه
ی جوشان روبروئیم .آبی است که ملت
ایران طی این هزارسال ازآن نوشیده.
خودرا درآن شستشو داده ،درکنارش
نشسته وگذرعمررا تماشاکرده است.
درخت زندگی خودرا آبیاری کرده
وسیمای جوانی خویش رادرآن منعکس
دیده است .آب  ،آبادانی وروشنی است،
آبروست.

هال ریپداانی رفخ ژناد

جهان بود و غوغای هستی نبود
		
نه جام جهــان بین جمشیدرا
کسی دیده بود وکسی گفته بود
نـــه رزمی  ،نه نامی زآزادگان
نه زالی پدید و نه رودابــه ای
نه رستم به میدان نه افراسیاب
زمین مرده بود وزمان خفته بود

نشان ازبلنــدی وپستی نبود
نه یاقوت زرین خورشید را
که گیتی سراسر فروخفته بود
نه راهی به دنیــای دلدادگان
نه درکاخ کاووس سودابه ای
نه کوهی زآهن نه دریای آب
جهان اســـاطیر ناسفته بود

بناگاه ،اندام هستی تپیــد
توگویی سپهر کبودین شکافت
خروشیــــد دریای زایندگی
نسیمی بهشتی وزیدن گرفت
سکوت گرانبار درهم شکست
کزوجاناینسرزمینتازه شـــد
پی افکنــد از نظم کاخی بلند
تو ای مهر تابنده ی سـرمدی
کالم تو گنجینــه ی بخردان
ازایران ازاین مام فــرخ نژاد
به ف ّر تو ایران زمین زنده شـــد
حکیـــمانه طرحی نو انداختی
گهرهای ارزنده ی بی شـــــمار
اگر شمع سان ،جان خود سوختی

فروغی زآفاق سر برکشید
فروزنده خورشید خاور بتافت
پدیدا رشــــد گوهر زندگی
دل و جان گیتی تپیدن گرفت
به تخت سخن شهریاری نشست
بدو نام ایران پرآوازه شــــد
« که ازباد وباران نیابدگزند»
گرامی ترین گوهــر ایزدی!
شراب تو خمخانه ی جاودان
چنان گوهری چون تو دیگر نزاد
شکوه وبزرگیش پاینده شــد
جهــــانی فراز جهان ساختی
نشاندی تو بر تارک روزگار
جهــــان را توبیداری آموختی

تویی آفریننــــده ی زال وسام
یل پیلتن دست پرورد تو ست
تو او را به میــدان فرا خوانده ای
زعشق تو تهمینه بی تاب شــد
تو خود رستم زال دیرینـــه ای
سیاووش را جان تو بخشیده ای
بـــدو راد مردی تو آموختی
به مهدتو ایرانی آزاد شـــد

تویی پاس دارنده ی ننگ ونام
به مردانگی خود هماورد توست
به گاه بزرگیش بنشـــانده ای
زمهرتو سهراب ُ ،سهراب شــد
روان بخش ُسهراب و تهمینه ای
بدو فــر ّ یزدان تو بخشیده ای
چراغ کیانی تو افروختــی
ز دریای تو زندگی زاده شد

هال پیـــر دانای فـرخ نژاد
به پاخیز وعزمی دگر باره کن
توبرخیــز وعزمی بزن نام را
بــه مردانگی کارما سـازکن
«کهگرسربهسرتنبهکشتن دهیم
« دریغ است ایران که ویران شود

بلنــد افسر رادمردی وداد
غم کار ما خفتگان چاره کن
صـالیی بده رستم سام را
سرودی خروشـنده آغازکن
ازآنبهکهکشوربهدشمندهیم»
کنام پلنگان و شیران شود»
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ّطی هزارسال ،قهرمان های شاهنامه زنده تراز
انسانهای زنده ،درصحنه ی زندگی ایرانی
حضورداشته اند.

مهرانگیز اوحدی

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش

(حافظ)

غ
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م
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کمی هم ور
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ویژه شوخی های پزشک وبیمار
جراح تازه کار

مرتبونامرتب

جراح جوان وقتی ازاتاق عمل بیرون
آمد  ،رئیس بیمارستان ازاوپرسید:
امیدوارم که عمل را باموفقیت انجام
داده باشی.
جراح که تازه به آن بیمارستان آمده
بودبا تعجب گفت :چی فرمودین ؟...
عمل؟  ...مگه اونو واسه ی تشریح
اینجا نیاورده بودند؟

دکتر :نبض شما خیلی نامرتب است.
ببینم سیگار می کشید؟
بیمار :بله آقای دکتر ولی خیلی مرتب!

دکتر وظیفه شناس
شخصی که گوشهایش سنگین شده
بود به دکتر متخصص گوش مراجعه
کرد و پرسید:
مریض :آقای دکتر برای معالجه ی
گوش های من چقدر می گیرید؟
دکتر :هفت میلیون تومان.
مریض ( :درست نشنید) فرمودید
هشت میلیون تومان؟
دکتر ( :باصدای بلند) نخیر ده میلیون
تومان!

دبیرجغرافیا
دکتر :آقا کجاتون درد می کنه؟
دبیر جغرافیا :قسمت شمال شرقی
سرم.

آزادی -شماره  ۱۱۵صفحه40

درتیمارستان

دکتر :ببینم شما هنوز هم با سایه ات
کاراته بازی می کنی؟
دیوانه :نه آقای دکتر ...اون کار
دیونگی بود ،حاال با سایه ام جودو کار
می کنم .

توقعاتخانم

اگر کام ً
ال معالجه بشه دیگه به خونه
بر نمی گرده.

شوهر :آقای دکتر ،من همه کار واسه دستوردکتر

دلخوشی زنم انجام میدم  .اما او دلش
میخواد هرکاری که شوهر قبلیش
میکرده من هم بکنم .
دکترروانشناس :خوب چه اشکالی
داره  ،چرا این کاررو نمی کنین؟
شوهر :نمی تونم آقای دکتر ،آخه
شوهر اولش خودشو کشته !

معالجه

دکتر :آیا به دستورمن عمل
کردیدودیشب پنجره اتاق را
بازگذاشتید؟
بیمار :بله آقای دکتر.
دکتر :پس دیگه تنگی نفس نداری
بیمار :نه خیر آقای دکتر ،تنگی نفسم
را هنوز دارم اما کت وشلوار دیگه
ندارم .

عبداهلل براثر نامالیمات زندگی اشتها

بُکسل
خانمی به دکتر روانپزشک تلفن کرد
وگفت:
 آقای دکتر شوهرم دیوانه شده،خیال میکنه ماشین شده ،هی میگه
کاربوراتورم کثیف شده  ،چرخم
پنچره  ،پالتینم باید عوض بشه.
دکتر :لطف ًا فورا ً بیارینش پیش من .
خانم  :آقای دکتر خواستم همین
کار رو بکنم  ،اما متأسفانه هرچی
استارتشو میزنم روشن نمیشه ،باید
یکی بیاد بُکسلش کنیم .

به بیماری عصبی
خانوادگی
راضی
دچارشدوقمرخانم زنش
شد که او دریک آسایشگاه بیماری
های عصبی به استراحت ومعالجه
بپردازد .تازه پانزده روز از بستری
شدن عبداهلل گذشته بود که قمرخانم
رفت به دفتر آسایشگاه که اورا بیرون
بیاورد.

درمطب دکتر

بیمار :آقای دکتر فکر می کنم سیاه
سرفه گرفته ام.
دکتر :پس لطف ًا اینجا سرفه نکنید
چون دیوارهارا تازه سفید کرده ایم!

عدسی
چشم پزشک :آقا عدسی چشم شما
خراب شده
بیمار :عیب نداره آقای دکتر .میگم
توخونه مون عدسی تازه بپزن می
ریزم توش !

مفلسی درب ِر طبیبی رفت
دردخود شرح داد آهسته
گفت :من بسکه اشتها دارم
شکمم گر سته است ،پیوسته
لیک  ،بهر غذاخریدن نیست
هیچ پولی به جیب این خسته
مرحمت کرده یک دوا بدهید
تا شود اشتهای من بسته
« ابوالقاسم حالت»

رئیس آسایشگاه :خانم  ،حاال خیلی
زوده  ،برای معالجه شوهرتون حداقل
پونزه روز دیگر باید بستری باشه
وایبنجابمونه.
قمرخانم  :می دونم آقای دکتر ،ولی

غذای مرتاض
مرتاض  :دکتر جون  ،دلم درد می کنه.
دکتر :ناهار چی خوردی؟
مرتاض :دوتا بادام با یه دونه فندق.
دکتر :دهه ...چه خبرته ؟ مگه گاوی

دندانپزشک :چرا ریشه های دندان
شما اینقدربزرگه؟
بیمار :چون من زیاد آب می خورم.

معاینه

دکتر حسابی
طبیبی از مریض که مر ِد فقیری بود
نه تنها پول ویزیت نگرفت  ،بلکه
صدتومان هم به او کمک نقدی
کرد .چندروز بعد دکتر آن شخص
فقیر را در خیابان دید وازاوپرسید:
دکتر :انشااهلل که اون کمک ناقابل
براتون مؤثر بوده ؟
مریض :البته آقای دکتر ...خدا
عوضتون بده بااون پول رفتم پیش
یک دکتر حسابی.

معالجه دکتر روانشناس
خانمی دست دختر ده ساله اش را
گرفت واورا پیش دکترروانشناس
برد.
خانم  :آقای دکتر ،دستم به دامنت،
دخترم به مرض روانی عجیبی مبتال
شده .هرجا که میره اشیاء ارزون
قیمت اونجارو می دزده.
دکتر دستورات مفصلی برای
معالجه دادوقرار گذاشت سه هفته
بعد مجددا ُ برگردند.
درمورد مقرر وقتی مادرودختر
پیش روانشناس رفتند...
دکتر :خوب  ،ناراحتی دخترتان
برطرف شده؟
مادر :بله آقای دکتر .ولی حاال
دیگه اشیاء گرانقیمت را می دزده.

مردی که از دردگلو رنج می برد
پیش پزشک رفت .دکتر همچنانکه
مشغول مطالعه کاغذی بود ،
سربلند کرد وگفت :زودبروید پشت
آن پاراوان ولخت شوید.
بیمار :ولی آقای دکتر ،من فقط
گلویم درد می کند.
دراین موقع صدای مرد دیگری از
پشت پاراوان شنیده شد که می
گفت :پس من چی بگم که فقط
قبض تلفن آقای دکتررا آورده
بودم؟

لکنت زبان
دکتر :ببینم ،شما همیشه لکنت
زبان دارید؟
بیمار :ن ن نه  ...ف ف فقط وقتی ک
که ح ح حرف می می زنم .

