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ویروس  از  ناشی  بیماری  شیوع  با 
جهان  بار  نخستین  برای  کورونا 
که  است  شده  ای  فاجعه  شاهد 
دوران جوامع طاعون زده را بیاد می 
آورد. همه ازترس ابتال به این بیماری 
درخانه ها محبوس گشته اند  مراکز 
بیکارو  کارگران  تعطیل،  اقتصادی 
فعالیتها بحالت رکود درآمده است. 
تولید  مسبب   آمریکارا  ارتش  چین 
کندوآمریکا  می  متهم  ویروس  این 
چین را عامل آن می داندو پرزیدنت 
کورونارا  ویروس  چندروزی  ترامپ 
چون  اما  خواند  چینی   ویروس 
مورد انتقاد رسانه های مختلف قرار 
این  چینی   صفت  از  فعال  گرفت  
ویروس صرفنظر کرده است. خامنه 
این  تولید  عامل  آمریکارا  هم  ای 
ایران   ملت  عام  قتل  برای  ویروس 
کارشناسان  ترین  داند.برجسته  می 
کرده  ثابت  نیز  عفونی  بیماریهای 
درآزمایشگاه  ویروس  این  که  اند 
ساخته نشده و براثر دگرگونی هایی 
که ازناحیه خفاش هابرروی ویروس 
بی  قاتلی  به  را  آن  گرفته  صورت 

رحم تبدیل کرده است. 
در همه ارتش های جهان ، سربازان 
باید  چگونه  که  بینند  می  آموزش 
و  میکروبی  شیمیایی،  درجنگهای 
رادیو اکتیو ازخوددفاع کنند. تا آنجا 
که من اطالع دارم ارتش شاهنشاهی 
به  هارا  آموزش  این  هم  ایران 
است   بدیهی  داد.  می  سربازان خود 
دلیل این آموزش کاربرد این جنگ 
بود.  کشورها  از  بعضی  توسط  ها 
سرانجام جنگ های شیمیایی  ممنوع 
اعالم شد و دیدیم که دولت نیم بند 
گازهای  از  استفاده  بخاطر  سوریه 
موشکهای  حمله  مورد  شیمیایی  

دوربرد آمریکا قرارگرفت.
استفاده از سالحهای اتمی نیز در 

جنگ رادیو اکتیو نیز با محدودیتهایی 
همراه است. واین محدودیتها بیشتر 
سالح  گونه  این  ساخت  درمورد 
که  اسالمی  جمهوری  هاست.مانند 
ازساختن  بزرگ  کشورهای  توسط 

سالح اتمی منع شده است. 
اما درمورد جنگهای میکربی  کمتر 
جنگهای  میشود.  و  شده  صحبت 
بیولوژیکی   جنگهای  یا  میکربی 
است.  بوده  رایج  درارتشها  ازدیرباز 
مغولها  حمله  درزمان  مثال  برای 
طاعون  میالدی    ۱۳46 درسال 
درشبه  مغول  سپاهیان  شد   باعث 
بخورند.  شکست  کریمه  جزیره 
هارا  کشته  نعش  شهر   مدافعین 
کردند  رها  دیوارشهرها  پای  در 
درتمام  طاعون   اپیدمی  درنتیجه 
اروپارا  وهمه  یافت  گسترش  منطقه 
فراگرفت که به این رویداد  مرگ 
نیز  ژاپن  گویند.ارتش  می  سیاه 
زخم   سیاه  میکرب  برروی  مدتی 
وطاعون کار میکرد و4۰۰ کیلوگرم 
کرده  ذخیره  زخم  سیاه  ازمیکرب 
اما  بکارگیرد  متفقین  علیه  تا  بود 
در۱۵ اوت ۱۹4۵ بعلت تسلیم ژاپن 
استفاده ازاین میکروبها متوقف شد.

