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درچهارم آبان ماه  ۱۲۹۸درخانواده ای
که پدر ،سرتیپ فوج قزاق بود و مادر
از خانواده ی آیرملو بدنیا آمد واورا
محمدرضانامیدند.لحظاتیبعدخواهر
دوقلوی او چشم به جهان گشود
که نامش اشرف شد ۶ .ساله بود
که پدرش سردارسپه و بعد نخست
وزیر ایران و سرانجام پادشاه ایران
وسرسلسله پهلوی شدواو به عنوان
ولیعهد باید از دوران کودکی اش
فاصله می گرفت و در مدرسه نظام به
تحصیل مشغول می شد.
پس از پایان دوره ابتدایی برای ادامه
تحصیل به لوزان سویس فرستاده
شد.و پس از پایان موفقیت آمیز
دوران دبیرستان به ایران بازگشت
و در دانشکده افسری به ادامه
تحصیل پرداخت .ودرنهایت از۲۵
شهریور ۱۳۲۰به عنوان دومین
پادشاه سلسله پهلوی درمجلس
شورایملی حاضر و به قانون اساسی
سوگند وفاداری یادکرد .پس از دوران
سازندگی رضاشاه بزرگ که گاهی به
ضرورت آن روزگار با قلدری همراه
بود -وگرنه کاری ازپیش نمی رفت-
ایران با پادشاهی دموکرات که
بهترین سالهای نوجوانی اش را در
دموکرات ترین کشور جهان گذرانده
بود روبروشد .اگرچه سالهای اول
بخاطر حضور نیروهای بیگانه درایران
و غائله آذربایجان و طغیان عشایر
گاهی با دردسرهایی روبرو می شد اما
وغم او ایجاد رفاه وآسایش
هم ّ
تمام ّ
برای ملتش بود که تا آخرین لحظات
عمر پربارش ازاین فکر غافل نشد.
وملت چه روزگار خوشی داشت.
وقتی دنباله سازندگی های پدررا
گرفت و ایران را هرروز بیش از روز
پیش به سوی مدرنیته و پیشرفت
سوق می داد  ،ملت چه روزگار

خوشی داشت.
وقتی از سوء قصد  ۱۵بهمن ماه در
مقابل دانشگاه تهران جان سالم
بدربرد ،ملت چه روزگار خوشی
پیداکرد.
وقتی اولین پسرش بدنیا آمد و
ولیعهدی برای تاج وتخت او پیداشد
ملت چه شوروحالی پیداکرد.
زمانی که تاج شاهنشاهی ایران را
برسرگذاشت و برسر شهبانوی ایران
بعنوان سمبل زن ایرانی تاج نهاد
ملت و بویژه زنان ایران چه روزگار
خوشی داشتند.
وقتی با انقالب سفید شاه ومردم ۶
اصل اولیه را دررفراندومی به تصویب
مردم رساند و بعد اصول دیگررا نیز
به آن افزود ،ملت چه روزگارخوشی
داشت.
درزمان بودن او برسریر قدرت ملت
ما هرروز و هرساعت و هرلحظه
از زندگیش را با چه امیدواری
و سرافرازی می گذراندو چه
روزگارخوشی داشت.
ازروزی که مردی بدطینت از گنداب
تاریخ بیرون آمد و با حربه ی دین
ومذهب  ،باورمندان به دین را علیه
تنها حافظ مذهب شیعه وتنها پادشاه
کشور شیعه شوراند ،ملت چه روزگار
بدی پیداکرد .و شیعه به چه روزگار
بدی دچارشدکه هرچه اعتبار از
محمدرضاشاه یافته بود بدست
دکانداران دین از میان رفت و در
جهان کوس رسوایی اش بصدا درآمد.
وملت چه روزگاربدی پیداکرد.
وقتی بعنوان تنها پادشاه تاریخ جهان ،
درنیمروز  ۱۵آبان  ۱۳۵۷درتلویزیون
ورادیوبه اشتباهاتی که درگذشته
صورت گرفته اعتراف و تعهد کرد
که ازاین پس اشتباهات گذشته را
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جبران خواهد کرد هوادارانش چه
روزگار بدی پیداکردند .اشتباه او
این بود که می خواست ملتی عقب
مانده وگرفتارآمده درچنگال اژدهای
دین را بنا بر آمیزه های راستین دین
که همراه شدن با ترقیات روز است
از خرافات و عقب ماندگی برهاند.
و می خواست این رهایی با سرعت
صورت گیرد .اشتباه دیگرش این
بود که هرروز صبح با فرماندار نظامی
تهران تماس می گرفت و بخاطر
کشته شدن یکی یا دونفر از ملتش
بدست نیروهای حکومت نظامی با
ژنرال اویسی پرخاش می کردو می
گفت«:مگر نگفتم خون ازدماغ کسی
جاری نشود؟»
همه سیاستمداران  ،همه رهبران
جهان ازاو می خواستند باقدرت
ارتش ،مخالفین را خاموش کند .ملک
حسین استدعا می کرد که اختیار
ارتش ایران را دوروز به او بسپارند
تا مملکت را آرام کند .و شاه که یکی
ازبرجسته ترین فرماندهان نظامی
جهان بود  ،چون نمی خواست ملتش
را به خاک وخون بکشد نه خود
ازارتش استفاده کرد و نه اجازه داد
کس دیگری ازاین قدرت استفاده
کند .او ملتش را دوست داشت.
همانطورکه در روزهای نخست
سلطنتش می گفت :
« سلطنت برمشتی فقیر برای من
افتخار نیست» وقتی ملتش را
ثروتمند کرد می گفت:
« سلطنت به بهای خون هموطنم
برایم افتخاری ندارد».
الجرم ملت را که درتب حاکم کردن
اسالم بر ایران پادشاهی می سوخت
رها کرد تا به آرزویش برسد.ووقتی
دراولین لحظات پس از پیروزی مردم
همه به چشم خود دیدند که چه برسر
مملکت می رود و چه گدایانی طمع
ربودن همه ثروتهای مردم را دارند
به چه روزگار بدی رسیدند .وقتی در
دوقدمی بستر خمینی درپشت بام
مدرسه علوی بهترین سربازان این
مملکت را به جوخه اعدام سپردند
وخمینی دربستر خود غلطی زد و
آرام چشمانش را بست تا به خوابی
راحت فرورود مردم چه روزگار بدی
پیدا کردند .آنها که افسانه ضحاک
وفریدون را خوانده بودند ازهمان
روزهاینخستبدنبالفریدونیبودند
تا ضحاک زمان را ازمیان بردارد .
اما ضحاک زمان تنها نبود .بسیاری از

قدرتهای ریزودرشت جهان به همراه
او بودند .ومردم روزبروز چه حال بدتر
و فاجعه بارتری را تجربه کردند.
وقتی مردم دریافتند که ناموسشان
توسط عوامل این رژیم در کشورهای
عربی و پاکستان فروخته می شود
چه روزگار بدی پیدا کردند.
وقتی مردم سپرده های خودرا
دربانک های قرض الحسنه بانامهای
فریبنده ی اولیای دین مثل صندوق
قرض الحسنه صاحب الزمان و یا
صندوق قرض الحسنه ی فاطمه
زهرا و...و ....ازدست دادند و حتی
یک شاهی ازآن را نتوانستند بازپس
بگیرند چه روزگار بدی پیدا کردند.
اکنون که مردم حتی یک جشن تولد ،
یک عروسی  ،وحتی یک مجلس
ختم را نمی توانند با آسودگی خیال
برگزار کنند چه حال بدی دارند.
کارگری که در کارخانه پررونق دیروز
و ورشکسته امروز کار می کند و
چندماه دستمزد او پرداخت نمی شود
و دربرابر زن وفرزندانش چاره ای جز
عرق شرم ریختن ندارد چه روزگار
بدی دارد.
زنی که با آنهمه گرفتاری که زندگی
اش را احاطه کرده باید مواظب باشد
تارمویش از زیر روسریش بیرون نیاید
وگرنه عرش خدا خواهد لرزید  ،چه
حال وروز بدی دارد.
وازهمه بدتر ایران  ،سرزمین اهورائی
ما که روزگاری در جهان جزء نخستین
کشورهای متمدن و بافرهنگ بود
واینک به عنوان کشوری تروریست
پرور درچشم جهانیان جلوه می کند
چه روزگار بدی دارد.
ما که درخارج از کشوریم و هم
میهنانمان که درداخل بسر می برند
چه روزگار بدی داریم .
بدون آریامهرمان  ،که هرسال در
چنین روزهایی تولدش را با جان ودل
جشن می گرفتیم  .چه روزگار بدی
داریم .
دراین روزها همه فکرو اندیشه ی ما
به سوی مسجد الرفاعی مصراست
که پیکر پاک پادشاه مارا برسم امانت
درخود نگهداشته است .روزگارمان
بسیار بداست .کاوه ها خانه نشین
شده اند .فریدون ها ضحاک را
فراموش کرده اند .و ما روزگار بدی
داریم  .اعلیحضرتا ،قدر قدرتا،
آریامهرا ،تو انسان پاک ازخدای خود
طلب کن مارا ازاین روزگاربد نجات
مرتضی پاریزی
دهد.

گرگ درون

خصلت قوم حاکم برایران
قاضی مرتضوی پریروز آزاد شد.
دیروز صبح من و دوستم از تهران به
یزد رفتیم ،در فرودگاه دعوا شده بود،
زنی فریاد میزد باید وایسی تا پلیس
بیاد ،مرد لگدی به ساق پای زن زد و
راهش را باز کرد و رفت .او مرتضوی
بود.
این خبررا دوستی از ایران برای من
فرستاده لطفا اطالع رسانی کنید
وبنویسید که همه این طایفه خوی
وخصلت و باطنشان از خشونت
وزورگویی سرشته شده است.
به امید آزادی ایران ورهایی هموطنان
ازیوغ اهریمنان.
ع.ی .ازشرق آمریکا

جمهوری درون ما
باسالم وسپاس از مجله خوبی که
منتشر می کنید .لطفا ًبنویسید تا
زمانی که هریک ازما دردرون خود
یک جمهوری اسالمی کوچک را
داریم این رژیم والیت فقیه هم
برسرنوشت ما وکشورمان حاکم
خواهد ماند .راه رهایی ملت ایران
مبارزه با جمهوری اسالمی کوچکی
است که در درون وجود خود دارد.
وقتی همه ما این جمهوری کوچک
را دردرون خود ازبین ببریم حکومت
حاکم برایران نیز ازبین خواهد رفت.
رضا.ا .از ماساچوست

عزاداری محرم
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شنیدم در کالیفرنیا و تورنتوی کانادا
هموطنان ارجمندما برای عاشورا
عزاداری مفصلی کرده اند .آنوقت
شما توقع دارید جمهوری اسالمی
برود؟ کجا برود که امتی با این درجه
از امام شیفتگی پیدا کند .فقط

یادمان باشد و ازهم اکنون شناسائی
کنیم که این خانمهای موطالئی و این
آقایان کراواتی چه کسانی هستند
که چنین درکفرستان به عزاداری
می پردازندودرفردای آزادی ایران
حساب تک تک آنهارا برسیم  .این
عزاداران در گسترش ظلم وستم،
دزدی و فحشاء و بی عدالتی های
رژیم والیی درایران شریکند و باید به
حساب تک تک آنها رسید
فرشاد-ج .از شرق آمریکا

فستیوال شراب سازان
گزارش جالب شمارا درباره فستیوال
شراب سازان درسویس خواندم  .ای
کاش آن را به زبان فارسی هم منتشر
می کردید تا هموطنان بدانند که
درکشوری آزاد مانند سویس میلیونها
فرانک سویس خرج می کنند تا به
سنت شراب سازی و شرابخواری خود
احترام بگذارند .واین ملت روزبروز
دررفاه بیشتر و عزت واحترام بیشتر
بسر می برد .وما شراب را تحریم
کرده ایم اما خودفروشی  ،دزدی،
آزارواذیت مردم و ازبین بردن همه
سنت های خوب ایرانی را با جدیت
دنبال می کنیم  .وای برما که وعده
دنیای دیگررا بر رفاه وآسایش این
جهان ترجیح داده ایم  .وروزبروز
بدبخت تر وبیچاره تر و زبون تر می
شویم.
عنایت  -م .از اروپا

نظر یک همکار
دوست فرهیخته  ...سردبیر مجله
وزین آزادی
درودفراوان به شما سردبیر آگاه
وهیئت تحریریه مجله آزادی وشورای
نویسندگان ..آقای پاریزی مجله
آزادی را از آقای دکتر همایون آرام
دوست مشترکمان دریافت نموده واز

مزایای بی نظیر آن لذت برده وآن
را چون مصاحب غمخوار مشاور
صدیق با مقاله های آموزنده عقده
گشای قلوب مکدر وروشن کننده
فکرودهنده عقل و با درایت شما
چون رهنمای زندگی وشفابخش
هردرد پنهان وآشکار دراین دیار،
دورازوطن ایران عزیز برخوردارشدم.
بهرحال آرزوی هرچه بیشتر وبهتر
برآینده ای روشن تر وبه امید
آزادی وطن وبه امید روزی که
بادردست داشتن پرچم سه رنگ
شیروخورشید نشان شاهنشاهی
ایران درمیدان شهیاد همدیگررا
مالقات نمائیم .به امید آن روز.
خواهشمنداست نام مرا درلیست
اعضای دوستداران مجله آزادی ثبت
تا هرماه از اخباروراهنمایی های این
مجلهبرخوردارگردم.
بااحترام ناصر -ن .نیویورک
دوست گرامی با سپاس از اینهمه
تعریف از صمیم قلب می گویم نه
ازسر تعارف که اگر مجله آزادی موفق
است فقط بخاطر وجود نویسندگان
ارزشمند و سخاوتمندی است که
بدون هیچ چشم داشت مالی تمام
هم وغم خودرا برای بهترشدن مجله
بکارمی گیرند . .بعضی مانند دوست
عزیزم کیخسرو بهروزی نوشتن
صفحات متعددی را برعهده دارند .یا
جناب ودیعی گرامی هرماه چندین
مقاله آگاه کننده از مسائل روز برای
ما ارسال می دارند که ما فقط قادربه
چاپ دو مقاله ازایشان هستیم.
همینطور آقای هومان عزیز که
پژوهشهای متعددی را برای» آزادی«
انجام می دهند و دوست مشترکمان
آقای دکتر آرام نیز هرماه آخرین
پیشرفتهای پزشکی را به آگاهی
خوانندگان می رسانندیا آقای دکتر
محمدعلی صوتی که ایشان نیز هم
اکنون چندین مطلب کوتاه ویا طوالنی
برای مافرستاده اند که به نوبت آنهارا
چاپ خواهیم کرد .همینطور مقاالت

تاریخی وهنری آقای زندیه نیز به
غنای فرهنگی مجله می افزایدو...
اگر این نویسندگان توانا نباشند
مجله آزادی نیز اعتباری نخواهد
داشت .ازدوست بسیار عزیز آقای
ناصر امینی که درسن  ۹۸سالگی
هنوز برای ما مطلب می فرستد نیز
سپاسی ویژه دارم .البته در کنار افراد
مسن نویسنده جوانی هم داریم که
نام مستعار تیمور شهابی را برای او
برگزیده ایم و هرماه مطلبی بصورت
طنز برای ما ارسال می دارد .ازخانم
دکتر طلعت بصاری نیز سپاسگزارم
که با آنکه حال واحوال خوشی ندارند
اما ازسرلطف مطالب فرهنگی وادبی
رابرای چاپ دراختیار ماقرار می دهند
از م.ع آشنا که با صرف وقت بسیار
درالبالی کتابها مطلب جالبی را برای
شما خوانندگان عزیز انتخاب و برای
ما می فرستند نیز بسیار سپاسگزارم.
سرکار خانم دکتر سیمین ملک
افضلی که مدتی است از طب باستانی
برای شما می نویسند نیز سپاس
فراوان دارم .شاید باید این تشکررا
در سالگرد مجله می نوشتم اما
زحمات این نویسندگان فرهیخته
ما آنقدر ستودنی است که اگر
درهرشماره ازآنان سپاسگزاری کنیم
باز پاسخ محبت های آنها نخواهد
بود ..از خوانندگانی هم که با پرداخت
بموقع حق اشتراک ویا با معرفی ما به
دیگران ویا با کمک مالی هزینه های
مجله را تإمین می کنند نیز سپاس
فراوان داریم .من هم افتخار می کنم
که بعنوان خدمتگزاری کوچک در
راه اعتالی فرهنک وادب کشورمان
در خدمت ماهنامه آزادی هستم.

تابلویزیباوپراحساس
جناب آقای دولتشاهی تابلوی بسیار
زیبا و میهنی شما رسید و دردفتر
ماهنامه آزادی بردیوار نشست تا

درشماره اول مهرماه ( ۱۳۹۸سپتامبر
 )۲۰۱۹ماهنامه وزین آزادی درصفحه
 ۴۷نوشته ای تحت عنوان « شعر
سانسور نشده گرگ درون» سروده
شاعرتوانا فریدون مشیری بچاپ
رسیده بود .آغاز این شعر پرمحتوا
چنین است:
گفت دانایی که گرگی خیره سر
هست پنهان درنهاد هربشر
الجرم جاری است پیکاری سترگ
روزوشب مابین این انسان وگرگ
سروده فریدون مشیری گویای
این است که درنهاد انسان خصلت
پلیدی که با خصلت نیکی درستیز
است نهفته می باشد.
درقرون گذشته  ،فکرت « گرگ
درون» بارها درادبیات یهود ذکر
گردیده واز دکترین های کیش یهود
می باشد.
درنهاد انسان دوخصلت وجوددارد:
خصلت نیکی ()Good Inclination
وخصلت پلیدی(. )Evil Inclination
این دو خصلت متضاد با یکدیگر
درستیز هستند .دروجود بزه کاران

آزادی
نش
رهی مااههن

هن
اجتماعی ادبی ،ری

پاسخ به یک خواننده

حق اشتراک یکسال مجله آزادی
برای کشورهای مختلف به شرح
زیراست:
 50دالر
آمریکا
 100دالر
		
کانادا
 150دالر
		
اروپا
 160دالر
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
نشریه برای مشترکین با پست
سریع ارسال می شود.

با سالم درجواب خواننده گرامی
ص-ع از ماساچوست و تشکر
ازایشان که سلسله مقاالت من را
دنبال می کنند بایستی به عرض
ایشان برسانم که:
 -۱درآن مقاله هیچوقت از « بربط»
و «عود» بصورت دوساز جداگانه
ذکری نکرده ایم و تأکید کرده ام
که هردو ساز یکی است .ضمن ًا برای
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هرروز بیادمان آورد از کجا آمده
ایم و بااین امید که بزودی به همان
نیاخاک بازگردیم و برزمینش بوسه
زنیم  .بازهم سپاسگزارم.

و ستم کاران خصلت پلیدی بر
خصلت نیکی غلبه دارد ولی خصلت
نیکی نیکوکاران و نوع دوستان
برخصلت پلیدی آنها غالب است.
درتورات به وجود این دو خصلت
درسرشت آدمی اشاره شده است«:
خداوند دید تمام آنچه را که ساخته
بود بسیار نیکوست»( پیدایش۱:۳۱
) .به تفسیر میدراش (تفسیرهای
تورات) « همه چیز بسیار نیکوست»
شامل صفت پلیدی که بخشی از
طبیعت انسان است نیز می شود.
صفت پلیدی موجب خطاهایی مانند
دزدی ،دروغگوئی ،خشم و غیبت
می گردد .شخص باید برخشم خود
غالب گردد .وبداند چگونه سخن
بگویدوچه وقت سکوت اختیار کند.
به نوشته تورات خصلت پلیدی
از دوران نوجوانی درنفس انسان
وجوددارد «:خداوند بخود گفت ازاین
پس هرگز زمین را بخاطر گناهان
انسان نفرین نخواهم کرد ،ازاین روی
که هرچه از دوران خردسالی درقلب
اوست پلیدی است (».پیدایش)۸:۲۱
درتلمود (شرعیات یهود) نیز به
وجود غریزه نیکی که باغریزه پلیدی
درجدال است اشاره گردیده است.
باوجود این بنابر یک عقیده بدون
وجود برخی مظاهر خصلت پلیدی
مانند امیال انسانی ،شوروهیجان،
کسی خانه نمی ساخت .حرفه ای آغاز

نمی نمود ،ازدواج نمی کردوخانواده
تشکیل نمی داد.
وجود دوصفت متضاد درنفس
انسان با نظریه « دوگانگی یا تثنیه»
( )Dualismمطابقت دارد .این نظریه
کلیه پدیده های طبیعت را شامل
است مانند روشنایی وتاریکی ،مثبت
ومنفی ،شب وروز ،مردوزن ،سیاه
وسفیدو غیره.
به باور متفکرین یهود خصلت پلیدی
را می توان مهار کرد .خداوند تورات
را که پادزهر آن است اهداء کرده
است .درکتاب اندرز پدران۰ازکتب
تلمود) چنین نگاشته شده است:
« چه کسی توانمند است؟ کسی که
بر خصلت پلیدی غالب گردد ،پیش
از آنکه این خصلت بر وجوداو غالب
شود».
دکترهمایون آرام -نیویورک

اطالع بیشتر بایستی اضافه کنم
که ساز«عود» همان سازی است
که «منصورزریاب»شاگرد برجسته
اسحق موصلی به آندلس برد ونزد
خلیفه «عبدالرحمن» که خلیفه
مسلمین درآن شهر وآن زمان
بود به مقام باالیی رسیدودر کانون
موسیقی که تشکیل داد به تربیت
وآموزش شاگردان میپرداخت .بعدا ً
این ساز الگوی ساختن ساز «گیتار»
گردید.
 -۲تحقیقات آقای دکتر داریوش
صفوت رابا مقایسه با مآخذی که
دراختیاردارم آنقدر معتبر نمی دانم.
 -۳درهیچ زمانی « بربط»  « ،باربد»
نامیده نشده است.
استدعادارم مطالب باالرا درهمان
ستون دستور چاپ بفرمایید.
قربانتان میروم .مجیدزندیه ۹/۹/۱۹
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دموکرات ها دراولین لحظه اعالم
پیروزی دانلد ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶
اعالم کردند که اورا استیضاح
خواهندکرد .هنوز پای ترامپ به کاخ
سفید نرسیده بود و بعنوان رئیس
جمهور هیچ اقدامی انجام نداده
بود که فریاد استیضاح استیضاح
حزب دموکرات گوش همه را کر
کرد .هرموضوعی را که دموکرات
ها خواستند دست آویز استیضاح
ترامپ کنند به بن بست برخورد
کرد .ابتدا بقول انگلیسی زبانها
دوسیه ای یا بقول خودمان پرونده
ای برای او تشکیل دادند و مدعی
شدند که ترامپ با کمک روس ها
برنده شده است  .هیئتی مرکب
از حقوقدان ها و حتی مشاورین
هیالری کلینتون برای بررسی این
پرونده تحت ریاست مولر تشکیل
شد و پس از  ۲۲ماه تحقیق و
گفتگو با بیش از  ۵۰۰نفر و هزینه
نزدیک به سی میلیون دالر از پول
مالیات دهندگان آمریکا ،سرانجام
دخالت روس ها در پیروزی ترامپ
به اثبات نرسید .دادستان کل
خواستار تحقیق وبررسی منبع
اصلی این دوسیه و کسانی که در
تشکیل آن دست داشتند شد
که هنوز نتیجه قطعی آن منتشر
نشده است .دموکرات ها وقتی این
ترفندشان باشکست مواجه شد
گفتند ما باید باردیگر تحقیقات
را آغاز کنیم  .اَدِم شیف رئیس

اعتراض برای آلودگی هوا
درماه اوت سال گذشته دختر ۱۵
ساله سوئدی بنام گرتا تانبرگ
ازرفتن به مدرسه خودداری کرد
ودربرابر پارلمان سوئد بخاطر
عدم توجه جهان به الودگی محیط
زیست دست به اعتراض زد.
والدینش سعی کردند او را منصرف
کنند .همکالسی ها از پیوستن
به او امتناع کردند .رهگذران از
دیدن آن  15ساله ناشناخته که
روی سنگفرش با یک بنر دردست
نشسته بود  ،ابراز تأسف و تعجب
میکردند.
هشت ماه بعد  ،تصویری که ادامه

فعالیت اورا نشان میداد با تصویر
ماه اوت سال گذشته ی او تفاوت
زیادی نداشت .این نوجوان به
عنوان الگویی از عزم واراده  ،الهام
بخش بسیاری از مردم جهان شد.
روسای جمهور و مدیران شرکت ها
برای انتقاد از او  ،چهره به چهره ،
تصمیم می گیرند .بنراوکه این
نوشته را برخود دارد skolstrejk för
( klimatetاعتصاب مدرسه برای آب
و هوا) به ده ها زبان ترجمه شده
است .و از همه جالب تر  ،اواکنون
دیگر تنها نیست وحمایت میلیونها
نفررا باخوددارد.
در  15مارس  ،هنگامی که او به
سنگفرش های مقابل پارلمان
سوئد باز گشت (همانطور که تقریب ًا
هر جمعه در باران  ،آفتاب  ،یخ و
برف انجام داده است)  ،به عنوان
یک پیشرو ورهبر برای حرکتی
گسترده و رو به رشد تبدیل
شد .اعتراض جهانی آب و هوا در
روزهای جمعه یکی از بزرگترین
اعتراضات زیست محیطی جهان
است که تاکنون دیده شده است .با
نزدیک شدن جمعه  ،تانبرگ کام ً
ال
هیجان زده می شود.
او می گوید« :این شگفت انگیز
است« ».بیش از  71کشور و فراتراز
 700مکان باماهمراهند و تعداد
آنها روزبروز زیادتر می شود .و این
بسیاردلگرم کننده است» .
یک سال پیش  ،این غیرقابل تصور
بود .در آن زمان  ،تانبرگ کسی
بود که به شدت درونگرا و تاحدی
گمنام بود  ،ساعت  6صبح از خواب

بیدار می شد تا برای مدرسه
آماده شود و ساعت  3عصر به
خانه برمیگشت .او به یاد می آورد:
«هیچ چیز در زندگی من اتفاق
نمی افتاد« ».من همیشه دختر ی
بودم که در ردیف عقب کالس می
نشستم و چیزی نمی گفتم .فکر
میکردم نمی توانم تغییری ایجاد
کنم زیرا من خیلی کوچک بودم» .
او هرگز شبیه بچه های دیگر
نبود .مادرش  ،مالنا ارنمن  ،یکی
از مشهورترین خوانندگان اپرای
سوئد است .پدر او  ،سونته تانبرگ ،
بازیگر و نویسنده است (که
نام خودرااز ، Svante Arrhenius
دانشمند برنده جایزه نوبل که در
سال  1896برای اولین بار محاسبه
کرد که چگونه انتشار دی اکسید
کربن می تواند به اثر گلخانه منجر
شود ،وام گرفته) .گرتا فوق العاده
باهوش است .اماچهار سال پیش ،
او به بیماری آسپرگر مبتال شد.
(اولین بار در سال  ۱۹۴۴دکتر
اتریشی به نام هانس آسپرگر
با انتشار مقالهای این بیماری را
توصیف کرد.سندرم آسپرگر،یک
ناتوانی است که در طیف اختالالت
اوتیستی قرار دارد).
«من هیچ اندیشه ای رارها نمی
کنم .بعضی از افراد می توانند
کاری را ناتمام ها رها کنند  ،اما من
نمی توانم  ،به خصوص اگر چیزی
وجود دارد که مرا نگران می کند
یا باعث ناراحتی من است .به یاد
دارم وقتی جوان تر بودم و در
مدرسه ،معلمان ما فیلم هایی از
کیسه های پالستیکی در اقیانوس،
وخرس های قطبی گرسنه و غیره را

در حدود هشت سالگی  ،هنگامی
که برای اولین بار با تغییرات آب و
هوایی آشنا گردید  ،شوکه شد که
چرا بزرگساالن این موضوع را جدی
نمی گیرند .این تنها دلیلی نبود که
او چند سال بعد دچار افسردگی
شد  ،اما عامل مهمی بود».
او می گوید«ما درآغاز راهیم .افق
تغییر نمایان شده است و مردم
برای آینده ای بهتر ایستادگی
خواهندکرد .فعاالن محیط زیست
را جوانان تشکیل خواهند داد و
تصاویری که پس از پاالیش آب
وهوا خواهیم دید همه خوشحال
کننده خواهد بود».
(خالصه گفتگوی روزنامه گاردین با
گرتا تانبرگ )
ودراینجا متن سخنرانی گرتا را در
سازمان ملل متحد می خوانید که
بهتراز هر سیاستمداری که فعال
محیط زیست هست صحبت کرد:
«نام من گرتا تانبرگ است .من 15
سال دارم .وسوئدی هستم.
من بعنوان دادخواه شرایط اقلیمی
صحبت می کنم.
بسیاری از مردم می گویند سوئد
فقط یک کشور کوچک است و
فرقی نمی کند ماچه کنیم.
اما من آموخته ام که شما هرگز
برای ایجاد تغییرات ،کوچک
نیستید و اگر تعداد کمی از کودکان
فقط با نرفتن به مدرسه  ،می توانند
در سرتاسر جهان تیتراول خبرهارا
بخود اختصاص دهند
بقیه درصفحه ۱۱
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عاقبتکارپرزیدنتترامپ

کمیته اطالعاتی سنا
committee
گفت ما اطالعات
دقیقی دردست داریم که روس ها
درانتخابات  ۲۰۱۶دخالت کرده اند.
اما هرگز اطالعات جدیدی را ارائه
نکرد .نمایندگان کنگره هرکدام
گاه وبیگاه درباره استیضاح رئیس
جمهوری شعار می دادند .اما رئیس
مجلس نمایندگان خانم نانسی
پلوسی همیشه ابراز می کرد
که استیضاح ترامپ کار درستی
نیست و به ضرر حزب دموکرات
خواهد بود .زیرا او می دانست
همه ادعاهایی که علیه ترامپ
مطرح می شود بی پایه واساس
است  .سرانجام در  ۲۵ژوئیه ۲۰۱۹
ترامپ با رئیس جمهور اوکراین
درباره فساد مالی فرزند بایدن در
اوکراین تلفنی صحبت کرد و از
اوخواست دراین مورد تحقیقات

intelligence

متوقف شده را ازسر گیرد .یکی از
اعضای سابق سیا که به متن نوشته
شده این گفتگوی تلفنی دست
پیدا کرده بود آن را فاش ساخت
و دموکرات ها بدون اینکه متن
اصلی را دیده باشند برمبنای نامه
این شخص با عجله وقبل از رأی
گیری در مجلس نمایندگان اعالم
کردند که استیضاح ترامپ رسم ًا
آغاز خواهدشد .ویک روز قبل از
اینکه بدستور ترامپ متن کانل این
گفتگو منتشر شود نانسی پلوسی
که تا آن زمان با استیضاح مخالف
بود در تلویزیون اعالم کرد که
مقدمات استیضاح فراهم وبزودی
ترامپ استیضاح خواهدشد .زمان
اعالم این خبر بدترین زمانی بود که
می توانست به رئیس جمهور یک
کشور لطمه بزند .درست زمانی که
ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل

بود و می خواست باقدرت با
دیگر رهبران جهان روبرو شود ،
دموکراتها برای چندمین بار بدون
توجه به منافع ملی  ،تنها بخاطر
کسب قدرت این ضربه رانه تنها به
رئیس جمهور خود بلکه به شالوده
سیاسی آمریکا وارد کردند.
طبق قانون اگر رئیس جمهور
آمریکا درزمان ریاست جمهوری
مرتکب جرمی شود می تواند مورد
استیضاح قرارگیرد  .وبسیاری
ازقانون دان ها براین باورند که
رئیس جمهوری مرتکب جرمی
نشده است .وخودآقای ترامپ
مدعی است حرفهای ادم شیف
با متن منتشرشده توسط دولت
آمریکا تفاوت کلی داردو آقای
شیف این مکالمه را تحریف کرده و
داستانی خیالی ازآن ساخته است.
ترامپ وطرفدارانش براین باورند
که درظرف این دوسال وچندماهی
که او درکاخ سفید است کارهای
بسیار زیادی برای مردم آمریکا
انجام داده است که البته با نگاهی
منصفانه می توان این ادعارا
تأیید کرد .و همین گروه معتقدند
که دراین مدت دموکرات ها جز
پرداختن به تحقیقات پی درپی
و بی ثمر هیچ قدمی برای مردم
آمریکا برنداشته اند و درمواردی
هم که آقای ترامپ خواسته است
قدمی بردارد مانع راه او شده اند.
بااینهمه آمریکا کشور سرمایه
داری است  .وسرمایه دارانی
چون آقای سورو که کمر همت
به نابودی ترامپ بسته است با
هزینه های بیلیونی تظاهرات

همزمان درشهرهای جهان را علیه
ترامپ حمایت می کند و نمایندگان
سوسیالیست را برای راه یابی به
کنگره تشویق می کندو دریک
کالم این روزها اعصاب مردم
آمریکا چه ازحزب جمهوری خواه
وچه از حزب دموکرات بسیار
درهم ریخته است.باید صبر کرد
ودید عاقبت پرزیدنت ترامپ
ختم بخیر می شود یا حرف اول
دموکراتها که بدون سندومدرک
ازروز نخست خواستار استیضاح
رئیس جمهور بودند با سندومدرک
همراه می شود یا خیر؟ وآیا
در انتخابات سال آینده اقدام
دموکراتها درمورد استیضاح ترامپ
بنفع آنها خواهد بود یا به شکست
آنها خواهد انجامید؟آنچه مسلم
است اگر مجلس نمایندگان رأی
به برکناری آقای ترامپ بدهد باید
به تأیید مجلس سنا برسد که پیش
بینی می شود با اکثریت جمهوری
خواهان در سنا این طرح به تصویب
نخواهد رسید .وشاید آقای ترامپ
را برای دور دوم ریاست جمهوریش
با حمایت بیشتر مردم همراه کند.
درست یک روز پس از اعالم
نانسی پلوسی دایر برشروع روند
استیضاح ترامپ  ،آقای ترامپ
توانست درظرف  ۲۴ساعت ۵
میلیون دالر از طرفداران خود
برای هزینه انتخابات سال آینده
اش جمع آوری کندکه رقم بی
سابقه ای است .هم اکنون بیش از
 ۵۷درصد مردم آمریکا با استیضاح
ترامپ مخالفند و تنها  ۳۴درصد
موافق این استیضاح است.

به ما نشان میدادند .من برای تمام
فیلم ها گریه میکردم .همکالسی
های من هنگام تماشای فیلم نگران
بودند  ،اما وقتی نمایش فیلم تمام
می شد  ،آنها شروع به فکر کردن
درباره چیزهای دیگر می کردند.
من نمی توانستم این کار را انجام
دهم .آن تصاویر در ذهن من جا می
افتادند.
او این مسئله را بعنوان بخشی
از وجود خود پذیرفته است  -و
آن را به جای منبعی که باعث
افسردگی می شود ،و یك بار نیزبه
آن دچارشد  ،به یك نیروی محرك
تبدیل کرده است.

ُ -۱مهاجر مهاجم نیست

ابداعات واختراعات درآمریکا معموال ًبه حساب آمریکا نهاده می شود.
درحالیکه» نسل شجاعان «مهاجر ،بانی آنهایند.
»ملت ما باید نژادگرائی وتبعیض
وبرتری جوئی افراطی سفیدپوستان
رامحکوم کند«.
دانلد ترامپ
»آن نژادگرائی که ترامپ خود بدان
متهم است دراعماق جامعه آمریکا
لنگر انداخته است«.
هروه لوبرا-پژوهشگر جمعیت شناس
وابسته بهINED
»طرز بیان ترامپ دامن زن شعله
های برتری جوئی سفید هاست«.
جو بایدن
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می شود ده ها قول اندیشمندان
وسیاستمداران دیگررا نقل کرد
اما همین سه کافی فرهیختگی
خوانندگان است.
درقرن نوزدهم فکر رجحان متولدین
سرزمین ها بخصوص درایرلند وایتالیا
رواج یافت ونشرشدبه کشورهای
اروپای مرکزی رفت .تا بروند وبرسند
به نفی ورد ّمهاجرت ومهاجران
واختالط مردم بومی ومهاجررا والبته
به مساوات مهاجران درقبال قانون.
اما سابقه هایی هم وجودداشت.
آرتور گوبینو در  ۱۸۵۳-۵نوشت:
اختالط نژادها زایل کننده ترقیات
است.
وی با هرگونه اختالط با آرین
ها مخالفت داشت .درعین حال
سخنانش به کتب درسی رفت
وآثارش سریعا ًبه ترجمه ها رسید.
درآمریکا بین سالهای۱۹۸۰-۲۰۰۸
اتفاقی مالحظه شد براینکه نسبت
جمعیت ازدواج بومیان بادیگران
از ۶/۷درصد به  ۱۴/۶درصد افزایش
یافت .وچون زمینه های فکری
گوبینو فراهم بود این رشدایجاد
اختالط ووحشت کرد.
در ۲۰۱۲نیویورک تایمز نوشت:
سفیدها کمتراز نیمی ازمتولدان
درآمریکارا تشکیل می دهند.
برده داری  ۱۶۱۹-۱۸۶۵درآمریکا

سهمی دررواج تبعیض نژادی دارد.
»شورایعالی کلیسای امپراتوری
اسپانیاو پرتغال مسعمره چی بعهد
فعالیت های کریستوف کلمب بومیان
سرزمین های مکشوفه اورا آدم
به حساب نمی آوردند .وهیچکس
رنجهای کریستوف کلمب طرفدار
برابری ها را ازترس نظام یادداشت
نکرد«.
درعهد بردهداری درآمریکا،نژادگرائی
برای مردم آمریکا عادی بود .ووهم
ازبین رفتن نژادسفید نیز به فراگیری
رفت.
درسرشماری ها درآمریکا وحتی
تعداد واردشوندگان و خارج شدگان
درآمارها  :اسپانیش وسفیدوسیاه
وامراندین وآسیائی وغیره ثبت می
شد.شمارسفیدها همیشه کمتراز
دیگران بود.
هروه لوبرا  ،بی پروا آمریکارا یک
کشور نژادگرا می داند ودانلدترامپ
را بیشتر ازبقیه نژادگرا می داند.
ترامپ مخالفان مهاجران  ،بادرافتادن
با چهار نماینده دموکرات خودرا به
مدد ضمیر ناخودآگاه  ،خودبخود
لو دادوبه دآنهاگفت »:برگردید به
همانجا که ازآن آمدید«.
شاید نشود نظام مدیریت سیاسی
آمریکارا نژادگرا خواند اما اگر
درآمریکا »اراده معطوف به حقوق
بشر «دستگاه دادگستری را تسخیر
وفراگیرد کارشدنی است.
هیچ معلوم مانشد آیا آن چهار
نماینده دموکرات که ترامپ رابه
نژادگرائی متهم کردند،دست به
تنظیم شکایتی زدند یانه .سکوت
فعلی تردید برانگیز است.
آن دوواقعه خونین درال پاسو ودر
دیتون چنانکه بایست  ،آمریکارا
تکان نداد اما ترامپ رابه لبه تیغ
نزدیک کرد ورفت به سخنانی
درمحکوم کردن ها درمقیاسی ملی-
سراسری درباب تبعیضات وتعصبات

که کاربردی انتخاباتی دارد .همچنین
ترامپ را به قدغن نکردن سالحهای
نیمه خودکار برد .عشوه هارا مالحظه
می کنید .ترامپ به مهاجر ها لقب
مهاجم داد.
نمیشود گفت ترامد به دور دوم
نمی رود .پیروان او بسیارند .همانها
که سخت درباور تفاوت ها بین
آدمها نشسته اند.ومکانیزم تبلیغاتی
خودرا درمدرسه وکلیسا ورسانه ها
وهالیوود راهم بموقع بکار می اندازند.
ودرتحسین ترامپ هم هستند.
***
یک آمریکائی مرفه سفید همیشه
خودرا یک بومی وصاحب اصلی این
سرزمین چند میلیون کیلومتر مربعی
می داند و بندرت به بومیان اصلی
که امروز درمحوطه هایی بنام رزرو
درشرایطی ابتدایی می زیند فکر می
کند .درحقیقت این بخش ازتاریخ
این سرزمین مستوراست .یعنی که
امتزاج بین سفید مهاجر ووقبایل
سرخ پوست تحقق نیافته است.
تاریخ مهاجران اولیه بعداز دهه ها
آکنده از جنگها وخونریزی هایی
است که پایانی درخشان نصیب
هیچکدام نکرده است .اما آن
کوشش ها که منتهی به حراست
و توسعه هنرهای بومیان از سوی
دولت آمریکا بعمل درآمده وصاحب
بازاری فعال شده است مثل آنچه
که در سنتافه نیومکزیکو دیده می
شود قابل تحسین است .امروز عقب
ماندگی بومیان درعلوم منتهی به آن
شده که دولت مدارس خاصی را برای
آنها درمناطق سکونتشان ایجادکرده
است.
باید پرسید آیا سرخ پوستان واقعاً
عقب مانده اند؟یا آنهارا بشیوه
های مختلف از جمله الکل گرایی.
زیر پوشش حرمت فرهنگ بومی
ورعایت آزادی دلخواسته آنها
درعقب ماندگی نگهداشته اند.