دندان کرسی
دندانپزشک  :دندان کرسی شما
صدمه دیده .اجازه می دهید
درستش کنم ؟
بیمار :نه دکترجون  ،حاال الزمش
ندارم .بذار واسه ی اوایل زمستون!

بیل و آتش
دکتر :اینطور که شما میگید زن
شمابراثر آتش سوزی مجروح شده،
پس چرا استخوانهاش شکسته؟
شوهر :چون وقتی زن من آتش
گرفت ،برای خاموش کردنش چیزی
جز بیل دم دستم نبود .آتیش را
بابیل خاموش کردم.

توصیه ی پزشک
بیمار :آقای دکتر وقتی صبح بیدار
میشم تا یک ربع ساعت سرم گیج
میره ودلم بهم می خوره بعد خوب
میشم  .چیکارباید بکنم ؟
دکتر :خوب این که کاری نداره
جانم  .صبح ها یک ربع دیرتر
ازخواب بیدارشو.

ُگر گرفتگی
زنی یائسه برای ُگرگرفتگی به پزشک
مراجعه کرد .دکتر اورا معاینه کرد
وگفت:
 برایت هورمون مردانه تستوسترونبه مقدارکم نوشتم چون در تسکین
عوارض یائسگی خیلی مؤثراست.
چند هفته بعد زن تلفن کرد به
دکتر که داروئی راکه بمن تجویز
کردید باعث رشد کمی مو دربدنم
شده است .دکتر گفت :مهم نیست،
درکجای بدن شما مورشد کرده؟ زن
گفت :روی بیضه هام .

دندان درد
بیماری که دندان درد شدیدی
داشت روی صندلی مخصوص
نشست ومنتظر شد که جراح بیاد و
بی هوشش کند ودندانش را بکشد.
دکتر با دم ودستگاه واردشد .اما بیمار
دست کرد به جیب وکیف پولش را
درآورد واسکناس هارا شمرد.
جراح :آقا حاال احتیاج نیست پول
بدین باشه بعداز عمل.
بیمار :حاال نمی خواستم پول بدم.
می خوام پولهامو بشمرم که موقع بی
هوشی کم وکسر نیارم.

وقت عیادت
مرض ارثی
دکتر  :فکر می کنم بیماری شما

ساعت نه شب بود که مردی
هراسان ولنگان لنگان ،زنگ
آپارتمان دکتری را به صدا درآورد
بعداز دقیقه ای دربازشد ودکتر
شخص ًا با پیژامه ظاهرشد.

بی حالی
اشرف خانم ،رفت دکتر خانوادگی
وبعدازکمی من ومن کردن گفت:
اشرف خانم :آقای دکتر ،چطوری بگم،
راستش اینه که شوهرمن دیگه اون
آدم سابق نیست .مث اینکه خسته
وکوفته اس  .حال درست وحسابی
نداره .منظور منو که می فهمید؟
دکتر :آره اشرف خانم ،البته
شوهرشما دیگه خیلی جوون نیست
 .از کی تا حاال حس کردین که بی
حاله؟
اشرف خانم :از پریشب تا حاال!!

فراموشی
بیمار :آقای دکتر من فراموشی گرفته
ام
دکتر :چندوقته این بیماری رو دارین؟
بیمار :کدوم بیماری؟

سه قلو
دکتر پس از سونوگرافی به خانم میگه
شما سه قلو میزاین .هنگام زایمان
بچه اول را می کشه بیرون میزنه
پشتش ومیده به پرستار .بچه دوم
را می کشه بیرون میزنه پشتش ،
میده پرستار .ازبچه سوم خبری نیس
 .دکتر میگه حتما سونوگرافی اشتباه
کرده.تا دکتر میره بچه سومی سرشو
میاره بیرون ومیگه  :اون آقاهه که
بچه را میزنه رفت؟!
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پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

که اینقدر می خوری؟

بازهم دندان

ارثی باشد.
بیمار :نه  .غیر ممکنه آقای دکتر.
دکتر :ازکجا میگین؟
بیمار :چون که پدرمن از فرط
پرخوری ُمرد .من دارم از زور
گشنگی میمیرم.

دکتر :چه فرمایشی دارین آقا؟ مگه
نمیدونین که وقت عیادت من از  ۵تا
غ بعدازظهره؟
مریض :چرا دکتر ،من می دونستم.
ولی اون سگی که پای منو گاز گرفت
نمی دونست .

قسمت نوزدهم

۳۴
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به خانه که رسیدند  ،بلقیطی گفت :
 من این خانه دورافتاده را انتخابکردم زیرا مردم فکر می کنند مارگیر
خودش یک ماربزرگ است .
به راهروی نسبت ًا بزرگی وارد شدند
که انتهای آن به اتاق قفل شده ای
ختم می شدودردوطرف آن دو اتاق
دربسته بود .بلقیطی به اتاق روبروی
ورودی اشاره کرد وگفت :
 دراین اتاق وسایل کارم را می گذارم؛ زنده ها و بقیه چیزها .از هیچ چیز
نترس  .درشان محکم قفل شده .به تو
اطمینان می دهم مارها برای معاشرت
از بسیاری آدوها بهترند؛ مثل همانها
که تو ازشان فرارکردی .
بادهان پیرش ادای خنده درآورد
وگفت:
 مردم از مار می ترسند  ،حتیباجگیران هم از مار می ترسند.اما
من روزی ام را مدیون آنها هستم  .به
برکت آنها این خانه را ساختم .
به اتاق دست راست اشاره کرد وگفت:
 اینجا دو دخترم می خوابند .مدتهاپیش مادرشان مرد و سر پیری مرا
تنها گذاشت  .حاالهم برای ازدواج
مجدد دیرشده (.سپس به دست
چپ اشاره کرد) اینهم اتاق خواب من
وتست .
صدای دختر قدکوتاه ازپلکان راه
پشت بام آمد که می گفت :
 شفیقه  ،بیا برای شستشو به منکمک کن  .مثل سنگ بیکار ننشین .
بلقیطی دادزد:
 سیده ! صدایت مارهارا بیدار میکند .توهم شفیقه مثل سنگآنجا
منشین .
اسمش شفیقه است؟! چه دختر
بانمکی ! سرسنگینی اش مهم نیست
 .درچشمان سیاهش رضایت خاطری
نهفته است.که می تواند باو بگوید

من این مهمان نوازی خطرناک را فقط
بخاطر آن چشمان سیاه پذیرفته ام؟
بلقیطی د ِر دست چپ را برای جبل
باز کرد وخودش پشت سراو وارد
شدودررا بست  .مرد بازوی جبل را
گرفت و به طرف نیمکتی درسمت
راست اتاق کوچک راهنمایی کرد
و باهم نشستند .جبل اتاق راورانداز
کرد .رختخوابی را درآن طرف دید
که با رواندازی قهوه ای پوشیده
شده بود.کف اتاق بین رختخواب و
نیمکت روی حصیری منقش سینی
مسینی پُر لک وپیس ورنگ ورو
رفته گذاشته شده بود .وسط سینی
منقلی با هرمی از خاکستر قرار داشت
وکنارش قلیانی  ،سیخ  ،انبر ،وتوتوتن
معسصل دیده می شد .از تنها پنجره
ی باز فقط می توانست صحرا  ،آسمان
صاف و در مسافتی دور دیوار مقطم
را ببیند .در خالل این سکوت مرگبار
سروصدای چوپانان بلند شد و بادی
مالیم همراه با گرمای خورشید
وزیدن گرفت  .بلقیطی اورا ورانداز
کردومتوجه ناآرامی او شد وخواست
برای سرگرم کردن او سرصحبت را باز
کند .ناگهان از باالی پشت بام صدای
پاهایی شنیده شدوقلب جبل تپیدن
گرفت  .با تصور گامهای دختر  ،قلبش
ماالمال از عشق وامید شد واحساس
کرد دراین خانه  -حتی اگر مارها
آزاد شوند  -خوشبخت خواهد شد.
به خودش می گفت « :این مد ممکن
است مرا بکشدودر صحرا دفن کند
همچنانکه من قدری را دفن کردم .
ودختر هرگز نفهمد که من قربانی او
شدم ».
صدای بلقیطی اورا به خود آورد:
 آیا کاری بلدی؟جبل درحالیکه آخرین سکه های
جیبش را به یاد می آورد  ،جواب داد:
 دنبال کاری هستم .هرکاری. شاید به این زودی نیاز نداشته باشیکه کاری بکنی؟
ازاین سئوال اندکی ناراحت شد
وگفت:
 -بهتراست هرچه زودتر دنبال کاری

بچه اهی کوهچ ما

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

باشم .
 تواندام ورزیده ای داری. من ازخشونت بیزارم.بلقیطی خندیدوگفت :
 کارت درکوچه چه بود؟جبل پس ازکمی تردید گفت:
 اداره ی اوقاف را به عهده داشتم . چه بدشد! چطور همچو کارخوبی راازدست دادی؟
 تقدیر!چشمت دنبال یکی از خانمها بود؟ پناه برخدا ،شیخ! توخیلی توداروبااحتیاطی .اما بزودیبامن اُنس می گیری وهمه ی اسرارت
رابرمال خواهی کرد.
 انشااهلل. پول نقد داری؟جبل هول کرد اما ترسش رابروز نداد
وبا ساده لوحی گفت :
 کمی دارم  .باید کاری پیدا کنم . تومثل شیطان تیز هوشی .آیا میدانی تو مارگیر خوبی می شوی ؟ شاید
بتوانیم باهم کار کنیم  .تعجب نکن .
من پیرشده ام واحتیاج به وردستی
دارم .
پیشنهاد اورا جدی نگرفت  .اما
احساساتش ازوابستگی به بلقیطی
عمیق ًا برانگیخته شد .خواست چیزی
بگوید ،اما بلقیطی پیشدستی کرد
وگفت:
 وقت داریم دراین باره صحبت کنیم .اما حاال...
وبرخاست وروی منقل خم شد و آن رابلند
کرد وبیرون رفت که آن را روشن کند.
***
بعدازظهر هردو بیرون رفتند؛ بلقیطی
برای پرسه زدن وجبل برای گشت
وگذار وخرید دربازارو جبل هنگام
شب به صحرابرگشت وبه طرف خانه
ی دورافتاده باراهنمایی پنجره ی
روشن راه افتاد .به خانه که نزدیک شد
صداهایی عصبانی شنید ونتوانست
ازگوش ایستادن خودداری کند .می
شنید که سیده می گفت :
 پدر همچنانکه گفتی اگر حقیقتداشته باشد او جنایتی مرتکب شده