برروی  مدتی  آمریکاهم  ارتش 
بیولوژیک  جنگهای  از  استفاده 
درسال  که  میکرد  تمرین  و  تحقیق 
۱۹6۹ نیکسون آن برنامه را متوقف 

کرد.
بیماری  بروز  کارشناسان  اگرچه  
ناشی از کورونارا  ساخت بشر نمی 
دانند اما  این احتمال را نیز نمی توان  
بطور صد درصد نادیده گرفت. وقتی 
بیماری   ۲۰۱۹ نوامبرودسامبر  در 
ازکورونا درووهان چین شایع  ناشی 
بیماری  این  بروز  چین   دولت  شد  
و  نرساند  جهان  مردم  آگاهی  به  را 

باعث شد این بیماری از دروازه های 
جهان  مختلف  کشورهای  دفاع  بی 
و  کند  سرایت  جا  همه  بگذردوبه 
نه تنها جان هزان نفررا بگیرد بلکه 
دستخوش  کشورهارا  همه  اقتصاد 

رکود و ورشکستگی کند.
درپی  ای  گونه  به  چین  دولت  آیا 
سیاستهای  اعمال  از  گیری  انتقام 
آن  علیه  ترامپ  پرزیدنت  اقتصادی 
خواهد  می  چین  است؟آیا  کشور 
دربرابر  خودرا  اقتصاد  طریق  ازاین 
کشورهای دیگر  آسیب ناپذیر کند؟ 
دراینگونه زمینه ها  هیچ پاسخ مثبتی 
وهرپاسخی  کرد.  پیدا  توان  نمی 
و  وگمان  حدس  مبنای  بر  مسلما 
عقیده شخصی خواهد بود. شاید پس 
الزم  کورونا  جنجال  فرونشستن  از 
یافتن  برای  جهانی  ای  کمیته  باشد 

پاسخ این سؤاالت  تشکیل شود.
کورونا   ویروس  بیماری  امروز 
قراردارد.  جهان  خبرهای  درصدر 
این  به  نیز  جهان  رهبران  اکثر 
اند.درکشورما  شده  آلوده  ویروس 
مجلس  نمایندگان  چندنفراز  نیز 
این  به  ابتال  براثر  خبرگان  
که  شد  گفته  باختند.  جان  بیماری 
جمهورنیز  رئیس  معاون  جهانگیری 
است.   شده  آلوده  ویروس  این  به 
خیلی  که  است  متهم  ایران  دولت 
خود  چینی  شرکای  ازطرف  زود 
اما  شد  مطلع  بیماری  این  ازشیوع 
با  ایام  آن  بودن  مصادف  بخاطر 
انقالبش  موضوع  برگزاری  سالروز  
را ازمردم پنهان کرد. درهمان زمان 
که  منتشر شد  رژیم  ازسوی  آماری 
حکایت از مرگ ده هانفر براثر ابتال 
اما گفته می  آنفلوآنزا  می کرد.  به 
شود ازهمان زمان مرگ ومیر براثر 
کورونا آغازشده بودو رژیم آن را از 

مردم مخفی می کرد.
اعتراف کرد که   تهران  دولت  اخیراً 
دراعالم شیوع بیماری  تأخیر داشته 

است. 
اعالم  در  چین  دولت  خودداری 
پیرامون شیوع  خطر وآگاهی رسانی 
نابخشودنی  جرمی  کورونا   ویروس 
است . و شاید بتوان آن را درردیف 
تأخیر  بشمارآورد.  جنگی  جنایات 
اعالم  در  اسالمی  جمهوری  دولت 
نیز  ایران  به  کورونا  ویروس  ورود 
بهمان اندازه ی گناه چینی ها  قابل 
سرزنش و مکافات است. این روزها 
و  ها  بازیچه ی خواست  مردم  جان 
مسئول  غیر  حکام  های  وهوس  هوا 
اگرچه  است.  شده  خودکامه   و 
ایران  مردم  کمترازهرسال  امسال 
در  رژیم  فرمایشی  درراهپیمایی  
شرکت  منحوس   انقالب  سالگرد 
برای  را  رژیم  های  نقشه  و  کردند 
اما  زدند  برهم  مشروعیت   کسب 
به  که  باشد  جهان  در  مرجعی  باید 
و  کند  رسیدگی   بزرگ  جرم  این 
پیمایی  راه  یک  بخاطر  که  را  رژیم 
را  مردم  باارزش  جان  ارزش   بی 

بخطر انداخته است محاکمه کند.
دربرابر  جهانی   جوامع  اعتنایی  بی 
رفتار چین وایران نشان از همدستی 