بنظر مقایسه  ،معنی ندارد .باری
آمیش ها هم قربانی همین ساست
اند که افتخاری نیست.
یک آمریکائی معمولی درباره بومیان
وعقب ماندگی و اعتیاد وموارد
حساس آنها نظر نمی دهد ولی اگر
بخواهد نظر دهد به جمله » حرمت
تمایالت فرهنگی «آنها ،شمارا به
ختم بحث دعوت می کند.
تجارب دیگری هم هست که بسیار
مثبت اند زیرا مارا به نمونه های
موفقیت در کار و ازدواج وقبول
تعلیمات عمومی درمیان سرخ
پوستان یا بومیان میرساند.
***
باتوجه به وقایعی که درآمریکا می
گذرد می رسیم به اینکه این کشور
دربرابر کوهی از انواع مشکالت
اجتماعی قراردارد که نظام برتری جو
و رسانه ها از آن در می گذرند.
نظامی که همه گونه توفیقات را ازآن
خود می داند وهیچ مسئولیتی را در
عقب ماندگی های فکری نمی خواهد
داشته باشد .جامعه آمریکا ،ازآنِ
مشاهیر اقتصدی است وبس..
قدرت رسانه ها در ساه را سفید و
سفید را سیاه جلوه دادن درافکار
مردم جهان بطوری است که سرعت
وحدة آن فرصت تعمق وتعقل
راازفرد سلب می کند.
در آمریکا ایشو مهمتراز واقعیات
استودولت وقتی الزم باشد  ،هر غیر
واقعی را جای واقع می نشاند.مثل آن
ایام که وزیر خارجه و دفاع بوش۲
مایل بودند مردم آمریکا باور کنند
که صدام دارای بمب اتم است .امروز
هم گرچه بسیار علیه آن می نویسند
ولی فیک نیوز)اخبارغیرواقعی(
نقشی مهم در مدیریت سیاسی دارد.
به عهد آقای ترامپ دامنه اعوجاج
سیاسی چنان وسعت یافته است که
بقول یک افغانستانی گوئی » ترامپ
رئیس جمهور کر ه زمین است«.

-۲سیاست ها و ابزارهای سیاسی

هاآرتص می نویسد:

» فرزند شاه فقید ،رضا پهلوی مثل مجاهدین از کمک های آمریکا بهره مند
نیست .ولی رفته رفته به یک شخصیت سیاسی دموکرات والئیک مخالف
نظام تهران تبدیل شده است«
چنین بنظر می رسد که آمریکا
کار»تحریکات منتهی به اشتباهات
ایران را به اسرائیل سپرده است«.
اخیرا ًاسرائیل درماه جوالی چند
انبار سالح های قوای ایرانی مقیم
عراق را بمباران کرد .این مخازن
درشمال بغداد قراردارند.
نتانیاهو توجیه کرد که وقتی ایران
به ما می گوید ویران ونابودتان می
کنیم اقدام ما الزم است.
عراق بارها ازایران خواسته است که
ارتش  ۱۲۰هزار نفری مرکب ازشیعه
وسنی ایران که برای دفع داعش
درعراق است بهتراست با ارتش
رسمی فعلی عراق درآید یااینکه این
بسیجی ها به ایران برگردند.
ایران مدعی است حضور کمی بیش
از  ۵۰۰۰نفر ارتش آمریکائی درعراق
امنیت مرز مارا در تهدید میکند.
دو دولت باوجود دیدار سران نتوانسته
اند بتوافق ها برسند .دوکشور ایران
وعراق درروابطی تاریخی وتجاری-
دینی پردامنه ای هستند.معهذا عراق
درنهان تحمل قشون ایران را ندارد
اما تحت فشار آمریکاست.
بااینهمه ابقدام نتان یاهو دربمباران
مخازن اسلحه قوای مزدور ایران بنام
»حشدالشعب «دررابطه با انتخابات
در اسرائیل هم هست..
وی درفعالیتها شدیدتراز همیشه

وعمران واستعمار نهاد .وامروز
هرکس می داند که درکلمه استعمار
عیار مهمی از استیال برسرزمین
دیگران به مدد نظامیان وجود دارد.
می شود رئیس جمهور بود وبه
رفت.ابداعات
هم
بازآموزی
واختراعات درآمریکا معموال ًبه
حساب آمریکا نهاده می شود.
درحالیکه» نسل شجاعان «مهاجر
و بقول کندی  ،رئیس جمهور اسبق
باعث و بانی آنهایند.

رودی جولیانی در گردهم آیی مجاهدین درتظاهرات ورشوسخنرانی میکند

هست .اخیرا ًبه ساحل غربی آنجا
که همیشه مورد اختالف اسرائیل
وفلسطین است رفت وحمالت
وسنگ و فالخن اندازی براوشد واو
وسران حزب لیکود باشعار »هرجا
یهودان باشند می تواند اسرائیل
باشد «پاسخ دادند که برهانی است
سست.
نتان یاهو گفته است که وظیفه ما
استقرار یهودان درسرزمین هایشان
است .تارابطه باسرزمین به عمق رود
و پروانه اخیر برای ساختن  ۶۵۰واحد
مسکونی باین سبب است .این قبیل
حرف ها از ناحیه وی وسران حزب
او تازگی نداردولی دائما ًتروتازه می
شوند .آنچه دوسالی است درجریان
است این است که آمریکا برنامه های
وسیعی برای تضعیف نظام وبردن آن
به اشتباهات جبران ناپذیر است.
بعداز آنکه تالش های جورواجور
آمریکا برای سرهم کردن یک
اپوزیسیون معتبر ازایرانیان به ثمر
نرسید ،شماری از یاران ومشاوران
ترامپ برتقویت مجاهدان اجماع
کردند وستاد وسازمان های آنها
درآلبانی مستقر است .زیرا مدتها
بود که دولت فرانسه عذر آنهارا
درسکونت درحومه دور پاریس
خواسته بود.
بی شک با روابط نزدیک فعلی ایران

وفرانسه  ،دولت ایران نیز از فرانسه
چنین اقدام را خواهان بوده است.
مجاهدان تحت عنوان  OMPIیاMKO
اینک از حمایت بسیاری از شخصیت
های سیاسی  -نظامی  -اطالعاتی
آمریکا زیر نظر آقای جولیانی درکار
انواعتحریکات وبرنامههایمربوطاند.
روزنامه  Ha Aretzدرگزارش مفصلی
به قلم  Jonatan Harounoffدرتاریخ۱۳
ژوئیه ۲۰۱۹از دیگر اپوزیسیون های
ایرانی می نویسد .وخوشبختانه می
نویسد که » فرزند شاه فقید ،رضا
پهلوی مثل مجاهدین از کمک های
آمریکا بهره مند نیست .ولی رفته
رفته به یک شخصیت سیاسی
دموکرات والئیک مخالف نظام تهران
تبدیل شده است.وچه بهتر.
ایالن برمان بعنوان یک متفکر
محافظه کار ومعاون شورای
آمریکائی فارین پالیسی مستقر
درواشنگتن می گوید:
مافکر می کنیم که باوجود صداهائی
بسیار که در مخالفت با نظام تهران
بلند است آلترناتیوی بجز مجاهدین
خلق برای جانشینی نظام ایران
وجود ندارد .خطا.
باری درماه جوالی گذشته باستناد
همان روزنامه درهمان حال که
واشنگتن وتهران درآستانه
لطفا ًورق بزنید
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ابداعات واختراعات درآمریکا معموالً
به حساب آمریکا نهاده می شود.
درحالیکه» نسل شجاعان «مهاجر
و بقول کندی  ،رئیس جمهور اسبق
باعث و بانی آنهایند.
اینک چرا ازآن آمریکائی که رؤیا
می آفرید کمتر حرف بمیان است.
زیرا دیگر ملل با دست یابی به
آگاهی ها دست آمریکارا رو کرده اند.
دانلد ترامپ درست وقتی به قدرت
رسید که کشورهای کم رشد یا
با رشد متوسط به خیز تازه ای
دراقتصادیات می رفتند .درواقع او
ایستی داد به تجارت جهانی زیرا
برآن باور ندارد .این نهی جهانی مایه
نفرت از او دراتحادیه اروپاشد ورفت
به انشقاق غرب ِهمیشه یک پارچه،
درمقابله با بحران ها.
نفی برجام بمعنای نفی کشورهای
امضاء کننده قرارداد و سازمان ملل
شده وامروز ازاین سازمان کمترین
نوری بر نمی تابد.
اینکه عیاری از نژادگرائی درگفته
های ترامپ مشهوداست شاید
عمدی است ومصرف انتخاباتی دارد.
اما جامعه مورد تحقیر او با هشیاری
به حساب می گذارد.
ترامپ درمجلس نمایندگان جای
پای استواری ندارد  .گوئی جامعه
آمریکا با رأی خود آمریکارا به دو
شقه کرده است .اگر این پدیده بجا
باشد باید گفت ترامپ شکاف نامرئی
جامعه آمریکا را علنی کرده است
ودیگر نمی شود به آسانی گذشته
آن را مستورداشت.
اشتباه بزرگ اخیر آقای ترامپ که
مهاجر را مهاجم خواند بهایش
سنگین است .وی نفی کرده است
ریشه های جمعیت یابی وطن
امروزی خودرا که قدرت کار وشعور
ونبوغ اقوام مهاجر  ،آمریکارا به
سرعت به قدرت رساندند.
درشرق اینگونه نگاه بر مهاجر وجود
نداردو تجلی هنر وادب وفرهنگ
امری است ذاتا ًاشتراکی وحاصل
یک تالش همگانی.
آقای ترامپ حتما میداند که دنیا به
آخر نرسیده وروند مهاجرت مثل
گذشته ها ادامه خواهد یافت.
پس باید دست از تنگ نظری ها
برداشت.
غرب هم مهاجرت ها کرد.رفت به
جستجوی کمبودها ی خود نزد
دیگران .اما مکارانه اسم اورا آبادی
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درآلبانی حضورداشت ..وی تأکید
کرد که عربستان درکنارMKO
علیه تهران است وبفارسی گفت من
مفتخرم که اینجایم باشما  ،برای زدن
ومبارزه علیه آیت اهلل خامنه ای .همو
گفت مالیان برسریر قدرت ایران  ،به
سقوط می روند.
به مرور زمان MKOدرمحافل محافظه
کاران ودموکذات ها اعتباری یافته اند
نویسنده می کوید  :طی شش ماه
اخیر سازمان OIACجامعه ایران
وآمریکایی بصورت یک انجمن مدد
کاری داوطلبانه وابسته بهMKO
درواشنگتن به تماس ومذاکره
بابسیاری از نمایندگان موافق
ربراندازی نظام تهران تماس حاصل
کرده است.
لی هامیلتون نماینده سابق مجلس
نمایندگان) دموکرات(که دربررسی
فاجعه یازده سپتامبر مقام رئیس
همکار کمیته را داشت ودربرابر
کنگره  ،مجاهدین را محکوم کرد
امروز از مدافعان سرسخت آنهاست.
سناتور دموکرات چاک شومر و بانو
نانسی پلوسی هم نوروزرا در معیت
مجاهدین بزرگ داشتند که آن
مراسم رادر کاپیتول برگزار کردند.
مجید صادق پور ساکن فالزچرچ
ویرجینیا گه صاحب یک داروخانه
است ازسال  ۲۰۱۲مسئول
امورسیاسی  OIACاست .وی به
انقالب دیگری برای ایران باوردارد.
او به ستاد ی که در شهرManez
آلبانی درتدارک انقالب تازه ای برای
ایران است باوردارد.
مجاهدین خلق از  ۱۹۶۰تا به امروز
اصل کارکردن با یک قدرت سیاسی

خصم ایران را درخود دارند و عیبی
برآن نمی بینند.
مجاهدین تمام مکاتب سیاسی
چپ را تجربه کردند .وامروز مدعی
دموکراسی وحقوق بشرند .قاعدتاً
باید با نظام ترامپ درتفاوت ها باشند.
ولی رهبران آن قادر به انتخاب یک
مکتب مستقل از آن قدرت حامی
خود نیستند .دموکراسی آمریکارا
می ستایند وخود ،رهبری ابدی ازلی
دارند.
از عهد ظهور خمینی این مارکسیست
های قدیمی ناگهان مسلمان دوآتشه
شدند .لقب منافق را که خمینی به
آنهاداد زود پسند مردم شد.
بعهد کلینتون  ،تروریست شناخته
شدند .پس به کانادا رفتندورفته
رفته به اروپای ضد ایران وبعد که با
آمریکا شدندو بعد که فرانسه با ایران
به برجام شد  ،رفتند به آمریکا و به
دستور رفتند به آلبانی .تاریخ فعالیت
این سازمان شوریدگی های بسیار
دارد .آنها با کشورهای حامی خود در
نوعی مقاصد مقاطعه کاریند .سازمان
آنها ثروتمند و تاجر است.
اینک آمریکا متعهد این  ۳۴۰۰تن
عضو  MKOدرآلبانی است .این
سه هزاروپانصد نفر اسرای اشغال
عراقند که به نیویورک آمدند ورفته
رفته شناخته شدند وبه صور مختلف
لو رفتند که ابدا ًدموکرات نیستند.
جولیانی شهردارسابق نیویورک
آنهارا خوب شناخت وازآنها استفاده
ابزاری کرد .وادامه دارد.
درقبل و بعداز انقالب  ،مجاهدین
جذب بنی صدرشدند.وحتی با بنی
صدر به ازدواج ها رفتند ،اما بنی صدر

سخنرانی گرتا تانبرگ درسازمان ملل متحد

بقیه از صفحه ۷
تصور کنید که اگر واقع ًا بخواهیم
وهمه با هم کار کنیمچه کاربزرگی
می توانیم انجام دهیم .اما برای
انجام این کار  ،ما باید به صراحت
صحبت کنیم  ،هر چقدر هم که
ناراحت کننده باشد.
شما فقط از رشد اقتصادی جاودانه
صحبت می کنید زیرا بیش از حد
می ترسید که مورد نفرت مردم
باشید .شما فقط در مورد حرکت به
جلو با همان ایده های بد صحبت
می کنید که ما را به درون این
آشفتگی کشاند  ،و تنها کار معقول
و منطقی که می توانید انجام دهید
کشیدن ترمز اضطراری است.
شما به اندازه کافی بالغ نیستید
که حقیقت را بگویید .حتی آن

نسل دیگر رود.
همه ی احزاب وحرکات مخالفان
نظام ها درایران سریع قد می کشند
و بعد مثل برف آب می شوند .چرا؟
***
درغرب هنری سیاسی وجوددارد
که بلدند بسرعت و درهر معضل،
مسئله خودرا به مسئله ی ما تبدیل
کنند .پراه را برای ابزار کردن ما به
دست خودمان باز بدارند .شاید وقت
آن باشد که استعدادهای سیاسی ما
تابع اصطالح معروف » زودوخوب«
نباشد .آیا کسی یا کسانی مایلند
برای چند لحظه یا چندروز رها از
ماشینک های ابزار ساز الکترونیک
به یک غور درذات و تاروپود حرکات
سیاسی رود؟
***
هم امروز ترامپ ومکرون برسر
اختالفات باایران نگاهشان بهم
نزدیک شد .مکرون کارش را کرد.
به الفاظ سبک ترامپ اعتنا نکرد.
ترامپ متوجه جوهر فکری اروپا شد.
آیا ایران والئي که در هزار مشغله
دست وپا میزند قادراست به کف
نفسی رود دردیگر ستیزی ها
وخودگذاری ها.
درمورد باقی مانده مجاهدین سالمت
درخداحافظیهاست.

سنگینی را که فرزندان ما به ما
تحمیل می کنند .اما من به محبوب
بودن اهمیتی نمی دهم .من به
عدالت اقلیمی و سیاره زنده اهمیت
می دهم.

با این وجود آینده آنها را جلوی
چشمانشان می دزدید.
تا زمانی که شما به جای آنچه که
باید انجام شود فکر نمی کنید و
مسئله محیط زیست را ازدیدگاه
سیاسی می نگرید هیچ کاری
صورت نخواهدگرفت .ما نمی
توانیم یک بحران را بدون برخورد
با آن به عنوان یک بحران حل
کنیم.

تمدن ما در حال قربانی کردن
فرصت است .تعداد بسیار کمی
افراد ثروتمند بدنبال انباشتن پول
بیشترند.
سال  ، 2078تولد  75سالگی
خود را جشن می گیرم .اگر بچه
داشته باشم شاید آن روز را با من
بگذرانند.
شاید آنها از من درباره شما سؤال
کنند .شاید آنها سؤال کنند که چرا
شما کاری نکردید  ،در حالی که
هنوز فرصت عمل وجود داشت.

ما باید سوخت های فسیلی را در
زمین نگه داریم و باید روی عدالت
متمرکز شویم .و اگر راه حلهای
موجود در سیستم بسیار غیرممکن
است شاید ما باید خود سیستم را
تغییر دهیم.

شما می گویید که فرزندانتان را
بیش از هر چیز دوست دارید و

ما به اینجا نیامده ایم تا از رهبران
جهان چیزی را گدایی کنیم .شما

در گذشته ما را نادیده گرفته و
دوباره ما را نادیده خواهید گرفت.
ما بهانه ها را تمام کرده ایم وفرصت
به سرعت می گذرد.
ما به اینجا آمده ایم تا به شما اطالع
دهیم که تغییر در حال انجام است ،
خواه آن را دوست داشته باشید یا
نداشته باشید.
قدرت واقعی متعلق به مردم است.
متشکرم».
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برخوردها بودند مجاهدین اجالس
مهمی در ستاد آلبانی  -اشرف۳
همراه تظاهرات داشتند ووکیلدعاوی شخصی پرزیدنت ترامپ
روی جولیانی مدعو وستاره مجلس
بود .اما دیگرانی هم بودند ازجمله
سناتور سابق حزب دموکرات جو
لیبرمن ونیز استفن هارپروزیر سابق
کانادا وآقای ماتیو آفورد عضو پارلمان
بریتانیا)محافظه کار ( .دراین جلسه
آقای جولیانی از سازمان مجاهدین
خلق تجلیل کرد وگفت :دولت
درتبعید MKOسازمانی است که ما
می توانیم ازآن حمایت کنیم .اینها
گروهی اند که باید ازبدگوئی به آن
پرهیز کرد .وگزارشگر ،نطق ایشان
را ،آتشین توصیف میکندوادامه می
دهدکه:
شهردارسابق نیویورک همان محرم
پرزیدنت ترامپ است که مدعوین
وسخنرانان عالیجاه را مشمول
دستمزدها می کند.
در۲۰۱۷جانبولتنوجولیانیبهاستناد
جوآن استاکر روزنامه نگار ویژه ی
سرمایه نهی هایMKO.هرکدام
دهها هزاردالر دریافت کرده اند.
هم او اضافه می کند که اینک ده سال
است که این برنامه ادامه دارد وهدف
تضعیف نظام ایران است.
بجز این دو ،شخصیتهای دیگری
هم دربرنامه ها شرکت دارند ازجمله
رئیس سابق مجلس نمایندگان نیوت
گینگریچ ونیز مقامات FBIوCIA
هاآرتض می نویسد  :اخذ این
دستمزدها ازسوی مردان شاغل
خالف قانون آمریکاست بخصوص از
بیگانه ها.
جوآن استوکر می گوید گروه های
مخالفی هم مثل دیگران وجوهی
دریافت می کنند.
وی معتقد است  MKOوجوه
راازعربستان سععودی اخذ می کند
و ریاض MKOرادرمبارزه علیه تهران
متفق آرمانی خود می شناسد.
ارتباط بین ریاض و MKOوسیله
مسئوالن عربستان سعودی بصورتی
منظم ادامه دارد .پرنس ترکی فیصل
مرتبا ًدرجلسات حضوردارد .مثل
همان سال۲۰۱۷.
رئیس
اخیرا ًسالم األنصاری
وبنیانگذار کمیسیون روابط عمومی
سعودی-آمریکا که دفتر اصلی
آن درواشنگتن است والبی است،
دراجالس و تظاهرات مجاهدین

آنهارا در ۲۰۱۴پاک لو داد .امروز
مجاهدین  ،نان شهرت خودرا می
خورندکه از جنس یک ابزارند  ،پس
درحمایت حامی اند .ازسوی دیگر به
تمامی بی آرمانند وامروز از تعلیمات
نظامی عهد رجوی به دورند.
***
نویسنده ای که ما جسته وگریخته
بعضی مطالب گزارش اورا نقل کردیم
»جاناتان هارونوف «می گوید :هرچه
کردیم تقاضای ما برای انجام یک
مصاحبه پذیرفته نشد .چرا؟ روزنامه
معتبری مثل هاآرتض به این گزارش
رغبت کرده وبعمل درآورده که
جز مطالبی سطحی نیست ؟ زیرا
آمریکائی ها درسطح مردان جوینده
پول  ،احتماال ًخواسته اند این گروه
آماده به خدمت را در هرجا بشود
بدست اسرائیل بکارندوموفق نشدند
ودست به افشاگری هم زدند تاساده
لوحی بعضی از یاران پول جوی
ترامپ برمالشود.
درخقیقت رهبران نا متعادل این
سازمان هرجا رفتند سرانجام اخراج
شدند وبا هرحرکت سیاسی هروقت
جفت شدند بسرعت جداشدند.
نسلی از
با مجاهدین ایران
برافروختگان ایرانی قربانی افسون
گرائی های سیاسی شدند.
***
حرکات سیاسی انواع اوپوزیسیون ها
درایران از قبل از مشروطه کم وبیش
از ظواهر حرکات بزرگ سیاسی
دراروپا متأثر بوده اند  .اما هرگز
دیده نشد نزد اینها  ،اصالت آنها
که درغرب زاده شده بودند برعکس
حرکات مخالفان درایران استعدادی
از خود بروز داد برای رفتن به تقلید
انواع احزاب افراطی دراروپا.
بااوج گرفتن آمریکا هرگز ایرانی
ها نتوانستند به ایجاد حرکتی روند
که منتهی به چیزیی شبیه دوحزب
بزرگ آمریکا شود .این ناتوانی
موجب ابزار شدن ها شد .مثال ها
فراوانند واین ستون کافی ومناسب
این جریده گرامی نیست..
چرا مادرحول یک قرن ونیم
نتوانستیم حرکتی اصیل متناسب
با استعدادهای سرزمینمان وملهم
از سرشت وطن ومرد م آن پدید
آوریم؟ حیرت بزرگی درهمه ی ما از
باب این عدم توفیق وجود دارد که با
همه مضایق وکسر امکانات باید به آن
جواب دادو جبران کرد که از نسلی به

کیخ س روبهر

سـف

ر » هب ردون«

کیخس
گفت وگوی روبهروزی با تورج رفازمند

*سفررا ازرسیدن بیشتر دوست دا رم ،درراه بودن برایم مهم است.
*بااین قصد به اروپارفتم که بروم درلژیون خارجی فرانسه ودرنیروی
دریایی  ،دریانورد بشوم.
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بهروزی :دوران خوشی داشتید؟
فرازمند :روی هم رفته نه .درتهران
دراین خانه زیاد به من خوش نمی
گذشت .همین بی بی شازده یک
پسرداشت ،اسمش خسرو بود.
آتیش پاره ای بود که اون سرش
ناپیدا .اغلب فرار می کرد ،گم می
شد ،مادرش می نشست گریه زاری
می کرد وتنها کسی که می توانست
اورا پیدا کند مادربزرگ بود .می
رفت پیدایش می کرد ،دستش را
می گرفت ومی آورد.
ناگفته نماند که این فرار درذهن من
هم بود  .اولین دعوا وکتک کاری
های من باهمین خسرو بود .این
خسرو بعد رفت راننده شد .وقتی
که من درمیدان ارک مدیر تولید
رادیو بودم مستخدم آمدوگفت:
آقایی آمده باشما کاردارد .من
گرفتاربودم ،گفتم بگید من گرفتارم
واآلن وقت ندارم .گفتند :میگه من
خسرو پسرخاله ایشان هستم .آمد،
پس ازسالها همدیگررا می دیدیم.
صحبت کردیم  .زن گرفته بود ،بچه
داشت ،رئیس یک بخش شرکت
واحد شده بود.
بهروزی :اشاره کردید که خودشماهم
تمایل به فرارازخانه داشتید!
فرازمند :بله ،چیزی که هیچ وقت در
برادران من نبود .درمن نوعی تمایل
به گریز بود .این تادوران جوانی هم
ادامه داشت .حاال نمی دانم این
میل به فراربود یا میل به سفروشوق
رفتن ودیدن افق های دیگر.

بهروزی :یاشاید عدم تمایل به یک
جا ماندن وایستایی وخسته شدن
ازماندن دریک جا.
فرازمند :شاید ،این تمایل
دردسرهایی هم برای من بوجود می
آورد .نمی دانم چرا ،خیلی دلم می
خواست به هندبروم .شاید به شوق
دیدن مرتاض ها ،طاووس ها ،پلنگ
ها .،منتها جهت را نمی دانستم.
نمی دانستم که از کدام سو وسمتی
می توان به هندرفت .دایم به دنبال
یک قطب نمابودم .فکر می کردم
اگر قطب نما داشته باشم ،ازروی
نقشه ی کتاب مدرسه می توانم
را ِه رفتن به هندرا پیدا کنم .
می خواستم پیاده بروم به جنوب
تابرسم به خلیج فارس ،آن وقت
یواش یواش ازحاشیه اقیانوس بروم
به طرف هند.
بهروزی :باألخره به هندرفتید؟
فرازمند :درجوانی فقط یک بارسرراه
سفری که به ژاپن می رفتم توقف
کوتاهی درکلکته داشتم .
بهروزی :اولین بار که ازخانه
فرارکردید بیاد می آورید؟
فرازمند  :بله ،خیلی خوب.درهمدان
بود .می خواستم بروم به شِ ِورین
دهی نزدیک همدان.
بهروزی :چندسالتون بود؟
فرازمند :نه سالم بود.
بهروزی :چرا می خواستید فرارکنید؟
فرازمند :چون خاله ای که مراباخود
به همدان برده بود آمده بود توی
مدرسه وبه مدیر شکایت کرده
بود که این بچه توی خانه اذیت
می کند .کاری که مادرم هیچ وقت

نکرد .وقتی خاله رفت ،
مدیرگفت :باید تورا س ِر صف
جلوی همه ی بچه هافلک کنیم
تادیگر توی خانه اذیت نکنی .من
این تهدیدرا جدی گرفتم ،ازمدرسه
فرارکردم آمدم بیرون .یک مش
ابوالقاسم بود که سرگوچه ی ما
ذغال فروشی داشت وخاله ی
من هروقت پول الزم داشت مرا
می فرستاد می گفت :برو ازمش
ابوالقاسم یک تومان یا پنج زار
بگیر .بعد سرهفته یک جا به او
پس می داد .رفتم به او گفتم :خانم
گفتند یک تومان بده .گویا فهمیده
بود که من دروغ می گویم  .گفت:
نه ،برو برس به کارت .خانم اآلن
اومد خودش پول گرفت .من بدون
پول شروع کردم به دویدن بطرف
شِ ِورین .ولی ترس از جای ناشناخته
من را برگرداند .برگشتم به مدرسه.
هنوز بچه ها سر کالس بودند .رفتم
سرکالس نشستم .مثل اینکه مدیر
یادش رفته بود .من را فلک نکرد
البته فرارهای دیگری هم کرده ام
که باشد برای بعد.
بهروزی :درواقع سفرشما به اروپا
هم نوعی فراربود.
فرازمند :بله ،من دراصل به فرانسه
رفتم که درلژیون خارجی فرانسه
بعنوان سرباز داوطلب به نفع قوای
فرانسه به جنگ بروم ،همراه بادکتر
هوشنگ کاووسی قرارگذاشتیم که
خود آن هم داستانی دارد.
بهروزی :حرف توی حرف آمد ،شما
داشتید از خانه ای می گفتید که
همگی در آن زندگی می کردید

طرح از :کیخرسو بهروزی

ومادربزرگ فرمانروای خانه بود.
فرازمند :بله  ،کم کم این خانه برهنه
شد .این خاله ها و شوهرانشان یکی
یکی خانه ی جدا گرفتندورفتند.
شوهر یکی ازخاله هاشد فرمانده
تیپ بجنورد ،مادربزرگ هم باآن
هارفت وهمه ی قوم وخویش های
مادری پراکنده شدند .وقتی که
من ازفرانسه به ایران برگشتم
مادربزرگ من مریض شده بود
واطرافیان سعی می کردند اورا
دکترببرند .روزی مادربزرگ من
را صداکرد وگفت :تورج ،من نمی
خواهم زندگی کنم .نمی دانم چرا
این ها اینقدر اصراردارند من را
نگهدارند؟ وآخرین دستور را به من
داد .گفت :من ازتو می خواهم به این
ها بگویی من را رها کنند ،نگذار به
من دوا بدهند ،آمپول بزنند .ودوسه
روزبعد سرش راگذاشت وآرام به
خواب مرگ رفت.

فصل سبز ،پیوند بادریا
بهروزی :آقای فرازمند ،شما ده ساله
بودید که پدرتان درجوانی ،درسی
وشش سالگی درگذشتومادرشما
درتهران خانه ی آباء و اجدادی
پدرشمارا رهاکرد ،شمارابرداشت
وبه گیالن رفتید .چرا؟
فرازمند :من کالس چهارم ابتدایی
بودم که پدرم فوت کرد ،مادر
تحمل ماندن در خانه ای که باپدرم
زندگی کرده بود وبرایش پرازخاطره
بودرا نداشت .بعدازمراسم شب
چله ی پدرم  ،می خواست ازاین

عکس نوجوانی تورج
فرازمند که آن را به
خاله اش عصمت جان
تقدیم کرده است

ومحله یادم نیست .انتهای خیابان
اصلی بندرپهلوی خیابان بزرگی
بود که به دریا منتهی می شد.
بعدازبلوار که آن را درزمان رضا
شاه ساخته بودندویکی ازبهترین
بندرپهلوی
خاطرات مردم
درآن دوره قدم زدن درآن
بلواربود .عصرها وشب ها دسته
ای ارکسترموسیقی می نواخت
ومردم لذت می بردند .خانه ی
خاله ی من درآن نواحی بود
وتادریا صدقدمی فاصله داشت.
بهروزی :خاله ی شما صاحب خانه بود؟
فرازمند :نه ،از طالب اف طالب زاده
اجاره کرده بود.
بهروزی :غیرازشما کس دیگری هم
درآن خانه بود؟
فرازمند :یک خدمتکار زن هم بودکه
دخترکوچکی داشت که همسن
من بود .این دختر مادرش را آبجی
صدامی کرد .آبجی به کیلکی یعنی
مادر .ماهم به او می گفتیم آبجی.
همسر این آبجی ناخدای یکی
از کشتی های روسی بود که به
آن پراخود می گفتند .این کشتی
غرق شده بود والشه ی آن هم
مدتها درقسمت ورودی مرداب
بندرپهلوی افتاده بود .بسیاری
ازسرنشینان این کشتی غرق
شده بودند ،اما ناخدای آن نجات
پیداکرده بود داستان غرق شدن
کشتی را وقصه هایی ازسفرهای
دریایی شوهرش را این آبجی برای
من می گفت ومن ساعت ها پای
صحبت های او می نشستم ولذت
می بردم.
بهروزی :روزهای اول ورود به
بندرپهلویراچگونهتعریفمیکنید

فرازمند :ببینید بچه ای ازیکی از
محالت پرماجراکه هرروز کتک
کاری ودعوابود ،دعوا برای آب
انداختن به حوض یا آب انبار ،دعوا
برسرآشغال ریختن توی کوچه ،
کتک کاری بابچه های محل ،بابچه
های مدرسه .از چنین محله ای
درتهران خشک  ،یکباره به دنیای
ِ
دیگری برود .شهری سبز  ،باهوای
مرطوب ،باباران های ریز که من
ازهمان لحظه های ورود تاامروز
ازآن لذت می بردم ومی برم .من
حوض واستخر دیده بودم .گاهی
بزرگترها مارا می بردند لقانته که از
لوکانتیم فرانسه گرفته شده است،
به معنی رستوران .درتهران یک
نفرآمده بود خانه ی یکی ازاشراف
راگرفته بود بصورت رستوران
درآورده بود واسم آن راگذاشته
بود لقانته .بردیواراتاق ها وسالن
این ساختمان تصویر رجال قاجار
نقاشی شده بود .تصویر جد بنده
هم آنجا بود .این لقانته استخر
بسیار بزرگی داشت .اطراف این
میزوصندلی گذاشته
استخر
بودند .مردم می نشستند وطاطایی
نوازنده معروف  ،ویلن میزد .چون
مردم تهران استخر ی به این بزرگی
ندیده بودند می گفتند :استخر
لقانته به دریا راه دارد .قایق کوچکی
هم روی این استخربود .مردم پولی
می دادند سوارآن می شدند وروی
استخر قایق سواری می کردند .من
خیلی می ترسیدم که اگر غرق
شوم چی میشه ؟ بله این بیشترین
آبی بود که من دیده بودم .باری،
ماازتهران حرکت کردیم .شب را
درمنزل یکی از سمیعی ها دررشت

شوق سفر

آزادی -ش ماره  ۱۱۷صفح ه13

وزی

بخ
ش
ش ش
م

خانه فرارکند .تمام فامیل می
آمدند اورا نصیحت می کردند،
می گفتند :خانم چرا می خواهی
همه ی زندگیت رابهم بزنی؟ این
خانه وزندگی مال توست .باید آن
را حفظ کنی .این راهم اضافه می
کنم که پدرم درزمان حیاتش همه
ی دارائیش رابه مادرم بخشید.
خانه اش ،ملکی که در نزدیکی
شهرری درتقی آباد داشتیم که
از جدمان محمدتقی میرزا حسام
السلطنه ارث رسیده بود وامالکی
که ازجدمان درلرستان داشتیم
این ها راهمه پدرم به مادرم داده
بود .وقتی که برادر ،خواهر وقوم
وخویش های پدرم به او اعتراض
کرده بودند که چرا همه ی این
دارایی رابه همسرت داده ای وچرا
چیزی به بچه هایت نداده ای؟
پدرم گفته بود :بچه های من اگر
آدم شدند خودشان صاحب زندگی
خواهند شد ،اگرهم چیزی نشدند
که ارث ومیراث پدر راهم به باد
خواهندداد .این زن تنهاست که
باید دست مایه ی ادامه زندگی
داشته باشد .باری ،مادرم باهمه ی
این نصیحت ها واعتراض ها می
گفت :من قادربه ادامه ی زندگی
دراین خانه نیستم .خاله ی من
تنها زندگی می کرد .همسر نداشت
وتاآخرعمرش هم تنها زندگی کرد.
اودربندرپهلوی مدیردبیرستان
بود .آمدبه مادرم پیشنهادکرد
که بیا بامن زندگی کن .مادرم
هم این پیشنهادرا پذیرفت ومن
وبرادرکوچکترم وخواهرم که درآن
موقع دوسال داشت را برداشت
ورفتیم بندرپهلوی وبرادربزرگترم
که آن موقع سال اول دبیرستان
نظام بود درتهران ماند.
بهروزی :مادرتان ازاداره آموزش
تقاضای انتقال به
وپرورش
بندرپهلویکردند؟
فرازمند :نه مادرم چون معلم مدرسه
آلیانس بود وبه آن صورت
کارمند فرهنگ نبود ،رفت به
مدرسه خودش گفت :من می روم
بندرپهلوی ،دیگر نمی آیم .مدیران
مدرسه هم چون مادرم سالها با آن
ها کارکرده بود رضایت دادند .ایام
نوروز بود که ما رفتیم بندرپهلوی.
بهروزی :یادتان هست درچه کوچه
ومحله ای ساکن شدید؟
نه ،اسم آن کوچه
فرازمند:

خوابیدیم .صبح ازرشت حرکت
کردیم ،حدودظهر رسیدیم به
غازیان .آن وقت ها بین بندرپهلوی
وغازیان پل نبود .حاال وقتی از
رشت به طرف بندرپهلوی می
روید اول به غازیان بعد به میان
پشته می رسید .پلی غازیان رابه
میان پشته وپلی دیگر میان پشته
را به بندرپهلوی وصل می کند .آن
وقت این پل ها نبود .ازغازیان تا
پهلوی مردابی بود که به آن مرداب
بزرگ می گفتند .بعدازدو موج
شکنی که روس ها ساخته بودند
دریابود .ازغازیان تا بندرپهلوی
راباید باقایق یا بقول خودشان با
بارکاس می رفتیم .حدود ظهر
رسیدیم به غازیان .ناگهان چشم
من به آب بی انتهایی افتاد که
ازشدت هیجان داشتم پرواز
می کردم .وقتی تعجب وحیرت
مرادیدند گفتند :این مردابه! ومن
اصرارمیکردم که نه دریا همینه.
وقتی سوارقایق شدیم من حالتی
بین خوشحالی وترس داشتم.
خوشحالی ،شور،هیجان وترس.
ببینید من چه حالتی داشتم .وقتی
رسیدیم خانه  ،خاله ام به آبجی
گفت :آبجی جون این بچه هارا ببر
دریارا تماشاکنند .وآبجی دست
ماراگرفت برد کناردریا .من بادیدن
دریا که موجهاش به ساحل می
خورد چنان محو وشگفت زده شده
بودم که قادر نبودم حرف بزنم .این
آب بی انتها باموج هایی که غرش
می کرد وکف به ساحل می آورد
نوعی اعجاب ،خوشحالی وکشف
دنیایی تازه را درمن بوجود آورده
بود وازآن زمان پیوندی میان من
ودریا بوجود آمد .پیوندی که بعدها
درمن چنان اثرگذاشت که تصمیم
گرفتم به نیروی دریایی بروم وبااین
قصد به اروپا رفتم که بروم درلژیون
خارجی فرانسه ودرنیروی دریایی ،
دریانورد بشوم .این برنامه قطعی
من بودکه همه ی این ها نقش برآب
شد.