وجرأت رویارویی باباجگیران را ندارد.
شفیقه گفت :
 بنظر مجرم نمی آید.بلقیطی بالحنی کام ً
ال ریشخند آمیز
گفت :
 دخترافعی این را از کجا فهمیدی ؟سیده پرسید:
 چرا کار پردرآمدش را رها کرده ؟شفیقه گفت :
 تعتجبی ندارد کسی از کوچه ای باآن همه آدمهای مشهور  ،فرار کند.
سیده به مسخره گفت ؛
 از کی تا حاال علم غیب پیدا کردی ؟بلقیطی آهی کشیدوگفت :
 حشرونشر با مار باعث شده پدردومار هم باشم .
 پدر می خواهی او اینجا زندگیکند؟ بدون اینکه چیزی درباره ی او
بدانی .
 چیزهایی درباره ی او می دانم .بعدا ً همه چیز را خواهم فهمید .من
دو چشم دارم که در موقع نیاز به
آنها اعتماد می کنم  .من تحت تأثیر
شهامتش ازاو دعوت کردم واز تصمیم
خودم بر نمی گردم .
اگر وضعیت غیرازاین بود  ،بیدرنگ
آنجارا ترک می کرد .مگر نه اینکه
آن خانه ی پرنعمت را بدون تردید
رها کرده بود؟ اما اذعان داشت که
نیرویی اورا به این خانه می کشاند.
دلش از شنیدن صدای ُسکر آوری که
از او دفاع می کرد به شوق آمده بود.
آوای تسلی بخشی که وحشت شب
وصحرارا دور می کرد ،هالل ماه شناور
برفراز کوه لبخند می زد .مانند کسی
که از تاریکی خبر خوشی بیاورد  .در
تاریکی منتظر شد  ،سپس سرفه ای
کرد وبطرف دررفت  .درزد .دربازشد
وصورت بلقیطی پرسشگرانه نگاهی
به بسته کرد وجبل گفت :
 خرما ،پنیر ،حلوای کنجد ،سنبوسهی گرم.
بلقیطی لبخند زد و به قلیان وبسته
اشاره کردوگفت:
چه شب خوشی بااین وآن خواهدگذشت !
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خواب تا سپیده دم به سراغ جبل نیامد.
ترس اورا زجر می داد .شبح ترس در
خیال هراسناکش مانند حشرات دربین
برگهای یاسمین روی علفهای خشک ،
جوالن می داد .سایه ی این خانه ی نا آشنا
اورا دچار اوهام کرده بود .درتاریکی به
خودش می گفت «:توغریبی هستی در
خانه ی ماران  .طرد شده بسبب جنایت
و قلبت از عشق می تپد ».اگراورا تنها
می گذاشتند چیزی جز صلح و آرامش
نمی خواست  .او از مار نمی ترسید
آنقدر که از خیانت مردی که ُخروپُفش
دربستر بلند بود .چطور می توانست
بفهمد ُخروپُفش واقعی است؟ او دیگر
به صداقت هیچکس اطمینان نداشت،
حتی به دعبس که زندگی اش را به او
مدیون بودوباحماقت رازرا فاش خواهد
کرد .درنتیجه زقلط به خشم خواهد آمد،
مادرشخواهدگریستوسرتاسرکوچه ی
بخت برگشته درآتش خواهد سوخت .
عشقی اورا به خانه ای کشانده بود وهم
اتاقی ورفیق رام کننده ی مارها شده
بود .آیا به اندازه کافی خواهد زیست که
مکنونات قلبی اش رابازگو کند .به این
ترتیب بعداز رنج فراوان از ترس  ،خواب
تاسپیده دم به چشم او راه نیافت .
وقتی روشنایی صبح از پنجره تابید
پلکهای سنگینش راباز کرد .بلقیطی
رادید که دربسترش قوز کرده نشسته
وزیر لحاف بادستهای استخوانی اش
ساقهای پاهایش را می مالد .علیرغم
سرگیجه ی ناشی از کم خوابی لبخند زد.
لعنت به اوهامی که در تاریکی درسرش
النه کرده بودودرروشنایی مانند خفاش
پراکنده شدند .آیا این اوهام مربوط به
سوء ظن وبی اعتمادی قاتل به خودش
است ؟ بلی خانواده ی اصیل ما ازهمان

آزادی -شماره  ۱۱۵صفحه43

			
نجیب محفوظ

سپس باگرمی به شانه ی جبل زد
وپرسید:
 مگر نه پسرواقف؟قلب جبل برخالف میلش درهم فشرد؛
تصویر خانم که اورا به فرزندی پذیرفته
بود  ،ترنم باغ ،بوته های یاسمین،
گنجشکها ،آب جاری ،امنیت و آرامش،
رؤیاهای تسلی بخش ،دنیای زیبای
بربادرفته واین زندگی تقریب ًا بدون آینده،
یکی پس از دیگری از مخیله اش گذشت .
لکن موجی شادی آور خاطرات یأس
آوررا ازذهنش زدود وبایادآوری دختری
مهربان وپاک ونیروی سحرآمیزی که
اورا به محل النه ی مار کشانده بود ،
احساس امنیت کرد ،پس با شوروشوقی
غیرقابل انتظار مانند جرقه ی شعله ی
چراغ براثر تندباد گفت:
 چه زندگی خوش آیندی در جوارتو،عمو!

آغاز  ،قتل درخونشان است .صدای
خمیازه ی بلند بلقیطی را شنید وسپس
با سرفه های خشک طوالنی سینه اش
مانند حرکت موج دار مار افسون شده ،
باال وپائین می رفت  ،بحدی که جبل
فکر کرد چشمانش ازحدقه بیرون می
زند .طغیان سرفه اش که تمام شد ،آهی
عمیق کشید  .پس جبل گفت:
 صبح بخیر.وروی نیمکت نشست  .بلقیطی بسوی
او برگشت ،صورتش هنوز براثر سرفه
سرخ بود وگفت:
صبح بخیر آقاجبل که دیشب کمخوابید.
 صورتم تغییر کرده؟ نه ،متوجه شدم درتاریکی غلت میزدی وسرت را باترس به طرف من بر می
گرداندی.
ای مار! لیکن ماری بی زهر؛ قسم به آن
دوچشم سیاه!
 حقیقت این است که جای خوابم عوضشده بود.
بلقیطی خندید وگفت:
 تو فقط به یک دلیل نتوانستی بخوابیوآن بخاطر ترس ازمن بود .به خودت
می گفتی او مرا می کشدوپولم را بر می
داردوسپس درصحرا دفنم می کند،
همان کاری که من با کشته ام کردم.
 تو.... بشنو جبل ،ترس وحشتناکترین چیزاست .مار حمله نمی کند مگر به ترس!
 توچیزی را می خوانی که در سینه یکسی نیست .
 ای مسئول سابق اوقاف ،خودت میدانی که من از حق تجاوز نمی کنم!
صدایی از داخل خانه آمد که می
گفت«:سیده بیا اینجا»  .روانش بطور غیر
منتظره شادشد .کبوتری جلد درالنه ی
ماران که جبل را بیگناه می دانست واورا
به سایه ی درخت آرزو رهنمون شد.
بلقیطی انگار بخواهد صدازده شدن
شفیقه را توجیه کند ،گفت:

 فعالیت در خانه ی ما ازصبح زود شروعمی شود .دختران بیرون می روند وباآب
وباقال بر می گردندکه به پدر پیرشان
خوراک بدهند وسپس اورا باکیسه ای از
مار بیرون می فرستند برای کسب روزی
خودم وآن دو.
قلبش آرام گرفت .خودش را عضوی
ازاین خانواده احساس کرد .تصمیم
گرفت اسرارسینه اش رافاش کندوبی
مقاومت تسلیم شود:
 آقا من می خواهم حقیقت را درباره یسرگذشت خودم برایت بگویم.
بلقیطیلبخندزد،هنوزمشغولمشتومال
دادن ساق پاهایش بود ،جبل ادامه داد:
 همانطور که گفتی من قاتلم  .اماسرگذشتی دارم .
وتمام ماجرارا بازگو کرد .وقتی داستانش
تمام شد ،بلقیطی گفت :
 چه قوم ستمکاری ! اما تو مرد باشهامتومحترمی هستی  .کمتر ازاین درباره ی
تو فکر نمی کنم .
سپس سرجایش باافتخار جابجاشد
وگفت:
 حال تو شایستگی آن را داری که منهم بی پرده راستی را با راستی مبادله
کنم  .باید بدانی که دراصل من به کوچه
جبالوی نسبت دارم .
 تو؟! بله ،خیلی جوان بودم که بخاطرمزاحمتهای باجگیران فرارکردم .
جبلکههنوز ازتعجبدرنیامدهبود،گفت:
 آنان باعث دردورنج کوچه ی ماهستند.
 بله ،اما ما کوچه امان راعلیرغمباجگیران فراموش نکرده ایم  .برای
همین وقتی از اصلت باخبرشدم ازتو
خوشم آمد.
 ازکدام محله هستی؟ مثل تو ازمحله ی آل حمدان. عجب! ازهیچ چیز دراین دنیا تعجب نکن .امااین داستان دورودرازی دارد .هیچکس