آن جوامع با این جنایتکاران دارد.
ویروس  از  درگذشتگان  همه  برای 
روان  وآرامش  شادی  کورونا 
میهنان  هم  برای  و  خواستارم 
چندماه  دراین  که  ام  دردکشیده 
سخت ترین  روزهای عمر خودرادر 
روزی  سیه  فقرو  متالطم  دریای 
و  پیروزی  آرزوی  اند   گذرانده 

رسیدن به ساحل آزادی رادارم.
کشتی  نشستگانیم ای باد شرطه برخیز
شایدکه بازبینیم دیدارآشنارا

مرتضی پاریزی

یادداشت

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

azadi@parsmassmedia.org

کمی هم بحندید

با شادباشهای نوروزی به شما وهمه 
خوانندگان عزیز آزادی. برای تبسم 
آزادی  نشریه  گرامی  خوانندگان 
این شعررا می فرستم تا اگر امکان 

چاپ آن هست منتشر کنید:
»من یک خرم«

درسته که من یک خرم
ولی دیگه خر نمیشم
دیگه گول نمی خورم
 دیگه سواری نمیدم

صبح ها عرعر نمی کنم
برای خواندن نماز  آقاروبیدارنمیکنم

بمن چه که نمازش قضا میشه
میشه که بشه

علوفه خشک نمی خورم
من علوفه تازه میخوام

تازه میخوام وتر می خوام
یونجه میخوام وشبدر می خوام

شبها جو دوسر می خوام

زمستونا باعلوفه
چغندروشلغم می خوام

توطویله با ماده خر
یکدونه کره خر میخوام

دکتر پرویز کالنی - آلمان

کاری ازاستاد

از  است  کاری  بعد  صفحه  تابلوی 
آن  نام  که  دولتشاهی  علی  استاد 

»مطرب عشق« است.
شماره  برای  استاد  تابلورا   این 
متأسفانه  که  بودند  فرستاده  نوروز 
ودرشماره  مارسید  دست  به  دیر 
قبل وعده کردیم که دراین شماره 
این  امیدواریم  کنیم.  چاپ  را  آن 
عزیز  خوانندگان  موردتوجه  هدیه 

ما قراربگیرد.
باسپاس از استاد دولتشاهی عزیز

وموفقیتهای  سالمتی  وباآرزوی 

 ۱۳۹۹ درسال  ایشان  بیشتر 
خورشیدی.

کمک نویسندگان مجله

درایران و درهرکجای جهان مرسوم 
که  هایی  نوشته  بابت  که  است 
حق  شود  می  چاپ  نشریه  دریک 
تنها  شود.  می  پرداخت  التحریر 
درجامعه ایرانی خارج ازکشوراست 
است  شده  دگرگون  رسم  این  که 
حقی  اش  نوشته  بابت  نویسنده  و 
این  شاهد  حال  کند.  نمی  دریافت 
ماهنامه  نویسندگان  که  هستیم 
نوشته  برای  پولی  تنها  نه  آزادی 
بلکه  کنند  نمی  خوددریافت  های 
برای بقای نشریه خود حق اشتراک 
هم می پردازند درشماره های قبل 
واینک  کردیم  اشاره  نام  چند  به 
آقای  خوبمان  نویسنده  از   باید 
 . کنیم  سپاسگزاری  تیمورشهابی  
را  آن  که  شما  چک  شهابی  جناب 

مادرگرامیتان  و  خود  اشتراک  حق 
چک  .واین  رسید  اید  داده  نام 
اشتراک  حق  واقعی  مبغ  چندبرابر 

است. ازشما بسیار سپاسگزاریم.
آقای  کنیم  می  یادآوری 
ترین  جوان  از  یکی  تیمورشهابی 
نویسندگان ماهنامه آزادی هستند.

حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 50    دالر
کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱50 دالر
خاورمیانه         ۱60 دالر
استرالیا         ۱80 دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

مطرب عشق  عجب سازونوایی دارد             نقش رهنغمه هک زد راه بجایی دارد                                           کاری از استاد علی دولتشاهی
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* به گزارش روزنامه لس آنجلس 
دانشمندان  از  گروهی  تایمز، 
مایکل  جمله  از  متخصصان  و 
آمریکایی- دانشمند  لویت، 
 20۱۳ سال  در  که  بریتانیایی 
برنده جایزه نوبل شیمی شد، در 
از احتمال  تحقیقات جدید خود 
بیماری  قریب الوقوع  پایان 
ایجاد  باعث  که  کرونا  همه گیر 
شده  جهان  در  وحشت  رعب 