بهروزی :بنابراین سفربه بندرپهلوی
خوب آغازشد وشوق سفر که
درتمام زندگی شما وجود داشته
گویا ازهمین جا آغازشد.
فرازمند :بله ،این شوق امروز همچنان
بقیه درصفحه ۴۸

باـهره خدیوي
()۱۳۰۴-۱۳۹۸

بیوگرافی باهره خدیوی
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باهره خدیوی ،شاعره ایرانی متولد 4
آبان  1304در همدان می باشد.
او تحصیلکرده ی مدرسه فرانسوی
آلیانس همدان بود که این مدرسه در
پرورش شخصیت فکری و هنری اش
تاثیر بسیار گذاشت .در این مدرسه،
بعضی از آهنگهای فرانسوی را با
ترجمه زیبای فارسی اجرا می کردند.
وی عضو گروه تئاتر این مدرسه بود و
تئاترهای موزیکال اجرا می کرد.
دوران تحصیلی او ،مصادف با دوران
پادشاهی رضا شاه بود و در یکی از
بازدیدهای رضا شاه از این مدرسه،
باهره خدیوی تئاتری موزیکال در
حضور رضا شاه اجرا کرد که مورد
تحسین وی قرار گرفت.
او پس از گرفتن دیپلم به آموزگاری
پرداخت .سپس با محمد ولی میرزا
دولتشاهی ،از خانواده قاجار ،ازدواج
کرد و با هم صاحب چهار پسر شدند.
وی در جوانی شوهرش را از دست داد
و دیگر هیچگاه ازدواج نکرد.
باهره خدیوی در سال  ۱۳۶۳به کانادا
مهاجرت کرد و تا آخر عمر در شهر
مونترال کانادا ماند.
در طول سالهای زندگی اش در کانادا،
شعرهایش همواره در مجالت ادبی
ایرانی مثل مجله «هفته» منتشر
می شد و به عنوان یکی از شاعران
شناخته شده جامعه ایرانی در
مونترال بود.
او به اشعار حافظ ،خیام ،مولوی،
مهدی اخوان ثالث ،فروغ فرخزاد
بسیار عالقه مند بود و همیشه یک
دیوان کوچک حافظ در کیف خود به
همراه داشت و با خود به همه جا می
برد تا در هر فرصتی که دست بدهد،
شعری از حافظ بخواند.
باهره خدیوی صدای بسیار خوبی

داشت و همیشه شعرها و آهنگهای
قدیمی را زیر لب زمزمه می کرد از
جمله اشعار شاعران قدیم مثل صائب
تبریزی ،حافظ ،سعدی و همچنین
آهنگهای قمرالملوک وزیری ،جواد
بدیع زاده (که او هم در مدرسه
آلیانس فرانسوی ها تحصیل کرده
بود).
بسیاری از این آهنگ ها و ترانه ها،
دیگر در فرهنگ ترانه و شعر ایرانی
وجود ندارند و از بین رفته اند.
از جمله آهنگ زیبای فراموش شده
ای که نه شاعرش معلوم است و نه
آهنگ سازش ،اما باهره آن را سال ها
زیر لب زمزمه می کرد« :ن َه ن َه دیگه من
از شما ،نه آب میخوام نه نون میخوام،
من از شما فقط یکی ،شوهرک جوون
میخوام ،نه کاسب و نه کارگر ،برای
مال نمی شم ،به ریش شیخ بل حذر،
برای نونوا نمی شم ،دخترکی رسیده
ام ،شوهرک جوون می خوام ،من یک
نفر فکولی و ،خوشگل و خوش زبون
می خوام ،بس که موندم تو این خونه،
ای وای دلم سر اومده ،هزار تا کفر و
ناسزا ،از دهنم در اومده ،امروز میون
خونمون ،شیخ دعا گر اومده ،من از
دعایش نسخه ای ،ز بهر امتحون می
خوام ،دخترکی رسیده ام ،شوهرک
جوون می خوام».
این آهنگ ها در فضای سیاسی
آن زمان کم کم به دست فراموشی
سپرده شدند.
آهنگ دیگری که باهره به کرات
زیر لب زمزمه می کرد ،سرودی بود
که در اوج جنگ جهانی دوم و پس
ازرفتن رضا شاه از ایران و تبعید او به
جزیره سنت موریس ،و اشغال ایران
توسط متفقین از رادیو پخش شد که
نوستالژی مردم از آرامش دوران رضا
شاه را نشان می داد.
«ز بعد شاه پهلوی شد ایران ،چو دوره

آخر پاییز

چه غروب سردیست
آخر پاییز است
ابر سنگین به سرم سایه سرد افکنده
دلم از ابر هوا غمگین است
و به فکرم که چرا
باد پاییز چنین مغرور است
و دگر فصل خزان
کم کمک بار سفر می بند د
بلبالن زین گلزار
چه پراکنده شدند
و گل و سبزه و برگ
همه کم کم به زمین می ریزند
چه فریبا و چه زیبا دیروز
چه پریشان وغمین است امروز
آفتاب پاییز
نکند جلوه گری در بستان
چهچه بلبل و زیبایی آن پروانه
همه رفتند از یاد
همگی جشن محبت هاشان
چه مبدل به جدایی ها شد
آن درختان بلند و سرسبز
دگر اکنون همه لخت
نیست اندربرشان جامه سبز
غنچه های گل رز
الله های رنگین
کو ؟کجایند؟ کجا ؟
گر چه زین منظره پاییزی
کمی افسرده شدم
لیک لختی در دل
با خود اندیشیدم
که عجوالنه به تصویر طبیعت منگر

آمدي
چونتوزدردرآمديجايتودردوديدهشد

راز من و نياز من از نفسم شنيده شد
گر چه به ناز آمدي با دف و ساز آمدي

از سر شوق اشك من به دامنم چكيده شد

دوش به فكر روي تو روي مه نكوي تو
زانهمهخوبخویتوپردهدلگشودهشد

زان سفر خياليم بازشدم به خانه ام

عكس تو در خيال من همچو دو ديده ديده شد

ايمهپيمانشكنمايبتشيرينسخنم
زان که تو باز آمدي تار شبم سپيده شد
بسكهزدوريرخترنجوجفاكشيدهام
بهرمنوتوایصنمراهخوشيگزيدهشد
از بر من دگر مرو روز مرا چو شب نكن
بين كه کنون درد گران از دل من زدوده شد

شمع سحر دگر نيم آب شدم ز گریه ها
بسكهتوديرآمديقامتمنخميدهشد

دلداده مست
دلداده مستم و خموشم
در دل همه روز و شب بجوشم
هر لحظه به بسترم نشينم
اميـــد ندارم و غميــــنم
چون همدم و همزبان ندارم
چون محـرم و هم بيان ندارم
بيگانه ز بستگان خويشم
زين قصــه ي زندگي پريشم
با هر كه دلي به مهر بستم
با اين دل ريش از او گسـستم
با هيچ كس ام نمي توان زيست
آن كس كه مرا شناسدم كيست

رباعی
من در ره عشق همچو شه پات شدم
از اسب و رخ و فیل همه الت شدم
سرباز سیه کرد شب و روزم را
آخر به همه باختم و مات شدم
یاد باهره خدیوی را گرامی می داریم
روانش آرمیده باد.

تزئینات سقف کاخ هشت بهشت

رطح اهی انسان وموجودات زنده ردبنااهی اریانی
ردزمان صفوهی اسالمی رداصفهان
بررسی تحقیقی از :هما برازنده

دربناهای ایرانی تمام موجودات
نقش بسته اند .هنرمند درآن
دوران که باریشه های عرفانی
وزردشتی آگاه بود خود رابه هیچ
مذهبی آغشته نکرده برای کار
هنری  ،همان نقشی را که برای
مسجد ،انجام داده برای کلیسا،
آرامگاه یا کاخ انجام داده وبدون
واردشدن به موضوعات مذهبی
آنهارا پیاده کرده است.
درمقدمه کتاب  ،تاریخچه ای از
شهراصفهان و اززمان صفویان
آورده شده است .می نویسد:
صفویه()۱۷۲۲-۱۴۸۷
زمان
ازبهترین دوران تاریخی وهنری
ایران می باشد .سلسله صفوی
با شیخ صفی الدین اردبیلی
درایران بوجودآمد .درآن زمان
شیعه مذهب دولتی معرفی شد.
مذهب شیعه تحول بزرگ در ایران
بوجودآورد .بخصوص یک تحول
بزرگ هنری با تزئینات درخشان
ونیز یک تحول صوفی گری
وتحقق فلسفی که درتمام شئون
تأثیرگذاشت به خصوص درساختن
بناها .بررسی ما بیشترروی
هنرکاشی کاری ،تکنیک ،طرح
های تزئینی وتصاویرموجودات
زنده بوسیله کاشی نقاشی
شده ویاباتکنیک های دیگر که
درپوشش خارجی وداخلی بناها
مورد استفاده قرارگرفته  ،که عم ً
ال
مغایر فلسفه اسالمی است خواهد
بود.
درصفحات بعدی شاهد تصاویری
از طرح های تزئینی برروی کاشی
ها ،گلیم ها ،و بناهای مذهبی
ازقبیل مساجد و کلیساها هستیم
که درباره هریک توضیح مختصری
داده شده است .بدیهی است
بیشتر تأکید برروی تصاویر انسان
و جانداران است که در اسالم
کشیدن آنها حرام است اما ایرانیان
بدون توجه به این تحریمها ذوق

خانم برازنده درمراسم امضای کتاب در هوستون

خودرا به یکسان در کلیسا و
مسجد به کارگرفته اند .درتصاویر
این کتاب به بناهای ایرانی بسنده
نشده و از تصاویری از بناهای
معروف دیگر کشورها نیز استفاده
شده تا خواننده براحتی بتواند
بناهای مذهبی ایران را که هویت
کامال ایرانی دارند با دیگر بناهای
مذهبی جهان مقایسه کند.
کتاب در  ۱۶۰صفحه برروی کاغذ
گالسه با تصاویر سیاه وسفید و
رنگی به سرمایه خود مؤلف چاپ
شده و به بهای  ۴۰دالر درآمریکا و

 ۴۰یورو دراروپا بفروش می رسد.
کسانیکه مایل به دریافت این کتاب
هستند می توانند با تلفن های زیر
تماس بگیرند:
 ۷۱۳-۶۲۳-۰۹۰۲ویا
۸۳۲-۲۴۴-۵۰۶۲
معرفی و امضای کتاب توسط
نویسنده درروز یکشنبه ۸
سپتامبر  ۲۰۱۹در هوستون تگزاس
برگزارشدکه با استقبال هموطنان
مقیم هوستون مواجه گردید .برای
خانم همابرازنده سالمتی وموفقیت
بیشتر آرزو می کنیم.
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یادی از شاعره معاصر

مغول سراسر ویران،
وطن ز دوری تو شد افسرده،
گل امید ما شده پژمرده،
چرا خاموشی ،مگر مدهوشی،
کجایی ای شهنشه با قدرت،
که ملک خود ببینی اندر ذلت،
بیا ای رهبر ،وطن را بنگر».
این سرود ها و بسیاری از آهنگ های
زیبای دیگر را که هیچ کجا اثری از
آنها نیست ،باهره برای همیشه با
خود برد.
باهره خدیوی پس از هشت ماه جدال
با بیماری کلیوی در  30تیر  1398در
شهر مونترال ،کانادا درگذشت.
یک هفته قبل از فوتش  ،در حالی که
دیگر توان صحبت کردن را از دست
داده بود ،برایش یک فال حافظ گرفته
شد و در نهایت شگفتی این شعر آمد:
«رخم آن روز زکین منزل وریان ربوم،
راحت جان طلبم وز پی جاانن ربوم»

و به دوران و زمان خرده مگیر
ما ز اسرار جهان بی خبریم
که بهار دگری در پیش است
و دوباره گل یاس
در چمنزار جهان خنده زنان می
شکفد
و بنفشه به زمین سجده کنان
می خندد
آخر پاییز است
أسمان لبریز است
ابرسنگینزسرمسایهخودرابرداشت

پس از تشکیل حکومت اسالمی
درایران ،بسیار شنیده ایم که آثار
بوجودآمده با نبوغ وهنر ایرانی
را آثار اسالمی معرفی می کنند.
اما همابرازنده کاوشی کرده است
در معماری کشورهای اسالمی و
آن آثاررا با بناهای ایرانی که پس
از تحمیل دین اسالم بر ایرانیان
بوجودآمده مقایسه کرده است و
بطورضمنی نتیجه گرفته است که
هرکس این آثار کامال ایرانی را به
هنر اسالمی ارتباط می دهد سخت
دراشتباه است .قبل از مطالعه این
کتاب با نگاهی سطحی به بناهایی
که پس از اسالم درایران ساخته
شده می توان به این تفاوت ها پی
برد .برای مثال مناره های ایرانی
بلندتر و خوش قواره تراز مناره
های کشورهای اسالمی دیگر است.
گنبد اساس ًا از ابداع ایرانیان است
که حتی قبل از اسالم می توان
نمونه های آن را درایران دید .و
بسیاری از آثار دیگر.
خانم همابرازنده در آغاز کتاب
جدیدش که طرح های انسان
وموجودات زنده در بناهای ایرانی
درزمان صفویه نام دارد می نویسد:
اکثر نویسندگان بناهای ساخته
شده در این دوران(ازقرن پانزدهم
ببعد) را بناهای اسالمی نامیده اند.
بامقایسه بناهای ایرانی دراین
دوران وبناهای کشورهای اسالمی
دیگر کامال درک می شود که فرق
بسیاری درهنروتزئینات درآنها
وجوددارد .دربناهای اسالمی
تصویر موجودات زنده وجود ندارد
زیرا خالف مذهب می باشد .ولی

معرفی کتاب :

هم
ـخب
از کاران هچ ر

زنده یادحسین ُمهری درطول فعالست مطبوعاتی خود کتابهایی ماندنی منتشر کرد.
مقاالت زیادی نوشت ،چند نشریه را در عنفوان جوانی سردبیری کردوسرانجام بار
سنگین تعهداتش نسبت به قلمی که دردست داشت وتنها اسلحه او برای جنگیدن با
ظلم و بی عدالتی ونابرابری های اجتماعی بود قلب اورا ازحرکت بازداشت ودنیای ادب
وفرهنگ ایران را ازوجودش محروم کرد .پس از درگذشت او همسر فرهیخته اش دکتر
عفت برادران رحیمی (مهری) با همتی ستودنی نوشته هایی از اورا بانام آخرین روایت ها
جمع آوری و در کتابی خواندنی عرضه کردکه اینک روانه بازار کتاب گردیده است.
درزیر درباره این کتاب بیشتر می خوانید.

ی
ی
آرخ ن روا ت اه
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« دوبرادرآلفردکه صاحب یک شرکت
اکتشاف نفت بودند درشهر رشت با
اجازه نامه ی قانونی دولت درسال
 ۱۲۹۰هجری شمسی صاحب یک
انبار نفت بودند ودرعمارتی دوطبقه
دروسط محوطه فعلی صداوسیمای
رشت درخیابان نوبل ( بولواررسالت
فعلی) سکونت داشتند وباکشورهای
شمال دریای خزر تجارت می کردند.
این دو برادر ،ازآلفرد نوبل هم برای
بازدید ازایران وازرشت دعوت کردند
وآلفرد ،برای مدتی به ایران آمد
ومهمان برادرانش بود».
مهری درمورد انقالب ازقول پوپر می
نویسد «:انقالب کار انسانهای غیر
عادی وناهنجاراست که درخلقت شان
غلط های چاپی به کاررفته است.آنها
با چرخاندن کارد ،زخم هارا عمیق تر
می سازند».
حسین مهری وقتی از نیچه می نویسد
به توجهی که این فیلسوف قرن
نوزدهم به ایران داشته است یاد می
کند:
« نیچه مرگ یک ملت را ُمردن آرمان
ها وارزش های انسانی می پندارد
وهمین را دلیلی مستحکم برنفوذ
مذهب ونابودی پیشرفت می داند.
وی مذهب را زاده خیال می داند ومی
گوید به جای آنچه توهم مذهبی
می نامیم باید اطاعت بی چون
وچراقرارداد .نیچه مکررا ً ازفرهنگ
ایران باستان با عالقه مفرطی یاد می
کند .دلبستگی نیچه به ایران وستایش
فرهنگ باستانی آن را در« چنین گفت

زرتشت» می توان دید درجاهایی که
اشاره دارد به تفکرات زرتشت» .

علیلیمونادیمؤسساولینتلویزیون
فارسی زبان درخارج ازکشور یکی از
پرکارترین رسانه داران خودتبعیدی
است که از آغاز تغییرات بنیاد برافکن
کشورمان در کالیفرنیا تلویزیون ایران
یا  IRTVرا اداره می کند.

علی تابستانها بایک تیر چند نشان
میزند .اوبه فرانسه می رود وبه
محض ورود اتوبوسی یا وانتی اجاره
می کند ووسایل فیلمبرداری کامل
خودرا درآن می گذاردو همسر
مهربانش فریدا را درکنار دست خود
می نشاند و به کشورهای مختلف
اروپائی سر می زند .هم درمرخصی
وکنار خانواده است  ،هم درهرکشور
با ایرانیان گفتگو می کندو برنامه
های تلویزیونی اش را آماده می
کند .برنامه های تلویزیون ایران در
اروپاهم ازفرستنده های محلی پخش
می شود .تلویزیون« ایران فردا» هم
آنهارا برروی ماهواره به سوی ایران
میفرستد .علی جان موفق ترباشی

مانوک خدابخشیان هم رفت

درهمین صفحه از سفرهای اروپایی
علی لیمونادی وهمسرش فریدا
صبا نوشتیم و درست درلحظاتی که
آخرین صفحات مجله را می بستیم
همسر نازنین علی لیمونادی خانم
فریداصبابه ما اطالع داد گفتگویی
راکه درسفرتابستانی امسال با جناب
اردشیرزاهدی در مونترو انجام داده
است برای چاپ در آزادی ارسال
میکند که حتما درشماره آینده آن را
به چاپ خواهیم رساند.
این زن وشوهر عاشق درحقیقت
عاشق سفر و عاشق فعالیت های
مطبوعاتی هستند .فریدا از دوران
نوجوانی شعر می ُسراید و نمونه هایی
از اشعار اورا درهمین مجله خوانده اید.
واین نمونه ای از شعر فریدا صبااست

تماشایسالها

یک ّحس بی دریغ
ّحسی به رنگ شب،
سرشار و گرم چون نفس من در آینه.
ّحس غمی سیاه تر از ُسرب صبحگاه،
ّحسی شبیه دیدن باران نرم نرم
از پشت پنجره.

ّحسی شبیه ّحس صدای سکوت شب
هنگام خواب شهر.
ّحسی شبیه دیدن تصویر مادرم
ساکن درون قاب.
ّحسی شبیه ّحس تماشای سال ها،
در خلوت خیابان ،در غربت غریب،
ّحسی شبیه لرزش پنهانی سکوت،
در سینه ،در تنم
می جوشد از درون...
برای فریدای نازنین موفقیت های
بیشتری را آرزو می کنیم و منتظر
گفتگوی او با جناب زاهدی می مانیم
کهدرآزادیماهآیندهچاپخواهدشد.

فرهنگ فرهی هم بدنبال مانوک رفت

جای حسین مهری دربین مطبوعاتی
های مقیم خارج ازکشورواقع ًا خالی
است .
برای خرید این کتاب می توانید
با کتابفروشی های ایرانی درلوس
آنجلس تماس بگیرید  .تیراژ چاپ
اول کتاب یکصد نسخه است که مسلما
با استقبالی که هموطنان ازآن به عمل
خواهندآورد بزودی به چاپ های دوم
وسوم هم خواهد رسید.
کتاب در  ۴۱۶صفحه منتشر شده و
درصفحه سوم کتاب عکسی از زنده
یاد مهری ( که درباال می بینید) به
چاپ رسیده است.
یاد حسین مهری گرامی باد.

دوروز پس از اینکه شماره  ۱۱۶آزادی
منتشرشد ودرآن خبراز سکته قلبی و
مغزی همکار مان مانوک خدابخشیان
را نوشته بودیم  ،متأسفانه مانوک
درگذشت .مانوک را همه آنها که
حدود  ۵۰سال دارند ازایران می
شناسند ،که در تلویزیون ایران مدیر
ورزش شبکه دو بود .او روش تازه ای
را درتفسر مسابقه های فوتبال باب
کرد .در تبعید خودخواسته نیز مانوک
در لوس آنجلس در رادیو صدای
ایران به جای تفسیر های ورزشی به
سیاست می پرداخت .که شنوندگان
و خواستاران بسیاری داشت .مدتی
مجله» رایگان «را با فرهنگ فرهی

منتشر کرد و پس از تعطیل شدن
رادیو صدای ایران که یک فاجعه
برای مبارزان ایران بود مانوک
هرازگاهی در یکی از تلویزیونهای
برون مرزی به اجرای برنامه می
پرداخت .مانوک اهل مطالعه بود و
همیشه به مخاطبان خود سفارش
می کرد مطالعه کنند تا بیشتر
بدانند .تکیه کالم مانوک »آی الو
یو «بود .مانوک یک پسر دارد.او
سالها با خواهرش زندگی می کرد.
درگذشت مانوک خدابخشیان را
به اهل قلم و فعاالن رسانه های
فارسی زبان و به خانواده اش
صمیمانه تسلیت می گوئیم.

فرهنگ فرهی روزنامه نگار نویسنده ،
برنامه ساز رادیو وتلویزیون ،درشامگاه
دوشنبه اول مهرماه پس ازمدتی
بستری بودن  ،دربیمارستان تارزانا
درگذشت .فرهی تا پیش ازانقالب
برنامه های مختلفی برای رادیو تهیه
واجرا می کردکه معروف ترین آن
جنگ شب بود که شبهای پنجشنبه
پخش می شداومدتی نشریه روزنه
راباهمکاری احمدشاملو منتشر می
کرد .پس از انقالب فرهی با همسرو
فرزندانش به آمریکا آمد واز بدو
ورود درنشریۀ«ایران تریبون»و
در«جنگ»«،نیمروز»«پیام
سپس
ُ
ایران»«،رایگان»«،مجله جوانان»ونیز
های،
رادیو-تلویزیون
در
«ایرانیان»«،جام جم»«،جنبش ایران»،
«پارس»،ملی ایران  NITVبه فعال ّیت
پرداخت .زمانی که خامنه ای بعنوان
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«آخرین روابت ها» سرگذشت ۶۸
نویسنده  ،مخترع ،و افراد سرشناس
تاریخ است که حسین مهری درغربت
برای نشریات فارسی زبان نوشته است
واینک بصورت کتاب عرضه می شود.
همسر او خانم دکتر عفت برادران
رحیمی در آغاز کتاب خیلی کوتاه می
نویسد «:دوستان حسین مهری باهمان
مهر وعالقه درآخرین ماه های حیاتش ،
باکاوش درآخرین نوشته هاوترجمه
های او کتاب دیگری فراهم آوردند.
تصحیح نیمی از این قطعات را که تایپ
شده بودخود ایشان انجام داد .کاری
که تا آخرین روز حیات بدان مشغول
بود ....این شما وآخرین حرفهای
حسین مهری باشما»
وآخرین حرفهای حسین مهری روایت
هایی است از زندگی وکارهای نام آوران
جهان وکنکاش درفکرواندیشه ی
آنها .نام آورانی همانند داستایوسکی ،
آلبرت شوایتزر ،آلفرد نوبل ،امانوئل
کانت ،گونتر گراس ،نجیب محفوظ
ویکتورهوگو ،جبران خلیل جبران،
ماکیاول وبسیاری دیگر.
در بازنگری افکارواندیشه های
شوایتزر حسین مهری می نویسد:
« دیو درون جامعه ،افسانه نیست،
گرچه ناملموس-دیو درون جامعه را
می توان ناتوان ساخت.تنهاروشی که
برای ناتوان سازی این دیو ،این توده ی
غرایزوحشی کشف شده این است که
دایم به فردو به جامعه آگاهی داده شود.
شناخت داده شود.وبه کالم دیگر ،
به جامعه چر اغ روشنی بدهیم که
بتواند ازپرتو آن دیورا در نهان خانه ی
خود ببیندوبازشناسد .ازاین طریق
است که جامعه مدتی دریک سرزمین ،
شکل می گیرد ،جان می گیردومایه
های تحرک یک سرزمین را فراهم می
آورد.
درجای جای کتاب به نکته هایی بر می
خوریم که به صورتی غیر مستقیم به

مبارزه علیه جمهوری جهل وجنون
درایران مربوط می شودو می تواند
سرمشقی باشد برای همه مبارزین راه
آزادی .در بخش ویل دورانت صفحه
 ۲۷کتاب درپاراگراف سوم می خوانیم:
« هیچ نکته ای درتاریخ ازاین روشن
تر نیست که شورشیان هنگام پیروزی
همان شیوه هایی را به کار می بندند
که خود همواره عمل به آنها راازسوی
قدرت های بر کنارشده محکوم می
ساختند»و یا در بررسی زندگی روسو
می نویسد «:انسان به ندای قلب خود
گوش فرا نمی دهد .ندایی که می گوید:
ای انسان بیدارشو واز ستم دست
بداروبه طبیعت روی آور».
ازقول الفونتن می خوانیم که:
« همیشه وهمه جا کوچک ترها باید
تاوان نادانی وحماقت بزرگترها را
بپردازند».
درهربخش ازکتاب می توان نشانه
هایی از ظلم وستمی که بر بشریت
رفته ومی رود سراغ گرفت وبا
هشدارهای نام آوران برای مبارزه با
این ستمها روبروشد.
حسین مهری نه تنها در این مجموعه
ازنوشته هایش  ،که در هرنوشته اش
غم و درد ورنجی را که هموطنانش
با آن روبرو بودند احساس می کرد و
باتالش می خواست به نوعی مستقیم
وغیر مستقیم آن هارا به خواننده اش
بشناساند .می خواست فریاد مردم
ایران را بگوش جهانیان برساند.
عشق او به ایران گاهی نوشته هایش
را سرانجام مستقیم ًا با ایران پیوند
می دهد .وقتی از زندگی نام آوران می
نویسد برای آوردن نام ایران درنوشته
هایش به دنبال زوایای زندگی شخص
مورد نظر می گردد تا سرانجام ارتباطی
ازاو با ایران پیداکند .در شرح زندگی
آلفرد نوبل  ،به منبعی دست می یابد
که نوبل را به رشت می کشاند .او
دراین باره می نویسد:

علی لیمونادی وسفرهای اروپایی او

فریدا صبا و گفتگوی او با اردشیرزاهدی

رئیس جمهور اسالمی درمجمع عمومی
سازمان ملل به نیویورک آمد پسر
فرهی بنام نیوشا بعنوان اعتراض خودرا
به آتش کشید وجان داد .درگذشت
فرهنگ فرهی را به بازماندگانش و اهل
قلم تسلیت می گوییم.
روانش آرمیده باد.

پژوهشی از:ک -هومان

تاریخ ُمستند خوزستان
و « ژاژخواهی گروهک های جدایی خواه »

درسال 1758وی براثر بلند پروازی در
صدد برآمد که بحریه یی برای خود
ترتیب دهد وتا سال 1765ده کشتی
کوچک وهفتاد قایق فراهم ساخت و به
قدری با نفوذ وتوانا شده بود که کریم
خان زند درآن سال لشکری به قصد
سرکوبی او فرستاد.
سرجان ملکم می نویسد :که شیخ با
تطمیع بسیار ووعدۀ پرداخت مرتب
باج و خراج؛ خودرا از آن مخاطره
نجات داد ،اما معروف است که وی با
شکستن سدها وبه وسیلۀ آب گودالها
و کانالها ونهرها ی آن سرزمین که از
لحاظ آب بسیار غنی است صحراها را
مبدل و کار لشکریان مهاجم
به باتالق ّ
را لنگ کرد.
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سرهنگ مونتایث هنگامی که در
سال 1810از درک عبور کرد واز میان
کانال خشک شده ی کارون  -العامیه
گذشت ،شاهد بارزی را از اثر خرابی
سد سابق کعب که جلوی کارون بسته
ّ
شده بود مشاهده نمود .رفته رفته
کار دزدی دریایی شیخ دامنه دار
شد ،بطوریکه بر چند کشتی تجارتی
انگلیس دست درازی کرد وبا این عمل
خود خشم ونفرت دولت بریتانیا را
برانگیخت ،بنا براین یک واحد بحری
شامل چهار ناو مأمور شدند جلوی
طی
کار طایفۀ کعب را بگیرند ...بعد ار ّ
دورۀ او؛ طایفۀ کعب رفته رفته قدرت
خود را از دست داد ،گاهی نسبت به
حکومت عثمانی وگاهی دولت ایران
اظهار اطاعت می نمودند و از این رو در
معرض قهرو غضب هردو طرف بودند
واز ناچاری هم به این وهم به آن دولت
خراج می دادند .جدال ونقار داخلی
نسب نامه یی که شیخ مزعل
آنها نیز از َ
خان رییس فعلی طایفه در اختیارم
گذاشته است ،نیک استنباط ومالحظه
می شود که از بین دوازده شیخ این
طایفه ده تن با خنجر جان داده اند...
نیروی عثمانی در سال  [ 1837زمان
پادشاهی محمد شاه قاجار] محمره را
غارت کرد و دراین گیرو دار بود که
رییس طایفۀ ُمحیسن شیخ حاجی

جابرخان از دولت ایران استمداد نمود
واز آن پس عنوان رسمی حاکم را از
جانب دولت ایران داشت .حاجی جابر
خان دریافت که یگانه سیاست صواب
آن است که قدرت روز افزون دولت
ایران را نادیده نگیرد ،وی بالقبی
ایرانی تا روز وفاتش در اکتبر[ 1881
زمان ناصرالدین شاه قاجار] ،حکومت
ُمح ّمره را در اختیارداشت ،سپس
فرزند جوان ترش شیخ مزعل خان
ریاست طایفه وبا عنایت شاه حکومت
محمره را نیزبر عهده دارد ،او هرساله
در موقع نوروز با گرفتن خلعت توسط
والی خوزستان در مقام خود تثبیت می
شود...عالوه براین درسال  1889لقب
پُر طنطنۀ ُمعزالسلطان را هم به او داده
اند .شیخ در خانه ی با شکوهی کنار
شطالعرب اقامت دارد وآنجارا فعل ّیه
می نامند ودر یک میلی ُمح ّمره واقع
است وپرچم ایران برفراز اقامتگاه او
در اهتزاز است  ...درحال حاضر روابط
شیخ مزعل خان و دولت ایران به وجه
بارزی عادی و قرین هم آهنگی است
 ...وی از دوستان انگلستان محسوب
می شود وبا این دولت و به خصوص
آقای رابرتسن ( کنسول انگلیس در
بصره) روابط صمیمانۀ قدیمی داشته
است ...عربهای کعب ناحیۀ بین محمره
و رودخانه ی کارون را تا رود هندیان
در جهت شرقی که مسافتی در حدود
صد میل می شود اشغال کرده اند،
ثروت طبیعی این منطقه بی اندازه
است واز هر ناحیه یی با این وسعت در
ایران بیشتر آب دارد  .»...ایران وقضیۀ
ایران ،جلد  ،2رویه  391تا 398
دکتر هوشنگ طالع ،در باره ی
تجاوز نیروی نظامی دولت عثمانی
به خرمشهر ،چنین می نویسد «:اما
از آنجا که ارتش دولت عثمانی در
همان زمان از ابراهیم پاشا پسر محمد
علی پاشا فرمانروای مصر به سختی
شکست خورده وبخشی از ناوگان
جنگی ترکها به دست محمد علی پاشا
افتاده بود واز سویی دیگر محمدشاه
قاجار به دولت عثمانی پیام داده بود
این که تا خسارات وارده به ُمح ّمره

ومردم آن شهر را جبران نکند وپاشای
بغداد را به کیفر رفتارش نرساند،
نیروی نظامی فورا ً به سوی عثمانی
گسیل خواهد کرد ،سلطان عثمانی
در فرمانی در این زمینه به حاکم بغداد
نوشت که ُمح ّمره متعلق به ایران است
و از توابع فارس است ،فورا ً محمره را
به آن دولت(ایران) باز گردانید وسند
استرداد آن را خدمت وزرای ما تقدیم
دارید» .تاریخ تجزیۀ ایران ،دفتر 3
رویه 118
ب
کسروی درکتابش به شرح اصل ون ََس ِ
عشایربنی کعب می پردازد وچنین
می نویسد «:درمیان عرب ،قبیله به
نام کعب بسیاراست.این عشیرۀ کعب
تیره یی ازبنی خفاجه معروف می
باشد ،بنی خفاجه گروه انبوهی بوده
وازقرنهای پیشین ازاسالم ازعربستان
به عراق کوچیده درمیان بغدادوبصره
نشیمن گرفته بودند وچون همیشه
باراهزنی ودزدی وتاراج وکشتار بسر
می بُرده اند وچه بسا که راه حاجیان
می زده اند ازاینجا نامشان همیشه
درتاریخ عراق دیده می شود.خودکلمۀ
»خفاجه« با کلمۀ دزد هم معنی بوده
که به فرهنگ فارسی نیزآمده است.
درآخرهای قرن ششم هجری بنی
خفاجه بردوتیره بوده اند:یکی بنی
کعب ودیگری بنی حزن،این شگفت
که خلیفه پاسبانی راه هارادرعراق به
اینان سپرده بوده،گویا برای جلوگیری
از تاخت وتاز وتاراج ودزدی ایشان
چاره جزآن ندیده بودند که راه هارا به
خودآنان بسپارند.سپس گویا پیشوایان
نیکوکار وخردمندی از میان کعبیان
برخاسته اند وآنان را از آن زشت
کاری ها بازداشته اند،زیرا درقرن های
دیرتر که ما این عشیره را درمی یابیم
ازآن زشت کاری ها دور می بینیم...
آنچه مااز جستجو به دست آورده ایم
این است که اینان درآغاز پادشاهی
شاه عباس بزرگ،درزمان حکمرانی
افراسیاب پاشا دیری ،دربصره
به خوزستان درآمده اند،زیرااین
یقین است که نخستین نشیمن
کعبیان»قبان« وآبادیهای پیرامون آن

بوده وبه نوشته ِ شیخ فتح اهلل کعبی
،قبان ازشهرهایی است که افراسیاب
پاشا برگشوده وازآن خودکرده بود[
این شهر در زمان صفویان ازخاک
ایران جدا وبه خاک عثمانی ُملحق
گردید] ...وکعبیان راکه هواخواه وخود
دسته یی از سپاهیان اوبودند،بدانجا
کوچانیده که هم اینان دریک سرزمین
پربرکتی زندگی نمایند وهم او ازجانب
این یک سرحد،ایمن ودل آسوده
باشد .اما»قبان« آبادی کوچکی
درجنوب خوزستان درکناردریا(میانه
بندرمعشور ودهنه بهمن شیر) بوده
 .»...تاریخ پانصد سالۀ خوزستان،
رویه133و134
ابن بطوطه( 779- 703ه  -ق = 1304
= 1377م) درشرح سفرش از نجف
به سوی ایران می نویسد...«:پس از
زیارت امیرالمؤمنین علی(ع) قافله به
سوی بغدادحرکت کرد ومن به اتفاق
عدۀ زیادی ازاعراب خفاجه به سوی
ّ
بصره روانه گشتم.اعراب خفاجه اهل
همین نواحی[یعنی بصره]ودارای
قدرت زیادی هستندودرآن حدود
کسی جز به پایمردی آنان نمی تواند
مسافرت کند.من به وسیلۀ امیر این
قافله که شامربن دراج خفاجی نام
داشت شتری کرایه کردم واز نجف
به خورنق رفتیم که جایگاه نعمان بن
منذر وپدران او بوده است ...بعد از
خورنق به قائم الواثق رسیدیم...ازاین
محل درامتداد ساحل فرات حرکت
کرده به عذار رسیدیم که نیستانی
است درمیان آب واعراب معروف به
معادی درآن سکونت دارند،این اعراب
رافضی [شیعه] مذهبند وبه راهزنی
اشتغال دارند...از عذار سه منزل طی
کردیم تا به شهر واسط رسیدیم...
وآنگاه درپی سفرش به عبادان[آبادان]
و بند ر معشو ر [ بند ر ما هشهر ]
واصفهان
ورامهرمزوشوشتروایذه
وشیرازوکازرون به شهر زیدان می
رسد واز آنجابرای بازگشت به عراق
وارد هویزه می شود.او از هویزه چنین
یاد می کند که:شهری است کوچک
وسکنۀ آن از ایرانیان است وتا بصره

سیداحمد کسروی که در زمان شیخ
خزعل با سمت رییس دادگستری
خوزستان در شوشترخدمت می کرد
ودر بدو ورود به خوزستان دیداری
نیز با شیخ خزعل داشته است ،درجای
دیگر کتاب ِش می نویسد «:درزمان
نادر شاه( 1146ه  -ق) کعبیان نیز به
تاخت وتاز پرداخته از سمت جنوب
به دورق[ شادگان] وآن پیرامونها می
تاختند وچپاول می نمودند و دراین
زمان است که برای نخستین بارکعبیان
در تاریخ ایران جایی از برای خود باز
می کنند ،نادر به خوزستان آمد ،محمد
حسین خان قاجار را برای گوشمالی آل
کثیر وکعبیان فرستاد ..،محمد حسین
خان دز قبان[ محل اقامت کعبیان] را
محاصره کرده کار را بر کعبیان سخت
می گرداند واین است که کعبیان از در
زبونی درآمده زینهار می خواهند ،باید
گفت از همان زمان است که کعبیان
بستگی ایران پذیرفته اند و خاک قبان
پس از یک صد وچهل سال بیشتر که
به دست والیان بصره افتاده بوده بار
دیگر به دست ایرانیان باز گردیده  .تا
آخر پادشاهی نادر ،کعبیان از هر باره
پیروی ایران می نمودند اگر چه به نام
همسایگی جانب حاکم بصره را نیز فرو
نمی گذاردند ...تا سال  [1160ه  -ق]
که نادر شاه کشته گردید ،کعبیان در
خاک قبان بودند ،ولی گویا ازسالها
پیش چشم به خاک دورق [ شادگان]
دوخته آرزوی دست یافتن به آنجا
را داشته اند...چون درسال 1160با
مرگ نادر شاه در ایران شورشهایی
برخاسته بود ...کعبیان بی درنگ به
جنبش آمده با همه ی زنان وفرزندان
و چهارپایان و مال های خود؛ راه دورق
را پیش گرفتند و طایفۀ افشاررا که
در آنجا نشیمن داشتند ،بیرون کرده
خویش در آنجا نشیمن گرفتند» .تاریخ
پانصدسالۀ خوزستان.رویه  140تا142
کسروی در کتابش نوشته است «دراین
زمان [زمان پادشاهی ناصرالدین
شاه قاجار]عشایر عرب به چندبخش
بوده وهربخش شیخی جداگانه
داشته:کعبیانی که از محمره[خرمشهر]
تااهوازنشیمن داشتند با عشیرۀ
»باوی« ،سپرده به حاج جابرخان بود.
کعبیان فالح ّیه[شادگان] وآن پیرامونها
شیخ دیگری داشتند که شیخ المشایخ
لقب می گرفتند.عشایرحویزه [هویزه]
وآن پیرامونها زیرسرپرستی خاندان
ُمشعشع بودند.آل کثیر درمیانه ی
شوشترودزفول وآل خمیس درنزدیکی
های رامهرمز،هریک شیخی جداگانه
داشتند.این پنج شیخ سردسته گان

پیش از شورش شیخ خزعل که پس از
برادرش مزعل ،به ریاست طایفۀ بنی
کعب رسید ،برخی از مشایخ عرب
خوزستانی نیزگه گاه سر به نافرمانی ویا
خودداری از انجام تعهدات خود در قبال
دولت مرکزی بر می داشتند که یکی
ازعوامل این نافرمانی ها و خودسریها
افزون بر ضعف دولتهای وقت مرکزی
ایران ،نبودن راه ارتباطی تهران به
خوزستان بود که این منطقه از ایران
را محل مناسبی برای گردنکشی های
برخی خانهای بختیاری وشیوخ عرب
ساخته بود ،برای رفتن به خوزستان تا
پیش از احداث راه ارتباطی از تهران
به خوزستان در زمان رضاشاه ،یا
می بایست از طریق کرمانشاهان،
قصر شیرین ،خانقین  ،بغداد وبصره
وگذشتن از شط العرب وارد محمره(
خرمشهر) واز این شهررهسپار دیگر
شهر های خوزستان شد که کسروی در
کتاب « تاریخ پانصد سالۀ خوزستان»
به این ماجرا اشاره کرده می نویسد
برای رفتن از تهران به شوشترناگزیر
بوده است ازهمین راه بگذرد ویا این
طی مسافتی
که از طریق بوشهرو ّ
با وسیلۀ دریایی در شاخاب پارس،
در هندیجان از شهرهای خوزستان
پیاده و آنجا روانه ی مقصد شد!
کسروی می نویسد «:پس از پیدایش
حد غربی ایران
اسالم ،نخستین بار سر ّ
به موجب قرارداد ارز روم درسال1263
هجری قمری؛ درزمان محمد شاه قاجار
شناخته شد واز آن پس دستاویزی
برای والیان عثمانی در زمینۀ دست
اندازی به خاک ایران وفتنه انگیزی در
میان عشایر خوزستان که پیش ازآن
به ک ّرات به وجود آمده بودنماند[ در
زمان ناصرالدین شاه قاجار ،جانشین
محمد شاه ،در همان سال نخست
سرحد های ایران وعثمانی
پادشاهی
ّ
را از روی قرارداد مرزی ارزروم مع ّین
ونشانه گذاری کردند] .تاریخ 500سالۀ
خوزستان ،رویه 176
همچنین در جای دیگر کتابش به نقل
از ناسخ التواریخ می نویسد «:درویش
پاشا نماینده ی عثمانی به نیرنگ
وفریب؛ کعبیان را برانگیخت که خود
را رع ّیت عثمانی بخوانند ووعده می
داد که مالیات ده ساله را از ایشان
نخواهد گرفت ،ولی کعبیان تن به آن
ننگ ندادند وبا آن که مشیرالدوله
دوهزارتومان بر مالیات ایشان بیفزود
وشش هزار تومان بر شهر هویزه[

شیخ خزعل وخیال خام او.