غیر از تمرحنه مرابه خاطر نمی آورد.
اوبامن ارتباط خانوادگی دارد.
 این زن شجاع را می شناسم .اما کدامیک ازباجگیران باعث آزارتو بود؟ زقلط؟
 درآن وقت او باجگیر محله ی کوچکیبود.
 همچنانکه گفتم آنان باعث بدبختیکوچه ی ما هستند.
 من به گذشته وآنچه درآن بود ،تف میاندازم .
سپس با حرارت گفت :
 ازاین ساعت ببعد به آینده ات فکر کن .یکبار دیگر بتو می گویم تو مارگیرماهری
می شوی.ناحیه ی خوبی در جنوب
اینجاست دورازکوچه ی ما .درحال حاضر
باجگیران کوچه ی شما ونوچه هایشان
به آنجا رفت وآمدندارند.
طبیعت ًا جبل در حال حاضر چیزی از هنر
افسون کردن مار نمی دانست ،اما آن
رابرای پیوستن به این خانواده پذیرفت.
پس بالحنی که نشان دهد چقدر ازآن
خشنود است پرسید:
 آیا واقع ًا فکر می کنی دراین کار موفقمی شوم ؟
مرد باسرعت یک بند باز ازجایش
پریدوباقدکوتاهش روبروی او ایستاد .
موهای سفید پرپشت سینه اش از یخه ی
باز پیراهنش پیدابود .گفت:
 پس موافقی؟ هیچوقت نظرمن دراینباره اشتباه نمی کند.دستش را درازکرد
وهردو دست دادند .سپس گفت:
 راستش رابگویم ،من ترا ازمارهایمبیشتر دوست دارم.
جبل مانند یک کودک زیر خنده زد
ودست مردرا رها نکردتاازرفتنش
جلوگیری کند .بلقیطی با ناباوری ایستاد.
سپس جبل خودش را نتوانست نگهدارد
واز دهانش پرید:
 آقا  ،جبل طلب خویشاوندی با ترادارد.بلقیطی با چشمان سرخ شده اش
لبخندزدوپرسید:
 جداً؟! بله ،به خدای آسمانها سوگند!بلقیطی خنده کوتاهی کردوگفت: من ازخودم می پرسیدم توکیسرصحبت را باز می کنی! بله جبل ،من
احمق نیستم  ..اما تو مردی هستی که
می توانم دخترم را با اطمینان بتو بدهم.
سیده مانند مادرمرحومش دختر خوبی
است !
لبخند شادی ازلبهای جبل مانند گلی
پژمرده محوشد .ترسید رؤیایش درست
وقتی که نزدیک بود به واقعیت بپیوندد،
بربادرودوزیر لب گفت:
 اما....بلقیطی قهقه زد وگفت:
 لکن توشیفته را می خواهی! دوستمن ،این رابدان،
بقیه درصفحه ۴۸
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ادامه ازشماره قبل:
«کریستین سن» مستشرق دانمارکی
درباره ی باربد می گوید وی دارای
« هفت خسروانی» و«سی لحن» و «
سیصدو شصت دستان» بوده است
واضافه می نماید که بعضی از نواها
درمدح پادشاه ودرباره ی گنجهای
اوبوده است  .مثل « :خسروانی » « ،باغ
شهریار» « ،باغ شیرین» « ،اورنگی»،
« شبدیز» « ،هفت گنج» « ،تخت
اردشیر»  ...بعضی ازاین الحان درمورد
کارهای پهلوانان قدیم بوده است مثل:
«آیین جمشیدی» « ،کین ایرج»،
« نوروز کیقباد» « ،کین سیاوش»،
وبعضی از الحان نیز در وصف بهارو
زیبایی طبیعت وعیش وخوشی بوده
است مثل « :نوبهاری» « ،نوروزبزرگ»،
« ساز نوروز» « ،سبزدرسبز» « ،گل
نوش» « ،سروسهی» ،وچندین لحن
دیگر که مضامین مذهبی داشته است
 .مثل «:یزدان آفرید» ،و برخی جنبه
ی تاریخی داشته مثل « گنج بادآورد»،
که دروصف گنجینه کشتی رومی است
که «شهربراز» سردارایرانی آن را از
کرانه های کشور مصر بدست آورده
است  .بعضی دیگر ازاین الحان برای
سوگواری ساخته شده است نمونه ی
آن آهنگی است بنام شبدیز که در
رثای مرگ شبدیز اسب سیاهرنگ
خسروپرویز است .بعضی ازگوشه
ها ونغماتی را که در حال حاضر

دردستگاههای موسیقی ایران نام
برده می شود باقیمانده همان اسامی
قدیمی است که در دربارساسانیان
رواج داشته است مثل «:زیرافکند»،
نوروزبزرگ» « ،بسته
«نهفت»،
نگار» ،و ...ازروایات مورخین ووقایع
نگاران ایرانی وخارجی چنین بر می
آید که باربد نخستین پدید آورنده
الحان موسیقی بوده است  .باتوجه
به این موضوع که این الحان قبل از
باربد وجود داشته است ولی باربد
اولین موسیقیدانی است که این
الحان را بصورت رسمی به منصه ی
ظهور رساند واورابایستی بزرگترین
موسیقیدان عصر ساسانی شمرد.
هنوز آثاری از ساخته های باربد
درسرزمین های اسالمی با همان
نامهای قدیمی وجوددارد .درخصوص
مرگ «باربد» روایات متفاوتی آمده
است  .از آن جمله نوشته اند :یوسف
مِغنی که معلم باربد بود ازروی حسد
اورا به قال رساند و در جای دیگر آمده
است که « سرکیس» برای رقابت اورا
مسموم کرد .محمدتقی بهار « ملک
الشعرا» قصیده ی بزرگی دروصف
باربد سروده است که تمام سی لحن
اورا شامل می شود .آن قصیده بااین
ابیات شروع می شود:
شنیدم باربد دربزم خسرو
به هرنوبت سرودی نغمه ای نو

سرودی نغمه با چنگ دالویز
وزآن خوش داشتی اوقات پرویز
شمار جمله الحانی که پیوست
بُدی در سال شمسی سیصدوشصت
فزون زین پنج گه بودی زدنبال
که خوانندی به جشن آخرسال ....الخ
که یک به یک سی لحن اورا دراین
قصیده آورده است .
***
یکی دیگر از موسیقیدانان دوره ی
ساسانیان نکیسا است .وی چنگ نواز
معروفی بوده است  .نظامی دروصف او
می سراید:
نکیسا نام مردی بود چنگی
ندیم خاص خسرو بیدرنگی
چنان می ساخت او الحان موزون
که زهره چرخ می زد گِرد گردون...
نکیسارا برخی یونانی وبرخی ایرانی
دانسته اند.
ازدیگر موسیقیدانان دوره ی ساسانی
بایستی از « سرکش» « ،بامشاد»،

نقش گروهی
از چنک نوازان
دوره ی
ساسانی
درایوان طاق
بستان در غرب
ایران
«رامتین» ،و «آزاد وار چنگی» نام برد.
در کتابی بنام « تمدن ساسانی»
نوشته ی « علی سامی» اسامی
 ۱۴۸لحن آورده شده است که برای
جلوگیری از تطویل کالم ازذکر آنها
خودداری می کنیم .

آالت وادوات موسیقی
دردوره ی ساسانی
از کتابهای تاریخی ،اشعار ومضمون
حکایت ها وافسانه ها و نقوشی کنده
کاری شده برروی ظرفهای سیمین و

اسالم تلفیقی است از موسیقی ساسانیان
با نواهای جدید دوره ی بعداز اسالم .
پس از انقراض سلسله ی چهارصد ساله
ی ساسانی علل بسیار سبب دگرگونی
درشکل وحالت وازبین رفتن بسیاری
ازالحان و نغمه های ساخته وپرداخته
موسیقیدانان بزرگ ایران قبل از اسالم
شده است که مهمتراز همه نبودن خط
موسیقی استو نیزدرطول زمان نابودی
کتب و کتابخانه های ایران بدست
مسلمانان که گنجینه ای از هنرهای
چهارصدساله ساسانیان را دربر داشته
است ...
ادامه دارد

افقی -۱ :طفیلی و مفتخور-بندر وشهری در چین  -۲توده بزرگ خاک
یاشن -سریر ُمزین وفاخر -یکی ازدوجنس  -۳عددی اصلی است  -گروه
 دهی از بخش الیگودرز شهرستان بروجرد -منقارمرغ -۴زرد انگلیسی پسندیده  -تلمبه خارجی  -نوعی یقه  -۵نیمی ازیک بازی  -زیردست-مظهرتاریکی -۶تک وتنها -کتاب فیزیک وشیمی که سه مؤلف داشت
بنامهای رضاقلی زاده ،نوروزی ورهنماودرسالهای دور تدریس می شد -اثری
از ویلیام شکسپیر -۷ماده ای تیره رنگ بابو ومزه مخصوص که دراثر حرارت
دادن تدریجی بدست میاید -درختی خارداردارای گلهای سفیدوخوشه ای
 -۸حرفی دردستورزبان فارسی -زن عرب -۹ازتوابع کاشان -یونانی اهل
سیراکیوز ودوست دیوسینوس پادشاه سیراکیوز درچهارقرن قبل از میالد
که شمشیرش معروفست  -۱۰گلی بهاری -خرمای تازه -امنیت دادن -۱۱
مادر تازی -الاله االهلل گفتن  -عالمت نفی درعربی -۱۲جانب -شهری
درمازندران -مصیبت وعزا-عیب-۱۳دست ترکها -طایفه از جنس کناس
 گیاهی صحرایی شبیه اسفناج که پخته آن خورده میشود -خرس عربی-۱۴میوه خوب -مجموعه ای تلویزیونی باشرکت دیوید جانسون حدود پنجاه
سال قبل -۱۵رودی در آذربایجان که از کوههای مرزی سرچشمه می
گیردوبدریاچه ارومیه میریزد -نیست ونابود .
عمودی  - :نام دیگر اقیانوس کبیر-تنگه ای میان اسپانیا ومراکش که
دریای مدیترانه واقیانوس اطلس رابهم متصل می کند -۲.پهلوان  -پیشوای
مذهبی فرانسه که موجب تشکیل فرقه مذهبی جدیدی بنام کالونیست
گردید -نقش بیگانه -۳لخت وعریان -نویسنده وفیلسوف مشهور
فرانسوی -هرجنس لطیف ونازک که از پشت آن اشیاء دیگر نمایان
باشد -زشت وناپسند -۴حرف هزار-شهری درآلمان -جزیره ای در خلیج
فارس -یک دوم گره که مقیاس طول است  -۵مهره ای درشطرنج -رفیق
موافق -جنس مذکر -۶سنگی گرانبها -شیرخوراکی -مساوی شدن-۷
انواع میوه ها وسبزی های خوردنی -ارمغان -۸محل اتصال دو استخوان
دربدن -ظرفی دسته دار مخصوص آب که دیرزمانی است ماست نیز با
آن عرضه می شود -۹بزرگترین شاعر دراماتیک انگلستان -رسوا وبی
آبرو -۱۰شیطان -شیر اعراب -از حبوبات که انواع مختلف دارد-۱۱
گونه  -درجایی ماندن وبسربردن -مزه دهان جمع کن -۱۲فرصت
وموقع مناسب -زمستان -نوعی پارچه -قریه ای از توابع شمیران در
تپه های هزاردره -۱۳مرغ آمریکایی -هرچیز دورنگ خصسوصا سیاه
وسفید -آلت تیراندازی درقدیم -سعی وکوشش  -۱۴خوردن این نوع
شیرینی راحت تراست  -شب های تازی -قامت  -۱۵شهروبندر ژاپن در
جزیره هن شو -سنگی مقاوم دربرابر حوادث روزگار.
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ربزگ یده اهیی از
ی م سی
ق
اتر خ و ی اریان

جدول کلمات متقاط
جهانگیرپارساخوع
طرح از :زنده یاد

حل درشماره آینده

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

افقی-۱ :دانستنیها -تارک-۲ا-انی-انتاریو-چ -۳نهنگ-م-دا-ات-کا-۴ورا-
بی-اشترن-ت-روا-۶یاسا-دار-نارنج-۷منبت-ر-روباه-
ناو-قلب-تره-۵
هد-۸ی-ا-اهر-حرب-ط-و -۹نت-ازادی-ن-بیتل-۱۰امارت-هان-سورا-۱۱
ریز-ب-الهور-رج -۱۲نیا-توپ-سمر-سیر-۱۳ین -قم -اس -ر-شوخی
-۱۴س -تاروپود -کاپ -م -۱۵مولد-نازپرورده.