است، خبر دادند.
پرفسور مایک لویت، متولد سال 
۱۹47 در آفریقای جنوبی و فارغ 
استنفورد  دانشگاه  التحصیل 
ایاالت متحده آمریکاست که در 
گسترش  احتمال  گذشته  فوریه 
پیش  را  چین  در  کرونا  ویروس 

بینی کرده بود.
در  لویت،  مایک  پرفسور 
 China( روزنامه  با  مصاحبه ای 
زبان  به  که   )Daily News
انگلیسی در هنگ کنگ منتشر 
درگفتگویی  همچنین  می شود، 
در  عطف  نقطه  نیوز  فاکس  با 
و  آغاز  با  ویروس  گسترش 
کاهش  همچنین  و  آن  پایان 
به دقت  را  تعداد کشته شدگان 
مشخص کرده بود. او در ارزیابی 
تخمینی خود تعداد قربانیان در 
و  نفر   ۳250 حدود  تا  را  چین 
مبتالیان را 80 هزار نفر تخمین 
با  پرفسور  این  ارزیابی  بود.  زده 
آنچه در چین اتفاق افتاد، یعنی 
و8۱  باختند  جان  که  نفر   ۳200
از آب  نزدیک  هزار مبتال بسیار 

درآمد.
جدید،  بینی  پیش  باره  در  اما 
نکته   « کرد:  خاطرنشان  مایک 
و  ترس  و  اصضراب  کنترل  مهم 
است،  مرج  و  هرج  از  جلوگیری 
ممکن  گیر  همه  بیماری  زیرا 
است برخالف تصور ما بزودی از 

بین برود. دانشمندان در ایاالت 
متحده آمریکا و سایر نقاط جهان 
بینی  پیش  روسیه  در  جمله  از 
کردند  همراهی  را  لویت  مایک 
میاسنیکوف،  الکساندر  از جمله 
پزشک ارشد بیمارستان »سیتی 
را  نظر  همین  مسکو   » کلینک 

تأیید می کند.
این متخصص روس با انتقاد از 

کشورهای اروپایی 
گفته است 

آنها به 
جای

تلف 
کردن 

وقت خود 
برای کشف 

واکسن ضد این ویروس، 
پیشگیرانه  اقدامات  ابتدا  باید 
الکساندر  می کردند.  اتخاذ  را 
میاسنیکوف در پایان پیش بینی 
از  بزودی  ویروس  این  که  کرد 

بین خواهد رفت.
فناوری  مدیر  کیسلو  سرگئی 
ژنتیک  انستیتوی  در  سلولی 
عمومی »واویلوو« در مسکو نیز 
پیش بینی کرد که ویروس کرونا 
در  نهایت  در  و  کاهش  حال  در 
آینده نزدیک ناپدید خواهد شد.

*وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
عراق  در  خود  فرماندهان  به 

نابود  آماده  که  داده  دستور 
کردن »کتائب حزب اهلل« طرفدار 
ایران شوند. واشنگتن این گروه 
حمله  مسئول  را  نظامی  شبه 
راکتی در روز ۱۱ مارس به پایگاه 
شدن  کشته  و  عراق  در  التاجی 
یک سرباز بریتانیایی و دو سرباز 

آمریکایی می داند.
قرار است پنتاگون طی دو هفته 
آینده سامانه های 
پدافند هوایی 
نظیر 

 »C-RAMs«
    و پاتریوت رادر

عراق مستقر کند.
طراحی  به  تایمز  نیویورک 
برای  مخفیانه  نظامی  نقشه های 
تحت  نظامیان  شبه  با  مقابله 

حمایت ایران اشاره کرد.
از یک هفته  این دستورات پس 
به  سرباز  صدها  مجدد  اعزام  از 
توسط  عراق  مختلف  پایگاه های 
رهبری  به  ائتالف  نیروهای 
داعش  با  نبرد  برای  آمریکا 

صورت می گیرد.
به  حمله  نظامی  تحلیلگران 
دهنده  نشان  را  التاجی  پایگاه 
نظامیان  پرخاشگرتر شدن شبه 
به  ایران در حمله  تحت حمایت 

ایاالت متحده و نیروهای آن در 
عراق می دانند.