شیخ خزعل
شیخ خزعل ،که پس از به قتل رساندن
برادربزرگش«شیخ مزعل» به جای
او نشست ،وبه پشتیبانی انگلیس
مالک ال ّرقاب خوزستان شده وبه
خاطر خدمات وسر سپردگی اش به
آن دولت به دریافت نشان«ویکتوریا»
ومصون ّیت سیاسی از سوی آن دولت
برخوردارگردیده بود ،نه تنهاکمترین
اعتنایی به دولت مرکزی نداشت
وازپرداخت مالیات خودداری می کرد،
بلکه از برای خود درباری ساخته بود وبا
توجه به اعتبار ونفوذی که دربخشی از
سرزمینهای عربی آن سوی مرز ایران
بهم رسانیده بود،به تحریک دولت
انگلیس درصدد فرصت وموقع ّیت
مناسبی بود تاجدایی خوزستان از پیکر
ایران رابه نام جعلی «کشورعربستان»
اعالم کند ،از سال 1324ه  -ق ،که
شورش مشروطه خواهان درایران
برخاست وکشور سالها گرفتار کینه
توزی ونادانی محمد علی میرزا وپایمال
فشار وآزار روسها بود و رشته ی کارها
چنان گسیخته شده بود که در والیت
های نزدیک به پایتخت گردن کشان
باکی از دولت نداشتند تا چه رسد به
شهرها وآبادی های دور دست؛ مدت
هشت سال که از آغاز مشروطه تا
آغاز جنگ جهانگیر نخست کشید و
همیشه ایران به حال آشوب و ناتوانی
بود ،شیخ خزعل را فرصت خوبی به
دست آمد که پایه ی کار خودرا در
خوزستان هرچه استوار تر کند به
ویژه زمانیکه کمونیستها زمام امور
روسیه را دردست گرفته بودند وازبرای
دولت انگلستان نگرانیهایی درپیوند با
ضعف شدید دولت ایران ،ازبابت منابع
وتأسیسات نفتی اش درایران وعراق
وعربستان وهمچنین هندوستان به
وجود آورده بودند ،دولت انگلستان
برای تجزیۀ خوزستان در تدارک بود
که با ظهور رضاخان درصحنۀ سیاسی
ایران و شرایطی که در روسیه با روی

ویلسن (SIR ARNOLD
سرآرنولد
ُ
 ) WILSONمأموراعزامی دولت انگلیس

به خوزستان ولرستان جهت گفتگو
با خان های لرستان وشیخ خزعل

سر آرنولد تالبوت ویلسون

در مورد احداث راه آهن وتعیین مسیر
آن  ،در کتابش زیر نام« جنوب غربی
ایران» می نویسد « :او[ شیخ خزعل]
آیا می تواند به ما اطمینان کند وما
از وی حمایت کنیم؟ بدون تع ّهد یک
ضمانتی که ما اورا کمک خواهیم کرد،
وبا منتهای قدرت خودمان حقوق ارثی
و عادی و دارایی او را در ایران حفظ
خواهیم کرد؟ البته بدون چنین تع ّهدی
برای او خودکشی است اگر تقاضای مارا
بقیه درصفحه۴۸
قبول کند .

آزادی -شماره  ۱۱۷صفحه19

چهارروز وتاکوفه پنج روزراه فاصله
دارد» .جلد اول.رویه 192-191تا236

عشایر عرب خوزستان بودند
وهریکی؛ شیخهای دیگر را زیردست
تاریخ پانصد سالۀ
خودداشت.».
خوزستان ،رویه89

م ِ
ِلک آنان] مالیات بست ،باز همگی
به رع ّیتی ایران خرسند بودند» .رویه
177

کارآمدن کمونیستها به وجودآمده بود
وتهدید آن دولت نوپا به خروج نیروی
نظامی انگلستان از سراسر خاک ایران،
چنین مجالی نیافت ،با همه ی این حال
دولت انگلستان از پای ننشست و در
صدد برآمد خوزستان را با بهره گیری
از عنوان لغو ونادرستی که شاهان
صفوی وقاجار به سرزمین باستانی
خوزستان داده بودند ،با بهره گیری از
عامل آماده به انجام خواسته اش شیخ
خزعل ،از پیکر ایران جدا سازد.
دولت انگلستان در سال  1909مقداری
سهام شرکت نفت را رایگان به خزعل
واگذار کرد ودر سال  1914به خاطر آغاز
جنگ جهانی نخست؛ ازبابت کمکی
ِ
جنگ دولت انگلیس با
که خزعل در
عثمانی ها نسبت به آن دولت انجام
داد،از تع ّهد و تضمینهای بیشتری از
بریتانیا در پشتیبانی از خود دریافت
کرد ودر سال  1917در مراسمی علنی
مدال همایونی (  )GCIFاز سوی آن
دولت به وی اهدا گردید واز آن پس
به لقب«سِ ر» SIRملقب شد واز احمد
شاه خواستند تا لقب سردار اقدس به
خزعل اعطا شود و خزعل را با اهدای
سالح ها ومهمات جدید از جمله چند
توپ صحرایی ویک کشتی بُخاری
تقویت کرد و خوزستان را از اوایل
 1919در غیاب رقیب مقتدری چون
روسیه ،عم ً
ال تحت الحمایۀ خود
درآورد ودر این زمان دولت مرکزی
هیچگونه تسلط عملی بر آن استان
نداشت.

زانن شاهناهم

گلنار

بخش آخر
وزیر با تدبیر به دستور اردشیر شاپور
را با صد کودک همسال به میدان برای
گوی بازی فرستاد .بامداد اردشیر به
میان کودکان آمد و از دیدن آنها دل
در برش طپید .از کودکان یکی را به
وزیر نشان داد که شباهت بسیار
به خود او داشت .وزیر گفت شاپور
همین کودک است .اردشیر آنگاه
به یکی از خدمتگزاران گفت برود
و توپی را به نزد او اندازد تا ببیند از
کودکان کدام یک یارای برداشتن
گوی دارد .خدمتگزار چنین کرد.
هیچ یک از کودکان جرأت نکردند
که به شاه نزدیک شوند بجز شاپور که
بی خیال به نزد اردشیر آمد و گوی را
از جلوی پای او برداشت .اردشیر شاد
شد و او را در بر گرفت و بوسه ها بر
سر و رویش زد و دینار و گوهر نثار
او و وزیر کرد .همچنین فرمان داد تا
دختر اردوان را با اعزام و اکرام به کاخ
آوردند .آنگاه فرهنگیان را بخواست
تا به تربیت و پرورش جسم و روح
شاپور همت گذارند و نیز سکه ای
بزنند که یک روی آن نام وزیر که
گرانخوار بود نقش گردد .اردشیر به
مبارکی یافتن شاپور شهری آبادان
کرد و آن را گندی شاپور نام نهاد.
نگه کرد جایی که بد خارستان
از او کرد خرم یکی شارستان
کجا گند شاپور خواندی و را
جزین نام نامی نراندی و را
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دختر مهرک نوشزاد

یک روز که اردشیر از جنگ و ستیز
بی آرام بود ،به وزیر خود گفت:
نمیدانم کی روی آسایش و آرامش
خواهیم دید و کشور در امن و امان
خواهد ماند؟ وزیر به او گفت کسی

را نزد کید هندی بفرست و از پایان
کار جویا شو .اردشیر کسی را نزد
کید هندی فرستاد .کید برای اردشیر
پیغام داد که شاه با پیوند دختر مهرک
نوشزاد روی آسایش و آرامش خواهد
دید ،اردشیر سخت دلتنگ شد
فرستاده را گفت هرگز مباد
که من بینم از تخم مهرک نژاد
اردشیر گفت شنیده ام که از مهرک
دختری باقی مانده است .اکنون
میفرستم تا هر طور شده او را بیابند و
به درگاه آورند تا نابودش سازم .
بفرمایم اکنون که جویند باز
ز روم و ز چین و ز هند و طراز
بر آتش چو یابمش بریان کنم
برو خاک را زار و گریان کنم
اردشیر کسی را به جهرم فرستاد و
دختر مهرک چون آگاه شد به دهی
نزد مهتر آن ده رفت .مهتر او را به
کنیزی پذیرفت  .روزی شاپور که
برای پدر هم دستور بود و هم ولیعهد
با اردشیر به نخجیر رفت .در پی
شکار پسر از پدر جدا ماند .ناگاه از
دور دشتی فراخ پر از باغ و میدان و
ایوان و کاخ پدیدار گشت .شاپور بدان
سوی شتافت و وارد باغی سبز و خرم
شد .دختری ماهروی دید که با دلو از
چاه آب میکشد .دختر را چون چشم
بر شاپور افتاد به نزدش آمد و بر او
آفرین خواند
که شادان بدی شاه و خندان بدی
همه ساله از بی گزندان بدی
آنگاه گفت بی گمان اسب تشنه است
خوب است در همین جا بدو آب دهی
چون آبی که در ده جاری است شور
است .شاپور به وی گفت ای ماهروی
خود را رنجه مکن که خدمتگزار من
از چاه آب خواهد کشید .خدمتگزار
دلو به چاه افکند اما نتوانست آنرا
بیرون کشد .شاپور او راسرزنش کرد
و گفت از این دختر کمتری چون او با
همین دلو از چاه آب میکشد .سپس
خود اقدام به کشیدن آب نمود ،ولی
او هم به سختی از عهده برآمد .شاپور
خوب ُرخ را آفرین گفت و با خود گفت
دختری بدینسان باید از نژاد سترگان
باشد .دختر نیز هنگامی که شاپور
دلو را از چاه بیرون کشید به او گفت

شاه ایران

( گلنار)

همانا تو شاپور پسر اردشیری .شاپور
به دختر گفت از کجا دانستی که
شاپورم؟ ماهروی گفت شنیده ام که
شاپور دلیری است سروباال و رویین
تن که کسی همتای او نیست.
که شاپور گردی است با زور پیل
ببخشندگی همچو دریای نیل
به باالی سرو است و رویین تن است
به هر چیز ماننده بهمن است
شاپور به دختر گفت هرچه میپرسم
راست و درست پاسخ ده .به من بگوی
که نژاد تو چیست و نامت کدام است؟
دختر مهرک گفت دختر مهتر ده
هستم .شاپور گفت دروغ مگوی که
دروغ نزد شهریاران بی فروغ است.
کی ممکن است کشاورزی دختری
چون تو شایسته و زیباروی داشته
باشد؟ دختر گفت اگر به جان امان یابم
راست میگویم .شاپور او را زینهار داد.
دختر گفت من دختر مهرک نوشزادم
که از بیم شهریار نامدار اردشیر به
ده پناهنده شده و چنین آبکش و
خدمتگزار گشته ام .شاپور مهتر را
پیش خواند و گفت این دختر خوبچهر
را به من ده  .مهتر پذیرفت و به آیین
آتش پرستان او را به شاپور داد.
پس از نه ماه از این دختر پسری آمد

که اورمزدش نام نهادند .اورمزد را از
همگان پنهان می داشتند .هفت سال
بدینسان گذشت .روزی اردشیر و
شاپور به نخجیر رفتند .اورمزد پنهان
از چشم مادر و آموزگاران تیر و کمان
در دست برای گوی بازی و تیراندازی
به میدان آمد .اردشیر نیز با همراهان
به میدان رسید .بچه ها که گوی بازی
میکردند گویی جلوی پای اردشیر بر
زمین افتاد ،هیچیک جرأت نکرد که
برای آوردن گوی قدم پیش گذارد
بجز اورمزد .شاه پرسید که او فرزند
کیست؟ به نزد من آوریدش ،او را به
خدمت اردشیر آوردند .اردشیر از نام
و نژادش جویا شد .کودک بدون بیم
به صدای بلند گفت من پسر شاپورم
و نام و نژادم نباید پنهان ماند.
منم پور شاپور کو پور توست
ز فرزند مهرک نژاد درست
اردشیر از کار گیتی در شگفت ماند.
شاپور را پیش خواند .رنگ از رخسار
شاپور پرید .اردشیر او را دلداری داد
و گفت اندیشه مدار و بیم به دل راه
نده و حقیقت را باز گوی  .شاپور گفت
او فرزند من است و مادرش دختر
مهرک نوشزاد میباشد
ز پشت من است این و نام اورمزد
درخشنده چون الله اندر فرزد
گرانمایه از دختر مهرک است
ز پشت من است این مرا بی شک است
آنگاه از آب و چاه و گفت و گوی خود
با دختر و سرانجام ازدواج وی همه را
برای شاه بیان کرد .اردشیر شادمان
گشت و اورمزد را با خود به کاخ آورد
و گوهر و دینار بسیار نثار کرد و به
درویشان بخشید و آتشکده را به دیبا
بیاراست .سپس با مهتران بزمگاهی
ساخت و رامشگران به نواختن
پرداختند .اردشیر به بزرگان کشور
گفت که مرا گفته کید هندی دانای
راز یاد آمده است که گفت :کشور
آرام نخواهد گرفت مگر از پیوند من
با دختر مهرک نژاد .اکنون هشت سال
است که میبینم کشور در امن و امان
است و روزگار جز به کام ما نگشته و
این از مبارکی پیوند پسرم شاپور با
دختر خوبروی مهرک است .

سال ۱۹۷۹
 ۱۱دی ماه  ۱۳۵۷تا  ۱۰دی ماه ۱۳۵۸
 ۳ژانویه  ۱۳(۱۹۷۹دی ماه )۱۳۵۷
شاه خسته از وضعیت هرروز
ازطرف سفرای آمریکا وانگلیس
تشویق به ترک مملکت می شود.
مردی را به نخست وزیری بر می
گزیند که تا بحال فقط یک بار
مالقات کرده است .شاپوربختیار
متولد  ۱۹۱۵عضو حزب ایران ،
بخشی از جبهه ملی است .پسر
عموی ملکه ثریا ست.
۶ژانویه  ۱۶(۱۹۷۹دی ماه )۱۳۵۷
بختیار دولت خودرا به شاه معرفی
می کند.
درهمین روز سران چهارکشور زیر
آفتاب جزایر آنتیل گردآمده اند
.ژیسکاردستن از میهمانان خود
جیمی کارتر  ،هلموت اشمیت
وجیکز کاالهان پذیرایی می کند.
به وقت صحبت ازایران کاالهان
به تشریح اوضاع می پردازد .نتیجه
گیری اش بسیار بدبینانه است.
شاه بازی را باخته است اشمیت
به خطراتی که رها کردن شاه
درپی خواهد داشت اشاره می کند.
ژیسکاردستن بااو همعقیده است.
کارتر مؤکدا ً می گوید که دیگر
ازرژیم ایران کاری ساخته نیست
وبه لزوم تغییری که مردم خواهان
آنند اعتقاد دارد.کارتر می گوید:
« اختیار امور دردست نظامیان
است.ماخوب میشناسیمشان .در
آمریکا درس خوانده اند .افسران
ما آنها را به اسم کوچک صدا
میزنند».
بنیان
بااین ترتیب کارتر
شاهنشاهی  ۲۵۰۰ساله ایران را
سست می کندو چندهفته بعد فرو
می ریزد.
۱۱ژانویه  ۲۱(۱۹۷۹دی ماه )۱۳۵۷
ایرانیان ازقصد شاه به خروج
ازایران برای تعطیالت چندهفته
ای آگاه می شوند.خبر از

واشنگتن توسط سایروس ونس
وزیرامورخارجه آمریکا اعالم می
شود.لحن اقتضای موقعیت رادارد.
همه متوجه منظور می شوند .تاریخ
ورق می خورد.شاه عالوه بر همه
مشکالت بار خرد کننده بیماری را
نیز بردوش می کشد .دکتر فالندن
بارها به تهران سفرکرده است...

 ۱۶ژانویه  ۲۶(۱۹۷۹دی ماه )۱۳۵۷
کاخ نیاوران امروز درنوری شبح
مانند فرورفته است .مردی قوی
هیکل به شدت اشک می ریزد.
تیمسار بدره ای دست شاه را رها
نمی کند .هلیکوپتر ،زوج سلطنتی
رابه سوی مهرآباد می برد .شاه
وشهبانو باچند افسر وسربازی
که حاضرند  ،وداع می کنند .گروه
کوچکی از شخصیت های کشوری
نزدیک هواپیمای
ولشکری
سلطنتی ایستاده اند .یک درجه
دار دست وپای شاه را می بوسد
وبه التماس می خواهد که از
کشور نرود شاه نمی تواند جلوی
اشک خودرا بگیرد وبرای اولین بار
درمأل عام گریه می کند .واقعه از
تلویزیون پخش می شود.
سپهبد بدره ای

فرزندان درتهران نیستند .فرحناز
ابتدا نزد برادربزرگش که درپایگاه
هوایی لوباک تگزاس آموزش

خلبانی می بیند رفته است .علیرضا
ولیال دیروز همراه مادربزرگ
مادری با هواپیمای نظامی ازطریق
مادرید عازم آمریکا شده اند .شاه
وشهبانو به مصر می روند .اسوان
مقصد نهایی است .درآنجا میهمان
سادات وهمسرش هستند این
دوزوج مدتهاست دوستی عمیقی
باهم دارند.

ماندن آنهادارد اما شاه نمی خواهد
اسباب دردسر او شود .رضا پسرش
ازآمریکا توصیه کرده به آمریکا نروند.
کارترهم زمانی که هنوز شاه درایران
بود ازاوخواسته بود آمدنش به آمریکا
ممکن نیست .سلطان حسن دوم
درگذشته یاری های زیادی از شاه
دریافت کرده اما اینک سیاست حکم
خودرا به تبعیدیان تحمیل می کند.

 ۲۱ژانویه(۱۹۷۹اول بهمن )۱۳۵۷
دستها باال می آید وکاغذی را نشان
می دهد ودرعوض کالشنیکوفی
می گیرد وپائین میرود یک کامیون
پراز سالح درمیان مردم توقف کرده
وهرکس که یک گواهی خاتمه خدمت
نشان بدهد ازتوزیع کنندگان عرب
زبان یک کالشنیکوف و دوخشاب
تحویل می گیرد .تحویل گیرندگان به
ظاهر ایرانی هستنداما ایرانیانی فریب
خورده که به هویت ایرانی خود پای
بندنیستند.

۲۹ژوئیه  ۷(۱۹۸۰مرداد)۱۳۵۸
گرماغیرقابل تحمل است .جسد
شاه ایران که دوروز پیش در مصر
درگذشته است مانند جسد پدرش
به مسجد الرفاعی حمل می شود.
سادات وتمام مردم مصر برای وی
تشییع جنازه ای رسمی وباشکوه
ترتیب داده اند .جسدوی برروی
یک عراده توپ وپوشیده در
پرچم ایران حمل می شود.شهبانو ،
سادات جهان وفرزندان شاه درصف
اول کیلومترها راه می روند .نیکسون
نیز در کنار آنهاست.
پزشک او فالندرن با اندوه می گوید
شاه همیشه از کشورش حرف می
زدورفتارش برای من ستایش انگیز
بود .شاه ازپنجره به اهرام کنار نیل
نظر داشت ونمی توانست بفهمد چرا
نقطه پایان خدمات او و اراده اش
برای ساختن کشورش ،این است.
خبر درگذشت شاه موجی از اندوه
وتأسف را درایران بین  ۳۴میلیون
طرفدار پادشاهی برمی انگیزد .اما
چهارمیلیون حامی حکومت اسالمی
شادی می کنند .اقلیتی اکنون بر
اکثریت حکومت می کند.
بختیار دربحبوحه تظاهرات مردم
گفته بود اکثریت خاموش باید
درتظاهرات علیه خمینی شرکت
کنند .اما نه آن زمان که اکنون هم
این اکثریت هنوز خاموش است و
طرفداران خمینی به تخریب فرهنگ
وسنتهای اصیل ایرانی مشغولند.
روان ایرانی ترین پادشاه ایران
آرمیده باد.

اول فوریه  ۱۲(۱۹۷۹بهمن )۱۳۵۷
ایران ،کشورهای مسلمان و بقیه دنیا
شاهد مراسم ورود خمینی به تهران
هستند که مستقیمازتلویزیونپخش
می شود .این مردکه برصحنه سیاست
جهانی تحمیل شده است حالت
پیامبری را بخود گرفته است که
برامواج اقیانوس مردمی سواراست.
پس ازساعتها به بهشت زهرا میرسد
درسر گور اسالمخواهانی که قربانی
وعده های او شده اند درنگ می
کند .قراراست از اولیاء اهلل باشد زیرا
طرفدارانش تصویرش را درماه دیده
اند.
 ۱۷فوریه  ۲۸(۱۹۷۹بهمن )۱۳۵۷
فلسطینی ها درتهران ازیاسر عرفات
که باهواپیمای ناشناس وارد تهران
شده استقبال می کنند.
 ۲۲فوریه (۱۹۷۹سوم اسفند)۱۳۵۷
زوج سلطنتی ازمصر به مراکش
پرواز می کنند وسه هفته ای دراین
کشور اقامت دارند.سادات اصراربه
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش سی ودوم

								
روز شمار زندگی محمدرضاشاه پهلوی

آخرین قسمت

پایان

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
گذرازجمهوریاسالمی-امتی؟
برو برو که به بز الیقست بزغاله
برو که هست ز گاوان حیات گوساله
برو برو که خران گله گله جمع شدند
خر جوان و خر پیر و ُخرد و یکساله

جاللالدینبلخی-کلیاتدیوانشمستبریزی
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آقا جان ،ما زبانمان مو در آورد بسکه
گفتیم رژیم روضه خوانان و آنچه که
امروز در ایران دیده میشود بخشی از
فرهنگ دو گانه و ناهمخوان ماست.
این روزها هر نوشتار و کنکاش و
موشکافی سیاسی که صاحبنظران
و استادان فن در میدان رسانه های
اجتماعی پخش میکنند ،همه در
مورد رفتارهای زشت  ،نابخردانه و
ضد بشری عمله اکره های دولتی و
نظام آخوندیست .همه خالی از این
حقیقت است که جماعت متعصب
جاهل در همان خاک زاده و پرورده
شدند ،حتی با نزدیکی بسیاری که به
شهروندان سیاره میمونها دارند .همه
جا می بینیم که میگویند اوضاع فعلی
ایران بخاطر دخالت دین در حکومت
و حکومت دینی میباشد .نه جانم،
اوضاع فعلی نتیجه دخالت دین در
زندگی مردمان ایرانزمین است.
خب گیرم که فردا پس فردا رژیم
نعلین و آفتابه از ببن برود آیا بدین
معنی است که خرافات و موهومات
مذهبی هم از بین میرود؟ امت
اسالمزده که خود بخود توانایی بیدار
شدن را ندارد .هنوز که هنوز است غیر
خودی را نجس و کافر میداند و با نیمه
دیگر بشریت هم مشکالت اساسی
دارد .هیچ فرقی هم بین هفتاد و دو
ملت نمیکند ،یکی از یکی نادان تر و
تهی مغزتر است .البته نباید همه را با
یک چوب زد .هستند کسانی که از
خواب غفلت بیدار شده اند و باورهای
خود را در چهارچوب خانه خود دنبال
میکنند و کاری به

پروانه سلحشوری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

نوع سواد متولیان امر نیز مهم است .به نظر میرسد که متولیان امر فرهنگ و هویتسازی ،از سواد
کافی برخوردار نبودند .ضمن اینکه در کشور ما مدیریتها بر پایه تخصص نیست.
کار دیگران ندارند ،روی صحبت با
آنان نیست .اگر بر این باور باشیم که
پرورش فکری و اجتماعی روی دنده
اتوماتیک است ،کامأل در اشتباهیم.
هدف باید رسیدن به نوعی از زندگی
باشد که حق و حقوق شهروندی را
برای همگان یکسان نگهداری کند
و آنهم از راه آموزش درست در طی
چند نسل بدست خواهد آمد .اول
از خانواده  ،بویژه پدر مادرها و بعد
رفتار حکومت و دولت است که جامعه
را برای رسیدن به آن هدف ،آماده
میسازد .شوربختانه این روزها از این
خبرها نیست ،چهل سال اسالمگرایی
تار و پود جامعه را تکه تکه کرده است
چون این جماعت نادان ،راه و رسم
زندگی را بر مبنای مشتی مهمالت
عهد شترچرانان و بیابانگردان عرب
گذاشته است .این جماعت عزادار،
در ایران زاده و پرورده شده ولی اصأل
ایرانی نیست .امت اسالم است و اگر
ادعای ایرانی بودن میکند از جهات
جغرافیایی میباشد و بس ،چون با
رفتارش کمر به نابودی ارزشها و
نمادهای ایرانی بسته است .هنوز بعد
از چهل سال حکومت مزخرفشان ،
ناله زاری میکند که جامعه آنطور که
باید نتوانسته اسالمی شود .بد نیست
سری به این آشفته بازار امت گیج و
ویج بزنیم.
طبق گزارش خبرگزاری آخوندی مهر،
ضعیفه ای بنام پروانه سلحشوری
عضو کمیسیون فرهنگی طویله
شورای اسالمی در برنامه گفتگوی
فرهنگی با موضوع میراث فرهنگی
و هویت فرهنگی چنین روده درازی
کرد...«:فرهنگ توسط جوامع شکل
می گیرد و شکل گیری هویت نیز بر

همین اساس است .هویت فرهنگی،
ملت ها را از دیگر متمایز می کند .لذا
فرهنگ ایرانی بودن و مسلمان بودن
ما را از دیگر فرهنگ ها و ملت ها
متمایز کرده است »...بعله حاج خانوم ،
آنقدر متمایز کرده که توبره تمایز پاره
شده .سقوط اخالقیات  ،بیکاری  ،فقر،
اعتیاد ،فساد همه گیرو ناهنجاری
های اجتماعی ،بسه ترو خدا بقیه
دنیا حسرت میخورند .این نماینده
مجلس با بیان اینکه نسل جوان ما از
بی هویتی رنج میبرد ،گفت:
«...کم کاریهای ما مسئوالن باعث
شده نتوانیم اعتالی دینی و مذهبی
را برای جوانان کشورمان به گونهای
تبیین کنیم تا عاشقانه و از روی
خلوص نیت به آن بپیوندند .بنابراین
باید به طور بنیادین بر روی اقداماتی
که انجام شده و نتیجه معکوس
گرفتهایم کار کنیم و پس از برطرف
کردن نواقص ،کاری کنیم تا جوانان ما
به فرهنگ خود افتخار کنند»...البته
به فکر ضعیفه حاج خانوم خطور
نکرده که اعتالی دینی و مذهبی  ،ول
معطل است  ،بویژه از نوع درجه یک
ومدل امتی  -اسالمی .این جماعت
مفلوک انگار با قرن بیست و یکم قهر
کرده است .در ادامه  ،حاج خانوم با
انتقاد از استفاده از واژگان بیگانه در
بسیاری از فروشگاهها و سریالها
گفت ...«:متاسفانه استفاده از واژگان
خارجی و بیگانه با زبان فارسی در
بسیاری از فروشگاهها و سریالهای
شبکه خانگی شیوع پیدا کرده تا
جایی که استفاده از این واژگان
به عنوان یک پرستیژ مطرح شده
است »...بعله همانطوریکه میدانیم ،
واژه پرستیژ ،واژه عربی بوده که این

فرانسوی های پدر سوخته دزدیدند
و به اسم خودشان جا زدند .استاد ما
در پایان با تأکید بر ضرورت آگاهی
بخشی به مردم در این رابطه گفت:
« ...نوع سواد متولیان امر در این
موضوع نیز مهم است .به نظر میرسد
که متولیان امر فرهنگ و هویتسازی،
از سواد کافی برخوردار نبودند .ضمن
اینکه در کشور ما مدیریتها بر پایه
تخصص نیست»...پس با این حال که
متولیان مذهبی بی سوداند  ،تکلیف
جوانان بی هویت ما چی میشه؟ کجا
بروند مشق مذهبی بگیرند؟ فیس
بوک ؟ اینستاگرام؟ بعد تازه اگر
مدیریتها بر پایه تخصص بود که
شما األن میباست غاز بچرونید ،نه در
آن طویله شورای اسالمی نمایندگی
کنید..
خالصه که از این اعجوبه ها در
کلکسیون امت شهید پرور زیاد پیدا
میشود .یکی از مطرح ترین این امت
ضعیفه ای به اسم الهام چرخنده
بازیگر سابق سینما ،تئاتر و تلویزیون
که توبه کرده و به راه راست هدایت
شده میباشد .چپ و راست باالی منبر
میرود و روضه میخواند .به گزارش
خبرنگار مهر دراجتماع بزرگ! بانوان
زینبی با عنوان همایش حجاب و
عفاف که در سالن تبلیغات اسالمی
قزوین برگزار شد ،اظهار داشت...«:
امروز بسیار خدا را شاکرم که با لطف
اهل بیت توانستم از مسیر گناه و خطا
بازگردم و زندگی جدیدی را آغاز
کنم .به دیدار رهبری رفتم و قرآنی
هدیه گرفتم که مطالعه آن تحول
دیگری در من ایجاد کرد و تاکنون
بیش از  ۳۷۸سخنرانی کردهام و
توانستهام در چادری شدن  ۸هزار

شامل میشود؟

Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

همانگونه که سیاستمداران
ورزیده جهان برای دست یابی به
قدرت ازهیچ دسیسه و دروغی
رویگردان نیستند ،خمینی نیز
که در مکتب چرچیل های زمان
درس خوانده بود بزرگترین وعده
های دروغ را برای کسب قدرت
به مردم ایران داد و متأسفانه
هیچیک ازما درقبال این دروغ ها
ازاو توضیح نخواستیم .درروزنامه
کیهان مورخ چهارشنبه  ۲۱آذر
 ۱۳۵۸ازقول خمینی نوشتند که :
« خانه نخرید  ،همه را صاحب
خانه می کنیم  ».ویا  «:امام :
مصادره وتصرف غیر شرعی
اموال مردم شدیدا ً محکوم است».
کدام مصادره ای که جمهوری
اسالمی انجام داد شرعی بوده
است؟ حتی یک نمونه هم نمی
توانید پیدا کنید.
درکیهان روز یکشنبه نهم دی
ماه  ۱۳۵۸این تیتررا می بینیم :
«امام :روحانیون نباید رئیس
جمهورشوند ».نخستین رئیس
جمهور ،بنی صدر که روحانی نبود
حتی یک دوره هم اجازه ندادند
ریاست کند و تنهااحمدی نژاد بود
که از هر آخوندی آخوندتربود.
وبقیه هم که همه روحانی بودند.
این بزرگترین خدعه خمینی بود.
درتصویر پائین کیهان شنبه ۸
اردیبهشت  ۱۳۵۸را می بینید:
«شرایط دادن خانه ارزان به مردم.
کسانی که امکان مالی نداشته
باشند بطور مجانی نیاز آنها
برآورده خواهدشد ».ویا:
« بدستوردادستان کل انقالب:
زندان ها هیچکس را بدون حکم
جلب معتبرتحویل نمی گیرند».
ودیدیم وهنوز می بینیم که نیمه
شب به خانه مردم می ریزند .مرد
وزن و جوان و پیر را دستگیر می
کنند و گاه تا هفته هابه خانواده
دستگیرشدهنمیگویندعزیزشان
در کجاست! فاعتبرو یا اولی األبصار
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تیمور شهابی

نفر نقش داشته باشم و امروز با
صدای بلند می گویم کشور صاحب
دارد و باید تربت شناس باشید تا از
لطف الهی برخوردار شوید.امروز زنان
ایران میتوانند الگوی جهانی باشند
و پرچم زینب (س) را باال ببرند
چون در خون همه ما شیعیان عشق
حسین و زینب و اهل بیت جریان
دارد »...بعله گویا قرآن رهبری از
نوع دولوکس بوده که این درمانده
ازاین رو به اون رو شده و الگوی
زن ایرانی را زیر بیرق زینب (س)
و زیر چادر و سینه زنی و عزاداری
میبیند .خب بحمداهلل اوضاع کشور
از لحاظ اقلیمی  ،اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،
اخالقی و فرهنگی آنقدر عالیست
که باید آنرا مدیون عشق حسین و
زینب و اهل بیت میبود .حتی امت
شیعه منطقه هم از این سفره نذری
میخورند و اماکن متبرکه شان همه
باز سازی شده تا حدی که هر سال
لشکر عظیمی از این امت با پای پیاده
برای زیارت به این اماکن میروند.
بدون شک افرادی مثل این ضعیفه
چادری که برای اهل بیت و مکتب
شیعه سینه چاک میکند ناراحتی
روانی دارند .طبق آمار رسمی مركز
آمار ايران فقط در سال  ۱۳۹۶تعداد
 ۳۵هزار و  ۳۳۳دختر  ۱۰تا ۱۴
ساله و  ۲۱۷دختر كمتر از  ۱۰سال
ازدواج رسمی كردهاند كه در دفاتر
ثبت رسمی قوه قضائيه ثبت شده
است .البته احتمال دارد که تعداد
ثبت نشده  ،بسيار

غيررسمی و
بيشتر از اينها باشد.طبق گزارش
خبرگزاری مهر افرایش سن ازدواج
یا اصالح ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی به
اتفاق آرا در کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس رد شد .پیش از این
ازدواج دختران زیر  ۱۳و پسران زیر
 ۱۵به دو شرط رضایت ولی و مجوز
دادگاه مشروط بود .طرح فوق قصد
داشت تا عالوه بر ممنوع کردن کلیه
ازدواجهای در این محدوده سنی،
ازدواج دختران  ۱۳تا  ۱۶و پسران ۱۵
تا  ۱۸سال را به همان دو قید مشروط
کند که در طویله شورای اسالمی رد
شد .این است نتجه نشخوار فرهنگی
عهد بیابانگردان .آیا گذر از جمهوری
آخوندی گذر از جهل و نادانی را هم

درالبالی برگ های تاریخ معاصر

بیگانه دروطن

بعضی از هموطنان که برای دیدار
اقوام به ایران می روندوباز می گر
دند می گویند در آنجا -دروطن
خود -احساس بیگانگی می کردیم.
شاهرخ مسکوب در کتاب « هویت
ایرانی وزبان فارسی» این حس
تاریخی را اینگونه بیان می کند:
« پس از هجوم اعراب وسقوط
امپراتوری ساسانی ،ماایرانی ها اق ً
ال
مدت دوقرن درنوعی بُهت وکِرختی
وبی حالی روانی بودیم .بنای عظیم
آن امپراتوری  ،یا به عبارت دیگر
جنازه ی سنگینش که روی مردم
ایران افتاده بود ،ظاهرا ً همه را به
ستوه آورده بود.انگار کم ِر ملتی
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زیر این بار شکسته بود .مخصوص ًا
که سقوط ساسانیان با لشکر کشی
و هجوم قومی دیگر ،با دین وبازبان
وبافرهنگی بیگانه وخشونتهای
نظامی واجتماعی که شرحش
درجاهای دیگر ،درتاریخ سیستان،
تاریخ بخارا ،تاریخ بلعمی و ...آمده
توأم بود .رابطه ی ملت ایران بایک
نظام اجتماعی ،دولتی ،وفرهنگی
دیگری افتاد .محیط زیستش عوض
شد .نظام اداری ومالی ساسانی مثل
آوار روی سرش خراب شد .وقتی
که اززیر آواربیرون آمد ،باهزار

مشقت وخطر ،تازه خودش را
غریب ناآشنایی دید»...
درسرزمین
ِ

فرستاده ی نجس
ملکه الیزابت اول

درعهد شاه طهماسب صفوی ( سال
 ۹۷۵هجری مطابق  ۱۵۶۲میالدی)
فرستاده
آنتونی جنکینسون
ملکه الیزابت حامل مکتوب ملکه
فوق الذکر بشاه طهماسب صفوی
بوده ،اول  ،شهریارصفوی به او
اجازه حضورداد بعد همین که
ازعقاید مذهبی او آگاه گردید
اورا ازحضورخویش راند وحکم
کرد کسی دنبال او برود وهرجا که
او قدم میگذارد جاهای قدم اورا
معین نماید تا تمام آجرها را عوض
کنند ( .نقل از جلداول تاریخ روابط
سیاسی ایران وانگلیس نوشته
محمود محمود) .حال باید برای
شما آشکارشده باشد چرا قدرتهای
غربی از شاهان پهلوی خوششان
نمی آمد چون آنها بااینگونه
خرافات مبارزه می کردند.

آنتونی جنکینسون

پوریای ولی

کتاب وچاپخانه درایران
اشغال کشورمان توسط گروه
اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی
درایران ریشه در تاریخ چند سده
اخیر دارد .درسال  ۱۲۳۲قمری
بدستور عباس میرزا نایب السلطنه
ولیعهد ایران چاپخانه سربی در
تبریز دایرگردید و اولین کتابی
که چاپ کرد ( رساله جهادیه) بود
که میرزا عیسی قایم مقام فراهانی
درباره جنگ دوم باروسیه ودرباره
احکام جهاد نوشت ودرسال ۱۲۳۴
قمری درتبریز بچاپ رسید.
درسال  ۱۲۴۰نخستین کتابی که
در چاپخانه سربی درتهران بچاپ
رسید (حیات القلوب) تألیف
مالمحمدباقر مجلسی بود.وپس از

نمونه ای از ماشین چاپ سربی

آن قرآن و زادالمعاد و دیگر
کتابهای مجلسی و بسیاری کتب
مذهبی را چاپ کرد .حتم ًا شما
فکر می کردید نخستین کتابی که
درایران چاپ شده مثال شاهنامه
فردوسی یا دیوان یکی ازشعرابوده
است؟
خیر .سالها چاپخانه سربی
درتبریزو تهران کتابهای مذهبی
چاپ می کردند.بعداز چندسال
که چاپخانه های سنگی درتهران
وتبریز دایرشد گاهی به چاپ
کتابهای غیر مذهبی نیز پرداخت.

آئین ایرانیان باستان

خشایار ُرخسانی در کتاب «زندگی
نامه کوروش »که ترجمه ای از
کتاب گزنفون است درباره ی
نحوه زندگی ایرانیان باستان و
عادات و رسوم آنها درزندگی روز
مره می نویسد:
«امروز گواه و َدستَک (سند)
دردست هست که نشان ازپیروی
پارسیان ازآئین میانه روی دارد،
ازشیوه ی فراهم آوردن خوراک
تاآنچه را که آنها می خورند.
چونکه هتا امروز آنها این را بی
ادبی وناشایست می دانند که
درپیش کسی آب دهان خودرا
بیرون بیندازند .بینی خودرا تُهی
کنندو یا بارنج از با ِد شکم ،درپیش
کسی باددردهند؛ ایرانیان این را
ناشایست میدانند که کسی آنهارا
با آهنگ رفتن برای پیشاب کردن
ویا چیزهای دیگری ازاین نمونه،
ببیند.