کلبه کتاب

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

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

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

فلزی  ،سنگ نبشته های عصر ساسانی
ودیگر اشیاء بجامانده ازآن دوره بر می
آید که در عهد ساسانیان سازهایی چون
« چنگ»  « ،بربط» « ،نای»« ،شیپور»،
«سرنا»« ،سنتور»« ،نی» « ،سیاه نی»،
وانواع سازهای ضربی مثل  «:نقاره»،
« تنبک» ،متداول بوده است .ازانواع
سازهای ذکر شده  ،معروف ترین آنها
«بربط» بوده است که همان«عود»
است .سازی است زهی که چون کاسه
آن شبیه به سینه مرغابی « بط» بوده
است آن را « بربط» نام نهاده اند .دیگر از
معروف ترین سازهای دوره ی ساسانی «
چنگ» است که بشکل مثلث بود .درزبان
پهلوی « چنگ» را «کنگ» می گفتند.
درنقوش شکارگاه خسروپرویز درطاق
بستان نوازندگانی درحال نواختن چنگ
دیده می شوند.
دیگر از سازهای زمان ساسانیان بایستی
از تنبور یا«طنبور» نام برد که سازی
است با کاسه ای کوچک ودسته ای دراز
که برروی دسته آن دوسیم یا دوتار می
نشست .بعدا ً این ساز به سه تار و شش
تار تبدیل شد .سه تار امروزی زلبایستی
تغییر شکل یافته ی تنبور دانست.
ازسازهای بادی زمان ساسانیان بایستی
از«نای» و « دونای» یا نای مضاعف« ،
سورنای» « ،شیپور» نام برد.
تردیدی نیست که ساسانیان سازهای
بیشتری داشته اند که ما اطالعی از
آنها نداریم .وآنچه دراین مورد آمده
است اطالعاتی است که از نوشته ها
وکتابهای قبل از اسالم وبعداز اسالم
آمده است .آنچه مسلم است موسیقی
ایران درعهد ساسانیان پیشرفت
چشمگیری داشته و چنانچه بعد خواهد
آمد موسیقی ایران دردوره ی بعداز
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قسمت آخر

پس از اين مقدمه روشن مي شود ،موالنا
در انشاد بيت چهاردهم ُملهم از آيات
سوره طه است .وبيت اشارت دارد ،بـــه
وجان
انسان كامل منزه از اوصاف جسم
ِ
فرودين ،يعني امين وحي كه از سرچشمه
مقام معرفت نائل آمده،از
ي جان علوی به ِ
آنجا كه دلش ناظر به حق و گفتارش
نفس
منبع 
ث از الهام مي باشد ،و صاحب ِ
سراب
اسباب
پاك است،نيازمند به
ِ
ِ
خارجي نيست .همو كه در مدا ِر فكري و
ماَكم َلش
منظومه ي بينشي موالنا مظهر اَت 
رج وجو د ذي جو د حقيقت محمديه
د ِ
است  (0زرين كوب  ، 1368س ّرني،ج  2ب
 330ص)613 :
د
بيت پانزدهم و شانزدهم غزل كه تجدي 
يادي از شمس تبريزي است .اشاره اي
هاي مشفقانه ي شمس
گويا به عتاب ِ
نسبت به موالنا دارد .عتاب هايي كه
حاكي از غم خواري مراد نسبت به مريد
ت مراد را
كمال س ِّرمحب 
است.مريدي كه
ِ
درمي يابد .برديده ِي منت پذي ِرشاكرانه
احتمالي مراد را كه
عتاب
ك
مي گذارد.تر 
ِ
ِ
نشانه ِي تبري وبيزاري و بي مهري اوست.
ت شمس
فروغ هداي 
آرزو نمي كند.تج ّل ِي
ِ
را پرتويي از شعشعه ِي نو ِر سراپرده ِي
جاللي مي شمارد كه به مدد انفاس فياض
قدسي عرصه ي
امين وحي از زر تابه ِي
ِ
المكان جان تابيدن مي گيرد.
ِ
نشان مهر او
اي دل ،چون عتاب وغم هست
ِ
ك عتاب اگر كند دانك بود ز تو بري
تر 
اي تَ ُبريز ،شمس دين خسرو و شمس مشرقت
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پرت ِو نو ِر آن سري عاريتيست اين سري
سروده هاي مندرج در ديوان شمس
گرچه از نظر كلي غزلياتي از مقوله
ي عشقي عرفاني است  ،گاه مواردي
ديده مي شود كه لحن سخن جنبه ي
تعليمي نيز دارد( .زرين كوب ، 1368
ّسر ني،ج  1ب  146ص 270 :س)15 :
سروده ي مورد بررسي باال نيز از نوع
همان غزليات عرفاني است كه در عين
آنكه حائز جنبه هاي جذاب و شور
انگي ِزشعري است ،لحن تعليمي دارد .
به اين منظورموالنا،كبوتر پاي بست
نفس و با ِز بال گشا به عرصه ِي قدسي
جان را در اين غزل به بازي شاعرانه مي
رفع شبهات اذهان ظاهرنگ ِر
گيرد  .تا با ِ
مردد و سرگردان به ياد ها آورد:
جاي اصلي لطيفه وجود ،عالم مجردات
ِ
است .كه محل اعراض و عوارض و
تمانع وتضاد و آالت و اسباب نيست .و

ارواح كه انوار مجرد اند دريافتشان به
نورانيت ذات خود است .ونه به وسيله ي
قواي حسي ونفساني .سبب صفات
ِ
خبيثه ،نفس اماره و جهل و ناداني
است .ادراك معنوي كه به حال استعداد
درآدمي است و باعث تشخيص
مصلحت از مفسده و تفارق زشتي از
زيبائي و وجه تمايز بدي از خوبي مي
حس
جانب
هنگام تمايل به
شود.به
ِ
ِ
ِ
حيواني به سستي مي گرايد،ازاين رو
غلبه بر نفس جزبه فيض لطف رباني
در پيروي از پير ميسر نيست.و تربيت
تشخيص ناقص موكول به دست يافتن
ِ
بركسي است،كه به ادراك درست
كامل دست يافته باشد.ودستگيري
كند.تا سالك توفيق يابد ،درچشمه ي
فروغ الهي گرمي نور
ض فيض و
فیا ِ
ِ
جانبخش سرمدي گيرد.
ِ
درياي عسل
غرق
مرغ آبي
ِ
ِ
ِ
عين ايوبي شراب و مغتَسل
ِ
كه بدو ايوب از پا تا ب ِ َفرق
پاك ُشد از رنجها چون نو ِرشرق
منوچهر برومند سها
ولنجك  17فروردين ماه

منابع:
* قرآن مجيد،ترجمه الهي قمشه اي،
تهران،انتشارات پيام بهاران1385 ،
*سبزواري،مالهادي،شرح مثنوي،به
كوشش مصطفي بروجردي ،
3مج ّلد،تهران،انتشارات فرهنگ وارشاد
اسالمي1374 ،
*غزالي،امام محمد،كيمياي سعادت،
به كوشش خديو جم2 ،مج ّلد،تهران،
انتشارات علمي و فرهنگي1368 ،
ّ
*عطار،فريدالدين،منطق الطير ،تصحیح
محمد رضا شفيعي كدكني،تهران،
انتشارات سخن1383 ،
*مولوي ،موالنا جالل الدين محمد،
مثنو ي معنو ي  ،تصحيح  ،محمد
رمضاني،تهران،انتشارات كالله خاور،
1319
*دهخدا،علي اكبر،لغت نامه،زيرنظر
محمد معين،تهران،انتشارات سيروس،
1344
* قلي زاده،خسرو،فرهنگ اساطير
ايراني،تهران،انتشارات پارسه1392 ،
* بندهشَ ،فرن َبغ دادگي،گزارنده مهرداد

بهار،تهران،انتشارات توس1395 ،
* يا حقي  ،محمد جعفر  ،فر هنگ
اساطير و داستان واره ها در ادبيات
فارسي،تهران،انتشارات فرهنگ معاصر
1391
* خا قا ني  ،بد يلبنعلي  ،د يو ا ن
اشعار  ،تصحيحضيا ء ا لد  ينسجا د ي ،
تهران،انتشارات زوار1388 ،
* كليا ت شمس تبر يز ي  ،مو ال نا
جاللالدينمحمد،تصحيح م.درويش،

تهران،انتشارات جاويدان1341 ،
*فروزانفر،بديع الزّمان،شرح مثنوي
شريف ُ 3مجلد،تهران،انتشارات علمي
و فرهنگي1382 ،
* هجو ير ي  ،عليبنعثما ن  ،كشف 
المحجوب،طبع لنين گراد)
ِ
* هجويري،علي بن عثمان،كشف
ا لمحجو ب  ،تهر ا ن  ،ا نتشا ر ا تسر و ش
1383
* زرين كوب،عبدالحسين،س ّرني 2
ُمجلد،تهران،انتشارات علمي1368 ،