می گویند  پنتاگون  مقامات 
گزارش های  روزانه  تقریبًا  که 
از  حاکی  عراق  از  اطالعاتی 
حمالت قریب الوقوع برنامه ریزی 
نظامیان  شبه  توسط  شده 
ایرانی علیه تأسیسات نظامی یا 
دیپلماتیک های مرتبط با ایاالت 

متحده دریافت می کنند.
را  فیلم هایی  حزب اهلل«  »کتائب 
با  می کند  ادعا  که  کرده  منتشر 
تک تیراندازها و »آرپی جی ها« 
قرار  هدف  را  متحده  ایاالت 

می دهد.
آمریکا  دولت  در  گفتگو  و  بحث 
جلوگیری  چگونگی  مورد  در 
نظامیان  شبه  بیشتر  حمالت  از 
آسیب  بدون  ایران،  طرفدار 
آمریکایی  نیروهای  به  رساندن 
روابط  برای  خطر  ایجاد  بدون  و 
با دولت عراق و نفوذ آمریکا در 

عراق شدت گرفته است.
دیوید شنکر معاون وزیر خارجه 
ایاالت متحده در امور خاورمیانه، 
در یک نشست خبری در هفته 
که  کرد  تأکید  مارس  آخرماه 
را  الزم  اقدامات  متحده  ایاالت 
شبه  خشونت  به  پاسخ  برای 
خواهد  انجام  عراق  در  نظامیان 

داد.
او گفت: »اگر دولت عراق اقدامی 
برای بازخواست مسئوالن حمله 
موجود  ائتالف  نیروهای  به 
ایاالت  ندهد،  انجام  عراق  در 
به  شد  خواهد  مجبور  متحده 
نیروهای  از  پیشگیرانه  صورت 

خودمحافظت کند«.
در  سفید  کاخ  در  جدل  و  بحث 
حمله  با  مقابله  چگونگی  مورد 
عراق  در  نظامیان  شبه  اخیر 
درگرفت؛ در یک طرف این جدل، 

پمپئو  مایک  همچون  مقاماتی 
وزیر خارجه، و رابرت سی اوبراین 
دارند قرار  ملی،  امنیت  مشاور 

حمالت  تشدید  خواهان  که   
علیه ایران و نیروهای نیابتی آن 

هستند.
در طرف دیگر اما اغلب رهبران 
نظامی، از جمله مارک اسپر وزیر 
دفاع، و ژنرال مارک میلی رئیس 
ستاد مشترک ارتش، قرار دارند 
دالیل  به  آمریکا  معتقدند  که 
کرونا،  بحران  از جمله  متعددی، 
گسترده  درگیری های  آمادگی 
را  خاورمیانه  در  جدید  نظامی 

ندارد.
فرمانده  وایت  پی.  رابرت  ژنرال 
در  عراق  در  آمریکایی ها  ارشد 
فرمان  به  پاسخ  در  یادداشتی 
چنین  گفته است،  پنتاگون 
چندین  اعزام  به  نیاز  عملیاتی 
خاک  به  آمریکایی  نیروی  هزار 
همچنین  و  داشت  خواهد  عراق 
هدف  رفتن  حاشیه  به  باعث 
در  آمریکایی  نیروهایی  اصلی 
عراقی  نیروهای  تعلیم  عراق، 
خواهد  داعش،  با  مقابله  برای 

شد.
هشام  خصوص،  همین  در 
مسائل  کارشناس  الهاشمی 
استراتژیک به »الشرق االوسط« 
مهم  تغییر  یک  »این  که  گفت 
متحده  ایاالت  سیاست های  در 
است. در اواخر دسامبر 20۱۹ تا 
متحده  ایاالت   ،2020 مارس   ۱4
از یک تاکتیک جدید، حمله در 
در  کرد،  استفاده  حمله  مقابل 
تاکتیک  از یک  اکنون  که  حالی 
یعنی  می کند،  استفاده  دیگر 
پویش دشمن. من این دشمن را 
با  )النجباء(  و  حزب اهلل(  )کتائب 
از به اصطالح )فرسوده  استفاده 

از خستگی( تشخیص دادم«.