پوریای ولی که نام کامل او پهلوان
محمودبن پوریای ولی بود ،
سرحلقه کشتی گیران زمان ونمونه
شجاعت ودالوری و مردانگی لوده
است .اودر قرن هشتم هجری
شمسی میزیسته است .او عالوه
بر پرداختن به ورزش کشتی در
شعروشاعری نیز دست داشت
و مثنوی کنزالحقایق ازسروده
های اوست که درسال  ۷۰۳هجری
باتمام رسانده است .یکی از رباعی
های مشهوراو این است:
تابرسر کبر وکینه هستی پستی
تا پیرو نفس بت پرستی مستی
ازفکر جهان وقیدواندیشه ی او
چون شیشه ی آرزو شکستی رستی

کشمیر اززبان کلیم

این روزها باز اسم کشمیر برسر
زبانهاست .سالهاست این منطقه
مورد بحث وگفتگو ست وتاکنون
هزاران نفر از هندی ها و پاکستانی
ها جان خودرا درراه تسلط کامل
برآن ازدست داده اند .کلیم کاشانی
شاعرقرن یازدهم در مورد کشمیر
می گوید دراین سرزمین آنقدر
سبزه روئیده است که کاتب نمی
تواند ذره ای خاک که برای ریختن
برروی نوشته اش وخشک کردن
مرکب آن الزم دارد پیدا کند .کلیم
می گوید:
زجوش سبزه دراین عالم پاک
نیارد ریخت کاتب بر رقم خاک

که هزینه آن یک میلیون دینار
میشد .وچون با کمبود بودجه
مواجه شد وزیر او َمهلبی پیشنهاد
کرد که معزالدوله اموال نزدیکان
خودرا مصادره کند تا ازعهده
مخارج این کاخ برآید .عجیب آنکه
وقتی مهلبی فوت کرد معزالدوله
دستور مصادره اموال خاندان
مهلبی را نیز صادرکرد .بقول
ایرانی ها چاه می کنی بهر کسی....

زبان آذری

استفاده از کتابخانه ها

عبدالحسین زرین کوب در کتاب
«تاریخ مردم ایران» می نویسد:

کتابخانه ها نقشی
درآمریکا
اساسی در پس اندازکردن مردم
دارند .ماجرا ازاین قراراست که
هرآمریکایی می تواند با عضو شدن
رایگان در کتابخانه محل خود از
کامپیوتر کتابخانه برای دست یابی
به اطالعات مورد نیاز خود استفاده
کند .می تواند عالوه بر کتاب های
چاپ شده از کتابهایی که بصورت
دیجیتال برروی کامپیوتر است
استفاده کند .ازفیلمهای سینمایی
بدون پرداخت وجهی سودببرد.
و در پایان هرسال برای تنظیم
اظهارنامه مالیاتی خود که حدودا ً
 ۲۰۰تا  ۳۰۰دالر هزینه دارد بطور
رایگان از کارشناسان مالیاتی
استفاده کند.

وحدت زبان

زبان فارسی درطول سده ها
زبانی که امروز ما ایرانیان بکار
می بریم با آنچه تا چند سده پیش
رایج بود تفاوت دارد .اگرچه این
تفاوت ها زیاد نیست اما درهرحال
چشمگیر است .برای مثال به این
پاراگراف از کتاب المعجم صفحه ۱۶
چاپ  ۱۳۱۴درتهران توجه بفرمائید:
« وامیذ است کی عن قریب تمامی
ممالک عراق بل جمله آفاق که
احیاواستعمار آن را حسن ارعا
وکمال شفقت جنو باذشاهی داذکر
رعیت برور متعین است بخطبه
وسکه مبارک او متزین شوذ»

عبدالرحمن فرامرزی روزنامه نگار
ونویسنده معروف ایران که سالها
سردبیری روزنامه کیهان رابرعهده
داشت دراثر خود بنام « زبان
مطبوعات» پیرامون وحدت زبان
چنین می نویسد:

آسیاب خرابه-آذربایجان شرقی

« آذربایجان که بومیانش آذری
خوانده می شدند زبانشان هم
آذری نام داشت وهرچند گه گاه
ازآن به عنوان زبانی مستقل یاد
می شد درواقع یک لهجه ی پهلوی
بشمار می آمد .دروالیت اران زبان
مستقلی رایج بود که ارانی خوانده
می شد اما عامه مردم ،فارسی
هم حرف می زدندولهجه شان
درفارسی نزدیک به لهجه ی اهل
خراسان بود.

مصادره اموال
مصادره اموال مردم توسط دولت
تنها به جمهوری اسالمی اختصاص

سکه طالی معزالدوله درموزه بانک سپه
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خ واندن ی
ک واته و

برای پارسیان پذیرفتنی نیست
که درزندگی از میانه روی دوری
گزینندودرهنگام انجام کارسخت،
نم بدن(عرق) آنها برزمین افتد
ولی اینکاررا ازراه دیگری می
کنند».

همانگونه که توجه می کنید بجای
که «کی» استفاده می شده و از
حروف چ و پ و گ درآن اثری
دیده نمی شود .و دال را بصورت
ذال می نوشتند.که بیشتر تحت
تأثیر حکومت عربها برکشورمابوده
است.

« بزرگترین شیرازه وحدت یک
ملت وحدت زبان آن ملت است
وکسانی که درنقاط دوردست کشور
از ضعف حکومت مرکزی استفاده
کرده برای اجرای هوای نفس یا
گول زدن مردم بیسواد دست
به چنین کاری میزنند بدانند
که بخود وخانواده ی خود ،
بافتخارات آباء واجداد وبعظمت
کشورخویش خیانت می کنند .
این ابرهای تیره ازافق حیات ملت
ایران برچیده خواهدشد تمامیت
خاک ما واستقالل ما ازطرف دو
دولت همسایه تأمین وضمانت
شده وبنابراین آشوب طلبان
ازاین کار جز ننگ وبدنامی چیزی
نخواهند اندوخت واین ورقه های
سیاه بمثابه اسناد خیانت ایشان
دردست ملت ایران باقی خواهد
ماند واز خودشان گذشته اوالدشان
نیز درمیان نسل آینده ازکارهای
زشت ایشان شرمگین وسرافکنده
خواهدبود».

ندارد بلکه ریشه درتاریخ اسالم
دارد .برای مثال زمانی معزالدوله
دیلمی کاخی در بغداد می ساخت

خورشیدخواهد ُمرد؟

تاریخچهدستکش

بسیاری کنجکاوند که بدانند آیا
خورشید روزی سرد خواهدشد
و درحقیقت خواهد مرد یانه؟
دانشمندان پیش بینی می کنند که
خورشید در  ۵میلیارد سال دیگر
بصورت ستاره ای سرخ درخواهد
آمد.
مصریان قدیم برای اولین بار
دستکش را بکاربردند که نمونه ای
ازآن در مقبره یکی از فراعنه دیده
شده است .مصری ها دستکش رابرای
آنکه بتوانند لگام اسب را راحت تر
دردست بگیرند استفاده می کردند.
بعدها ازآن برای گرم نگهداشتن
دست و مصارف دیگر مورد تقلید
جهانیانقرارگرفت.

دندانهایحلزون
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آیا حلزون ها دندان دارند؟ بله .
دانشمنداندرمورددندانهایحلزون
اختالف نظر دارند اما برخی از آنها
ادعا کرده اند که بیش از بیست هزار
دندان را دردهان حلزون شمرده اند.
این دندانها بصورت نقطه های شاخی
بسیارریزمیکروسکوپی هستند که
برروی زبان حلزون قراردارندواین
موجود قبل ازاینکه غذای خودرا
ببلعد آن را دردهان خود آسیاب
می کند و بعد آن را فرو می دهد.
وقتی حلزون مشغول خوردن غذا
است اگرگوش خودرا به او نزدیک
کنید صدای بهم خوردن این دندان
هارا می شنوید.

آنتی بیوتیک هایی نظیر پنی سیلین
و استرپتو میسین می پردازند.
بسیاری از گیاهان که از  ۳۰۰میلیون
سال پیش درزیر زمین بوده اند
به تولید منابع سوختی نظیر نفت
مبادرت می کنند .چندین گیاه نیز
وجوددارد که از آنهابرای تهیه لباس
استفاده می شود مانند پنبه .گلها نیز
عالوه برزیبایی ظاهری به نوبه خود
دردایره ی عظیم طبیعت جایی بس
درخوراهمیت دارندآنها شهدالزم را
برای زنبوران عسل فراهم می کنند
وجزیی ضروری از تعادل درطبیعت
بشمار می روند.

بادفونچیست؟

اهمیتگلهاوگیاهان
اهمیت گلها وگیاهانی که درطبیعت
می بینیم تنهادرزیبایی آنها خبلصه
نمی شود .بلکه هریک از گلها
وگیاهان به نوعی نقش حیاتی
درطبیعت بعهده دارند .بعضی گیاهان
بمصرف تغذیه انسان وحیوان می
رسند  .برخی دیگر که گیاهان
میکروسکوپی نام دارند به تولید

فون  foehnبادگرم وخشکی است
که ازمصر گرفته تا آمریکای جنوبی
وازقطب جنوب تا قطب شمال
می وزد .فون های اصیل را باید
درکوهپایه های اتریش وسویس
جستجو کرد .باد جنوبی تندی که
درآلپ می وزد نه تنها درجه حرارت
را شدیدا ً باال می برد بلکه رطوبت
هوارا نیز غالب ًا تقلیل می دهد .با فون
که درمناطق مختلف نامهای متفاوتی
دارد می تواند باعث آتش سوزی
جنگلها و فاجعه های طبیعی شود .در
کالیفرنیا به بادهای سانتاآنا ،در مصر به

بادخمسه  ،ودرگیالن خودمان به باد
گرمش و دراروپا بادفون ودرآمریکای
جنوبی به باد شینوک معروف است.
می گوینددرزمان وزش این باد تعداد
خودکشی ها و سقط جنین ها افزایش
می یابد .درعکس ابرهای حاصل از
بادفون را درژنو مالحظه می کنید.

همه ی ما بارها دیده ایم که مأمورین
آتش نشانی بدون ترس به درون
شعله های آتش می روند تا کسانی
راکه درآتش محاصره شده اند نجات
دهند .سئوال این است که چرا
لباس آنها دربرابر آتش مقاوم است؟
پاسخ این است که لباس آتش نشان
ها فوق العاده صیقلی استوحرارت
آتش را بخود جذب نمی کند.همین
مسئله باعث می شود که آنها بتوانند
بدون احساس هیچ گرمای اضافی
به شعله های سوزان آتش نزدیک
شوند .یک لباس ضد حریق معموال
از الیاف گیاهی که روی آنها عملیات
شیمیایی صورت گرفته ساخته
میشود.که قابلیت اشتعال آنها بااین
عملیات شیمیایی کم می شود.
بااینهمه لباس آتش نشان ها کام ً
ال
درمقابل آتش بی خطر نیست بلکه
مقاومت الیافش دربرابر شعله آتش و
حرارت آن بیش از الیاف معمولی است.

کهکشانها

پرواز پرنده ها

لباس مأموران آتش نشانی

زمین وسیارات دیگر هرسال در
مقیاس خودشان یکبار به دورخود
می چرخند .آیا کهکشان هم حرکت
دارند؟
گاالکسی یا کهکشان که راه شیری
ما جزئی ازآن است هر ۲۲۵ملیون
سال زمینی  ،یکبار بدورخود می
چرخد .براساس گفته ی کارشناسان
میلیون ها گاالکسی دیگر وجوددارد
که همه ی آنها از گاالکسی راه شیری
بزرگترند.

شکارحشرات توسطعنکبوت

واحد اندازه گیری

خیارمصری
خیار هم جزء سبزیی ها و هم جزء
میوه ها بشمار می آید.مدارکی
دردست است که ثابت می کند ۴۰۰۰
سال پیش حیار درجالیزهای دامنه
های جنوبی هیمالیا کشت می شده
است .خیار ازآسیا به مصر واز آنجا
ازطریق دریای سرخ به اروپارفت.
درتورات آمده است که قوم یهود
بعدازبیرون رانده شدن ازسرزمین
مصر ،ازخیارهای مصری همیشه
باحسرت یاد می کردند .این میوه
سرشارازامالح معدنی است و خاصیت

در بحرین شهرت جهانی داشت
توسط ژاپنی ها (قبل از جداشدن
بحرین ازایران) بصورت پرورشی
یا مصنوعی ساخته شد که همان
ویژگی ها وهمان مرغوبیت را داشت.
آیا الماس مصنوعی هم با همان
ویژگی های الماس اصل ساخته
شده است؟درسال  ۱۹۰۶الماسهای
مصنوعی بوسیله کوره ای که
هانری مواسان فرانسوی ابداع کرده
بود بدست آمد .او برای این کار
کربن موجود درشکر را در حرارت
چهارهزار درجه سانتی گراد تحت
فشار چندین تن برسانیمتر مربع
قرارداد وسپس آن را به سرعت سرد
کرد .به این ترتیب الماس مصنوعی
ساخته شد .این روزها بااستفاده
ازماکروویو الماس مصنوعی درست
می کنند اما مدت زمان تولید آن
هفته ها طول می کشد.

موجودمهاجم
آیا مهاجم ترین حیوان برای
است؟
مشخص
دانشمندان
دانشمندان علوم روانی می گویند
دربین تمام حیوانات دومخلوق ازهمه
مهاجم تر ووحشی ترند بطوری که
همنوع خودرا می کشند .یکی از آنها
انسان است ودیگری موش صحرائی .
به همین جهت آنهارا موجودات
بالفطره مهاجم می گویند.

الماسمصنوعی
می دانیم که مروارید غلطان که زمانی

واحد اندازه گیری طول که درآمریکا
رایج است فوت یا پا نام دارد .این
واحد توسط مصری ها متداول شد.
مصری های باستان وبعدازآنها یونانی
ها ورمی ها برای اندازه گیری واحدی
دلشتند که برابر با اندازه فاصله ی
انتهای پاشنه ی پا تا انتهای انگشت
میانی پای یک انسان بالغ بود که
برابر بودبا حدود ۴۴۴میلیمتر .فوت
امروزی برابر با  ۳۰۰میلیمتر یا ۳۰
سانتیمتراست.

عنکبوت چگونه حشرات را شکار می
کند؟
ابتدا عنکبوت با صرف وقت و با
صبروشکیبایی تاری می تند .این تار
همانند تور ماهیگیران عمل می کند.
وقتی تنیدن تار باتمام رسید عنکبوت
درگوشه ای ازاین تار می نشیند و
منتظر طعمه می ماند .بمحض اینکه
طعمه به تار برخورد می کند ،عنکبوت
بر پشت طعمه می پردو بالفاصله با
تنیدن تارهای نازک بدور طعمه آن را
درجای خود میخکوب می کند .بعد به
یاری چنگال های خود که کوچکندو
نوکشان سوراخی دارد که مجرای
غده سم به آن منتهی می شود زهری
به بدن طعمه ی خود تزریق می کند
که می تواند اورا بکشد یا فلج کند.
آن وقت دیگر کاری جزاین ندارد
که سر این سفره ی «سور» بنشیند
وشکمی از عزادرآورد .دراین موقع
عنکبوت ساعتها بی حرکت می ماند

هربار که پرواز پرنده ای را می بینید
حتما ازخود می پرسید این پرنده تا
چه مسافتی قادربه پرواز است؟
پرندگان مهاجر دراثنای مهاجرت
مسیری دقیق و سنتی را پشت سر
می گذارندودراین مسیر که طولش
گاه بیش از  ۱۵۰۰۰کیلومتراست بدون
سرسوزنی انحراف واشتباه پیش می
روند .بین پرندگان مهاجر برخی
بصورت دسته جمعی وبرخی بصورت
انفرادی پرواز می کنند .چکاوک
اروپایی یکه وتنها ازروی آلپ پرواز
می کند وبا پروازی بدون توقف
ازروی دریای مدیترانه میگذرد
وخودرا به آفریقای جنوبی می رساند.
غازهای وحشی کانادا برای رفتن
به منطقه گرمتر در هرپائیز ۱۹۰۰۰
کیلومتر پرواز می کنند.

اتومبیلبرقی
درسال  ۱۸۹۹سی جنتزی
بلژیکی اتومبیل برقی خودرا
ساخت وتوانست برای اولین
بار رکورد سرعت درآن زمان را
بشکندوازمرزصدکیلومتردرساعت
بگذرد.
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وپاسخ
پرسش
علمی

جذب آب داردوبهمین دلیل دررژیم
های الغری وانواع ماسک های زیبایی
نقش مهمی دارد.

الزم به یادآوری است که تازمان
قاجاریه درایران واحد اندازه گیری
طول بنام وجب بکار می رفت که برابر
با  ۲۲۵میلیمتر ویا  ۲۲/۵سانتیمتربود
و آن فاصله انگشت شست تا انگشت
کوچک دست درحالت بازشده بود.

وآهسته آهسته تمام شیره ی وجود
قربانی خودرا میمکد وچیزی جز
پوست ازقربانی بجای نمی ماند.
اگر طعمه او زیاد بزرگ باشد ازترس
اینکه تار تنیده شده اش خراب نشود
طعمه را آزاد می کند.

از

اتهام جدید علیه بوریس جانسون

آنجا

از اینجا

ازهمــــــــــه جا

پرزیدنت ترامپ به طرفدارانش هشدارداد

ژاک شیراک بخاک سپرده شد

محافظ شخصی ملک سلمان کشته شد
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خانواده سرلشکر عبدالعزیز الفغم
محافظ شخصی ملک سلمان پادشاه
سعودی بامداد روز یکشنبه 29
سپتامبر  2019خبر کشته شدن
فرزندشان به دست یکی از دوستانش
در یک مهمانی خبر دادند.
سرلشکر عبدالعزیز الفغم ،یکی از
محافظان شخصی ملک سلمان پادشاه
سعودی است که سالیان درازی از
زمان ملک عبداهلل در دیوان پادشاهی
سعودی خدمت کرده است.

خانواده این سرلشکر روز یکشنبه با
انتشار بیانیه در شبکههای اجتماعی
ضمن تسلیت به پادشاه سعودی و
دیگر دوستانش از برگزاری مراسم
عزاداری برای او خبر دادند .بداح
الفغم فرزند برادر وی با شرح آنچه
اتفاق افتاد ،گفت « :او شامگاه شنبه
 ۲۸سپتامبرهنگام مهمانی در خانه
دوستی بسیار صمیمی به دست دوست
دیگری به طور ناجوانمردانهای کشته
شد.

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
ایاالت متحده آمریکا ،شامگاه
شنبه  28سپتامبر  2019به
هوادارانش هشدار داد که آمریکا با
خطر بیسابقهای روبرو شده است.
ترامپ با انتشار ویدئویی در توئیتر،
نوشت« :کشور با خطر بیسابقهای
روبروست» .او این هشدار را پس از
آن منتشر کرد که در روزهای اخیر
مورد تهاجم گستردهای از سوی
دموکراتها قرار گرفته و تالشها
برای استیضاحش به شکل قابل
توجهی افزایش یافته است.
او در این ویدئو خطاب به هوادارانش

گفت« :دموکراتها میخواهند
اسلحه شما را بگیرند ،پوشش
سالمتی شما رابگیرند و میخواهند
آرای شما را بگیرند و میخواهند
آزادی شما را بگیرند».
ترامپ در ادامه افزود« :هیچگاه
اجازه نمیدهیم این اتفاق بیافتد،
زیرا که سرنوشت کشورمان به
شکل بیسابقهای در معرض خطر
است .موضوع کامال ساده است،
آنها میخواهند مرا متوقف کنند
زیرا که من برای شما تالش میکنم.
هرگز اجازه نخواهم داد این اتفاق
بیافتد».

مراسم ادای احترام به رئیس
جمهوری پیشین فرانسه که روز
پنجشنبه  ۲۶سپتامبر درگذشت
با حضور «امانوئل مکرون» رئیس
جمهوری این کشور همراه با ادای
احترام نظامی از ساعت  ۹و  ۳۰دقیقه
روز دوشنبه  ۳۰سپتامبرآغاز شد.
این مراسم؛ با حرکت کاروان حامل
جسد در خیابانهای پایتخت از
کلیسای «انولید» به «کلیسای سن
سولپیس» ادامهیافت.
شماری از شخصیتهای خارجی
واز جمله رهبران و مقامات کنونی
و پیشین کشورهای جهان ،در
روز رسمی سوگواری ملی ،در
مراسم ادای احترام به ژاک شیراک
شرکت دارند.

از جمله این مقام ها می توان به
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری
روسیه« ،بیل کلینتون» رئیس
جمهوری اسبق آمریکا« ،سرجیو
ماتارال» رئیس جمهوری ایتالیا،
«سالومه زورابیشویلی» رئیس
جمهوری گرجستان ،پادشاه اردن،
امیر قطر ،نخست وزیران مجارستان
و لبنان و «حامد کرزای» رئیس
جمهوری افغانستان اشاره کرد.
به خواسته «برنادت» همسر رئیس
جمهوری پیشین فرانسه ،پیکر
شیراک در یک مکان کامال» خصوصی
در گورستان مونپارناس پاریس در
کنار آرامگاه دخترش لورانس ،که
در آوریل  ۲۰۱۶درگذشت ،به خاک
سپرده شد ...

رسانههای محلی فرانسه از پیدا
شدن یک نقاشی کمیاب دوران
رنسانس در آشپزخانه یک زن
سالمند فرانسوی در شهری در
شمال پاریس خبر دادند.
نقاشی یافت شده ،اثر یک استاد
ایتالیایی به نام چیمابوئه است
و قدمت آن به قرن سیزدهم
میالدی بازمیگردد.
این تابلو با عنوان «استهزاي
عيسي» ،به عنوان بخشی از یک
مجموعه در حوالی سال ۱۲۸۰
نقاشی شده و ارزش آن در حدود
 ۴.۴تا  ۶.۶میلیون دالر تخمین
زده شده است.
یک زن سالمند فرانسوی اهل
شهر کومپین صاحب این اثر است.
او که تصور میکرد این تابلوی
کوچک با ابعاد  ۲۵.۸سانتیمتر در
 ۲۰.۳سانتیمتر ،تنها یک نقاشی
مذهبی بی ارزش و قدیمی است،
آن را در باالی یک اجاق نصب
کرده بود .به توصیه یک نفر که
در حراجی کار میکرد ،این زن

فرانسوی تصمیم گرفت آن را به
متخصصان گالری تُر َکن در پاریس
نشان دهد.
متخصصان آثار نقاشی و تاریخ
هنر در گالری تُر َکن پس از بررسی
اثر با نور مادون قرمز و تحلیل
دادهها به این نتیجه رسیدند که
این تابلوی کوچک ،بدون شک
اثری ارزشمند از چیمابوئه نقاش
شهیر ایتالیایی است.
این تابلو به همراه  ۷تابلوی دیگر،
بخشی از یک لوح بزرگ با موضوع
مصائب و مصلوب شدن عیسی در
حوالی سال  ۱۲۸۰نقاشی و بعدها
از لوح اصلی جدا شدهاند.
دو صحنه دیگر از همین مجموعه
یعنی «بانوی پاکدامن و کودک با
دو فرشته» و «شالق زدن مسیح»
به ترتیب در نشنال گالری لندن و
فریک کالکشن نیویورک نگهداری

میشوند.
این تابلو قرار است ماه آینده
در فرانسه به حراج گذاشته
شود.

جاسوسیوفساادمالیبهانههاییبرایحبسواعدام
سخنگوی قوه قضائیه ایران از صدور
حکم اعدام برای فردی به اتهام
«جاسوسی گسترده» برای آمریکا
خبر داد .اسماعیلی همچنین از
محکومیت حسین فریدون برادر
رییسجمهور به پنج سال حبس خبر
داده است.
شخص دیگری بنام اکبر طبری که
به «کارچاق کن» هردو رئیس سابق
قوه قضائیه (شاهرودی و الریجانی)
معروف بود ،طی دوره آملی الریجانی

با استفاده از اختیارات باالیی که آملی
الریجانی به وی داده بود ،توانسته بود
با نفوذ خود برخی از احکام قضایی را
تغییر دهد و با دریافت مبالغ مالی،
بخش اعظم آن را به حسابهای
شخصی و نزدیک به آملی الریجانی
واریز میکرده است».
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بوریس جانسون ،نخستوزیر
بریتانیا ،هرگونه تخلفی را در
مورد اعطای کمک مالی به زن
تاجر آمریکایی و دوست خود
تکذیب کرده است.
در زمانی که بوریس جانسون
شهردار لندن بود ،جنیفر
آرکیوری برای شرکت خود از
نهادهای دولتی بریتانیا کمک
مالی گرفت و همچنین در چند
سفر تجاری آقای جانسون را
همراهی کرد.
مقامهای بریتانیا موظفند
منافع احتمالی شخص خود یا

نزدیکانشان را اعالم کنند تا
به احتمال تعارض منافع ،بین
سود شخصی و وظایف عمومی
رسیدگی شود.
آقای جانسون ،که برای اعالم
نکردن این تعارض منافع
احتمالی مورد انتقاد است ،در
مصاحبه با بیبیسی هرگونه
تخلفی را رد کرد و گفت:
«منفعتی در کار نبود که بخواهم
اعالم کنم».
او انتشار ادعاهای اخیر علیه
خود را تالشی برای ممانعت از
تحقق برگزیت توصیف کرد.

شاهکار نقاشی درآشپزخانه زن فرانسوی

گیاه ردمانی

)گزارشی ازدانشکده پزشکی  CAHNو( Mount Sinai

اداره کشاورزی ایاالت متحده اخیراً
مصرف میوه را دوبار درروز برای
سالمت بدن توصیه می کند .یک
مطالعه گسترده به مدت  ۶سال
آشکار ساخت خوردن میوه ،الاقل
باسبزیجات(
دوباردرروز)همراه
احتمال بروز نقصان فکری آلزایمر(
رادرسالمندان کمتر می کند.
پژوهش دیگری که گزارش آن
درمجله پزشکی نیوانگلند به
چاپ رسید سودمندی میوه هارا
برای سالمت قلب دربیش از۵۰۰
هزارنفر که بین سنین  ۵۰تا۷۹
بودند نشان داد .آنهایی که هرروز
از میوه تازه) بیشتر سیب وپرتقال(
استفاده کرده بودند درمقایسه با
آنهایی که بندرت یا هرگز میوه
نخورده بودند  ۳۰درصد کمتر در
معرض خطر مرگ بعلت حمله قلبی
یا سکته بودند.
باوجود یافته های فوق نتایج یک
بررسی توسط مرکز کنترل بیماری
ها)(CDCآشکار کردکه تنها ۱تا۱۳
درصد بالغین آمریکایی به اندازه
کافی میوه مصرف می کنند.
به باور  Fan Grossmanمشاور
تغذیه دانشگاه Mount Sinaiبا
مصرف روزانه یکی از فرآورده های
مولتی ویتامین می توان مواد مورد
نیاز را به بدن رساند .همه میوه
ها سودمند هستند و می توان
بیشتر مواد غذایی مورد نیازبدن
راباقیمت نسبتا ًمناسب بااین میوه
ها بدست آورد:

بری ها
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گروسمن بخصوص مصرف بلوبری،
توت فرنگی ،توت سیاه ،تمشک
وبری  Gojiراتوصیه می کند .بری ها
سرشار از ترکیبات ضداکسیدان
ازجمله ویتامین های  A,C,Eو
همچنین آنتو سیانین می باشند.
رنگ قرمز یاارغوانی بری ها به
سبب وجود آنتو سیانین است
مواد ضداکسیدان ریشه های
آزاد را که موجب التهاب وبروز

بیماریهای قلبی عروقی ،سرطان،
ورم مفاصل ونقصان فکری می
گردند خنثی می کند .پژوهش ها
مؤثر بودن بلوبری رادرافزایش توان
فکری سالمندان نشان داده است.
یک بررسی نشان داد زنهایی که
درهفته سه بار یا بیشتر بلوبری
وتوت فرنگی مصرف می کنند۳۰
درصد کمتر درمعرض خطر حمله
قلبی هستند.
بلوبری را می توان بصورت یخ زده
حتی بمدت یکسال نگهداری کرد.

گیالس
گیالس منبع خوب دیگری ازمواد
آنتوسیانین ،کلسیم ،پتاسیم
وبسیاری ازویتامین ها است .بررسی
ها نشان داد گیالس ترش) آلبالو(
به تسکین درد وسخنی مفاصل
وهمچنین به کاهش خطر حمالت
بیماری نقرس کمک می کند.

پرتقال
پرتقال دارای بسیاری ازترکیبات
تقویت کننده دستگاه مصونیت
بدن مانند ویتامین ، Cاسیدفولیک،
پتاسیم و کولین) مفید برای
افزایش حافظه (است .پرتقال
همچنین سرشاراز ماده یکی دیگر
ازموادضد اکسیدان است .این ماده
به پیشگیریاستحاله پرده ته چشم
) (Retinaدرسالمندان کمک می
کند.

پاپایا
پاپایا  Papayaمانند پرتقال سرشار
از ویتامین  ، Cاسید فولیک ،بتا
کاروتن ،کولینوزیگزانتین است.
همچنین حاوی مقدارزیادی
لیکوپن است .این مواد دارای
اثر ضد سرطان بوده وبرای تعادل
میزان کلسترول خون وکاهش
خطر بیماری های قلبی وبیماری
قند ضروری است.

پاپایا حاوی آنزیمی است که به موز
هضم غذا وجلوگیری ازیبوست
کمک می کند.

کیوی
کیوی  Kiwiسرشاراز ویتامینk
است ومقدار ویتامین  Cآن
ازپرتقال بیشتراست .همچنین
میزان چر بی های تری گلیسید
خون را کاهش می دهد .کیوی
یک ملین مالیم است ودردرمان
یبوست مؤثر است.

انگور
انگور سرشار ازترکیبات ضد
اکسیدان ،است .این ترکیبات عروق
خونی را منبسط کرده وبرای سالمت
قلب وعروق سودمند است.

سیب
سیب میوه ای بسیار مغذی وسرشار
ازموادفیبری ازجمله پکتینPectin
است .پکتین Pectinنوعی ماده لیفی
است که به کاهش کلسترول خون
وفشارخون وبه بهبود کاردستگاه
گوارش وسالمت دستگاه قلب
وعروق کمک می کند .مصرف سیب
درکاهش خطر سرطان وبیماری آسم
ریوی مؤثر است .باید بخاطر داشت
که بهتراست سیب را باپوست آن
مصرف کرد  ،زیرا بیشتر مواد لیفی
ومواد ضداکسیدان درپوست این
میوه است.

موزسرشار ازپتاسیم وموادفیبری
است هضم آن آسان است .موز
له شده را می توان برای جبران
موادغذایی ازدست رفته ناشی از
اسهال بکاربرد.

انار
دانه های بسیار درون پوست انار
سرشاراز ویتامین  ،Cویتامین، K
پتاسیم واسیدفولیک است .انار
همچنین منبع عالی برای مواد فیبری
و پکتین  Pectinاست.

پوزشخواهی :نام خانم دکتر سیمین
ملک افضلی در چند شماره باشتباه
تفضلی چاپ شده است که بدینوسیله
از ایشان صمیمانه پوزش می خواهیم.
***
کشف ویژگی های درمانی گیاهان باید
ناشی از نوعی غریزه انسانی باشد.
انسان اولیه از گیاهان به عنوان غذا
و دارو استفاده می کرد .دراین راستا
انسان به مرور زمان و در اثر آزمایش
و خطا و نیز تجربه های ناموفق فراوان،
موفق به کشف برخی ویژگی ها در
بعضی از گیاهان شد و براساس این
گونه ویژگی ها ،گیاهان را شناسایی و
طبقه بندی کرد .او همچنین مشاهده
کرد که چگونه حیوانات به هنگام
بیماری از گیاهان استفاده می کنند
تاریخچه پزشكی و درمان در ایران
به دوران آریایی ،در حدود  7000سال
قبل از میالد مسیح بر می گردد و نیز
نخستین نوشته ها و نسخه های به
دست آمده از گیاهان دارویی در تمدن
های مهم دنیا نظیر ایران باستان ،مصر،
خاورمیانه ،یونان باستان ،هند و چین
به  3000سال قبل از میالد بر می گردد.
در تمدن ایران باستان در كتیبه های
مربوط به زمان هخامنشیان ،از زعفران
به عنوان گیاه دارویی با خواص و
كاربرد بسیار فراوان یاد شده است .و
در کتابهای بدست آمده  ،نام گیاهان
دارویی مانند درخت میر ،كرچك و
سیر به وفور به چشم می خورد ،هم
چنین سایر تمدن ها مانند بابلیان،
مادها ،آشوریان و طب اسالمی مهد
آغاز شروع پیشرفت ها در زمینه علم
داروسازی گیاهی است.
وسعت و تنوع آب و هوایی در
كشورهای ایران ،چین و هند منجر
شده است تا این مناطق از لحاظ تعداد
و تنوع گونه های ارزشمند دارویی
در دنیا از جایگاه خاصی بر خوردار
باشند به گونه ای كه تا كنون صدها
گونه گیاه دارویی با خواص بسیار
موثر نظیر گیاهان دارویی و گیاهان
ادویه ای مانند فلفل سیاه ،شاه دانه،
زعفران ،زیره ،شیرین بیان ،خشخاش،
جوز هندی ،كرچك ،كنجد ،الئوورا یا

یخ
) اتر چه ردمان با گیااهن داروئی(

صبر زرد ،جین سینگ چینی ،چای
چینی و.....را به دنیای امروز معرفی
كرده است
طبق برآوردها در حال حاضر  750هزار
گیاه گل دار یا دانه دار در زمین یافت
می شود و تاکنون  300هزار گیاه در
جهان شناسایی شده اند .
قاره آمریکا با دارا بودن  138هزار گونه
گیاهی از جمله منابع غنی گیاهان در
جهان است و این در حالی است که
قاره آسیا دارای  123هزار گونه گیاهی
است .در بین کشورهای آسیایی
بیشترین تعداد و تنوع گونه ها متعلق
به کشور های چین ،اندونزی ،هند،
برمه  ،تایلند ،مالزی و ایران است .
امروزه تخمین زده می شود که 75
هزار گیاه دارویی در سراسر جهان
وجود داشته باشد و تاکنون 5000
داروی گیاهی توسط صنایع دارویی
جهان ساخته و به بازار عرضه می شود.
این بخش از منابع طبیعی قدمتی
همپای بشر دارند و یکی از مهمترین
منابع تامین غذایی و دارویی بشر
درطول نسل ها بوده اند.
كتاب قانون یكی از معروف ترین آثار
پزشكی دنیا ،از ارزشمندترین منابع
قدیمی طب سنتی است كه ابوعلی
سینا پزشك و فیلسوف ایرانی آن را
به رشته تحریر در آورد .او در این اثر
گران بها  811داروی گیاهی و خواص
مهم درمانی آن ها را معرفی كرده
است .با كمال افتخار در حال حاضر
اثر این دانشمند بزرگ ایران زمین به
عنوان یكی از منابع مهم در دانشگاه
های پزشكی سراسر دنیا ،مورد
تدریس و مطالعه قرار می گیرد.
گرایش عمومی به استفاده از داروهای
گیاهی و به طور کلی فرآورده های
طبیعی در جهان به ویژه در سال های
اخیررو به افزایش بوده است .مهمترین
علل این گرایش را می توان اثرات
داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد
آلودگی های زیست محیطی از سوی
دیگر دانست.
در حال حاضر استفاده از گیاهان
دارویی در موارد مختلف همچون طب
کنونی ،طب سنتی یا بهتر بگوییم طب
مزاجی یا طب اخالطی کاربرد دارند.

در ایران نیز گیاهان دارویی متنوعی
وجود دارد که به اعتقاد بسیاری از
پزشکان و کارشناسان علوم گیاهی
می توان از آن ها در چرخه درمان
استفاده کرد و بر ای مثال گران ترین
گیاه جهان یعنی زعفران در ایران می
روید .
گیاهان دارویی[ ]۱گیاهانی هستند که
یک یا برخی از اندامهای آنها حاوی
ماده ی مؤثره است .این ماده که کمتر
از  ٪۱وزن خشک گیاه را تشکیل
میدهد ،دارای خواص دارویی مؤثر
بر موجودات زنده است[.]۲گیاهان
دارویی و معطر عمدت ًا به فرمهای زیر
مصرف میشوند:

گیاه تازه
گیاه خشک شده یا کنسرو شده به
صورت فرآوری شده توسط حرارت
استحصال مواد مؤثر در صنعت تفاوت
گیاهان دارویی وداروهای گیاهی:
گیاهان دارویی ،شامل بخشهایی از
گیاه است که پس از خشکاندن ،بدون
ایجاد هرگونه تغییری در مغازهها و
عطاریها به فروش میرسد .گیاهان
دارویی مثل زیره ،رازیانه ،هل یا
دارچین گیاهانی هستند که برخی
خواص درمانی آنها که عمدت ًا بی
ضرر یا کم ضرر هستند ،به اثبات
رسیدهاست
اما داروهای گیاهی حاصل تبدیل
برخی گیاهان به دارو در کارخانههای
داروسازی طی فرایندی خاص و
استریل هستند.
به طور مثال اجزایی از گیاهان
خوراکی-دارویی را نام می بریم:
دانه :به دانه – قهوه – جو
ریشه :هویج  -چغندر  -سیب ترش
ساقه :دارچین  -گردو  -نی
برگ :اکالیپتوس  -چای  -آویشن
گل :ختمی  -آفتابگردان  -گلسرخ
میوه :انجیر  -زیتون  -انار
کاربرد گیاهان دارویی :
از روشهای که ذکر میشود میتوان از

خواص گیاهان دارویی بهره مند شد .
دم کرده :
دم کردن  ،بيشتر در موارد گل آذين ،
سر شاخه گلدار ومخصوصا گل انجام
مي گيردمقدار تعيين شده براي اينکار
بايد عضو گياه رادر ظرفي جاي داده ،
آب جوش بر روي آن بريزند وسپس
آنرا براي مدتي که معين شده به حال
خود باقي گذارند تا دم شود.
جوشانده :
در تهيه جوشانده ها بايد عضو گياه
را در ظرف محتوي آب سرد وارد
نمود وسپس گرماي آب رابه مرحله
جوشانيدن رسانيد محلولهاي حاصل
از جوشاندن يا دم کردن  ،بهتر است به
حالت خالص ودر غير اينصورت  ،پس
ازشيرين کردن با عسل مصرف شود.
اگر براي جوشاندن گياه زمان معينيذکر نشده باشد ،بايد پس از آنکه
محلول به مدت  1دقيقه جوشيد  ،آنرا
از گرما دورکردوبراي مدتي که تعيين
گرديده به حال خود گذاشت تا دم
شود- .در تهيه جوشانده ها ودم کرده
هاي گياهي  ،مي توان يک گياه دارويي
معين را اعم از اينکه به حالت تازه يا
خشک شده باشد  ،به مقاديرمساوي
بکار برد .زيرا اگر گياه تازه به علت
داشتن آب  ،وزن بيشتري دارد
درعوض مواد موثره آن فعالتر اثر مي
کند بطوري که اثر درماني آن تقريبا
برابر با نوع خشک خواهد بود
خيسانده :
از اين شکل براي مواد موثري که در
اثر حرارت از بين ميروند ،توصيه مي
شود  .براي تهيه خيسانده
،مقدار مشخصي از پودر گياه را در
حجم معيني از آب ريخته ،در ظرف
شش الي ده ساعت مي ماند وبعد
مصرف میشود ￼￼￼￼￼￼ .
￼ودرشماره آینده به چند مورد از
گیاهان دارویی و خواص آن ها که
بعنوان چای ،دمنوش ونوشیدنی های
مفید میتوانید از آن ها استفاده کنید
اشاره خواهیم کرد
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

دکترسیمین ملک افضلی

هب انتخاب م.ع.آشنا

ادامه دارد

آغاز کار مطبوعاتی من
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با مطلبی که درشماره پیش سردبیر
آزادی درصفحه » از همکاران چه خبر«
درباره من نوشته بود می خواهم دراین
شماره از آغاز کار مطبوعاتی خودم برای
شمابنویسم:
هجده سالم شده بود که روزی به اتفاق
خانم بدری ادیب زاده از بستگانم به دفتر
روزنامه کیهان رفتیم واو که از اعضای
هیئت تحریریه روزنامه کیهان بود مرا
به عنوان خبرنگار به آقای حافظی،
جوانی عینکی معرفی کرد .چندساعت
بعد آقای عبدالرحمن فرامرزی سردبیر
روزنامه وآقای محمد زرنگار مترجم
وآقای محیط طباطبایی هم آمدند اما
ازآقای دکتر مصباح زاده خبری نبود.
بااینکه این روزنامه) نوپا(
بود تعجب کردم چرامدیرپیدایش
نیست...
کارمن بعنوان خبرنگار آغازشد .یکی
دوماه بعد بدری خانم که مورد توجه
وعالقه آقای فرامرزی بود با محمدزرنگار
مترجم چیره دست روزنامه ازدواج کرد.
من قبل از اینکه خبرهای روزانه را که
ازوزارت خانه های مختلف کسب می
کردم به سردبیربدهم آنهارا به خانم
زرنگار می دادم واو نوشته هایم را اصالح
می کرد که برای چاپ درروزنامه اشکالی
نداشته باشد.
روزی که حقوق اولین ماه خدمت
خود را که پانزده تومان بود از روزنامه
کیهان گرفتم عرش را سیر کردم .آن
روزها روزی پنج قران خیلی پول بود
وخوشحال بودم که آقای دکتر مصباح
زاده استادمان دردانشکده حقوق
آخرسال هم به من نمره ای خوب خواهد
داد.
همینطورهم شد  .سه سال بعد که» تز«
لیسانس خودم را درباره» مجازات اعدام«
باایشان گرفتم به من درجه» بسیارخوب«
داد!