عوارض جنگ احتمالی بسیار زیان
آفرین تر از خود جنگ است .درصورت
بروز جنگ تضعیف ترامپ حتمی است
.اما حرکت استقالل طلبان عرب
درقبال آمریکایی که طی نیم قرن
اخیر درمنطقه حرمت هیچ کشور
هیچ حرکت آزادی گرا را منظور
نداشته وقهرمان بدنام دخالت و
اشغال وتفرقه جویی هاست حتمی
است وقابل پیش بینی .
حتی اگر این جنگ به آتش بس سریع
رود منطقه به ناآرامی ها می رود.
ناآرامی هایی که به بیرون رفتن آمریکا
ازمنطقه سرعت وفرصت می دهد.
ایران والیی درآرمان های انقالبی
خود  ،خودرا متعهد ضوابط جاری
حقوق بین الملل نکرده است ومدعی
جبران مافات ضررو زیان های بحق
ویا نابحق است  .شیعیان را درقالب
احقاق ها نهاده طلبکار دنیای عرب
مسلمان ازباب تحقیر مسلمانان
غیر عرب ایست  .ونیز هرگز از اراده
نفی ادوارفشار استعمار وتحکمات
آمریکای بعداز جنگ جهانی دوم
دوری نمیگیرد.
جمهوری اسالمی طرفداران محافظه
کار خود رابرای بعدترها آموزش داده
است .
ایران والیی نظامی است که به هیچ
روی خودرا بدهکار مردم خود ورای
دهنده ها نمی داندو بیاد آوریم که
روحانی روزی گفت  «:من آن می
کنم که رای دهنده هایم ازمن می
خواهند ».وبعد ازاین زیاده روی که
درسبک وسیاق نظام جا باز نمی کند
دست کشید.
منطقه نفتی است .به آتش کشاندن
آن آسان ولی مدیریت آن جز با
خروشیدن های گاه بگاهی  ،شدنی
نیست زیرا بیگانه قادروطامع پیوسته
درکار انواع دخالت هاست .
هیچ قدرت خارجی از اسکندر تا
چنگیز از تزار تا انگلیس وآمریکا
نتوانسته اند «بود» هویت ملی را
پایمال کنند.نه تنها ایران  ،همه
کشورهای منطقه درواخواهی های
قرون اند.
بدترین پسامد این جنگ احتمالی
ظهور قدرت بی بندوبار گروهک های
تروریست است وممکن است برای
سالهای دراز جانشین قدرت های
قانونی در منطقه شوند.
بدیهی است این گروهک ها آماده
انجام شوم ترین خرابکاری های
محلی اند .زیرا درمعرض خریدوفروش
نیروی شوم خویشند .وقتی درشرایط
صلح نیم بند فعلی از عهد وظهور

دوباره داعش برنمی آیند حدس بزنید
در جو هرج ومرج مناطق جنگ زده
شاهد کدام وضعیات خواهیم بود.
***
مسئله غرب وبویژه آمریکا عبوردادن
نفتکش ها وامنیت لوله های برصحاری
عربستان ازحوالی ریاض به یکنبو
والبحر درساحل دریای احمر است
والبته نمی شود دراین صحاری
درهرقدم نگهبانی کاشت  .پس لوله ها
درخطرند .دولت ترامپ درمورد امنیت
عبور کشتی های نفتی بر پیشنهاد
بعهده گرفتن امنیت تنگه هرمز
وهمراه کردن قایق های مسلح تکیه
کرده است که موردقبول ایران نیست
 .زیرا تنگه هرمز منطق ًا امنیتش
درشرایط عادی برعهده ایران وعمان
است ودرشرایط صلح می توان امنیت
آن را با مشارکت همه کشورها ی
ذینفع تأمین کرد ،بدون سروری یک
بیگانه برویژگی های این منطقه .جبل
الطارق را بیاد آوریم.
درجبهه خاک ایران درصورت بروز
جنگ بااحتیاط بسیار درعراق
وسوریه خواهد بود تا نفوذ فعلی را
به تحلیل نبرد.ایران والیی دراندیشه
جهاد دریایی است .واگرازاین معرکه
جان درببردبه تأسیس نیروی دریایی
عظیمی روخواهد کرد .به همانگونه که
بعداز جنگ دفاعی با عراق به نیروی
هسته ای رو کرد.

سرازاین مقاومت
دنیای آمریکا
فلسطین وسوریه درنمی آورد.وفرض
کرده است با متفقی مثل اسرائیل
کشورهای غیر عرب مسلمان رابه
قبول حمایت خود به صلح می برد.
شاید روزی نه جندان دور ،بزرگ بمب
داران جهان دریابند که تکثیر سالح
اتمی امریست ناقص وناقض نیت اصلی
حقوق بشری  .پس راه به منع تولید
باز گشایند.منطقه باید با مدیریت
کشورهای منطقه به صلح برود.
***
ایران والیی درعرصه های جهانی به
کشوری منزوی مشتهر است  .معهذا
علیرغم شیوه تند حق به جانبی
آمیخته با غرور خودمانی حتی
درمنطقه یارانی کم وبیش «همراه»
و «توی جان رس» دارد دراین جبهه
کویت وقطر وعمان صمیم ترین می
ایران
باشند .ودر جبهه دیگر
دوستانی آرمانی دارد مثل عراق
وافغانستان ولبنان .وجود این دوستان
ازسوی آمریکا
درکاهشخطرات
واسرائیل وسعودی مؤثر است .
حتی باعث تأمل دیگرانی که سعودی
گرایند ،شده است
ازجمله تعدیل رفتار ابوظبی از چندی
پیش به اینطرف درعرصه های جهانی
روحانی سعی برجلب نظر لندن را
همیشه داشته است  .وامروز با فرانسه
وآلمان درتفاهم هاست.

روزی که اروپا بتواند بطورقاطع
سیاست خودرا درمورد اروپا باروسیه
وچین همسو کند بی شک راه بر
تعدیل رفتار آمریکای ترامپ باز می
شود.
***
دردرون مرز  ،نظام هنوز در فشار
هیچیک از گروههای مخالف نیست.
ودربیرون مرزها گروه هایی صادقانه
فعالند .ونظام بجز آنها اپوزیسیون
واقعی دربرابر خود ندارد .زیرا ایرانیان
وطن را دراولویت نهاده اند.
دکترکاظم ودیعی  -پاریس

بقیه  :زنان شاهنامه
تا طینوش را با خود به درگاه اسکندر
برد.
روز بعد که آفتاب سر از مشرق
به در آورد ،طینوش با هدیه ها به
همراهی بیطقون (اسکندر) روی به
درگاه اسکندر نهاد .چون به نزدیک
لشکرگاه اسکندر رسیدند طینوش در
بیشه نزدیک اقامتگاه اسکندر خیمه
و خرگاه زد .اسکندر به لشکرگاه
بازگشت .لشکریان که دل از آمدنش
کنده بودند شادمان گشتند .اسکندر
هزار مرد جنگی از میان رومیان
برگزید و به نزد طینوش آمد و بیشه
را محاصره کرد  .طینوش به اسکندر
کفت با من همانطور رفتار کن که با
برادرم قیدروش کرده ای ،از این
گذشته پیمان تو با مادرم جز این بود.
اسکندر به طینوش کفت بیم مدار که
من از پیمان با قیدافه سر نمی پیچم و
در امان هستی من نزد مادرت دست
در دست تو نهادم و پیمان بستم .من
خود اسکندر هستم و مادرت نیز از آن
آگاه است .اسکندر فرمان داد خوان
آراستند و به میگساری نشستند.
سپس طینوش را اجازه بازگشت داد
و کفت به مادرت بگوی که من پیمان
شکن نیستم و در همه حال نسبت به
عهدی که بسته ام وفادارم.
به قیدافه گوی ای هوشیار زن
جهاندار و بینا دل و رای زن
بدارم وفای تو تا زنده ام
روان را به مهر تو آکنده ام
ادامه دارد
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شم

نـظ
ل
ی
ری رب زغ ی از د وان س
منوچهر برومند  -پاریس

بقیه  :تدارکات یک جنگ

دولت ترامپ درمورد امنیت عبور کشتی های نفتی بر پیشنهاد بعهده
گرفتن امنیت تنگه هرمز وهمراه کردن قایق های مسلح تکیه کرده
است که موردقبول ایران نیست  .زیرا تنگه هرمز منطق ًا امنیتش
درشرایط عادی برعهده ایران وعمان است.

آزادی -شماره  ۱۱۵صفحه48

پرهیز کند .تنها ماندن و گوشه گیری
بسیار مضر است؛ نیز از جماع بپرهیزد.
 ورزش و حرکت شدید نداشته باشد. باید فقط خوراکیهای شیرین و چربمیل کند و از خوراکیهای شور و ترش
و تند بپرهیزد - .خواب بهترین درمان
برای بسیاری از بیماریهای روانی
است وبرای خواباندن ،سر بیمار با آب
خشخاش ،بابونه و بابونه چشم گاوی
ماساژ داده شود -.باید بیمار را به کاری
مشغول کرد (کار درمانی) و اگر این امر
مقدور نباشد باید او را به شکار ،بازی
شطرنج ،شرکت در مسابقات و مجالس
موسیقی و صحنه های شاد و آنچه
روان را خوشی و آرامش میبخشد،
وادار نمود .امروزه روغنهای گیاهی را
یا استنشاق میکنند یا در ماساژ به کار
میبرند(عطر درمانی) .روغنهای گیاهی
اثرات زیادی دارند (اثرات ضد درد،
روانی ،ضد میکروبی) که برخی از آنها
به اثبات رسیده است .عطردرمانی برای
کاهش استرس و اضطراب ،تخفیف
اختالالت گوارشی و عضالنی و اسکلتی
کاربرد مفیدی داشته است .
طب سنتی ایران ورزش خفیف تا
متوسط را نسبت به ورزش شدید ،برای
حفظ سالمتی و پیشگیری از بیماریها
مؤثرتر دانسته و این حد از فعالیت
فیزیکی را توصیه میکند .این حد از
فعالیت فیزیکی در منابع جدید نیز
مورد تأکید قرار گرفته است.
از دیدگاه ابنسینا اگر فردی برنامه

منظمی برای انجام ورزش معتدل
و در زمان مناسب داشته باشد ،از
درمانهای مورد نیاز برای بیماریهای
مادی و امراض مزاجی از جمله غم و
افسردگی بینیاز خواهد شد.
در خاتمه امید است بااین سبک
زندگی آشنا شویم وبا یادگیری
واندیشه در بعضی نکات آن برای
خودمان وآیندگان به شرایط بهتری
برای زیستن دست یابیم

The tanker carrying 700,000
liters of fuel along with all
its seven foreign crew members were seized.
A UK-flagged tanker was
seized by IRGC forces in the
Persian Gulf in July after the
Ports and Maritime officials
in the southern Iranian Province, Hormuzgan, reported
that it had violated international law.

A commander of Islamic
Revolution Guard Corps
(IRGC), Ramezan Zirahi,
said in a statement that the
forces patrolling in the Persian Gulf detained a foreign
vessel carrying smuggled
fuel on Wednesday evening.
)(July 31st
The operation was conducted

The US on Wednesday imposed
sanctions on Zarif, targeting the
country’s top spokesman and
potentially hurting chances of
diplomatic talks amid rising
tensions between the two countries.
Earlier, Iranian Foreign Ministry in a statement condemned
the US administration’s move
to impose sanction on Zarif.
The Foreign Ministry said that
the latest US measure is a clear
sign of the US administration’s
frustration.
The new US sanction reveals
its administration’s fear and
weakness vis-à-vis the Islamic
Republic of Iran’s smart diplomacy which is based upon logic, it added.
Zarif told the New York Times
earlier this month that little was
at stake for him even if he were
sanctioned. “I personally do not
even have a bank account outside Iran,” he said.