از  »)فرسوده  کرد  اضافه  وی 
آن  از  آمریکا  که  خستگی( 
پایه  بر  کرد  خواهد  استفاده 
»نجباء«  زیرساخت های  تخریب 
از  خارج  که  است  »کتائب«  و 
سیستم »الحشد الشعبی« عمل 
می کنند. در نتیجه، به دنبال این 
دیگر  با  جناح ها  این  که  است 
الشعبی(  )الحشد  جناح های 
درهم آمیخته نشوند و همچنین 
پلیس  و  ارتش  نیروهای  به 

نزدیک نشوند«.
»ایاالت  داد:  توضیح  الهاشمی 
اطالعات  به  متحده ممکن است 
به  و  باشد  داشته  نیاز  دقیق 
جمع آوری  که  می رسد  نظر 
کرده است، به همین دلیل چنین 
شده است،  آغاز  افشاگری هایی 
ممکن  حمله  که  معنی  این  به 
که  ویژه  به  باشد،  حتمی  است 
داشتن  دلیل  به  متحده  ایاالت 
منابع  به  پیشرفته  فناوری 
انسانی قابل توجهی نیاز نخواهد 
بیشتری  اهداف  به  اما  داشت. 
حمله  خطاهای  تا  دارد  احتیاج 

جرف الصخر تکرار نشود«.
نقل از الشرق األوسط فارسی

*یک منبع سوری در فرانسه از 
معاون  خدام،  عبدالحلیم  مرگ 
جمهوری  رئیس  اسد،  حافظ 
درسحرگاه   ، سوریه  پیشین 
پاریس  در  مارس،   ۳۱ سه شنبه 

خبر داد.
روز  »خدام  افزود:  منبع  این 
فرانسه  در  مارس،   ۳۱ سه شنبه 

در سن 88 سالگی درگذشت«.
صالح عیاش که از شخصیت های 
است  خدام  خانواده  به  نزدیک 
اثر  در  وی  که  داشت  اظهار  نیز 
ایست قلبي، در ساعت 5 صبح 
گرینویچ(  وقت  به  بامداد  )سه 

درگذشت.
به  خدام  که  است  توجه  قابل 
مدت ۳0 سال در دوران ریاست 
سپس  و  اسد  حافظ  جمهوری 
سال  در  )که  اسد  بشار  پسرش 
سوریه  جمهوری  رئیس   2000
رده  حکومتی  مناصب  در  شد(، 

باالی سوریه اشتغال داشت.

رهبری  مهم  مناصب  در  خدام 
نقش  ایفای  سوریه،  سیاسی 
مناصب  که  طوری  به  کرد 
وزیر  جمهوری،  رئیس  معاون 
رهبری  کادر  عضو  خارجه،  امور 
قنیطره  استاندار  بعث،  حزب 
عهده  بر  را  حما  استانداری  و 

داشت.
رژیم  از  در دسامبر 2005  خدام 
در سوریه ، جدا شد و به فرانسه 

پناهنده گردید.
اعمال  با  ابد  حبس  مجازات 
نظامی  کیفری  دادگاه  شاقه، 
آگوست  در  دمشق  در  بدوی 
محکومیت  حکم   ۱۳  ،  2008
متفاوت  مدت های  با  غیابی 
حبس، علیه خدام را صادر کرد 
که شدیدترین آنها، حبس ابد با 
اتهامات مختلف  به  اعمال شاقه 
»وارد  آنها  مهمترین  که  بود 
به  جنایی  تهمت های  ساختن 
دروغ  شهادت  و  سوریه  رهبری 
المللی  بین  کمیسیون  برابر  در 
رفیق  ترور  پیرامون  تحقیق 
پیشین وزیر  نخست  حریری، 

 لبنان می باشند.
از  صادره  موجب حکم  به  خدام 
دادگاه دمشق، همچنین متهم به 
برای تصاحب حاکمیت،  »توطئه 
اسرائیل  با  غیرقانونی  ارتباط 
کشورهای  در  چینی  توطئه  و 
خارجی به هدف سوق دادن آنها 

به حمله به سوریه« گردید.

بحران کورونا درفرانسه

همزمان با افزایش شتاب شیوع 
 ۱5 و  فرانسه  در  کرونا  ویروس 

روز پس از آغاز اجرای سیاست 
برآوردهای  عمومی،  قرنطینه 
اولیه حاکی از فراتر رفتن تبعات 
پیش بینی های  از  آن  اقتصادی 
حال  این  با  است،  دولت  اولیه 
۹۳ درصد مردم انتظار دارند که 
دولت برای دومین بار مدت زمان 

قرنطینه را تمدید کند.