هدیه ورشوه

هنوز نوجوانی خام وبی تجربه بودم که

گ
گ
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دکتر مصطفی مصباح زاده

آقای دانش نوبخت مدیر روزنامه هفتگی
»سیاست ما «برایم کارت خبرنگاری
صادرکردوروز  ۲۷اردیبهشت ماه سال
۱۳۲۶مرا به وزارت دادگستری فرستاد
تا از محاکمه سیدمحمد تدین گزارشی
برای درج درروزنامه تهیه نمایم.
دیوانعالی تمیز کشور درآن زمان تدین
رئیس اسبق مجلس شورای ملی ووزیر
پیشین معارف را به اتهام حیف ومیل
وسوء استفاده دراموال دولتی مخصوصاً
سوء استفاده درخرید گندم آذربایجان
محاکمه می کرد .جلسات محاکمه یازده
روز به ریاست شفیع جهانشاهی رئیس
دیوان عالی کشور ادامه داشت.
سیدمحمد تدین همان کسی است که
روز نهم آبان ماه  ۱۳۰۴شمسی درجلسه
مجلس شورای ملی که به ریاست او
تشکیل شد طرحی را که بصورت ماده
واحده ازطرف نمایندگان تهیه وامضاء
شده بود به این شرح قرائت کرد:
»مجلس ظورای ملی به نام سعادت ملت
ایران انقراض سلسله قاجاریه را اعالم
نموده وحکومت موقتی را درحدودقانون
اساسی وقوانین موضوعه مملکتی به
شخص رضا خان پهلوی واگذار می نماید«.
به این ترتیب مردی که بیش از بیست
سال سرنوشت سازبود درچنین دادگاهی
درجایگاه متهم قرارداشت واین خبر نگار
تازه کار مجبوربود ادعانامه چهل وپنج
صفحه ای دادستان کل کشوررا یادداشت
کند .درتمام مدتی که من مشغول تند
نویسی بودم ،متهم آرام وساکت نشسته
بود وزمانی که بعنوان آخرین دفاع

محیط طباطبائی

صحبتمیکرد ازنقشخاصخوددرتغییر
رژیم قاجار به پهلوی سخن ها گفت.
وروزی درجلسه دادگاه این شعرراخواند:
من هدیه گرفته ام نه رشوه
فرق است میان غمز و عشوه
چون درآن زمان هنوز ماشین فتو کپی
ودستگاه ضبط صوت کوچک وجود
نداشت  ،به این ترتیب بزرگترین ومشکل
ترین مشقی که درتاریخ زندگیم نوشته ام
همین نوشتن جریان دادگاه تدین بود.
دیوان عالی تمیز سرانجام پس از۱۱
روز رأی خودرا درباره سید محمد تدین
صادرکرد که به موجب آن از اتهامات
منتسبه تبرئه شد.
وقتی گزارش کامل جلسات دادگاه را
که چهل پنجاه صفحه شده بود برای
چاپ به مدیر روزنامه سیاست ما دادم
نوبخت باقیافه ای غمگین نگاهی به
من کردوگفت :محرم علی خان پیش
پای تو به روزنامه آمد وگفت به خاطر
کاریکاتوری که درشماره هفته پیش
درروزنامه گذاشته بودم روزنامه توقیف
است .آقای نوبخت به من توصیه کرد که
یادداشت هایم را به روزنامه مرد امروز
بدهم که چاپ کند.
فورا ًبه دیدن آقای نصراهلل شیفته سردبیر
روزنامه مردامروز رفتم وخبرهای مربوط
به محاکمه را بایشان دادم وازهمین جابود
که آشنائی وهمکاری من با روزنامه
مردامروز وسپس باختر امروز آغازشد.
محمد مسعودگزارش  ۵۰صفحه ای مرا که
یازده شبانه روز آن را نوشته بودم نگاهی
کرد ودرسبد کاغذهای باطله انداخت

ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

جستهوگریخته

زبرگترین آبشار

بزرگترين آبشار جهان به نام
(آنجل) كه در ونزويال قرار دارد
به نام يك خلبان آمريكايى جيمز
آنجل نامگذارى شد  .وی اين آبشار
را در جنگلهاى پوشيده و سرسبز
آن منطقه كشف كرد...
او در يكى از پروازهاى خود
در همان محل به دليل سقوط
هواپيمايش جان باخت...
عبدالرحمن فرامرزی

رييس جمهور آمريكا و سران ديگر
كشورها و شمار زيادى از آدمهاى
مشهور جهان نيز از اين ماشين
استفاده ميكنند...

مجازات ازنوع ژاپنی

آمريكا ممنوع بود...
مهندس كالشنيكوف روسى مخترع
آن چند سال پيش درگذشت...
ساالنه  ١٠٠ميليون از اين سالح
به ارتش بيش از  ١٠٠كشور جهان
فروخته ميشود ...سازمانهاى
تروريستى زيادى نيز از اين اسلحه
مرگبار استفاده ميكنند...

ماشین امضاء

محمد مسعود

پس از اینکه چندلحظه ای به قیافه
هاج وواج وحیران من نظر انداخت قلم
رابرداشت ونوشت :به مملکتی که تدین
دزد را تبرئه می کند باید شا...ید.وگفت
این را بده چاپخانه.
آن روزها مقاله های محمد مسعود
ومخالفت علنی او باقوام السلطنه
نخست وزیر وقت موضوع روزبود....
محمد مسعود مدیر روزنامه مردامروز
در ۲۲بهمن ماه سال  ۱۳۲۶درخیابان
اکباتان مقابل چاپخانه مظاهری ترورشد
وبا تعطیل شدن روزنامه  ،من درروز نامه
های متعدد منجمله روزنامه اطالعات
مشغول بکارشدم تا اینکه آقای جاللی
نائینی ونصراهلل شیفته مرا بعنوان خبر
نگار سیاسی باختر امروز استخدام
نمودند.

د

سالح روسی ردآرمی کا

دولت آمريكا اخيرا ً اجازه داده است
كه مسلسلهاى روسى كالشنيكوف
 47-AKدر پمپانو بيچ در فلوريدا
ساخته شود...
اين سالح تهاجمى كه طرفداران
زيادى دارد قب ً
ال داشتنش در

اخيرا ً ماشين و وسيله جديدى
ساخته شده به نام ماشين امضاء كه
با استفاده از آن هزاران نامه،كارت
يا سند امضاء ميشود ...
بطور مثال كريسمس هر ساله ملكه
انكلستان بجز دوستان و آشنايان
براى افراد باالى  ١٠٠سال كارت
تبريك سال نو شخصى ميفرستد...
با توجه به اينكه حدودا ً بيش از
 ١٥٠٠٠نفر انگليسى باالى صد سال
سن دارند  ،از ماشين امضاء كه عين
اصل است استفاده ميشود...

در سال  ٣٣٨قبل از ميالد يك مقام
عاليرتبه و اشراف زاده چينى به نام
شنگ يانگ از چشم امپراطور اين
كشور ميافتد و مورد غضب او قرار
ميگيرد ...
به عنوان تنبيه او را از پنج طرف
دو دست،دو پا و گردن به پنج ارابه
ميبندند و با استفاده از اسب و گاو
ميش او را به پنج جهت ميكشند...
همسر و فرزندانش را نيز پيش از
مرگش جلوى چشمانش ميكشند
...
البته بعدها عدل اسالمى يك سور
زد به عدل چينى چون آنها معموالً
پيش از اعدام يك تجاوز هم به
محكوم انجام ميدهند!...

رپاهی قو

قو از تمام پرنده هاى ديگر تعداد
پرهايش بيشتر است ...
نوع منطقه قطبى قو بيش از ۲۵۰۰
پر و شاهپر دارد.يك پرنده معمولى
حدود  ۳۰۰۰پر دارد...
گفتنی است اخیرا هزاران قوی
خاکستری رنگ سیبری پس از
طی حدود  ۵۰۰۰کیلومتر به سواحل
بحرخزر در منطقه فریدونکنار

مهاجرت کردند .
تعداد زیادی از آنان و همچنین
پرنده های دیگر این منطقه توسط
شکارچیان قاچاقچی بطور بی
رویه شکار شدند و گوشتشان در
بازارهای ایران فروخته شد

همس
رفوش ررددورقن پیش

در سال  ١٨٢٥يك مرد انگليسى
ساكن كانتربرى همسر خود را به
مبلغ  ٢٥پنس ( ٥شلينگ آنزمان)
فروخت...

تا سال  ١٨٥٧ميالدى خريد و
فروش همسر بجاى طالق دادن
آنان غير قانونى نبود ...

گفته ای شنیدنی

اسکار وایلد نویسنده ایرلندی ـ
انگلیسی تبار ( تولد  ۱۸۵۴ـ وفات
 ۱۹۰۰میادی )می گوید:
من دوست دارم مثل همه جوان
شوم  ...ولی حاضر نیستم برای
جوان شدن ورزش کنم و صبح
زود از خواب برخیزم و یا انسان
محترمی بشوم !...
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ناصرامینی  -پاریس

فروغ فرخ زاد

ئـی

اپ

ن
ل
ی
شع
ردرپند ی روزغل

ز

ویژه پائیز

علیرضا طبائی

جواهن اهی اپئیز

درختهایی که درپائیز جوانه می کنند،
درخت های بی حاصلی هستند که بر شاخه هایشان
جز جوانه های خزان زده،
چیزی نمی روید.
افسوس که درخت عشق من درپائیز جوانه کرد
وجز جوانه های خزان زده ی اندوه،
حاصلی ببار نیاورد
***

باد ـخزان

طرح از :کیخسروبهروزی

غوغــــای خزان دامن گلزار گرفت
توفیدوزجا کند سروگیسوی بیــــد
درگــوش گل وگلبن وگلزار و چمن
نجوای غم انگیز زمستان پیچیـــد
تاباد سبک خیز غبــــارغم ریخت
لبخند به لبهـــای درختان خشکید
افسوس جوانی چو بهــاران بگذشت
هیهات خزان رسیـد ودل سبزه ندید
نادیده بهـــار باغ دل درهم ریخت
اینگونه خزان کجـا کسی دیدوشنید
ازگفتن قصـــه ی جوانی و فراق
جانــم به لب آمدو بجانان نرســید
چون برگ خزان زده درآغوش نسیم
سرگشته« نگاه» گردخود می چرخید
عبدالرحمن جامی

باد ـخزان
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شــدوزان سوی رزان بادخزان بادوزان
گشت زردازغم بی برگی خود رنگ رزان
برگهـا بین بچمن گشته چوگل ها رنگین
نیست جز رنگ بهار این که برآوردخزان
هست هربرگ چناری چو کف رنگ رزی
بسته برچوب خزان دست همه رنگرزان
آنکه دی دست زنان بود ،به عشرت درباغ
بینی امروز بصد حسرتش انگشت گزان
سردشــد مجلس مستان زدم باد صبا
گویی ازانجمن واعظ شـــهرست وزان
شیره راخام به ُخ ّمی مپسند ای خواجــه
کش رســد آفتی ازآتش جالب* پزان
جامیاحسنتکهآنگونهکهخاطرمیخواست

آمـد این تازه غزل بلکه بسی بهترازآن

* َج ّلب :گالب

		
پائیز ،ای مسافر خـاک آلود
		
جزبرگهای مرده وخشکیده
		
پائیز ،ای سرود خیال انگیز
		
پائیز ،ای تبسم افســرده
ازچهره ی طبیعت افسون کار
تا ننــگرد نگاه تب آلودم

کودک وزخان

مادری بود ودختــروپسری
		
دختراز غصه ی پدر مسلول
یکشبآهستهباکنایهطبیب
ماه دیگر کـه ازسموم خزان
		
صبری ای باغبان که برگ امید
پسر این حال را مگر دریافت
		
صبح فردا ودست کوچک طفل

پسرک ازمی محبت مست
پدرش تازه رفته بود ازدست
گفت بامادر :این نخواهدرست
برگ هارا بود به خاک نشست
خواهدازشاخه ی حیات گسست
بنگر این جا چه مایه رقت هست
برگ هارا به شـاخه ها می بست

رشید یاسمی

ربگ رزیان

چو گشت بادخزانی بباغ زرگستر
زمین باغ نهان گشت زیر مفرش زر

نهبانگبلبلوقمریدراوطربانگیز

نه بوی باد بهاری درآن نشاط آور

بزیربرگ خود ،ای شاخ برفراززمین
بســانمفرش زرینهاشفروگستر

		
دردامن سکوت غم افزایت
		
آن آرزوی گمشده می رقصد

دردامنت چه چیز نهان داری؟
دیگر چه ثروتی به جهان داری؟

زآن روزها که باد دل افسرده ی خزان
برمرگ گل  ،ترانه افسوس می سرود
وزالنه  ،دیرمانده پرستو  ،بچابکی
تاشهرناشناخته ای  ،بال می گشود

***
بربسته ام دوچشم پرازغـم را
این جلوه های حسرت وماتم را
***
اندوه خفتــه می دهد آزارم
درپرده هـــای مبهم پندارم

زان روزها که الشه ی انبوه برگ ها
درزیر پای رهگذران اوفتاده بود
خورشید پشت پرده ای از ابر نقره فام
سررا بروی دامن حسرت نهاده بود

***

مهدی اخوان ثالث«م.امید»

رپستار

شب ازشب های پائیزی است
ازآن همدرد و بامن مهربان ،
شب های شک آور
شبی گریان وطوالنی
شبی که درگمانم من ،
که آیا برشبم گرید ،چنین همدرد؟
ویابر بامدادم گریدازمن نیزپنهانی
من این می گویم و دنباله داردشب
خموش ومهربان بامن
بکردارپرستاریسیهپوشیدهپیشاپیش
دل برکنده ازبیمار،
نشسته درکنارم ،اشک باردشب،
من این هاگویم و دنباله داردشب.

پائیــــز ،ای ترانه محنت بار
برچهره ی طبیعت افسون کار

ناگه درخت هستی بی برگ وبارمن
ازبوسه نسیم نگاهی  ،جوانه کرد
وزاین نگه که گرمی خورشید تیرماه
درآن نهفته بود،
خورشید عشق  ،دردل من ،آشیانه کرد
زای شب
پنداشتم سیاهی اندوه ِ
درشوره زارهستی باران ندیده ام
پایان گرفته است
وآشفته زندگانی سامان ندیده ام
سامان گرفته است
غافل که این جوانه پائی ْز ُرسته است
هرگز امید برگ وبری زین جوانه نیست
غافل که حاصل من ازاین عشق نامراد
جز خاطرات تلخ وغمی جاودانه نیست
اکنون دوباره دختر پائیز ،باشکوه
پا بر دیار غمزده ی ما نهاده است
باآنکه سالها  ،پی هم رخت بسته اند
اما هنوز هم شبح نیمرنگ او
دردشت سرد خاطرمن  ،ایستاده است
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مهین عمید« نگاه»

محمدحسین شهریار

یک روز پرشکوه
زان روزها که دختر پائیز  ،پرغبار
ازراه دور ،خسته وغمگین ،رسیده بود
وانبوه برگ های درختان زرد را
یک یک زشاخه های خزان دیده  ،چیده بود

پائیز  -۱۳۴۲شیراز
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گفتم:من درتهران چندان غریب
نبودم،هرگاه که دلم ازبرای شما تنگ
میشد به منزل دایی میرفتم،وانگهی
مقررات وسخت گیری های دانشکده
افسری چنین ُفرجه وفرصتی را به
کسی نمی داد،از دیگرسوشرایط
دانشکده باپادگانهای نظامی تفاوت
داردومن دراصفهان یک افسر بودم
ودردانشکده یک سربازصِ رف،وگرنه
چه جای شک وتردید نسبت به عشق
وارادتم به شما؟
پدرم مرا درآغوش گرفت
وبوسیدوگفت :پسرم شوخی کردم
،خواستم کمی سر به سرت بگذارم،اما
من گفته ی اورا باور نکردم ،چون پدرم
را به خوبی می شناختم وباکنایه هایش
کام ً
ال آشنا بودم،چندی بعددریافتم
که حدس من نسبت به گفته ی پدرم
درست بود،چراکه اویکی دوبارکه
ُمنشی تجارتخانه پی انجام کاری رفته
بود وپُستچی برحسب اتفاق درغیاب
اومراجعه کرده بودونامه ام به عنوان
اورابه پدرم داده بود،پی به تداوم
ارتباطم با منیره برده بود،اما نمی
خواست دراین باره چیزی به من گفته
ِ
پاکت محتوی
باشد،آخِ ر من پشت هر
نامه می نوشتم»:اقای محمود پرچمی
لطف ًا زحمت کشیده به دوشیزه منیره
برسانید «درغیر اینصورت ممکن بودبه
گمان اینکه نامه ازبرای اواست بازکند
واز مطالب آن آگاه شود،ومن نمی
خواستم از متن ومطالب نامه ام کسی
بجز منیره آگاه شود،به هررودریک
فرصت مناسب از خانه بیرون رفتم
وبنا برروال معمول پیامم را به درون
خانه ی حاج جواد انداختم وروز
بعددرساعت مقرر درمیعادگاه حاضر
وبه انتظار دیدار با منیره نشستم،اما
هرچه منتظرماندم ازاو خبری نشد،دلم
بیشتر به شور افتاد وپس ازدوساعت
انتظارکشیدن،مراجعت کردم وبه خود
تسلی دادم که چون درانتظارآمدنم
نبود از این رو به دنبال جستن پیامم
نرفته است ویاممکن است پدریا عضو
دیگری ازخانواده اش برحسب اتفاق
آن را برداشته وچون از متن آن آگاه

نی
انز ن

شده چیزی به او نگفته است،ناچار
نامه ی مفصلی نوشتم وبه ُمنشی دادم
تا هرچه زودتردرهمانروز به منیره
برساند.
درآن نامه ضمن شرح چگونگی
مراجعتم،با تعیین محل وزمان ،ازاو
خواستم درفردای دریافت نامه دیداری
باهم داشته باشیم که بی صبرانه
مشتاق این دیدارمی باشم ،ازجمله
درآن نامه قید کرده بودم که اگر
به دالیلی نمی تواند درموعد مزبور
درمیعادگاه حضوریابد،با پرتاب پیام
به درون خانه ی ما،مرااز زمان ومحل
مورددلخواهش آگاه کند،همچنین
یادآور شده بودم که بیش ازچهار الی
پنج روزاز مرخصی ام باقی نمانده است
وباید به اصفهان برگردم.
منیره با پرتاب پیام به درون
خانه ی ما،به درخواستم پاسخ
مساعدداد،بسیار خوشحال وامیدوار
شدم وفکر کردم که حدس من از
نیامدنش به میعادگاه عدم آگاهی
اش ازآمدنم بوده است!روز بعددر
ساعت مق ّرربا یکدنیا شوق والتهاب
به میعادگاه رفتم،چندان به درازا
نکشید که باچهره ای ناشاد وگرفته
با گامهای آرام به میعادگاه آمد ودر
برخورد بامن ازخود شوق وشعفی
نشان نداد،سالمی به سردی کرد
وبجای آنکه چون گذشته هادرکنارم
بنشیند وبه من تکیه کند،دربرابرم
نشست وبجای اظهاردلتنگی ازدوری
ودرد هجران ونشان دادن شوروالتهاب
همیشگی ،چشمانش را به زمین
دوخت وگفت:وقت زیادی ندارم،آنچه
که می خواستی بگویی ،بگو،من شدیدا ً
زیر نظر هستم ،ضمن ًا این آخرین دیدار
ما خواهد بود،بهتراست بعد ازاین
دیدارمزاحم من نشوی!
خدایا چه می شنیدم،ابتدا
گمان کردم که از شدت شوق سر به
سرم میگذارد،اما نه ،هنگامیکه به
دقت به چهره اش خیره شدم،پی به
اشتباهم بردم،این منیره ،آن منیر
ه ِی معشوق وشیدانبود،آن منیره
ای نبود که بامن عهدوپیمان بسته

بود،برای چند لحظه زبانم بند آمده
بود،حال عجیبی پیدا کرده بودم
که حتی دراین زمان از توصیف آن
عاجزم،بسیار کوشیدم تابراعصابم
مس ّلط شوم،ازاوپرسیدم،می توانم
ازتو علت چنین برخورد سرد وغیر
منتظره را بدانم،سپس باپوزخند
افزودم،آیا این همان منیره است که
بامن عهدوپیمان بسته بود!؟همیشه
به وقت دیدار،درکنارم می نشست
،امااین بار دربرابرم نشسته است،هربار
پس از ادای سالم واحوالپرسی صحبت
ازدلدادگی وسوزوگداز عاشقانه وشوق
دیدار هرچه زودترمیکرد،این باربه
جای آنهمه عهد وپیمان،دیدار با مرا
مزاحمت میداند!؟یادم نرفته زمانیکه
یکباربه مدت یکهفته دردیدار ما
وقفه افتاده بودتودرنخستین دیدار
بعدی نمی توانستی جلوی گریه ات
را بگیری،اکنون چه شده که اینگونه
با من برخورد کرده وصحبت از آخرین
دیدار میکنی!؟
گفت:پیام دوروز پیش ات رانه
من بلکه پدرم دریافت کرده بود،سپس
با پوزخند افزود ،نگو پیام بگودردسر،
بگو گرفتاری،چون از آمدنت خالی از
ذهن بودم ونمی دانستم مراجعت کرده
ای،به فکرودنبال پیام نبودم،چون در
یکسال ونیم گذشته همواره درانتظار
دریافت نامه از سوی توبودم،پریروزکه
پدرم درحیاط خانه قدم میزدبر
حسب تصادف آن را یافت ووقتی که
ازمضمون آن آگاه شد،بامن به تندی
برخورد کرد وگفت :بهتراست جالل
الدین بچه ننه را فراموش کنی،زمانی
فکر می کردم ازآنجا که او پسرباادب
وبرازنده ایست وضمن ًا باخبر شده
بودم که خواهان ازدواج با تواست،برای
اینکه ازرابطه ی تو بااو سروصدایی
بلند نشود وکاربه آبروریزی نکشد به
پدرجالل الدین مراجعه کردم وپیه
همه چیز را به تنم مالیدم وبرخالف
ُعرف ازاو خواستم که باازدواج
پسرش باتوموافقت کند،اما پدر این
آقا پسر گفت:می خواهدپسرش را
به سربازی بفرستد،آنهم یکی یکدانه

قسمت هفدهم
اش راوبعددیدیم که این آقاپسربنا
به خواسته ی پدرش به خدمت رفت
تادوسال ازعمرش به هدربرود،این
پسر اگرخواهان ازدواج باتو بود می
توانست به پدرش بگوید چون تنها
فرزندذکور خانواده است ومی تواند
از خدمت سربازی معاف شود،به
سربازی نخواهدرفت،اما رفت ونشان
دادکه اگرچه جوان مؤدّب وپاکی است
ولی مردزندگی نیست،گوش به انجام
خواسته های زورکی پدر دارد وبه
گفته ی معروف«بچه ننه است»،ازاین
رومن ومادرت تصمیم گرفته ایم
تاگندکاربه خاطر این ارتباط بی حاصل
وپوچ تو واو درنیامده وآبرووحیث ّیت
ّ
مالکه دارنشده،برای تو فکری بکنیم
وش ّراین آقاپسررا ازسرتووما کم
کنیم،ما گمان می کردیم که با رفتن او
به تهران همه چیز خوشبختانه بین تو
واوتمام شده ولی می بینم برگشته وبه
کاغذ پرانی ووعده وعید پرداخته است
!ازتومی خواهم که فکر ازدواج بااورا
ازسرت دورکنی.
به پدرم گفتم مگر گوش کردن
به خواسته ی پدر ومادراز نقاط ضعف
فرزندان است واگر من به حرفهای شما
گوش نکنم خوب است؟
گفت :مواظب حرفهایی که
میزنی باش،مثل اینکه ُدم درآورده
ای،کم ازدست کارهای نادرست
وعاشق بازیهایت کشیده ام؟آنگاه
آنچنان سیلی محکمی به صورتم
نواخت که دنیاپیش چشمانم تیره
وتارشد،ازبرابرش گریختم وخودرا
ازشدت دردمی گریستم
درحالیکه
ّ
در گوشه ای پنهان کردم ،صورتم
را نمی بینی که ازضرب سیلی
چگونه متو ّرم شده است؟ضمن ًا چون
پدرم پیام تورا پاره کرده وبه دور
انداخته بود،زمان ومحل دیداربا تورا
نمیدانستم وگرنه با همان پیام نخست
به دیدار تو می آمدم وآنچه را که
امروزگفته ام ،همانروزبه تو می گفتم
تابیش از این در انتظارمن نباشی.
گفتم :بنابرآنچه که میگویی

ودرهای امیدوخوشبختی وپیروزی
برایهمیشهبهرویشانبستهشدهاست،
اماچه بسا به مصداق»عدوشودسبب
خیراگرخداخواهد «این غم وناکامی
مقدمه ای برای گشوده شدن درهای
بهروزی است ،ومن خود مصداق این
مدعایم.
ّ
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از :ک  -هومان

میدانستی که من آمده ام،دراینصورت
چرا توازبرایم پیام نگذاشتی تا به گفته
ی تو ماجراوعهدشکنی ات رازودتربه
من ابالغ میکردی!؟
گفت :به خاطر تو ّرم وکبودی
صورتم ازسیلی پدرم.
گفتم :پیام گذاشتن ربطی به
وضع چهره ات نداشت،پیام رابه
درون خانه ی ما می انداختی وبه
خانه ات برمیگشتی،ضمنابا روسری
کسی متوجه ِ چهره ی ورم کرده
ات نمی شد واگر منظورمن بودم که
تورا باآن چهره نبینم،امروزنیز چهره
ات متو ّرم وکبوداست ،اگرچه قلبم
رابارفتار وگفتار امروزت شکستی ولی
از آنجا که به عهدوپیمانم پای بندم،
اگر تو بخواهی همین امروز پس از
خداحافظی با تو نزدپدرت خواهم رفت
وبه پایش خواهم افتادوالتماس خواهم
کردکه تا شش ماه دیگر تأمل کندبه
او قول خواهم دادبه محض اینکه از
خدمت وظیفه مرخص شدم بامنیره
ازدواج خواهم کرد ،چه پدرم به این
کار رضایت بدهد ویا ندهد،وهمچنین
به او تعهد خواهم سپرد برای حفظ
آبروی خانواده اش ازاین زمان تاشش
ماه با تو دیداری نداشته باشم .
گفت  :به بین حضرت آقا من
امروز به اینجا نیامده ام تابه پرسشهای
بی سروتهِ توپاسخ بدهم،آمده ام تا
به تو بگویم که بین ما هرچه که بوده
تمام شده،تو راه خودگیرومن راه
خود،بنابراین بخود زحمت بیهوده
نده ونزد پدرم نرو که کار ازاین حرفها
گذشته است ،مرا بگذارو بگذر!
با شنیدن سخنان سرد وبه دوراز
انتظارمنیره،گویی پُتکی برسرم کوفته
شده بود،زبانم قاصر از وصف حالم در
چنان لحظاتی است ،شاید یک درام
نویس کار ُکشته وصاحب نام بتوانداز
عهده ی تشریح حال من درآن لحظات
برآید،اما زبان من برای بیان روشن
ضربه ایکه به جسم وروان من واردشده
بودکوتاه است،پس ازدقایقی سکوت
که بین مابرقرار شده بود،،درحالیکه
منیره چشمانش را به زمین دوخته
بود وبایک دست با سنگریزه های روی
زمین ورمی رفت،به او گفتم:گفته هایت
را باگوش جان شنیدم وبنا به خواسته
ی تواین آخرین دیدار ما خواهد بود،اما
اجازه بده دربخش پایانی این آخرین
دیدارچنددقیقه ای بیش باهم گپی
امانه ازآن ردیف گفتگوی های پیشین
داشته باشیم.
گفت :من حرفهایم را زده ام،
بگو،خالصه بگو،عجله دارم باید بروم.
گفتم:تو بایک سیلی تمام قول
وقرارهایت رازیرپا گذاشته ای وهمه
ی آن سوگندهاوعهدوپیمان هارا
فراموش کرده ای!؟توکه بارها وبارها

گفته بودی تاپای جان برسر میثاق
خواهی ایستاد،هنوزآخرین نامه ات
راکه دوماه پیش نوشته ای دارم که
مندرجات آن پر ازسوگند ونوید به
آینده و...بود،چه ماجرایی بجز
سیلی خوردنت پیش آمدکه اینگونه
دگرگون شدی،چه عاملی سبب شد که
رفتارت اینگونه شد،پول ،مقام ویا!...؟
رشته ی کالمم را برید وگفت:بیش
از این حوصله و ّراجی های توراندارم!
گفتم:خیال نکن که من به گفته
ی پدرت بچه ننه هستم،اگرنخواهی
به حرفهایم گوش کنی وپاسخ بدهی
وهمچنان ُ
بدخلقی وبددهنی کنی،قید
همه چیز را خواهم زدوکاری خواهم
کرد که رسوایی از برایت وخانواده ات
ببار بیاورد،بنابراین حال که آنچنان
دردی برقلبم نشانده ای که تا عمردارم
فراموش نخواهم کرد،پس الاقل برای
چنددقیقه ای به حرفهایم گوش کن
واین نه ازآن جهت است که تو ویاپدرت
راپس ازاینهمه درشت گویی وبددهنی
برسر مهر بیاورم،نه،هرگز،دلی که
شکست وصله بردارنخواهد بود،آری
بارفتاروگفتارتو پذیرفتم که همه چیز
بین ما تمام شده است ،اما می خواهم
به این پرسش من جواب بدهی که
آیا فقط به خاطر اینکه به خواسته ی
پدرم به خدمت سربازی رفتم ،بچه
ننه شدم،آیا این مدت دوسال می
تواند موجبات سرکشی وسرپیچی
ازپدری را که سالها به من محبت کرده
ونسبت به زندگی ام دلسوز بوده وحق
پدری به گردنم دارد،فراهم کند،مگر
پدر تو از فرزندانش بجزحرف شنوی
انتظار دیگری دارد،آیا سیلی خوردنت
دربرابریک پرسش ساده بیانگرصادق
گفته ام نیست؟گیرم که پدرم از این
بابت اشتباه کرده ومرا بی جهت به
خدمت سربازی فرستاده است،با کدام
مج ّوز اخالقی ووجدان بیدار به خاطر
یک اشتباه باید ازاوبرنجم ودربرابراو
بایستم وآیا این دوسال خدمت
زیرپرچم دربرابر یک عمرزندگی،آن
اندازه زمان درازی است که نشود آنرا
تحمل کرد ونادیده گرفت؟
گفت :اگرتوکوتاهی نکرده بودی
مانه تنها باهم ازدواج کرده بودیم ،چه
بسا که هم اکنون یک بچه ی چند ماهه
دربغل داشتم،اگر همان زمان که پدرت
خواست تورا به سربازی بفرستد،مراتب
عشق ودلبستگی مارا به او می گفتی
واز خود کمی مقاومت نشان میدادی
واز مادرت می خواستی که تورا دراین
راه پشتیبان باشد،مسلم ًا کار به
اینجانمی کشید،پدرت بدون تردید
فکر میکرد که تو درخیال ازدواج با
کسی نیستی،تو حتی پیشنهاد مرا
که گفته بودم بگذار نزدپدرت بروم
وبااو درباره ی خودمان صحبت کنم،

نپذیرفتی.
گفتم :تو که الالیی بلدی چرا
خوابت نمی ب َ َرد؟ اگرپشتیبانی
مادرم کارسازمی بودچگونه است
که پشتیبانی مادرت ازبرای تو
کارسازنیست،وانگهی اگربه پدرم
درآن شرایط چیزی نگفتم به خاطر
این بود که فریب سوگندهای تورا
خورده بودم که میگفتی تاپای جان
به سوگندم وفادارم،این سوگندهای
توسل به هرکاری بازداشته
تو مرااز
ّ
بود،حتی از پذیرفتن پیشنهادتو.
گفت:بیش از این حوصله ووقت
شنیدن این حرفهاراندارم،باید بروم
دیرشده،پدرم مرازیرنظردارد.
گفتم:هرطور که می خواهی
رفتارکن ،بیش ازاین مزاحم نمی
شوم اما بگذار آخرین حرفم رابه تو
گفته باشم ،گفتی که پدرت تورازیر
نظرداردوهمچنین گفتی که حق با
پدر تواست وباید به خواسته اش
عمل کنی وگفتی که به باور پدرت
من بچه ننه هستم وبه درد زندگی
مشترک باتورا نمی خورم وبه همین
دالیل گفتی که همه چیز بین ماتمام
شده است،اگرچه زخم شکستن
آنهمه عهدوپیمان وجدایی سخت
ودردناک است وسالها التیام نخواهد
یافت،اما این رادانسته ام که بنیان یک
زندگی مشترک ودلخواه برپایه ی زور
وعدم رغبت یکی از طرفین نتیجه ی
مطلوبی به بار نخواهد آوردودربسیاری
مواردپایدار نخواهدبود،و تو میتوانی
وجدانت راباآنهمه سوگندوپیمان
زیر پا بگذاری وهمانگونه که گفتی
به راه خودبروی،برو،تورا به خدا می
سپارم وازبرای توآرزوی خوشبختی
دارم،امیداست راهی را که پدرت ازبرای
توبرگزیده است تورا به سعادت ونیک
بختی برساند،ودربخش پایانی گفتارم
افزودم،با همه ی رفتارنادرست وبه دور
از وجدان تو،تاپایان دوره ی خدمت
زیر پرچم درانتظار توخواهم بود،برخی
انسانهاکه گاه مرتکب اشتباه می شوند
پس از گذشت مدتی از کرده وگفته ی
خود پشیمان میگردند ومن یک انسان
کینه توزوانتقام جونیستم تاتورا به
خاطر گفتار ورفتار امروزت نبخشم،اما
پس ازپایان خدمتم درصورت پشیمان
شدن به سراغم نیا،چراکه براین باورم
چندماه برای تفکروبررسی اعمال
گذشته وتصمیم گیری کافی باشد،برو
خدانگهدارتو وخانواده ی تو باشد.
برخالف شیوه وروال گذشته،به
هنگام ترک من ،صورتم را نبوسید
وبایک خداحافظی سردمرا ترک کرد
وباز علیرغم رفتار همیشگی اش که
چندبار سرش را به عقب برمی گردانید
وازبرایم دست تکان میداد،حتی نیم
نگاهی به من نیانداخت!

او رفت ومن درجای خود تالحظاتی
همچنان باچشمان اندوهباروخسته اورا
تعقیب می کردم ومات ومبهوت وبی
اختیار ازسرسوزدل،آرام آرام اشک
می ریختم وبا خود می گفتم چطور
یک انسان می توانددریک زمان کوتاه
حد رنگ عوض کند ونسبت به
تا این ّ
سوگندوعهد وپیمانش بی قید بوده
باشد!؟گیرم که در جامعه ما او که
یک دختر بودچاره ای جز پذیرفتن
خواسته های پدرش آنهم چنان پدری
که سیلی به چهره ی دخترش میزند
نداشته است،اما آیا نمی توانست
دربرخوردش با من به گونه ای شایسته
رفتارمی کردوبا بیان مشکالت خودبه
زبانی مهربانانه ازمن می خواست که
به محظورات اوتوجه داشته باشم،وبا
من آنگونه صحبت نمی کرد،که
کرد،بدیهی بود که اگرچه از خبری که
به من میدادغمگین میشدم اماچاره ای
جزترک اوولی باقلبی دلسوزانه نسبت
به او،نداشتم.
به هررو دوروزبعد بادلی پرخون
وسینه ای پردرد وآتش گرفته عازم
اصفهان شدم ودوره ی خدمتم را
باغم واندوه حاصل ازناکامی وبیوفایی
معشوق،به پایان رساندم وبه زادگاهم
مراجعت کردم درحالیکه از منیره طی
شش ماه اخیر نامه وخبری دریافت
نکرده بودم،واین بیانگراین نکته بود که
باید خیال رسیدن به او را برای همیشه
ازسر بیرون کنم که اگرچه درابتدای
کار بسیار مشکل بود اما رفته رفته با
تلقین وتوجه به واقع ّیت ها ،از هوای
منیره بیرون آمدم به ویژه زمانیکه
بخت با من یارشدوآن پیوند بامادرتان
بودکه ازنظر دانش وزیبایی برمنیره
مزیّت داشت واز خانواده ای بود که با
پدرم از سالها دوستی وسنخ ّیت فکری
داشت وچقدر ازاین پیوند خوشحالم
وبارها که با خود به خلوت می نشینم
وبه یاد ایام گذشته می افتم  ،به روان
پدرم درود می فرستم که اگرباازدواجم
مخالفت نمی کرد،امروز ازداشتن
چنین همسرشایسته وهم زبان وهمراه
محروم مانده بودم.
انسانها زمانیکه دچار غم
واندوه وناکامی می شوند،گمان می
کنند دنیااز برای شان به آخررسیده

ادامه دارد

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش
تصادف ًا
هرگاه زنم پشت رل ماشین بود
آن رابه درخت ،یتبه در میزدزود
شادم که پس ازسه سال ماشین راندن
امروز تصادف ًا  ،تصادف ننمود
«ابوالقاسمحالت»

کنم ؟
دومی :یه مدتی کوکش نکن ،بذار
بخوابه استراحت کنه.

درقبیلهآدمخواران

فتنه
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مردی با عصبانیت وارد تفنگ فروشی
شد وبعدازاین که یک هفت تیر خرید
روبه فروشنده کردوگفت:
 بااین اسلحه می خوام مادرزنم روبکشم.
اسلحه فروش :اجازه بدید به شما
نصیحتی بکنم .
مردعصبانی:بفرمائید.
اسلحه فروش :اورا زودتر از فردا
نکشید ،چون امروز خیلی عصبانی
هستید ،ممکن است تیرتان به خطا
رود.

چاره کار
اولی :ساعتم بد کار می کند چیکارش

م
خ
کمی هم ور
ب
خ
ند

فقرا

خواستگارکمحافظه

حسنی :چیه؟ چرا اینقدرخوشحالی؟
هوشنگ :اگه بدونی ،باباو مامانم برام
یه خواهر خوشکل کوچولو خریدند.
برای توهم می خرند؟
حسنی :نه بابا ،شما پول دار هستین،
ماآنقدرفقیریم که بابا ومامانم
خودشون درست می کنن.