Latest Enemy for Islamic
Iranian Regime
not a little-known research
institute. In fact, the supreme
leader thinks that the program is part of an American
conspiracy to undermine
Iran’s science. Apparently,
Khamenei has enemies everywhere—even in prestigious
American universities. Maybe he will attack Harvard or
Princeton University next.
Austin Bodetti

Two months ago, in a speech
to Iranian academics, Iranian
Supreme Leader Grand Ayatollah Ali Khamenei criticized
his latest enemy: the Stanford
Iran 2040 Project. This program is located at Stanford
University in California and
publishes reports on Iran’s
agriculture, demographics,
Even so, according to Khamenei, the Stanford Project is

In reaction to the sanctions,
Iran’s Foreign Minister Zarif
wrote on his Twitter account
on Thursday after being sanctioned by the US that “dialog
and peace” are “existential
threats” to the B-team and the
Americans never need a permission from the US Treasury
to “engage” with him.
Meanwhile, The European
Union said earlier that it regrets the US decision to impose
sanctions against Iran’s Foreign
Minister Mohammad Javad
Zarif and vowed to continue
working with him.

Speaking to reporters, Rabeie
said the US has targeted prestige of Iranian nation and government aiming to imply that
there is no unified nation and
government in Iran.
The US has perpetrated aggression against Iran by the unprecedented sanctions on the foreign minister, he noted.
Sanctions on Zarif indicated
that the US is still suffering
from the chronic disease and
addiction of conducting coup,
he said.
He expressed happiness over
the power of Iranian civil society which has stood up to the
US bullying in various eras.
The Iranian official described
as ridiculous US act calling for
negotiations, on one hand, and
then sanctioning the foreign
minister, on the other.
The US’ phobia of Zarif has
showcased its fear of logic, he
said urged the US to be aware
of the fact that Zarif is responsible for foreign policy, public
diplomacy and security diplomacy.
The Americans in fact deprived
themselves of diplomacy and
negotiations by sanctioning
Zarif.

آزادی -ماره ۱۱۵

بقیه  :طب سنتی

near Farsi Island in the Persian Gulf in coordination
with Iran’s judiciary authorities.

Tehran, Aug 4, IRNA – An
Iranian commander said
on Sunday that the tanker
seized in the Persian Gulf
had received smuggled fuel
from other vessels, and was
heading to the neighboring
Arab countries.

ه49

چشمانت  ،گفتگوی دختر ،معاشرت
باماران وتجربه ی زندگی به من
می گوید .مراببخش  ،این شیوه ی
افسونگران مار است که ازرویدادها
پند بگیرند.
جبل از صمیم قلب آهی کشید
واحساس آرامش کرد.وسینه اش از
نیروی جوانی  ،آزادگی واشتیاق لبریز
شد؛ حتی خانه ی پرنعمت ومقامی واال
برایش بی اهمیت شد وازکارسختی
که درانتظارش بود ،واهمه نداشت.
بگذارپرده ای نفوذ ناپذیر  ،گذشته
را بپوشاند .بگذار فراموشی  ،همه ی
دردها ورنجها ومهر مادری که ازدست
داده بود ،درخود فرو ببرد.
آن روز صبح سیده از خوشحالی
هلهله میزد.
خبر خوش به محالت مجاور رسید.
مراسم عروسی جبل دربازار مقطم
برگزارشد.
ادامه دارد

دولت انگلستان در خوزستان می
نویسد « :شیخ ثامر از آن سرچشمه
آب می خورد که محمد تقی خان[
بختیاری] ودیگر سرکشان جنوب؛ زیرا
او در آن سرزمین خود سخت استوار
ونیرومند بود واین زمان به گفته ی
ناسخ التواریخ 15 ،هزار سوار آراسته
وآماده داشت و این بود که انگلیسیان
اورا به حال خود نگزارده به سرکشی
وادارش می نمودند ،الیارد بی پرده می
نویسد که ثامر با انگلیسیان دوستی
داشت وبا سرکردگان کمپانی هند
در کشتی های جنگی شط العرب وبا
نماینده ی ایشان در بندر بصره نامه
نویسی ها می کرد وآنان وعده به
ثامر داده بودند که اگر نیازی بیفتد،
از هیچ گونه یاری ودستگیری به او
دریغ نخواهند کرد .ثامر فریفته ی
این وعده ها گردیده با دولت ایران
سر گرانی می نمود وچون از لشگر
گاه منوچهر خان [معتمدالدوله مأمور
سرکوبی محمدتقی خان بختیاری که
به دولت مرکزی یاغی شده بود وپس
از شکست به شیخ ثامر پناهنده شده
بود ودولت تسلیم خان را از شیخ ثامر
طلب می کرد] ،به فالح ّیه برگشت
از سپردن علی نقی خان و دیگران
[ از همدستان محمد تقی خان که
هنوز نزد شیخ ثامر بودند] به دولت
پشیمان گردیده از گسیل داشتن آنان
خودداری نمود وبا بختیاریان که در
نزد او بودند و با الیارد انگلیسی که
پس از پایان کار محمدتقی خان ،نزد
کعبیان شتافته بود ،به شورنشسته
چنین قراردادند که شبانه شبیخون
به لشکرگاه معتمدالدوله برده محمد
تقی خان را رها گردانندو شب هنگام
این تدبیر را به کار بسته گروه انبوهی
ازعرب وبختیاری به ناگهان هجوم به
لشکر دولت برده از شلیک تفنگ
هیاهوی غریبی برپا بود وگروهی از
دوسو کشته گردید ولی به رها کردن
محمدتقی خان دست نیافتند» .رویه
ادامه دارد
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Khamenei standing by Zarif
shows Iranians’ national integration against the White
House.

Tehran, Aug 4, IRNA – Iranian Government spokesman Ali
Rabeie on Sunday slammed the
US sanctions on Iranian foreign minister as total disregard
of Iranian sovereignty and peremptory norms of the International Law.

Azadi,Vol.10,
 No 7 pageصفح
 8ش

بقیه  :نازنین
آقاجواد،دختربانمک وشایسته وباادبی
است.
گفت:پس باپدرم میانه ی
خوبی ندارد،پدرم که بااوخوب است
وازاونزدمابارها تعریف وتمجید کرده
است.
روی جوانی وناپختگی وبه
خاطر آزردگی از پدرم گفتم  :به
درستی علت مخالفت پدرم رانمی
دانم ،یکبار ازمادرم شنیدم که گفت
حاجآقاجوادفرشچییکمذهبیفناتیک
است.
گفت :گیرم که پدرم همانگونه است
که پدرت گمان میکند ولی آیا پدرتو
ازطرز فکرمن آگاهی دارد،مگر پسراو
می خواهد با پدر من ازدواج کند!؟آیا به
پدرت که مدعی روشنفکری است گفتی
که بامن دیدارهای عاشقانه داری،آیا
اواینگونه روابط را بین دخترش،اگر
میداشت ،باپسری می پذیرفت ؟پدرت
چه فکر میکند،آیا پدرم که بدون
رعایت ُع ِ
رف رایج در جامعۀ ما وآگاهی
ازروابط من وتو،نزد اورفته تابااودرباره ی
ازدواج دخترشباتوگفتگوکند،یکانسان
مذهبی فناتیک است!؟که پدرم باهمه ی
آگاهی ازروابط ما ،تا کنون گل به صورت
ن نزد،آری پدرومادرم اعتقاداتی
م 
به مذهب شان دارند ولی فناتیک
نیستند،مگرپدرتو مذهبی نیست؟
دلیلی ندارد هرانسان مذهبی فناتیک
بوده باشد،مذهبی بودن نزدیک به اتفاق
انسانها موروثی است،کمتر انسانی دیده
شده که با مطالعه ویابرداشتهای خود
توانسته است از دین وآیین موروثی
دست بکشد،من ازمادرم علت مراجعه ی
پدرم را به پدرتو پرسیدم،گفت:دیدارآن
روزی پدرت باآقای میرزاعبدالوهاب خان
به این دلیل بود که ازروابط توباآقاجالل
الدین آگاه بودونمی خواست این دیدار
به خاطر تکرارآفتابی شود واسباب
آبروریزی گردد،لذا رفته بود تاپیش از
برمال شدن ماجرای شما،پیوند زناشویی
بین تووآقاجالل الدین انجام شود که به
بهانه های نه چندان قابل قبول ایشان
مواجه گردید،چه بسا دیده شده است
که یک انسان مذهبی فناتیک پس از
آگاهی ازروابط دخترش با پسری بیگانه،
دخترش را از هستی ساقط کرده است.
پرسیدم :آیا پدرت درباره ی روابط ما
چیزی به توگفته است؟
گفت :نه ،هرگزدراین باره بامن صحبت
نکرد،پدرم آنگونه که بابرادرم راحت وبی
پرده صحبت میکند بامن وخواهرم
نیست،او اغلب اوقات دربرابرمابا قیافه ای
اخمو ظاهر میشود گویی براین باوراست
که دربرابر دختران باید خودش را بگیرد
تاتوقع وانتظارمان زیادنشود،متأسفانه در
جامعه ی ما دختر بودن خیلی محدودیّت