مودیز  اعتبارسنجی  موسسه 
تولید  رشد  که  کرده  پیش بینی 
در سال  فرانسه  داخلی  ناخالص 
2020 به منفی ۱.4 درصد خواهد 
فرناندس،  نونو  همزمان  رسید. 
کار  و  کسب  مدرسه  استاد 
که  کرده  برآورد  آی اس ای اس 
کرونا  ویروس  فراگیر  اگر شیوع 
میالدی  ژوئن سال جاری  ماه  تا 
با  فرانسه  باشد،  داشته  ادامه 
خواهد  مواجه  درصدی   2 رکود 

شد.
نگاه  هنوز  فرانسه  دولت  اما 
دارد؛  اوضاع  به  خوشبینانه تری 
این  اقتصاد  وزارت  که  به طوری 
رشد  که  کرده  برآورد  کشور 
درصد   ۱ با  کشور  این  اقتصادی 
کاهش نسبت به پیش بینی اولیه 
به ۳ دهم درصد در سال جاری 

میالدی خواهد رسید.
دولت فرانسه همزمان با آغاز اجرای 
 ۱7 از  عمومی  قرنطینه  سیاست 
بسته  یک  تدارک  بر  افزون  مارس 
حمایتی 45 میلیارد یورویی)معادل 
2 درصد تولید ناخالص داخلی( برای 
جبران  و  بیکاری  افزایش  با  مقابله 
شرکت های  کارگران  دستمزد 
میلیارد   ۳00 اعتباری  زده،  بحران 
تولید  درصد   ۱5 یورویی)معادل 
وام  پرداخت  برای  ناخالص داخلی( 
کم بهره به شرکت ها در نظر گرفت. 
حقوق  دولت  قرنطینه  درزمان 
کارمندان خودرا برمبنای 84درصد 

دریافتی پیشین  پرداخت میکند.

دردنیای سیاست چه می گذرد

                          دردنیای سیاست چه می گذرد
        

 

* ویروس کورونا بزودی  ریشه کن خواهدشد *مارک اسپر وزیر دفاع، و ژنرال مارک میلی 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، معتقدند آمریکا به دالیل متعددی، از جمله بحران کرونا، 
آمادگی درگیری های گسترده نظامی جدید در خاورمیانه را ندارد.* عبدالحلیم خدام معاون 
سابق حافظ اسد که درفرانسه بعنوان پناهنده سیاسی زندگی می کرد در۳۱ مارس درگذشت.

عبدالحلیم خدام

مایک پمپئو
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۱- دراسپانیا:
 La سویس  معتبر  باستنادروزنامه 
Tribune De Geneve  منتشرشده 
در چهارم مارس 2020  خوآن کارلوس  
پادشاه سابق  اسپانیا ثروت مخفی 
اش  بمبلغ  یکصد میلیون دالر  افشا 

شده است. 
ای  زلزله  موجب  خبر   این  افشای 
دراسپانیا  سیاسی  وبسیار  خفیف  
شده است.وهرگروه می کوشد  بسود 
خود  وبسود دشمنی با  نظام سیاسی  

اسپانیا  بهره برد.
 Eldiarioالدیاریو خبری   سایت 
کشور  یک  در  که  است   مدعی 
دموکرات  رئیس مملکت  حق ندارد  با 
بهره از ِسَمِت خود به ثروت اندوزی رود. 
ایالت  طلب  تجزیه  ومقامات    -
است   مدعی  کاتالونی  پرسروصدای 
او   وخانواده  کارلوس   خوآن  ثروت 
حاصل   ، واضافی  بود  میلیون    8
باساتراپ های  عربستان  دادوستد  

سعودی است.
پارسی  واژه  بعمد   » توجه:  گوینده 
ساتراپ  را بکار می برد تا از امیرنشین  

وملک نگوید.«
- حزب  سوسیالیست اسپانیا  که 
مخالف  است   فعلی  دولت  شریک 
پارلمان  ازسوی   امر  پیگیری  
نماید  می  عجیب  که  اسپانیاست 
واستدالل  می کند ، پادشاه  به وقت  
پادشاهی اش مصونیت داشته وطبق 