مادر دختر به خواستگار :شماقسم می
خورین که تا حاال زن نگرفتین؟
خواستگار :بعله خانم .به جون
دوتابجه ام.

وقتی افتاد فتنه ای درشام
همه فوری سوی غذارفتند
خوش سلیقه هرآنکه بودآنجا
بایورش سوی جوجه هارفتند
عده ای دستو پا چلفتی هم
این وسط زیر دست وپارفتند
« تحریری»

اولی :پدربزرگ خدابیامرزم می گفت:
من پدر پدر پدربزرگم را دیده ام.
دومی :عجیبه چطور هممچین چیزی
ممکنه؟
اولی :تعجب نداره ،آخه پدربزرگم
لکنت زبون داشت.

آپارتمانهایمدرن

بچه ی باهوش
پدر :من دارم میرم بیرون ،اگه آقایی
به اسم احمد اومد وبامن کارداشت
بهش بگو من فردا منتظرش هستم.
بچه :اگه نیومد چی بهش بگم؟

وعده نزدیک
صاحب خانه :هروقت میام میگم
اجاره خونه رو بده ،میگی هروقت
حقوق بگیرم .آخه داداش پس کی
حقوقمیگیری؟
مستأجر :هروقت استخدام شدم!

اگر دردره ای بس ژرف افتی
اگر عریان میان برف افتی
گواراتربود ازآن که روزی
بگیر آدم پر حرف افتی
«خسروشاهانی»

راه حل

شوهرپیر

دلخور

گرشوهر پیرداده اندت به شباب
زنهارکه زندگیت،رنج است وعذاب
هرگزنتوان تریلی ده تن را
درگردنه ها کشید ،بادست وطناب

اولی :چیه؟ چرا اینقدر دلخوری؟ زنت
باهات قهرکرده؟
دومی :نه بابا  ،باهام آشتی کرده.
اولی :همسایه ی ما یه آپارات سینمای
خانگی داره که گاهی برای خانواده
اش فیلم نشون میده.
اما دیواری که بین آپارتمان اونها واتاق
ماست آنقدر نازکه که وقتی فیلم را به
دیوار میندازه ماهم از این طرف تماشا
می کنیم.
دومی :این که چیزی نیست .دیوار
آپارتمان ما بقدری نازکه که هروقت ما
سرما می خوریم ،اونا عطسه می کنن.

آزمایش رانندگی
درآزمایش رانندگی مخصوص
بیسوادان افسر مربوطه ازداوطلب
دریافت گواهینامه پرسید:
 اگر اتومبیل جلوی شما درحرکتباشه وراننده دست چپش رادربیاره
شما ازاین کار چه می فهمید؟
داوطلب :می فهمیم که شیشه ی
سمت چپ راننده پائینه.

آدم پرحرف

تعجب نداره

آدم خواراولی :قربان این کچله روکه
گرفته ایم کبابش کنیم یا آبگوشت؟
رئیس قبیله :هیچکدام  .طاس کبابش
کنید.

عصبانی

(حافظ)

غ
م

محسن وقتی داشت پیاده به طرف
منزلش می رفت دوستش سعید را
دید که دست بچه ی خردسالش را
گرفته وازجهت مقابل او می آید .لذا
توقف کرد وضمن احوالپرسی ازسعید
پرسید:
 این بچه اآلن چندوقته راه میره؟سعید :درست هفت ماه.
محسن(:باتعجب) چیز غریبیه  ،هفت
ماه آزگاره داره راه میره ،هنوز خسته
نشده؟

دیوانه اولی :ببینم ،شما تو منزلتون
چاه دارید؟
دیوانه دومی :داریم ،ولی هنوز
نکندیم.

درتیمارستان

درکتاب فروشی
مشتری :آقا ،لطف ًا یک کتاب ُرمان
به من بدین
کتاب فروش :از داستان های س ُبک
می خواین؟
مشتری :سنگین هم باشه مانعی
نداره ،ماشین دارم.

دیشب
بادست تهی به خانه رفتم دیشب
انداخت زنم باد بسی درغبغب
برداشت چوکفش وزد به ابروی گره
جای همه سبز ،شد قمردرعقرب
« دهقان سامانی»

پس انداز دیوانه

بازهم در قبیله آدمخواران

دکتر به دیوانه :چراداری پولهایت
را پرت میکنی پشت سرت؟
دیوانه:دارمپولهاموپساندازمیکنم.

آدمخوار :قربان  ،پسراون یاروئی رو
که هفته پیش خوردیم  ،گرفتیم .
چیکارشکنیم؟
رئیس قبیله :یتیمچه ازش درست
کنید.

علت عصبانیت سگ

درایتالیا

دیوانه اولی :داری چی می نویسی؟
دیوانه دومی :نامه
دیوانه اولی :به کی داری نامه می
نویسی؟
دیوانه دومی :به خودم
دیوانه اولی :مگه دیوونه شدی؟
آدم به خودش که نامه نمی نویسه ،
آدم باخودش فقط حرف میزنه

مست اولی :می دونی فرق من با
گالیلهچیه؟
مست دومی :نه ،نمی دونم ،چیه؟
مست اولی :اینه که گالیله کشف کرد
که زمین دور خورشید می چرخه،
درحالی که من می بینم دنیا داره
دورسرمن می چرخه!

مراحل سه گانه
بازبین قطارسریع السیر واردکوپه شد
وضمن بازدید بلیت ها دید بلیت یکی
از مسافرها بلیت قطار عادی است.
ازاین رو باو گفت:

 آقای محترم  ،این قطار سریعالسیره ،درحالی که بلیت شما
مال قطار عادی است.
مسافر باخونسردی جواب داد:
 خوب  ،من عجله ای ندارم .به راننده تون بگین یه خورده
یواشتر بره!

گرجوانی متأهل گردد
غالب ًا هست زکم تجربگی

آمبوالنسی به سرعت وارد محوطه
ی بیمارستان شد .پنج نفرزخمی
را ازآن پیاده کردند .پرستار به
راننده آمبوالنس گفت :به ما اطالع
داده بودند که فقط دونفر مجروح
درآمبوالنس هست!
راننده جواب داد:
 درسته سه نفر دیگرراهم خودموسط راه زیر گرفتم.

مهمان :این سگ شما واسه چی با
عصبانیت داره به من نگاه می کنه؟
صاحبخانه :آخه می بینه که شمادارین
تو بشقاب اون غذا می خورین.

کودکان امروزی
گفتا پدری :حیف که با این همه زر
همسایه ی ما نه عقل دارد ،نه هنر
بنگر که چگونه پاسخش داد پسر
ای کاش تو پولدار می بودی وخر
اسداهلل شهریاری
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پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

خیلیعجیبه

چاه

بعدگردد متوسل به طالق
ازپشیمانی وکم حوصلگی
لیک ،تجدیدفراشش باشد
فقط ازگیجی وکم حافظگی

راننده ماهر

قسمت بیست ویکم

۳۷
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نزدیکی های نیمه شب بودوکوچه
ی
جبالوی غرق درتاریکی .فقط
نوری ضعیف از درز درهای
بسته ی قهوه خانه ها برای
جلوگیری از نفود سرما دیده
می شد .شب زمستانی بی ستاره
ای بودوجوانان محبوس دراتاق
هایشان ،حتی سگها وگربه ها
دنبال سرپناهی درحیاط خانه ها
بودند.
دراین سکوت کامل نغمه ی
یکنواخت رباب که افسانه هارا
تکرار می کرد شنیده می شد.
اما محله ی آل حمدان درتاریکی
گنگی پیچیده شده بود .دوشبح
از ناحیه ی صحرا به کنار دیوار
خانه ی بزرگ رسیدندواز جلوپی
خانه ی افندی به سوی محله ی
آل حمدان رفتند و جلوی خانه
ای دروسط محله ایستادند .یکی
ازآن دو درزد .درسکوت  ،درزدن
او به کوبیدن طبل می مانست.
خود حمدان باچراغ کم نوری در
دست دررا به روی او گشود .چراغ
را باالبرد تاصورت مهمان شبانه را
ببیند .پس از اندکی تردید باتعجب
دادزد:
جبل؟!از جلوی در کناررفت و جبل
بابقچه ای بزرگ وکیسه ای
وپشت سراو همسرش بابقچه ای
دیگر وارد شدند .مردان یکدیگر را
بغل کردند وحمدان به زنش نگاه
کرد ومتوجه برآمدگی شکمش
شدوگفت:
همسرت؟ هردوخوش آمدید.آرام دنبال من بیائید.

ای
ازداالن دراز سرپوشیده
گذشتند تا به حیاط بازوسیعی
رسیدند .به طرف پلکان باریکی
رفتند و باباالرفتن از آن به مسکن
حمدان رسیدند .شفیقه به اقامتگاه
زنان رفت .حمدان جبل را به اتاق
جاداری با بالکنی که به سوی حیاط
باز می شد برد .چیزی نگذشت
که خبر بازگشت جبل پخش شد
وبسیاری از مردان آل حمدان
پیشاپیش آنان دعبس  ،عتریس،
ضلمه  ،فوانیس ورضوان شاعر و
عبدون جمع شدند وباگرمی به او
دست دادندوروی تشکچه نشستند
.باکنجکاوی به مهمان بازگشته
نگاه کردند واورازیر سئوال گرفتند
.جبل اززندگی اخیرش برایشان
تعریف کرد وآنان باافسوس نگاه
به یکدیگر ردوبدل کردند  .جبل
روحیه ضعیف آنان دربدنهای
الغر.نحیف وسستی وبی رمقی
رادردست وپایشان مشاهده کرد.
حاضران از خفتی که تحمل می
کنند گفتند .وعبس ازمالقاتی که
یک ماه پیش بااوداشته بازگفت
واینکه اکنون ازآمدن او درحیرت
است وبه شوخی سئوال کرد
آیا آمده ای که ازمادعوت کنیبه محل جدیدت مهاجرت کنیم؟
جبل باشدت گفت:
ما جای دیگری غیرازاینجانداریم.
همه ازشنیدن صدای قوی وبلنداو
جاخوردند ،حتی کنجکاوی حمدان
را نیز برانگیخت که گفت:
اگر آنان مارند تو می توانیازعهده ی آنان برآیی.
تمرحنه با فنجانهای چای آمد
وباگرمی به جبل خوش آمدگفت
وهمسرش را ستود.به او مژده
داد که صاحب پسر خواهدشد اما
حرفش را تصحیح کرد:

بچه اهی کوهچ ما

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

گرچه فعال ًفرقی بین مردانوزنان ما نیست.
همچنانکه تمرحنه ازاتاق بیرون
می رفت  ،حمدان به او پرخاش
کرد ،اما نگاههای مردان موافق
گفته ی زن داللت بر ذلت
ونکبت خودشان داشت .ابر غم
،برگردهمایی آنان سایه افکنده
بود .احدی لب به چای نزد.رضوان
شاعر پرسید:
جبل چرابرگشتی؟ توبه اهانتعادت نداری؟
حمدان به نشانه پیروزی گفت:
بارها به شما گفتم تحمل وصبربرآنچه برما می گذرد بهتراز آوارگی
بین غریبانی است که ازما کر اهت
دارند.
جبل با ًُ
تحکم گفت:
وضعیت به این گونه نباید بماند.حمدان بدون اینکه چیزی بگوید
سری تکان داد .سکوت برقرارشد
تااینکه دعبس گفت:
دوستان بگذارید استراحت کند.جبل به آنان اشاره کرد که
بمانندوگفت:
من اینجا برای استراحت نیامدم.می خواهم درباره ی امر مهمی
باشما صحبت کنم.مهم ترازآنچه
تصور کنید.
همه با تعجب به او خیره شدند.
رضوان زیرلب گفت امیدواراست
خبرخوشی بشنود .جبل با چشمان
نافذش به آنان نگاه کردوگفت:
من می توانستم باقیمانده یعمرم رادرخانواده ی جدیدم بسر
برم بدون اینکه به فکربازگشت به
کوچه مان باشم.
اندکی مکث کرد وسپس ادامه داد:
اما چندروز پیش  ،دلم میخواست به تنهایی علیرغم
سرماوتاریکی ،درصحرا قدم بزنم.
پاهایم مر ا به نقطه ای مشرف

به کوچه مان برد ،جائی که هرگز
بعدازفرارم به آنجا بازنگشته بودم.
چشم حاضران از اشتیاق به
شنیدن گفته ی او می درخشید.
درتاریکی محض همچنانمی رفتم .حتی ستارگان پشت
ابر پنهان بودند .درفکر چیزی
نبودمتااینکه به شبح عظیمی
برخوردم .اول فکر کردم یکی
ازباجگیران است ،اما به نظرم آمد
که نه شبیه فردی درکوچه ی ما
ونه مانند کس دیگری است .او به
بلندی و به پهنای کوه بود .ترس
برمن مستولی شد وقصد بازگشت
داشتم .اما او باصدائی عجیب
گفت:
»جبل بایست «!من درجا خشکم
زد وازخوف خیس عرق شده بودم.
پرسیدم:
»کی؟ توکیستی؟«
جبل ازگفتن بازماند  .همه با
عالقمندی سر به پیش برده بودند.
ضلمه پرسید:
ازکوچه ی مابود؟لکن عتریس بال درنگ به اعتراض
گفت:
خودش گفت که او مثل فردیازکوچه ی ما ودیگر مردم نبود.
اما جبل گفت:
ولی او ازکوچه ی مابود.همگی از هویت او جویا شدند .پس
جبل گفت:
او بالحنی نا آشنا گفت » :مترس،من جد تو جبالوی هستم« .
جیغ وفریاد همه از شگفتی
بلندشد وبا ناباوری دوروبرشان
رانگاه کردند .حمدان گفت:
بی شک شوخی می کنی.من حقیقت را بی کم وکاست میگویم.
علی فوانیس گفت:
-مست نبودی؟

چیزی نگذشت که خبر بازگشت جبل به کوچه  ،همه جا پخش شد.
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نجیب محفوظ

جبل با عصبانیت فریادزد:
من هرگز درتمام عمرم مستنکرده ام.
عتریس گفت:
اگر جام شراب به حرف می آمد...خشم مانند ابری سیاه برچهره ی
جبل سایه گسترد وفریادزد:
من باگوشهای خودم شنیدم کهمی گفت:
مترس  ،من پدربزرگ تو جبالویهستم!
حمدان برای آرام کردن خشم او
گفت:
لکن او مدتهاست که خانه اشراترک نکرده وکسی اورا ندیده.
شاید هرشب بیرون می رودبدوناینکه کسی اوراببیند.
حمدان بااحتیاط پرسید:
اما غیرازتو کسی بااو مالقاتنکرده!
من بااو مالقات نکردم.جبل عصبانی نشو .منظورم این
نیست که درصداقت تو شک کنم.
اما وهم وخیال گمراه کننده است.
ترا به خدا به من بگو  .آیا مردی
که قدرت بیرون آمدن ازخانه اش
دارد ،چرا نمی خواهد مردم اورا
ببینند؟ چرا اجازه می دهد به
حقوق فرزندانش تجاوز شود؟
سگرمه های جبل درهم رفت
وگفت:
این راز اوست وبرهرآنچه می کندداناست.
پس اینطورنیست که مردم میگویند او به علت کبر سن وناتوانی
گوشه نشین شده.
دعبس گفت:
مابین حرفها سر درگم شدیم.بگذارید بقیه ی داستان را بشنویم،
اگر ادامه ای دارد.
جبل گفت:
به او گفتم :هرگز به خواب همنمی دیدم دراین زندگی ترامالقات
کنم .گفت :اینک تو مرا مالقات می
کنی « .خیلی سعی کردم صورتش
رادرتاریکی که از دیدمن باالتر بود
ببینم .پس به من گفت:
مادام که همه جا تاریک است مرانمی توانی ببینی.
مات ومبهوت مانده بودم که او می
تواند مرادرتاریکی ببیند .بازهم
تالش کردم اوراببینم وگفتم:
 اماتو مرادرتاریکی می بینی.گفت :من به راه رفتن درتاریکی

عادت دارم پیش از آنکه کوچه
بوجود آید  .بااعجاب گفتم:
شکر خدای آسمان را که ازسالمت برخورداری.
گفت :تو ای جبل ،توتنها کسی
هستی که مردم به تو اعتماد دارند،
زیرا با خشم ،زندگی درنازونعمت
را رهاکردی .به سبب خانواده ی
مظلومت  .خانواده ی تو خانواده
ی من هم هستند .آنان حق
مالکیت امالک را دارند والزم است
دوباره آن را به دست آورند .آنان
باید اعتباروشأن خودرا بازیابند
تازندگی شان درآسودگی بگذرد.
درفوران هیجان من که درتاریکی
جرقه زد ،پرسیدم:
از چه راهی؟گفت  :بااعمال زور علیه بیعدالتی
وبه دست آوردن حقتان ،آنگاه
زندگی خوشی خواهید داشت.
من ازصمیم قلب فریاد زدم:
ما نیرومند خواهیم بود.اوگفت :پیروزی برای هم پیمانان
شماست.
همه درسکوتی رؤیائی مسحور
صدای جبل شده بودند .به فکر
فرو رفته بودند وبه یکدیگر نگاه
می کردند .چشمها به طرف حمدان
برگشت که سکوت را شکست
وگفت:
ماباید باعقل واحساس به اینحکایت بیندیشیم.
دعبس با قدرت گفت:
این وهمی از اوهام مستینیست .سرتاسر آن تضمین کننده
حق ماست.
ضلمه با اطمینان گفت:
این خیال واهی نیست ،اماتازمانی که صحبت از حقوق ماست

خیال واهی است.
حمدان بااندکی تردید پرسید:
ازاو نپرسیدی چرا خودش عدلرابه مرحله اجرا نمی گذارد؟ یا چرا
کسانی را به نظارت قوم گماشته
که حقوق مردم را رعایت نمی
کنند؟
جبل پرخاش کنان گفت:
ازاو نپرسیدم ،نمی توانستم ازاوبپرسم .تو اورا درصحرا وتاریکی
ندیدی و در حضرت او ترس را
احساس نکردی .اگر برای توهم
اتفاق افتاده بود به فکر مناقشه
وجر وبحث نمی افتادی وچون
وچرادرفرمان او نمی کردی.
حمدان سرش را به نشانه ی تسلیم
تکان داد وگفت:
این حقیقتا ًکالم خود جبالویاست .اما شایسته بود خودش آن
را رهبری می کرد.
دعبس فریادزد:
اینقدر انتظار بکشید تادربیآبروئی وشرم بمیرید.
رضوان شاعر سینه ای صاف کرد
وبا نگاهی احتیاط آمیز به دیگران
گفت:
کالم زیبائی است ،اما فکر کنیدعاقبت کار به کجا می انجامد.
حمدان اندوه زده گفت:
یک بار برای گرفتن بعضی ازحقوقمان تقاضا کردیم کاربه اینجا
کشید.
ناگهان عبدون جوان فریاد زد:
چرا بترسیم ،وضع مگربدترازحاال می شود؟
حمدان باعذرخواهی گفت:
من از خودم نمی ترسم  ،ترسمن بخاطر شماست.
جبل ازروی تحقیر گفت:
-

من خودم تنها نزد ناظر می روم.
دعبس از جائی که نشسته
بود خودش را به جبل نزدیک
کردوگفت:
ما باتو هستیم .فراموش نکنیدکه جبالوی به او وعده ی پیروزی
داده است!
جبل گفت:
من بتنهایی می روم  .همانطورکهگفتم تصمیم گرفته ام  .اما می
خواهم مطمئن شوم شما باوحدت
پشت سرمن هستیدوبدون تزلزل
وقدرت
دررویاروئی باشدت
ایستاده اید .عبدون باشوروحرارت
ازجاپرید ودادزد:
تامرگ پشت سرتو!هیجان پسر جوان بردعبس
وعتریس ،ضلمه و فوانیس اثر
گذاشت .رضوان شاعر بااندکی
موذی گری پرسید آیا همسر جبل
می داند چرااوبرگشته .جبل به
آنان گفت رازش را با بلقیطی
درمیان گذاشت واو نیز نصیحت
هایی درباره ی بررسی عواقب آن
گفته است واینکه برای بازگشتن
به کوچه پافشاری کرده است
وچگونه همسرش خواسته اورا تا
آخر دنبال کند.
دراین موقع حمدان بالحنی حاکی
از همبستگی اش با دیگران گفت:
کی نزد ناظر می روی؟جبل پاسخ داد:
زمانی که برنامه ام حاضر شود.حمدان گفت:
من در مسکن خود جائی برایتمهیا می کنم  .تو عزیزترین فرزندی
امشب شبی فراموش نشدنی است.
شاید فردا باردیگر رباب قصه ی
ادهم را روایت کند .اکنون برای هر
خیروشری عهد ببندیم!
دراین موقع صدای حموده باجگیر
که سحرگاه به خانه برمی گشت،
بلندشد وبالحنی مستانه می خواند.
دوستان ،مستان بنوشید وپاک
شوید تلو تلو خوران به کوچه
بیائید
بامن گشاده دست باشید میگو
مزه کنید.
لحظه ای به صدا گوش دادند ،سپس
برای بستن پیمان بااشتیاق وامید
بایکدیگر دست دادند.

ادامه دارد

مؤثرترین روزنامه دربیداری اندیشه های مردم وجنبش مشروطیت :

روزنامه قانون

آزادی -شماره  ۱۱۷صفحه42

می کوشیده ،درزمان صدراعظمی
حاجی میرزا حسینخان این همراز
وهمدم او بوده».
«میرزا ملکم خان نوشته هایی
می دارد که همگی آگاهی ودانش
اورا می رساند واین بیگمانست
که باخودکامگی ناصرالدین شاه
وخودخواهیونادرستیامینالسلطان
دشمنی می نموده وبه امتیازهایی که
به بیگانگان داده می شد ،خرده می
گرفته وزبان آنهارا باز می نموده.
چیزی که هست ملکم از دسته
«فریرماسیون» بوده ونوشته هایش

آن رنگ راداشته است ،وما چون
از اندیشه وخواست آن دسته آگاه
نیستیم درباره ملکم نیز داوری
نخواهیم توانست .میرزا ملکم خان
روزنامه ای بفارسی نیز نوشته که
درلندن بچاپ می رسانیده ونسخه
های آن دردست است(».تاریخ
مظروطه ایران  -جلد اول -چاپ
چهارم -صفحه  ۱۰و)۱۱
ادوارد براون درتاریخ مطبوعات
وادبیات ایران می نویسد:
« قانون درسایه اسلوب بیان وشیوه
کالم میرزا ملکم خان که درزبان

فارسی عدیم النظیر بود ،بهترین
روزنامه فارسی گشت واز لحاظ نتایج
حاصله وتأثیرات حادثه دارای مقام
وموقعیت تاریخی مهمی درنهضت
بیداری ایران می باشد ،فی الجمله،
نوشته های میرزا ملکم خان ،
بطورکلی درانقالب سیاسی وادبی،
وتجدید حیات « رنسانس» اخیر
ایران حائز اهمیت تاریخی مضاعفی
است ،آثار وی از لحاظ سیاسی مأخذ
عمده بانیان انقالب وتجدد ایران
وپدید آورندگان نهضت آزادی بشمار
می رود ،واز نقطه نظر ادبی مبدع
منحصر بفرد سبک ساده وروان می
باشد( ».تاریخ مطبوعات وادبیات
ایران -تألیف ادواردبراون -ترجمه
محمد عباس -صفحه )۱۴۷
اعتماد السلطنه درروزنامه خاطرات
صفحه  ۷۷۰چنین می نویسد:
« ...امین السلطان تعزیتی بمن
کردوسرسالمتی از عزل میرزا ملکم
خان بمن داد .اگرچه میرزا ملکم
خان استاد من بود وبدوا ً تحصیل
فرانسه را پیش او نمودم ،لیکن مدتها
بود که من ازپولتیک او اعتذار جسته
بودم واعتقاد باو نداشتم .از آنجائی
که مردقابلی وفاضلی است دراطالع
وبصیرت مثل ومانند ندارد .این
تعزیت وزیر اعظم باید بتمام ایران
باشد نه بمن وهنوز تقصیر این معزول
مجهول است».
م.س .ایوانف « مورخ شوروی» می
نویسد:
« درممالک خارجه ،چه درکشورهای
اروپائیوچهدرممالکآسیائی«ترکیه
 هندوستان وغیره» عده کثیری ازمهاجرین ایرانی ومن جمله طرفداران
اصالحات «رفرم» وتحوالت سیاسی
که از شرتعقیب مأمورین شاه گریخته
بودند زندگی می کردند .درآن زمان
ملکم خان برجسته ترین نمایندگان
ناسیونالیسم بورژوازی درایران بود

ملکم خان

ازایران بسر برده وازدسترس
درباریان دوربود  ،مثل شیر نعره
می کشید ومثب ببر می غرید وبدون
اینکه از شاه ودرباراو بهراسد آنچه
که می خواست می گفت( ».انقالب
مشروطیت ایران -تألیف دکتر محمد
اسماعیل رضوانی -صفحه  ۱۴و)۱۵
عبدالحسین نوائی مقاله ای به عنوان
« یک قسمت ازشرح حال ملکم»
نوشته  ،ومن جمله درباره روزنامه
قانون چنین می نویسد:
« شاید امروز کلمه قانون یعنی اسم
این روزنامه چندان تازگی نداشته
باشد ولی باید در نظر گرفت که
این روزنامه درزمان ناصرالدین شاه
یعنی دوره ای نوشته می شد که
ادای لفظ قانون جرم شناخته می
شدوسید جمال الدین اسدآبادی
معروف را بهمین جرم ازایران
بیرون کردند ودرحق او انواع توهین
رواداشتند .من جمله اورا «قانون»
خواندند .ازحق نباید گذشت که
مطالب روزنامه قانون سخت دراذهان
مردم مؤثرواقع شد و پایه تخت
استبداد ناصرالدین شاه را لرزانید.
مطالب این روزنامه بسیار ساده
وروان وعبارت بود از حمالت سخت
بوضع استبدادی عجیب وفجایع
دربار سلطنتی ایران وتجاوزاتی
که کارگزاران دولت بنام دربارشاه

ناصرالدین شاه

وصدراعظم انجام می دادند .چ.ن
سبک این تحریر تا آن وقت سابقه
نداشت  ،مردم رغبتی به خواندن آن
ابراز کردند وچون دیدند که مطالبی
برخالف شاه ودربار وعمال دولت
نوشته ،این افسانه که شاه سایه
خداست واوامرش واجب األطاعه
است از ذهن آنان بیرون رفت وهمین
مقدمه ای شد برای جنبش مشروطه
وواژگون ساختن کاخ استبداد( ».
تاریخ جرائد ومجالت ایران  -تألیف
محمد صدر هاشمی -جلد چهارم -
ص  ۹۶و )۹۷
***
اسم روزنامه « قانون» دروسط
عنوان نوشته شده است .ودرزیر آن
نام مدیر « پرنس ملکم خان ناظم
الدوله» آمده است .درزیر نام مدیر
شعارروزنامه « اتفاق ،عدالت  ،ترقی»
اعالم شده است.قیمت اشتراک قانون
سالیانه یک لیره معین شده بود،
ازشماره دهم قیمت اشتراک تغییر
می کند وبه «فهم کافی» و «شرط
آدمیت» و « یک ذره شعور» وزحمت
« ابالغ این نسخه به یک آدم دیگر»
تبدیل می شود.
درحقیقت «قانون» رایگان منتشر
وتوزیع می شدوخرج آن را ملکم از
جیب خود می پرداخت.
« قانون روزنامه ای برای نشر وقایع
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یکی از با اهمیت ترین ومؤثرترین
روزنامه ها دربیداری اندیشه
های مردم وهمچنین « جنبش
مشروطیت» روزنامه « قانون» بودکه
درسال  ۱۳۰۷قمری درلندن انتشار
یافت.
دراهمیت وتأثیر این روزنامه همین
بس ،که روزنامه «صوراسرافیل»
درباره آن چنین نوشته است:
« هرکس این جریده را خوانده می
داند که از صدراسالم تابحال به زبان
فارسی ،هیچکس بدین فصاحت
وسالست که صرف معنی وزبان وقت
باشد قلم روی کاغذ نگذاشته است».
(روزنامه صوراسرافیل شماره پنجم)
« ملت حق شناس ایران ،سالهاست اثر
قلم ونتیجه افکار ایشان را مثل کاغذ
زر ،دست بدست می برندوقدروقیمت
آن نسخ عالیه رابخوبی می دانند»
(روزنامهصوراسرافیل-شمارهیازدهم)
سیدحسن تقی زاده دریکی از
سخنرانیهای خود چنین عنوان می
کند:
« از اشخاص مؤثر درجه اول
دربیداری ملت ایران وپاشیدن تخم
نهضت انقالبی میرزا ملکم خان
ارمنی اصفهانی ،پسر میرزا یعقوب
خان بودکه به عقیده شخص اینجانب
نوشته های او مؤثر ترین کتب ومقاالت
بود .روزنامه قانون او که درلندن طبع
می شد ورساله های متعدد بسیار پر
معنی که وی تألیف ونشر می کرد
انقالبی در افکار ایرانیان بوجود می
آورد»(.خطابه آقای سیدحسن تقی
زاده درباره تاریخ اوائل مشروطیت
ایران -صفحه  -۴۰این سخنرانی
درسال  ۱۳۳۷درباشگاه مهرگان
ایراد شده است).
احمد کسروی محقق نامدار درباره
ملکم و روزنامه او چنین می نویسد:
« از کسانیکه درزمان ناصرالدین
شاه دلسوزی به توده وکشور نموده
وبه بیداری مردم کوشیده اند یکی
میرزا ملکم خان اسپهانی ودیگری
سید جمال الدین اسدآبادی شمرده
می شود .ملکم از جلفای اسپهان
واز ارمنیان آنجا بوده  ،ودر کارهای
دولتی پاگزارده وجایگاه باالئی رفته،
وبه اروپا رفته ،وچنانکه گفته می
شود اسالم پذیرفته وچون مردبافهم
وبیداری بوده وازسیاست دولتهای
اروپائی درباره آسیا آگاهی درستی
یافته  ،دلش به حال ایران می سوخته
 ،واین بوده که به بیداری مردم

محمود نفیسی

که درپاریس به تحصیالت عالیه
نایل آمده بود .ملکم خان پس از
مراجعت ازاروپا درتهران باصطالح
«فراموشخانه» تأسیس نمودکه
چیزی شبیه فراماسون بود  .ملکم
خان درانجمنی که وجودآورده بود
ایده های سلطنت مشروطه ودفاع
ازحقوق فردی ومالکیت خصوصی
را تبلیغ می نمود .هنگامی که
درباریان از تبلیغات ملکم خان اطالع
یافتند ،شاه وی را بااحترام ازایران
تبعید کردواورا به سِ َم ِ
ت سفیر ایران
درلندن تعیین نمود .ملکم خان
درلندن با مهاجرین سیاسی ایران
مربوط گردید وبه تبلیغات خود به
نفع اجرای اصالحات درایران ادامه
داد ،اورابزودی ازپست سفارت
برکنارکردنداما همچنان درلندن باقی
ماند .ملکم خان درسال  ۱۸۹۰روزنامه
ای بنام « قانون» بربان فارسی منتشر
ساخت که درآن حکومت استبدادی
شاه وسیاست تسلیم درمقابل
بیگانگان را جدا ً انتقاد می کرد.
دراین روزنامه فکر ایجاد «حکومت
واقعی» بشکل سلطنت مشروطه
واجرای اصالحات بورژوایی درایران
تبلیغ می شد .هم چنین ملکم خان
چند پیس هجائی نوشت که درآن
بی قانونی وبی عدالتی هائی که
درایران حکمفرما بود ورشوه خواران
وحکام ومأمورین شاه را بسختی
مورد حمله قرار می داد درپیس های
ملکم خان انتظامات دربار شاه مورد
تمسخر قرارگرفته بود .روزنامه ملکم
خان وهمچنین پیس های او هرجا
که مخفیانه بدست مردم میرسید
مورداستقبال شدید قرار می گرفت.
محافل روشنفکران مترقی ایران به
دور ملکم خان و روزنامه او جمع
شدند ،حکام شاه  ،انتشار روزنامه
وتألیفات ملکم را ممنوع ساخته
همفکران وی را تعقیب می کردند».
( انقالب مشروطیت ایران اثر م.س.
ایوانف صفحه  ۱۵و)۱۶
دکتر محمد اسماعیل رضوانی درباره
ملکم واثری که نوشته های او داشته
است چنین اظهار نظر می کند:
« از روشن فکر ترین رجال عهد
ناصری بود .وی بیش از صدها کتابچه
ومقاله ورساله برای ارشاد وراهنمائی
رجال دربار ناصرالدین شاه نوشت
وبرای بیدارکردن افکار واندیشه ها
 ،لمحه و لحظه ای نیاسود ،وی که
بیشتر ایام عمر خودرا درخارج

سیاسی جهان نبود ،بلکه نشریه ای
است ُمبلغ افکار ملکن وهدف اصلی
آن آشنا ساختن مردمان به حقوق
اجتماعی حکومت قانون ،محاسن
آزادی ،واتفاق جمعی است( ».تحقیق
درافکار میرزا ملکم خان -ناظم
الدوله -تألیف دکتر فرشته نورائی-
صفحه )۱۸۵
مأموریت روزنامه قانون عبارتست از
« انتشار حقایق -ترتیب اتفاق -طلب
قانون وامداد مظلومین» (روزنامه
قانون  -شماره اول) و پیام قانون این
است که:
« می خواهیم اسبابی فراهم بیاوریم
که عنان امور دولت دردست افاضل
باشد .می خواهیم مالیات ما صرف
حفظ حقوق ملت واسباب آبادی
ملک بشود .می خواهیم درایران
مجلس شورای کبرای ملی ترتیب
بدهیم که درآن مجلس اعاظم علما
ومشاهیر عقالی مملکت  ،شرکت
نمایند .وحقوق دولت وملت را
مستق ً
ال معین وحفظ حدود مقرره را
دائم ًا مراقبت نمایند .اگر اولیای دولت
درتأمین این چهاررکن زندگی عاجز
باشند ،اتفاق جماعت ما ازبرای اصالح
کل امور کام ً
ال کافی است(».روزنامه
قانون -شماره )۲۲
شمارهاولروزنامه«قانون»در۸صفحه
وشماره های بعدی در ۴صفحه چاپ
شده است .تاشماره ششم روزنامه
درابتدای هرماه انتشاریافته است.
چون ازشماره هفتم تاریخ انتشار
نوشته نشده است به نظر می رسد
که هردو ،یا سه ماه یکبار منتشر می
شده است.
اینک برای آشنائی باسبک وشیوه
نگارش روزنامه ،قسمتی ازسرمقاله
شماره اول را نقل ذمی کنیم.
« هیچکس درایران مالک هیچ چیز
نیست ،زیرا که قانون نیست ،زیرا
که قانون نیست ،حاکم تعیین می
کنیم بدون قانون ،سرتیپ معزول
می کنیم بدون قانون ،حقوق دولت
را می فروشیم بدون قانون ،بندگان
خدارا حبس می کنیم بدون قانون،
خزانه می بخشیم بدون قانون
درهند ،درپاریس ،درتفلیس ،درمصر،
دراسالمبول ،حتی درمیان ترکمن
هرکس می داند که حقوق ووظایف
او چیست ،درایران احدی نیست که
بداند تقصیر چیست و خلعت کدام»...
نقل ازمجله سخن شماره  ۱دوره ۲۵
اردیبهشت وخرداد ۲۵۳۵

کسروی

جمال الدین اسدآبادی

موسیقیدانان بزرگ ایرانی در
دستگاه امویان
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بااینکه حمله ی اعراب به ایران صدمه
وضربه هولناکی به پیکر فرهنگی-
علمی وهنری ایران واردکرد ولی با
توجه به زیر بنای قومی که جامعه
وفرهنگ ایرانی را تشکیل می داد
این ضربه نتوانست ریشه های محکم
وپرتوان فرهنگی آن را بخشکاند.
ازمیان موسیقیدانان ایرانی که هنر
موسیقی را دردربارایران اشاعه
دادند بایستی از اشخاص زیر نام برد:
 -۱نشیط فارسی :وی از استادان
بزرگ موسیقی وازخوانندگان
معروف سده اول
ونوازندگان
اسالمی است .نشیط درزمان خالفت
عبدالملک اموی به مدینه رفت.
وی سرودهای پارسی می خواند
ازاینجهت مورد توجه خلیفه
قرارگرفت وبعنوان برده خریداری
شد .نشیط بنا به تمایل عبداهلل بن
جعفر که ازبزرگان طایفه قریش بود
آوازهای عربی را که بصورت غنا بود
فراگرفت ودراین فن نیز استادگردید.
بدین علت عده ای از موسیقیدانان
عرب نزداو به تحصیل موسیقی

پرداختند.
 -۲مسلم بن محرز :اصال ایرانی بود .
پدرمحرز پرده دار کعبه بودولی
ازموسیقیدانان بزرگ وبنام عصر بنی
امیه بشمار میرفت .درزمان هشام بن
عبدالملک میزیست ودرموسیقی
ایرانی ورومی استاد بود .او موسیقی
ایرانی را درمکه ومدینه نشر داد.
ابوالفرج اصفهانی درکتاب اغانی می
نویسد وزن َر َمل را که آهنگ ضربی
تندی است او ابداع کردواولین کسی
است که مکتب علمی موسیقی را
بوجودآورد وآوازهارا بصورت درست
تنظیم نمود .مسلم بن محرز موسیقی
عربی را متحول کرد بدین مناسبت
اورا « صناع العرب » لقب دادند.
ازکارهای معروف او تشکیل گروه
خوانندگان دختر بود .وی دسته
ای از پنجاه دختر تشکیل داد که
دررأس آن « جمیله» زن موسیقی
دان آن عصر آهنگ اصلی را می
خواند .وقتی فضل بن یحیای برمکی
از موسیقیدانان پرسید که باالترین
موسیقیدان کیست همه گفتند  :ابن
محرز است.
ابن محرز بقدری درموسیقی ماهر
ودرهنرخود معروف و ممتاز بود

که اگر عزم دیاری می کرد بازار
موسیقیدانان آن دیار کساد می
شد.وتمام موسیقیدانان ونوازندگان
آن دیار سعی می کردند که اورا
به شهر خود بازگردانند .گویندوقتی
عزم رفتن به عراق کرد یکی
ازموسیقیدانان آن دیار بنام
«حنین بن حیری» که درقادسیه
بودازاوپرسید« دراین سفر چه نفعی
درنظرگرفته ای؟» اودرپاسخ گفت:
« هزاردینار» وی پانصد دیناربه او داد
وازوی درخواست کرد که مراجعت
کند که او نیز چنین کرد .درزمان
امویان موسیقیدانان برجسته ایرانی
دیگری نیز بودند که برای جلوگیری
از تطویل کالم فقط به ذکر نام بعضی
از آنها بسنده می کنیم که عبارتنداز
یونس کاتب و سائب خاثر.
نکته ای که بایستی توجه خوانندگان
را بدان معطوف داشت اینست که
بخاطر جو سیاسی و فشاری که
خلفا بر جامعه ایرانی وارد می کردند
ایرانی ها مجبور بودند اسامی خودرا
تغییر داده واسامی عربی برای
خودوفرزندانشان انتخاب کنند.
دراین مورد مؤلف کتاب « ایران ،
گهواره دانش» درکتاب خود می
نویسد «:یکی ازدشواریهای بزرگی
که مارا درشناختن نژادوتبار بسیاری
از بزرگان تاریخ اسالم نیز دچار
اشتباه می سازد .نام وکنیت عربی
است که ملل غیر عرب تازه مسلمان
شده برای خویش انتخاب کرده اند.
ازروزگار باستان چنین رسم بوده
است که هرزمان کسی دین خودرا
عوض می کرد نام پیشین خودرا
نیز تغییر داده ونام جدیدی برای
خود انتخاب میکرد که با دین جدید
سازگارباشد .درآغاز اسالم ایرانی که
مسلمان می شد نام خودرا عوض