ودردسردارد،دختر خاله ها وعمه هایم
وبسیاری از همکالسی هایم همه همین
رامیگویند.
گفتم :بیاازاین حاشیه پردازیها
بگذریم،ازدست من وتوکاری ساخته
نیست تا بخواهیم درروش مردساالری
مردان جامعه ی ما تغییری بدهیم،دین
ماهم تسلط مردان رابرخانواده به ویژه
زنان تأیید کرده است،بیا ازخودمان
وآینده مان صحبت کنیم،اگرمن
وتوبرسرقول وقرارمان باشیم هیچ عاملی
نمی تواند ماراازهم جداکند،تنها نگرانی
ودلشوره ام این است که دراین مدت
دوسال ازمن سرد ویا بااصراروفشارپدرت
ناچار به شکستن عهدوپیمان شوی.
گفت:دلشوره گی تو ازبابت من
موردندارد،مگر چقدرباید سوگندیادکنم
که برسر عهدوپیمانم خواهم بود،سپس
دردنباله ی گفتارش افزود که فکری
به نظرم رسیده است،آیا موافقی
باپدرت پیش از اینکه به تهران رفته
باشی،دیداری داشته باشم تابا سخنانم
اورااز توهّم وافکاری که نسبت به
پدرم دارد درآورم وعلت دیدار آن
روزی پدرم را باایشان درمیان نهم تا
بدبینی اش نسبت به پدرم برطرف شود
وبامابرسرمهردرآید؟
گفتم:باآشنایی که از ُخلقیات
وجدی تر مخالفت
پدرم دارم اوبیشتر
ّ
خواهدکرد واین عمل تو سبب
خواهدشدتاحسن نظری را که نسبت به
ُ
تودارد،زایل شود،برداشت او ازدیدارتو با
اواین خواهدبودکه «چه دوره وزمانه ای
شده که یک دختر جوان ودوشیزه چنان
جرأت وجسارتی پیدا کرده است که
ازروابط عاشقانه اش با پسرجوانی صحبت
میکند وانتظاردارد که باازدواجش باپسرم
موافقت کنم!»
گفت:وقتی میگویم نظر مردهای
جامعه ی ما نسبت به زنان غیر منصفانه
است،سخنی به گزاف نمی گویم.
گفتم:چندروزپیش ازتو خواسته
بودم که با پدرت درباره نامزدی ما صحبت
کنی،آیا صحبت کرده ای؟
گفت:هنوزموقعیت مناسب
پیدانکردهام،اگرچه اوهم یک مردساالر
است،بااودرباره ی خودمان صحبت کردن
کارسهل وآسانی نیست،نمی دانم تاچه
اندازه بتوانم اوراحاضربه شنیدن حرفهایم
کنم ،حال گیرم که پدرم با خواسته ام
موافقت کرد،چه اطمینانی ازسوی پدرت
هست،آیا مطمئنی که پدرت بانامزدی ما
مخالفتنخواهدکرد؟
گفتگوی من ومنیره درهمان روز به
همین جا پایان یافت ومن همچنان با قلبی
افسرده وغمباراورا به امیددیدارآینده
ترک کردم.
ادامه دارد

بقیه  :بچه های کوچه ی ما

بقیه  :تاریخ مستند خوزستان

IRGC: Tanker seized in Persian
Gulf for smuggling fuel

Gov't spox slams US for
sanctioning Zarif

The Islamic Revolution Guard
corps, the staff of the Armed
Forces, army and the Supreme
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali

Oil on
Canvas

Mr.Sadeghpour’s style of painting
varies, and is dictated by a given
subject. He generally favors
representational and neo-realism.

He moved to the United States
in the 1960’s and attended the
Butera School of Fine Arts
and the Northeast Institute of
Technology.
He established his own retail
Business and pursued both
practicing his art and teaching as well. In the mid 1980’s
and 1990’s he was a part -time
editor for the Persian Heritage journal and wrote many
poems and articles that were
published in the journal.
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His poems were also published in the International
Poet Society Anthologies in
1997 and 1999. His poems
have also been broadcast on
radio station KRSI of California and Boston. He has recently retired from his business
and is devoting all his time to
painting and teaching all media.
In his teaching, he advocates
tone value, hue, and consistency. His style of painting varies,
and is dictated by a given subject. He generally favors representational and neo-realism.

F.A.
Sadeghpour

His paintings have been exhibited in local galleries as well
as in Emerson Hospital on
permanent display. His works
are praised for their crisp technical brush strokes and subtle
use of color.
Here you read one of his poem
and there are some of his
painting on the next page .

New Creed!
O Iran, our mother, our Mom-e-Meehan,*
Most ancient, most blessed, most banned!
For whose sake your true sons fell?
For liberty or justice? No one can tell.
While God was bought and sold,
The bodies lay bloodied and cold,
Limp and lifeless with vacant eyes,
Gazing at Heaven in silent cries.
Some creatures called-, God› s men
When they crept from their dark den,
Amid the whirl of wheels of greed,
Laid death for their brand of creed!
One looked up into the Heavenly window,
God was seen weeping in bitter sorrow!
In His name corruption ever so obscene,
Never since Gain such fratricide foreseen!
* Mom-e-Meehan; Motherland.

F.Sadeghpour,May 1995, Boston, Massachusetts

Clockwise from top left:
Mother Tereza; Khajoo Bridge in Isfahan;
Mac Tavish cove,Canada,
Lotus flower ,in Manchester by the
sea,New Hamshire. The Lotus is a sacred
flower for Hindus and Buddhists. but
for Iranians is Anahita,the Persian virgin
goddess of fertility, love, and war. She is
particularly associated with water and its
life-giving powers. In Modern Persian,
her name, Nahid, is also the name for the
females.
A place near Santa Monica, California
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Farhang-Ali-Sadeghpour ,
was selected to attend the
prerstigious Institute of Fine
Arts of Tehran, Iran-Kamalel
Molk Institute as the youngest
pupil admitted at that time
(1953). He also attended the
Imperial Iranian Institute- College of Topography.
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1- Panoramic image from one of the scenes of the show,
2- One of the girls spraying sunscreen on the people’s skin to
prevent sunburn, poses with H.E.Zahedi
3- Under the sun your skin is safe at the Festival.
4- There are many restaurants and shops selling foods to
spectators.
\5-Parade of Cantonal flags at the Festival.
6- Many spectators who knew H.E.Zahedi gave him hugs.
7- Some performers socializing with the people before starting
the show.
8- One of many exceptional scenes at the show.
All pictures by:Azadi Monthly Magazine
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Fête des Vignerons 2019

It is People's Festival
highlighting
the
traditions of an entire
region through a
show as modern as it
is exceptional.
Festival is listed by
UNESCO amongst
h u m a n i t y ' s
intangible cultural
heritage
since
December 1st, 2016

Mr. Francois Cardinaux one
of the member du Grand
Council, welcomed Amb.
Zahedi and accompanied
him to his seat.
The first thing that attracted
my attention was the young
beautiful girls who sprayed
the water on the people to
deal with the heat and make
it tolerable for them.

President Ueli Maurer

President of the Swiss Confederation described Fête
des Vignerons in his message as follow:
"The Fête des Vignerons is

not a celebration of the
universally appreciated end
product, that is to say a good
wine in a beautifully
labelled
wine bottle.We
are celebrating what is
behind it, the hard work
in all weathers, the great
knowledge passed down
from one generation to the
next, the dynamic winemaking culture. In our fastmoving times, the festival
with the folkloric costumes
and songs may seem a little
outdated to some. But it is
traditions like these that
have reminded us over the
centuries that something
unique can emerge when
people unite in a spirit of
passion, determination and
creativity.
Let us celebrate this unique
craft in the summer hot
spot of Vevey and prove
to the next generation that

tradition is an inspiration
for something new."
President of the Vaudois
council of State, Nuria
Gorrite, also wrote:
“The first Swiss tradition to
become part of the world’s
intangible heritage,the Fête
des Vignerons highlights the
work of the men and women
who glorify our vines and
wines..."
She added:”Our Society
needs such rituals to preserve and renew its cohesion”.
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This year, Festival was held
from July 18th to August
11th .
Elina Leimgruber,Mayor of Vevey
I participated in this festival Francois Cardinaux,Member of Grand Council welcomes H.E.Zahedi at Elina Leimgruber ,Mayor of
the entrance
along with His Excellency
Vevey, said in her message:
Mr. Zahedi, Ambassador of
“It is a responsibility to live
Montreux on 21st of July,
up to the values that this
and spent almost 4 hours to
festival has perpetuated,
watch the spctacular show
generation after generation,
on a very hot Summer day.
since 1797. It is above all
Because of the heavy traffic
this heritage and its links
the officials sent two police
between a people and its
officers to Ambassador Zaenvironment that UNESCO
hedi’s house to escort him
recognises with its inclusion
to the arena.
amongst the world’s intangiAt the entrance Honorabale
ble heritage.

Two policemen escort H.E.Amb.
Zahedi from his place to the Arena

Mr. Frederic Hohl Executive
Director of the Fête des
Vignerons, describes some
facts about the Festival:
"The real feat is organising
a festival area of 180,000
square meters within the
urban fabric of such a small
town, our arena itself can
accomodate the entire population of Vevey. Imagine
building a 2 million seat arena in Paris!”
There are 65 pop-up
restaurants, 1000 toilet cubicles, 9 stages, dressing
rooms for 5500 actor-performers, information points, shops,
around a hundred waste sorting bins and dish recovery stations, logistics areas and dozens of other places of all kinds.
According to Excecutive Director of the Festival, “80%
of the activities are free for
visitors and most of the Ville
en Fete is for the Cantonal
Days. All the cantons take
part with processions, shows
and promote their local products, tourism, and above all
their friendship. The capital of
Switzerland this summer will
clearly be Vevey.”

from left, Mr. Yves Cornaro, Hon. Francois
Cardinaux member of Grand Council, H.E. Zahedi
at the entrance of arena. Many officials and people
of Vevey wanted to get pictures with H.E.Zahedi

Hon. Mr. Laurent Wehrli, Mayor
of Montreux at the show.
I conclude my report about
Fête
des
Vignerons,
with many thanks to Hon.
Francois Cardinaux and
Mr. Yves Cornaro for helping
me to prepare this report and I
am grateful for the hospitality
of festival officials and good
people of Vevey. Do I have a
chance to participate in next
generation Festival here? Who
knows. Maybe.
Left: H.E.Zahedi enjoys
watching the show .

The Facts About Festival.

* Fête des Vignerons is being held every 25 years or once a generation. This
year’s Festival however took place after 20 years.
* Everyday more than 20,000 spectators come to see the show.
* more than 80 million Swiss Francs was spent to build only technical devices
for arena.
* More than 5,000 actor-performers and nearly 900 choristers, sing the
songs,dance the choreographies and perform the dialogues created by Daniele
Finzi Pasca’s artistic team.
* This year’s show tells the cycle of the vine’s seasons through about tewenty
scenes and dialogues between a little girl and her grandfather.
* Eight 30-meter-tall speaker masts provide a sound that envelopes every spectator.
*There are five stages including a 1000 square meter central stage and a world
first,the largest screen ever built!
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Fête des Vignerons is
a unique celebration
that takes place only
once a generation in
Vevey. This Festival
has been organised
since 18th century
by the Confreie des
Vignerons.

AZADI

Pars Mass Media, Inc
P.O.Box 455
Westwood, MA 02090

In front row left :Ho. Mr. Laurent Wehrli, Mayor of Montreux is seen during one of the prades at Festival
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Fête des Vignerons 2019
in Vevey, Switzerland
(pages 2-5)