افقی-۱:نویسنده ومورخ مشهور ایتالیایی که در سیاست مکتب

نشهوری دارد -سرزمین گاوبازها -۲شب معروف -امنیت دادن-
ساکن نیست -۳انارکوچک-خبرگزاری معروف کشورهمسایه-
نغمه -۴دریا-داللت کننده -دندان ترکها -کاله انگلیسی -۵بعد-
چندرنگ-سعی وکوشش -۶نام دیگروزغ-ضمیر داخل -باغ معروف
شیراز -میوه -فوت وفن-۷هوای فصل-نشان خارجی-شهری دراستان
فارس-کلمه افسوس -۸-خطی درمثلت وشهری درایران-پدرشعر
ایتالیا -۹دریاچه ای درترکیه-گلی است ونومیدی-دعاوثنا-زه
کمان حالجی -۱۰-عالمت جمع-مبدأ َد َوران خون -رشد -صورت
شطرنج-فعل امر ازمصدررفتن -۱۱حرف انتخاب -شکلی هندسی -علم
األبدان-۱۲عنصری درشیمی -گردش -دستگاه نمکین موسیقی ایرانی-
وسیله نقلیه خیلی سریع السیر -۱۳انرژی آن نیز موردبهره برداری
قرارگرفته است-وقت -شایسته وسزاوار -۱۴اقیانوس بی سروصدا-
مخالف سربسته -زبان عربی-۱۵-قرصی خواب آور -گوش نشین
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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

عمودی -۱:درچه اتوبوس -ورزش دسته جمعی -۲-دردبسیار-
زیره را بآنجا نمی برند -نام دیگر دوا -۳-تیره وتار-اصطالحی
درعکاسی-بالشک دانه دراطرافش به چشم می خورد -۴حرف
ندا-باالی خودش بسیاراست-گردن زن غالت-نتی ازموسیقی-۵
حرف ادامه-مورد نیاز بستنی ساز-گل زمستانی -۶پوستین-حرف
نفی درزبان عربی-ازبندرسته وآزاد -مروارید-مثل ومانند-۷
آسمون جل-خرقهدرویش-مجلس اعیان -دختر انگلیسی -۸-می
گویند معذوراست -شهرستانی درمشرق بندرعباس-۹یخ انگلیسی-
آرزوست ودرمازندران کاله برسرگذاشته است -فرشته -یاخته
ریزی دررستنی های نهانزا که بمنزله تخم است-۱۰رودی
درفرانسه-آقادراسپانیا -مرداول-هوش مختصر-بچه هادر یکی
ازبازیها می کشند -۱۱قلمی وسازی -باشما نسبت نزدیک دارد-
حرف پیروزی -۱۲صدمتر مربع-یکی ازشهرها -بعضشی ازکارهای
سخت همراه دارد -برای رسوائی میدهند -۱۳یک حرف وسه
حرف-خطی که دوسرکمان رابهم مر بوط می سازد -بلیغ-۱۴-
بیهوده -شهری در پاکستان -همسایگی -۱۵-تشریح بیگانه -راه حل
بسیاری ازمشکالت.
حل درشماره آینده

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع شماره پیش
افقی -۱ :عجیب ولی واقعی-گز-۲ا-ورق-اقمار-کوی -۳المارک-تیف -یانگ-۴
یمین-وش-ل -جالیز -۵قله-مکتب-م-ک-۶-۱۱ -آت-ال -اورانوس-گ
-۷پ-ربیع-روده-رخ -۸ولینعمت-حواریون -۹ات-آرنج-نوبر-و -۱۰ک-
ماتادور-نا-لو -۱۱ان-ر-ن-رسید-میر-۱۲روباز-س-ما-واکس-۱۳آسام-ش-
سمفونی-۱۴مار-تاریک-الر-س -۱۵دن -تانک تانک تانک

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

میکرد ونام عربی بر می گزیدکه
به خیال خود بادین تازه سازگارتر
باشد .بیشتر ایرانیها نام خودرا بلحاظ
ترس ازحکومت که به آنها تهمت «
مجوس» بودن نزند نام خودرا عوض
میکردند .برخی از مردم چنان
ازحکومت خوف داشتند که حتی
نام پدر درگذشته ی خودرا نیز
عوض می کردند تابا دشنام « یابن
المجوس» کمتر روبرو شوند وخودرا
کهنه مسلمان جلوه دهند.
ابوالفرج اصفهانی نیزدراینمورد گفته
است « :سبب اینکه ابراهیم معروف به
موصلی را ابراهیم بن میمون خوانده
اند این است  «:هنگامی که ابراهیم
جوان بود ودرکوفه می زیست روزی
درنامه ای نوشت :ازابراهیم ماهان.
یکی ازنوجوانان کوفه به او گفت :
ازاین نام شرم نمی کنی؟ ابراهیم
گفت  :چرا شرم کنم ؟ این نام پدرم
است  .جوان گفت :آن را عوض کن .
ابراهیم جواب داد چگونه آن را عوض
کنم ؟ جوان نامه را گرفت ونام ماهان
را ازآن زد وبه جای آن واژه ی میمون
رانوشت» .
ازاین زمان است که نامبرده به ابراهیم
بن میمون مشهورگردیده است .بدین
لحاظ است که اغلب نام آوران تاریخ
ایران درهرزمینه ای چه علمی  -چه
هنری وچه فرهنگی درممالک غرب
اشتباه ًا عرب شناخته شده اند
درصورتی که اص ً
ال ایرانی اند .دراین
مورد می توان از زکریای رازی ،ابن
سینا ،فارابی وصدهانام دیگر یادکرد.
درزمان خلیفه ی دوم اسامی افرادی
که در جنگ شرکت می کردند
دردودفتر جداگانه ثبت می شد .
دفتراول مخصوص اعراب ودفتردوم
مخصوص افراد غیر عرب بود .حقوق
ومزایایی که به سپاهیان عرب نژاد
تعلق می گرفت چندین برابر مزایای
افرادی بود که نامشان دردفتر دوم
ثبت شده بود.بدین لحاظ مردم غیر
عرب سعی می کردند با تغییر نام خود
ازفارسی به عربی وانتساب به یکی از
افرادقبایل عرب خودرا منتسب بآنان
قلمدادکرده تابپینوسیله ازحقوق
ومزایای بیشتری برخوردارگردند
پس می بینیم که اعراب تعصب
وامتیاز وشرافتی برای خود قائل
بودند و ملل غیر عرب را ناچیز
وفاقدشخصیت ومنش دانسته واورا
فرمانبرداروبرده ی
بقیه درصفحه۴۸
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سازی که زمانی درموسیقی ایرانی
نقش بسیار مهمی برعهده داشت
وامروز مهجور مانده است بانام های
مختلفی نظیر عود ،بربط یا بربت،
باربد ،لوت  ...ازابزار موسیقیایی
عربها ،ارمن ها ،یونانی ها ،ترک ها،
و ایرانیان بشمار می رود .معروف
ترین نامی که اکنون باخود دارد
»عود «است .عود درزبان عرب به
معنی چوب است ووجه تسمیه آن،
این است که چون تمام بدنه ی
این سازاز چوب ساخته شده
است عربهارا آن را عود نامیده
اندوماایرانیان نیز مرتکب اشتباه
بزرگی شده و نام عربی آن را بین
خود رواج داده ایم.
برخی براین باورند که نام اصلی این
ساز رود بوده وعربها آن را به عود
تبدیل کرده اند .بعضی نیز شدیداً
براین باورند که نام اصلی این ساز
بربط بوده و چون» بر«به معنای
سینه و» بط «به معنای مرغابی
است لذا این ساز که شبیه به سینه
مرغ است بربط نامیده شده است.
درزبان فارسی گاهی این سازرا
»بط «یا » بت «هم گفته اند.
درزبان عربی این سازرا» العود «می
گویند  .باحذف حرف اول و تبدیل
حرف دال آخر به ت درزبان التین
به» لوت «تبدیل شده است.
درزبان اسپانیایی که احتماال ًساز
بربط ازآنجا درزمان اشغال این
کشور توسط عربها وحکومت
چندصدساله آنها براین کشور به
کشورهای عربی دیگر رسوخ کرده
است این سازرا لود  Laudمی گویند
تاریخ از موسیقیدانی ایرانی بنام
کمال الدین زریاب یاد می کند
که ساز بربط را به اسپانیا آوردو
احتمال میرود هم او باعث ترویج
این ساز دربین عربها شده باشد.
خوارزمی درکتاب » مفاتیح العلوم«
نوشته است که این سازرا بربط یا
بربت بمعنی سینه مرغ می گویند
چون ظاهر آن شبیه به سینه

عود ،رببط ،باربد ،لوت و...

وگردن مرغابی است.
فردوسی آن را» رود «نامیده است:
		
چو نوروز شد هرمز فرودین
بیاسود از رنج تن ،دل ز کین
		
بزرگان به شادی بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند
خیام آن را بربت خوانده است:
من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربتی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت
وموالنا آن را بربط می گوید:
ای لولی بربط زن ،تو مستتری یا من
ایپیشچوتومستی،افسونمنافسانه

خاستگاهبربط
درمورد محل پیدایش این ساز روایات
گوناگونی به ثبت رسیده است .وهر
قومی که این سازرا در موسیقی ملی
خود به کار می برد ادعا ی عرضه ی
این سازرادارد.
مصری ها به دلیل اینکه بر دیوار
دخمه هایی که مدفن بزرگان آنهاست
نقش این ساز از هزاروپانصدسال پیش
از میالد باقی مانده است مدعی ابداع
این ساز هستند ..درآثار باستانی
بین النهرین که از هزاره دوم پیش
از میالد برجای مانده نقش مردی
ایستاده که بربط می نوازد بدست
آمده است.

بربط نواز ایرانی درقرن ۱۱و ۱۲میالدی

ایرانیان نیز مدعی هستند که سابقه
این ساز به دوران پیش از مادها بر
می گرددو تصاویری از این ساز که بر
سفالینه ها ومفرغ های پیش از تمدن
ماد برجای مانده مؤید این مدعاست.
نام کسانی به عنوان مخترع وسازنده
عود درتاریخ آمده است که ازجمله
می توان به اثر علی بن حسین
مسعودی »،مروج الذهب «اشاره کرد.
او ازقول ابن خردادبه می نویسد:
هنگامی که خطابه مربوط به موسیقی
را درحضور المعتمد خلیفه عباسی
بیان می دارد می گویدکه خلیفه
بدوگفت  :بمن بگو اول کسی که
عود ساخت کی بود؟ .این خردادبه
گفت ای امیر مؤمنان دراین باب
سخن بسیاراست  .اول کسی که عود
ساخت لمک بن منوشلخ بن محویل
بن عادبن خنوخ بن قاین بن آدم
بود .وقصه چنان بود که وی پسری
داشت که اورا بسیاردوست می
داشت واو ب ُمردو جثه وی را بدرختی
آویخت واعضایش جداشد تافقط
ران وساق وکف انگشتان پا بماند
واو چوبی برگرفت وآن را نازک کرد
و بچسبانید باالی عودرا چون ران
کرد وگردن آن را چون ساق وسر
آن را چون کف پا وچوبهای کوک را
انگشتان وسیم هارا چون عروق کرد.
آنگاه عودرا برزد وبر پسرخودگریه
کرد د وعود بسخن آمده ابن خرداد
به بازهم درپایان همان مقاله می
گویدکه  :بنظر بیشتر اقوام واکثر
حکیمان  ،عود ازیونانون است.
و برهمین پایه است که برخی
فیثاغورث و گاهی افالطون را وزمانی
اقلیدس وبطلمیوس را مخترع عود
می نامند.
ابوالفداء محقق قرن هفتم می گوید:
عود درزمان شاپوراول » استخراج«
شده است .وباز برمبنای نوشته های
تاریخی باربد موسیقی دان روزگار
ساسانی در شکل ظاهری عود
ابراهیم موصلی و زلزل تغییراتی
ایجاد کرده که به نام باربد و بعدها

بربط ایرانی درتاریخ موسیقی ما ثبت
شده است.
نوشته اند که ابن سریج شهرت
ابویحیی عبداهلل  )۶۷۴میالدی(
اولین کسی است که درعربستان
درقرن اول هجری به آموزش
ونواختن عود فارسی یا بربط ایرانی
پرداخته است .األغانی می گوید:
»آشنایی او باعود ازآنجاشروع شد
که عبداهلل بن زبیر جمعی از ایرانیان
را به مکه دعوت کرد ه بود تا خانه
کعبه را تعمیر کنند دیوارگران
ایرانی عود می زدند واهل مکه از
سازوموسیقی ایشان لذت می بردند
وآن را تحسین می کردند ....ابن
سریج پس خود به عودزدن پرداخت
ودراین صنعت سرآمد هنرمندان
زمان گشت.
برخی ازمورخین دراین باب شک
کرده ومی گویند احتماالًنضربن
الحارث درحدود  ۶۲۴میالدی پیش
از ظهور ابن سریج سازعودرا به
مکیان معرفی کرده باشد .درسال۸۰
هجری ،یعنی درزمان خالفت امویان
یونس کاتب وابن محرز ،نواختن
عودرا به دوران طالیی این هنر یعنی
درزمان ابراهیم موصلی و زلزل و
زریاب منتقل می کنند.
دراوایلحکومتعباسیان درنیمهدوم
قرن هشتم میالدی زلزل موسیقیدان
برجسته درباری عود جدیدی ارائه
کرد که بااستقبال زیادی روبروشد
وبزودی جای عودالفارسی یابربط
ایرانی راکه مورد استفاده عموم بود
گرفت  .این عودکامل را بزبان عرب
»عودالشبوط «می گویند .تفاوت این

استادعبدالوهاب شهیدی درسن  ۹۸سالگی

امروز ادامه دارد و آنچه را هنرجویان
آموزش میبینند ،شیوه عود نوازی
ایشان است .یعنی نواختن عود به
شیوه موسیقی ایرانی .او دراین باره
میگوید« :سنتور ساز اول من بود اما
با صدای ساز عود از«رادیو خاورمیانه
عربی» آشنا شدم و خیلی تحت
تأثیراین صدا قرار گرفتم.آقایی بود
بهنام «خضوری» از یهودیان عراق
و از ترس آنکه به اسرائیل نبرندش،
از بصره به ایران آمده بود .وقتی به
جامعه باربد آمد ،آقای مهرتاش او را

درحال حاضر عودنوازان ماهری
درایران داریم که مهمترین آنها
عبارتنداز :عبدالوهاب شهیدی،
حسین بهروزی نیا ،محمدفیروزی،
ارسالن کامکار ،ساالرایوبی که هنوز
درقید حیاتندو منصورنریمان که
چهارسال پیش فوت کرد.
عبدالوهاب شهیدی که امروز۹۸
سال دارد نوازنده قهار ساز عود(یا
بربط) است و در واقع سبکی را در
این ساز به وجود آورد که تا به
استخدام کرد .او استاد قانون بود ولی
در نوازندگی عود هم تبحر داشت.
بهطور اتفاقی با ایشان برخورد کردم و
برایم یک عود آورد و طرز کوککردن
و انگشتگذاری را به من یاد داد.
چون با تار آشنایی داشتم خیلی زود
با عود ارتباط برقرار کردم .من تنها
کاری که روی عود انجام دادم این
بود که این ساز را از فراموشی بیرون
آوردم و صدایی که امروز از ساز عود
شنیده میشود نتایج زحمات من
وشیوه کاری من است .من سبک
نواختن تار را روی عود پیاده کردم و

سالها دراین باره تالش کردم.
شنیدم که قرار است این ساز بهنام
ایران ثبت جهانی شود و از دوستانی
که دراین باره زحمت میکشند تشکر
میکنم چرا که اتفاق بسیار خوبی
است و هرآنچه را در راه کشورم ایران
باشد و صورت بگیرد ،حرفی ندارم و
موافقت خود را اعالم میکنم».
استاد عبدالوهاب شهیدی درایران
زندگی می کندامابا ۹۸سال سن دیگر
قدرت نواختن ساز و خواندن را ندارد.

مجلس شعروموسیقی درردربارآندلس

منابع:
*کتاب ماهور ،مجموعه مقاالت
موسیقی جلد دوم
* دائره المعارف ویکیپیدیا
* گفتگوی روزنامه ایران با استاد
شهیدی درسوم آبان۱۳۹۷
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غزاله یزدی

عود با بربط ایرانی دراین است که
دسته آن درقسمت باال کم عرض تر
وباریک تر از نزدیک کاسه بوده است.
البته نام زلزل بخاطر اصالحاتی
که درفواصل گامها صورت داده نیز
شهرت یافته است  .هنری جرج
درکتاب تاریخ موسیقی خاورزمین
)ترجمه بهزاد باشی (می نویسد:
»اوست که فاصله معروف سوم
خنثی را روی عود کشف ومعرفی
کرده است«.
ساختمان عود الشبوط همانند ماهی
بوده وطرح عودهای پیشین نسبت
به آن گالبی شکل بوده است .این
عودهای گالبی شکل که اکنون
درکشور پرتقال نواخته می شود
موجوداست و  Macheteنامیده می
شوند.
پس از تغییراتی که زلزل درساختمان
دسته عود بوجودآورد ،موسیقی
دان ایرانی زریاب که مورد رقابت
اسخق موصلی واقع شد وبه اجبار
به» قرطبه «جالی وطن کرد به
ساختن عودی از پرهای کرکس
پرداخت وسیم پنجمی برآن افزود
وبامضرابی از ناخن عقاب آن را می
نواخت .بااینکه زریاب در قرطبه
سیم پنجمی براین ساز افزوده بود
اما به قول ابوالفدا این ساز درشرق
همچنان با چهارسیم نواخته می
شد .اما احتمال میرود درهمین زمان
درعراق نیز به ضرورت سیم پنجم پی
برده بودند.
فارابی نیز به سیم پنجم اعتقاد
داشت اما فقط درتحلیل های نظری
اش درباره موسیقی ازآن سخن می
گفت .الکندی نیز یک قرن قبل ازاو
دربررسی های تئوریک صدا  ،عودرا
با پنج سیم درنظر می گرفت.
یک عود بسیاربزرگ) ارگ لوت(
یا زیتر نیز بنام شاهرود)شهرود(
وجودداشت که توسط شخصی بنام
حکیم بن احوض السغدی اختراع
شده است .این ساز وسعتی درحد
سه اکتاو را می پوشانده است.واین
چیزی است که امروز اکثر عودها دارا
هستند .عودهای کنونی یک تک
سیم اضافی نیز دارند که ماایرانیان
آن را» واخوان «می نامیم.
همانگونه که گفتیم بربط سالهاست
که جایگاه اصلی خودرا درمیان
ازدست
سازهای ملی ایرانی
داده است واسلوب نواختن آن
به فراموشی سپرده شده است.

اگرچه در دوره پهلوی عودنوازانی
پیداشدند که تالش کردند تا ساز
بربط را احیا کنند اما زدودن غبار
چندقرن بی اعتنایی به این ساز باید
سالها ادامه یابد تا این ساز باردیگر
جایگاه اصلی خودرا بازیابد .برخالف
دیگر کشورها که از عود استفاده
می کنند ومکاتب مختلفی برای این
ساز ایجادکرده اند متأسفانه درایران
مکتبی ربرای آن نمی شناسیم .واکثر
نوازندگان تکنیک های تاررا برای
نواختن عود بکار می گیرند.وبا همان
شیوه مضراب و انگشت گذاری،
عودرا می نوازند .از مکتب های عود
درخارج ازایران می توان به مکتبهای
ارمنی،استانبولی،بغدادی،مصری،
مراکشی وتونسی وسومالی اشاره
کرد.نوازندگان برجسته ترک
که مکتب عود ترکی را رواج
داده اند می توان به علی رفعت
چاقانی (۱۸۶۷-۱۹۳۵م).و نورس
بی(۱۸۷۳-۱۹۳۷م ).ورفیق طلعت
آلپ من( ۱۸۹۴-۱۹۴۷م ).و تنری
کورور(۱۹۳۸م) نام برد
فریداألطرش از عودنوازان معروف
مصربود که دراصل درسوریه چشم
بجهان گشوده بود.اورا پادشاه
عودنوازان می دانند.
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جای یادآوری است این که هیچیک
از مشایخ عرب ساکن در خوزستان

New York, Oct 2, IRNA -- Iran’s Deputy Foreign Minister for Legal and
International Affairs Gholamhossein
Dehghani on Tuesday described the
US illegal sanctions as painful for the
ordinary people, calling on the UN to
make the US comply with the ruling
of International Court of Justice.
In a meeting with Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Mark
Lowcock, he referred to ruling of International Court of Justice for the
US not to disrupt foodstuff and medical supplies to Iran, urging the UN to
force Washington to comply with the
entity’s verdict.
US illegal sanctions not only cause ordinary people to suffer but also blocks
providing relief aid to them, cash aid
to flood-hit areas in Iran failed to
reach Iran in the wake of sanctions,
he said.

بقیه :پیام های شما
بادرود ومهرفراوان قبل از هرچیز
صحت و موفقیت وشادکامی روزافزون
شمارا آرزومندم .خدمت فرهنگی ات
ازهرجهت قابل تقدیس است بویژه
سرمقاله هایت که با استادی تحریرمی
شودو به اوضاع ایران مربوط است که
چه بر میهن ومردم ایران می گذرد
واین نشانه عالقه شما وهمکاران
محترمتان به فرهنگ وادب ایران
عزیز است .به هرحال درشماره ۱۱۶
مجله وزین آزادی مطلبی به چشم
خورد(ناصرامینی راهی خانه سالمندان
شد) باید عرض کنم پس از چهارده
سال خدمت دردبیرستانهای تهران

درسال  ۱۳۳۹باستخدام اداره اصل ۴
وزارت کشور منصوب وبعنوان طراح
درقسمت روابط عمومی مشغول
کارشدم .درآن زمان آقای ناصر
امینی ریاست روابط عمومی را بعهده
داشتندتااینکه پس ازمدتی خدمت
دراصل  ۴ایشان به وزارت امور خارجه
منتقل شدند  .دیگر خبری از ایشان
نداشتم ومخلص هم درسال ۱۹۶۱
برای امور مطالعات هنری عازم آمریکا
شدم تااینکه دیدارما دوباره دراین
دیار تجدیدشدو دراینجاهم مشغول
فعالیتهای هنری بودم دریکی از
نمایشگاههایم آقای ناصر امینی حضور
بهمرساندند وکتابی از هنرهای هنرمند
دیگری به بنده هدیه نمودند وموجبات

تشویق این حقیر را فراهم نمودند.
پس ازمدتی ایشان به پاریس مسافرت
نموده ودرآنجا مسکن گزیدند .دیگر
ایشان را ندیدم وبیشتراوقات مقاالت
و تصویر وی را درمجالت فارسی
زبان برون مرزی می دیدم ومطالعه
مینمودم .وآدرسی از ایشان نداشتم
که باب مکاتبه را بازکنم .درهرحال
صحت وطول عمروشادکامی ناصر عزیز
را آرزومندم .در عکس باال ناصرضمن
بازدید ازیکی از نمایشگاههایم
درنیویورک دیده می شود.

Appreciating UN for helping alleviate flood-stricken people›s pains, Dehghani said that Iran boasts of high
capacities for countering natural disasters.
Iranian official highlighted Iran’s humanitarian efforts in Iraq, Syria and
Yemen, voicing his country›’s readiness for cooperation with the US in
sharing experience with the other
countries.

Why I Don’t Like The
”Word “Race
”I don’t like the word “Race
It smells ofdifference
Tastes of superiority
Of intolerance
Of slavery
Of Hitler
Of genocide
Of division
Of injustice
It touche
prejudice, strife,
Separation, killings
I like the word”Humanity,” instead
Uniting us
In geography
In language
In color
In wealth, In poverty
Blinds usto differences
Breeds tolerance
“Humanity” speaks of the Human Heart
Its veins and beatings in all people alike
On Baltimore’s strife, April 2015

آزادی -ماره ۱۱۷

ویلسن مأمور اعزامی
آن چه را که
ُ
دولت انگلستان نوشته است ،اندک
اشاره است ازعجز ودرماندگی
دولت قاجاردر برابردولت انگلستان
نسبت به مداخالتش درهمه ی امور
کشور؛ به ویژه پس از قرارداد 1907
 ،عجز ودرماندگی دولت مرکزی به
جایی رسیده بود که یکی از اتباعش
قراردادی را که به موجب قانون می
بایست در مجلس شورای ملی مطرح
وپس از تصویب ،عملی شود ،خود سرانه
وبدون اعتنا به دولت مرکزی ،با بیگانه
انجام می دهد واز آن دولت تضمینی
آنچنانی دریافت می کند ،اسف بارتر
این که رجالی به ظاهر آزادی خواه
ومیهن دوست ،چه در دولت وچه در
مجلس و چه در سلک روزنامه نگاری
بودند که ازشیخ خزعل پشتیبانی
می کردند وهنوزنیزنویسندگانی
هستندکه ازاحمدشاه و مدرس وبهار
ووو -به احترام وتمجید یاد می کنند
واز رفتار رضاشاه نسبت به خزعل به
انتقاد می نشینند ویا جهت بها ندادن
به این کار سترگ رضاشاه ،برچیده
شدن بساط شیخ خزعل را به دستورو
خواسته ی دولت بریتانیا قلمداد می
نمایند!

ادامه دارد

Iran urges forcing
US to comply with
ICJ’s verdict

ه49

دولت( انگلستان) به کاکس[ سرپرسی
کاکس ،وزیر مختاربریتانیا در چند
سال بعد] اجازه داد چنین تعهدی را
به شیخ بدهد واین تعهد جانشین ها
واعقاب اورا هم شامل خواهد بود ،بعد
ازدادن این تضمینات؛ شیخ موافق
شد واجازۀ کشیدن لوله ی نفت را
داد وهرقدر زمین هم الزم بود با آنها
[ شرکت نفت] فروخت به این شرط
مجددا ً به
که در خاتمۀ امتیاز؛ زمینها
ّ
شیخ تعلق خواهد گرفت  ...مذاکرات
به خوبی وخوشی خاتمه یافت...
ویلسن همچنین در  20اکتبر 1910در
یادداشت خود نوشت :کاکس در کشتی
الرنس به اینجا آمده که نشان شوالیه
ی امپراتوری هندوستان را که برحسب
تصمیمات وزارت خارجۀ انگلستان
است به شیخ بدهد .تشریفات روی
عرشۀ کشتی با شکوه انجام گرفت،
بعد از صرف شیرینی با شلیک توپها
که مقام فعلی شیخ هم به عدد شلیک
توپها افزوده بود ،حضرات عرشۀ
کشتی را ترک کردند» .از کتاب تاریخ
روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن
 19نگارش محمود محمود .جلد ،8
رویه 2329و2331

خویش دانسته ومعاشرت بااورا
ننگ میشمرده است .اعراب
هیچوقت ازخفیف وخوار شمردن
افراد غیر عرب دست نکشیدند .این
فشار نخصوص ًا نسبت به ایرانیان
بیشترازسایرملل بچشم می خورد.
ازاین رو ملل غیر عرب تازه مسلمان
شده ازجمله ایرانیان برای حفظ
جان ومال وناموس وحیثیت ورهایی
(ازتحقیر وتوهین وآزارعرب ،ازنام
قدیم خود چشم پوشیده ونام عربی
ادامه دارد
انتخاب می کردند.

درمن هست .همیشه سفررا ازرسیدن
بیشتردوست داشته ام .خودسفر ،
درراه بودن برایم مهم است.
بیاددارم زمانی درایران باشادروان
هوشنگ ایرانی شاعر جیغ بنفش و
شادروان پرویز داریوش وآقای رحمت
الهی چهارنفری با اتومبیل قراضه ی
من رفتیم شمال .صبح ساعت ده از
تهران حرکت کردیم .فرداشب ساعت
دوازده رسیدیم به غازیان .ببینید این
راه واین فاصله را چگونه گذراندیم؟
بقیه درشماره آینده
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بقیه :تاریخ مستند خوزستان

جز ُمشعشعیان که به خاطر هرج
ومرجی که با انحطاط خاندان تیمورتا
برسر کارآمدن صفویان ادامه داشت
و از عراق به خوزستان آمده بودند
وحکومتی در بخشی از خوزستان
و آن سوی خاک ایران( واسط) در
عثمانی برپا کرده بودند ،نه خود
را مستقل ازایران می دانستند ونه
ُم ّدعی پادشاهی واستقالل بودند ،مگر
شیخ خزعل که اگرچه در ظاهر خود را
ایرانی و فرمانبردار دولت مرکزی می
خواند اما رفتارش به گونه یی دیگر
بود.

بقیه :برگزیده تاریخ موسیقی

بقیه  :سفر به درون

Zahra Karimipour,Ph.D.

National Orchestra.
Pletnev’s
performances
and recordings have shown
him to be an outstanding
interpreter of an extensive
repertoire, both as pianist
and conductor. The London
Telegraph remarked, “from
Pletnev’s fingers and brain

come ideas that vitalise the
music and make it teem
with freshness and wit. [He]
made the music positively
leap for joy.” The Times describes his playing as “born
of a prodigious virtuosity of
imagination outrageous in
its beauty.”

From Left: H.E. amb. Zahedi , H.E. amb.M.Moulay Mohammed
Guendil. of Algeria

from left: Laetitia Roch, H.E. amb.Zahedi

For the Russian Edition of
Montreux Festival, Pletnev
had chosen Concerto for Violin of Tchaikovsky not by
coincidence but as a deliberate return to the source of the
concerto which Tchaikovsky
had composed on the romantic banks of the Geneva
Lake.
The Violin Concerto was
written in 1878 during a sad
period immediately after
Tchaikovsky had fled from

his disastrous marriage. To
escape, he decided to travel
to France, Italy, and finally to Switzerland, where he
met his old friend, the violinist Joseph Kotok. Together,
they played Lalo’s Symphony Espagnole, and the experience apparently moved
Tchaikovsky to immediately
begin work on a concerto.
The work is filled with lyric melody suggestive of the
Slavic and Russian folksong

From left: Mme Amb.Noureddin of Lebnon,H.E. Amb.Zahedi,
Dr. Messikommer,

Front row H.E.amb Zahedi 2nd row from left:. H.E. amb.M. Mourad Bourehla & Mrs. Bourehla Mrs. Guendil, Mrs. Fassa,
Mme. C. Sclupp.3rd.row: Mme.Gharibi, Mme.Elvira Gaspari,Mme.Amir Divan, H.E.amb. M.Moulay Mohammed Guendil. of Algeria ,
HerExc.amb.Rola Noureddin of Lebanon, & Dr.Cougn
the last row, Mr. Amir Divan

that so often found its way
into Tchaikovsky’s ballets.
In the lively finale, the influence of folksong is most
strongly heard. Taken as a
whole, the work turned out
to be one of Tchaikovsky’s
most original and least pretentious creations, as well
as a measure of how well
he was able briefly to detach
himself from his personal
problems and present a romantic, joyful concerto for
the eternal pleasure of the
coming generations.

From left: Dr.A. Milani, Mme. Claudia Sclupp, M. Anton Mittermair, Dr Messikommer, Dr. Laurent Cougn (At dinner after CONCERT September 06)
Bellow: performers at the concert on Sept.06
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From left:His Excellency .Amb.Zahedi, ,Mr.Haddadd
Back row: Mrs and Mr.Mehdi Zahedi, Laetitia Roch,Dr. Milani

centre including boats cruising the lake, train cars, halls
of Montreux Palace and Le
Petit Palais to cater for the
rapidly increasing number
of visitors.
The Festival of Classical
Music goes back to earlier
days. Great figures from all
over the world like Charlie

Chaplin, James Mason, Audrey Hepburn, David Niven
were amongst the addicted
audience of Le Petit Palais
where the concerts were held
in the 50’s and early 60’s.
Later it was associated with
the Montreux Jazz Festival
to broaden the scope of
Monteux Summer Music.

From left:Dr.A. Milani, ? ,Mr.Haddad deputy of Kofi Annan ‘s
Foundation, Mme.Laetitia Roch,H.E. amb. Zahedi

				
major musical events of the
year and contribute to the
********
It has now a four-decade old success of the festival.
tradition for Ambassador The festival opens each
Zahedi to invite a group of year a new “Window to the
heads of diplomatic missions World” honouring talents
and distinguished personali- from different corners of the
ties of the region to join him globe. This year’s edition,
on this occasion and
the 74th was devoted to Rusparticipate in some of the sian music. Mischa Damev
from left:Mrs. Anne and Mr.Franz Blankart de Palezieux
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who succeeded Tobias Richter as the artistic director of
the festival organised the
September Musical Festival
with great talent and new
energy, determined to assure
its success.
On Monday, September
2nd, Ambassador Zahedi
had invited the US Ambassador, H.E. and Mrs. Edward
Thomas McMullen Jr. and a
number of Swiss and Iranian
personalities in Stravinsky
Hall where the Orchestra
of Mariinsky Theatre from
Moscow was performing
the elegant Concerto Number 2 of Prokofiev, Romeo
and Juliet of Piotr Ilyich
Tchaikovsky inspired by
Shakespeare’s famous play
and op.35 of Scheherazade of Nicolai Rimsky-Korsakov from Mille et Une
nuits, هزار و یک شبor One
Thousand and One Night.
Valery Gergiev, the wellknown Maestro conducted
the performance with his
special and much appreciated talent.
The star of the night
was the 18-year old Daniel LOZAKOVICH who
had his first official perfor

mance at the age of 9 in
2009 under the direction
of Vladimir Spivakov. The
young soloist amazed the
audience by his genius and
career of exceptional artistic achievements. The
admiration was universal.
		
********
On Friday September 6th.
The guest of honour was
H.E. Moulay Mohammed
Guendil, the ambassador
of Algeria and recently the
Dean of Ambassadors to
Switzerland. In presence of
ambassadors from Lebanon,
Tunisia and dignitaries from
Switzerland and several other

peace and understanding between nations and his love
for art and music and called
him a legendary figure of
good will and great heart.
That night, Mikhail Pletnev
directed the Russian National Orchestra, the wellknown soloist, Alexandra
Counuova was at the violin
and the Glinka Chorus accompanied.
Pianist, conductor, and composer Mikhail Pletnev was
the Gold Medal and First
Prize winner of the 1978
Tchaikovsky International

From left:Mme.Christine Chevalley, Mr.Franz Blankart de
Palezieux ,H.E. amb.Zahedi,Mrs.Anne Blankart de Palezieux

the services he had done, his
achievements in promoting
Bellow at 2nd night performance Daniel LOZAKOVICH
responds to the applause of Audience

Piano Competition when he
was 21, a prize that earned
him early recognition worldwide. An invitation to perform at the 1988 superpower
summit in Washington led
to a friendship with Mikhail
Gorbachev and offered him
the historic opportunity to
make music in artistic freedom.
In 1990 Pletnev formed the
first independent orchestra
in Russia’s history. Many
of the country’s finest musicians joined Pletnev in
launching the Russian
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Dr & Mme. Nicolas and Chantal Coman

nationalities, Ambassador
Zahedi spoke of the human
qualities, diplomatic talents
and services of Ambassador
Guendil who after 5 successful years in Switzerland
had arrived at the end of his
mission and was to leave
Switzerland on September
9th. He explained why everyone regretted this departure including the ambassador himself who always had
said Switzerland is a unique
country that one always
leaves reluctantly.
The Algerian Ambassador
praised Mr Zahedi for all

Dear Madam, Dear Sir,

Azadi no.116vol.10 page 2

It is a great honour for me
to present to you the program of the 74th edition of
the Septembre Musical festival, which will be held from
September 1 to 9 on the Riviera, in Switzerland.
In 2019, the Septembre Musical festival opens a window on the very rich Russian culture, both traditional

and modern. Confirmed artists are programmed, among
the best in Russia, such as
the Mariinsky Theatre Orchestra, conductor Valery
Gergiev, the Russian National Orchestra or pianist
Nikolai Lugansky. The festival also chose to highlight
young prodigies, such as
the Glinka Choir, and real
geniuses, such as the participants in the Nutcracker
project or the break-dancers
of the Reverse show.
Culture is a wonderful tool
for understanding others.
We look forward to exploring several aspects of it,
with you, from September 1
to 9, 2019.
Mischa Damev
Director of Septembre
Musical festival

Mischa Damev

Back row first,From left:Anton Mittermair,Laetitia Roch,Mr.Franz
Blankart de Palezieux, H.E. Zahedi,Mr.Gaddad,Dr. Milani,

Claude Nobs, was the initiator and the organizer of the
festival till his death in 2013
following a tragic accident
while skiing. He was himself
a great musician and a wellknown player of harmonica,
above all a man of admirable
nature, remembered, loved
and respected by everyone
who knew or had heard
about him.
The festival was first held at
Montreux Casino and featured exclusively the jazz
musicians and artist like Ella
Fitzgerald, Ray Charles and
Frank Zappa. In an accidental fire in December 1971
during Frank Zappa concert,
the Casino was reduced to
ashes. Claude Nobs volun

Mme Laetitia Roch, H.E. amb.Zahedi at concert on Sept.2nd

Tchaikovsky’s Violin Concerto that performed on
6th night of Festival, was composed here on the
shores of Lake Geneva.
teered as a fireman andsaved the lives of many. This
inspired Deep Purple’s classical song “Fume sur l’Eau
“or “Smoke on the Water”.
The line Funky Claude was
running in and out pulling
kids out the ground is a reference to the heroic action
of the “genius” Claude Nobs
rescuing the kids from the
flames of the fire.
In 2004 the canton of VAUD
offered him the Tourism
Prize of Salz & Pfeffer and
the “Prix du Rayonnement”

for his contributions to music. Later on, in commemoration of his death, UNESCO
decided to inscribe 5,000
hours of the Montreux Jazz
Festival audio-visual collection in its international
Memory of the World Register a part of the “World Heritage”.
Since 1970 the festival has
widened the scope and includes a great diversity of
musical talents from all over
the world. Together with
jazz, soul, blues and rock

The festival attracts more
than 300.000 visitors a year
and completely changes the
rhythm of life in this lovely
and peaceful Swiss resort.
In 1993, the festival moved
to the larger Congress
and Convention Centre of
Montreux known as Stravinsky Auditorium with a
capacity of 3.500, and then
to other places like the Miles
Davis Hall, Montreux Jazz
Cafe, and several smaller
open-air stages around the

From left: H.E. Amb. M. Ilhan Saygili,H.E.Amb. M.Mourad Bourehla and his wife, H.E.Amb.M. Moulay Mohammed Guendil and
wife, H.E. Amb.Ardeshir Zahedi
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The 74th edition of September Musical Montreux
- Vevey was held this year
from September first to september 9 in Montreux and
Vevey,Switzerland.
Mr.Mischa Damev director
of September Musical Festival gives us information
about the Festival in advance,as follows:

To many in Switzerland and
especially in the Canton of
Vaud, Ardeshir Zahedi, their
recently nominated Ambassador of Peace, is also
known as a true patron of
art and lover of music. For
the last decades that he lives
in Montreux, he has never
failed to participate in the
world-famous
Montreux
summer festivals of jazz and
classical music, the series of
known concerts in the prestigious Stravinsky Hall. He
considers music as the “food
of life” and universal language of love and peace.
The idea of Montreux summer music festivals goes
back to fifty-two years ago
and 1967 when Claude
Nobs, then director of the
Montreux Office of Tourism, assisted by two of his
close friends, introduced
the two-week long musical
events in July and August
of every year. He wanted to
attract more tourists and lovers of art and music to this
beautiful town by the shoreline of Geneva Lake. It soon
gained reputation beyond
Switzerland and become the
second largest annual music
festival in the world next to
that of Montreal in Canada.
The town of Montreux thus
became the gathering place
and annual rendezvous of
thousands of lovers of music from Switzerland, the
neighbouring countries and
all over the globe much to
the joy of the successors of
Claude Nobs, The Mayor of
Montreux and local authorities. The festival has much
contributed to the economic growth of the region and
development of commercial
activities.
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FESTIVAL SEPTEMBRE
MUSICAL MONTREUX-VEVEY,
74th Edition

music have been introduced
.
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