قانون اساسی  قابل تعقیب نیست.
ایران  عهد  اساسی  قانون  در  توجه: 
قبل ازجمهوری اسالم  نیز آمده است:
پادشاه   شخص  چهارم:   اصل   «
دولت  وزرای  و  مبراست  ازمسئولیت 
درهرگونه امور مسئول مجلسین اند.«
اطالعات   درکسب  اسپانیا  امادولت 
اینک  زیرا   . سوئیس  ازدولت  است  
خوآن کارلوس که ازسال 20۱4 بسود 
استعفاداد   ششم  فیلیپ  فرزندش 

دیگر در مصونیت بسر نمی برد. 

خوآن کارلوس بقرار ، درجریان معامله 
اسپانیایی  کمپانی  چند  که  ای 
انجام  میشده  باعربستان سعودی  
به  مدینه  آهن  راه  احداث  بجهت 
مکه کمیسیونی گرفته است بمبلغ 
یکصد میلیون دالر.هزینه احداث این 
وبه  بسیارباال  السیر  سریع  آهن  راه 

۶/7  میلیارد دالر  بالغ شده است.
مصونیت  که  ایشان  بجز  بنابراین  
ازمقاطعه  بسیاری   پای  اند   داشته 

کاران  به میان کشیده می شود.
سایت اطالعات  Elcofidecial  می 
گوید  شاید آن مبلغ هدیه ای باشد 
شاه  به  عربستان  ملک  ازسوی  
اسپانیا)شاید!(  وآن را ربط می دهند 
به  در2007  کارلوس   خوآن  اینکه  به 
ملک عبداهلل لقب شوالیه دولورد داد 

که باالترین نشان در اسپانیاست.
چگونه  که   است  این  برسر  حرفها 
پادشاهی دموکرات  هدیه ای چنان از 
دیکتاتور نفتی  قبول می کند، با بهره 

از امتیازاتی که دارد؟
زنگنه  شاهپری  معامله   دراین 
خاشقچی  عدنان   سابق   همسر 
المشاوره  گرفته  ۱۳4 میلیون  حق 
است. عدنان خاشقچی  در20۱7 تاجر 
کارلوس  خوآن  وازنزدیکان   اسلحه 
کورینا الرسن   ایشان   ومحبوبة  بود. 
همین  قراراست    Corina Larsen
جرم  به  کارلوس   خوآن  علیه  روزها 
کند.  شکایت  جنسی  تهدیدات 
  Felix Sanz Roloan علیه   ونیز 
مدیرسابق  سرویس اطالعات  اسپانیا 
حق  دالر  میلیون    ۶5 از  حرف  که 
ازبابت بعضی روابط  السکوت  است 

ناحسنه.
***

 چرا این اخبار موسعاً درانتشارند؟ آیا 
سلطنت  دراسپانیا  روبه پایان است؟ 

یا روبه پاکسازی؟
فرانکوست.  پروردة   کارلوس  خوآن 
فرانکو در  وطن اسپانیایی خود  هم 
هنوزمحبوب است وهم هنوز منفور. 

وخراب  قبر  نبش  درصدد  بسیاری 
کردن  بنای مجلل قبراویند.

فرانکو، خوآن کارلوس را چنان تربیت 
کرد که پادشاهی  نمونه شد. وبسیاری 
آرزوی  هموشدن داشتند.وندانستند 
که فرانکو  قبل از هرچیز  باو  اختفا 

ودورویی آموخت.  

2- درعربستان سعودی

به شیوه ای همیشگی ، الیتغیر ،
درعربستان   سعودی  های  پرنس 
دروسوسه  خود  های  شاخه  درشاخه 
اند. ودرحذف وحبس و حصر  قدرت 
به  نوبت  اینک  همدیگر.  ودوشیدن 
پرنس محمدبن سلمان رسیده است 
تادرسه نوبت، قدرت بی حد  ومرزش 
ونخست  وزیرجنگ  های  درسمت  را 
وزیری و ولیعهدی ابزار حذف مدعیان 
بارسفر  سلمان«   ملک  پدر»  کند.یا 
شاهراه  در  مدعی  بی  ووی  بربندد 
استبداد قبیله ای، بخودارضایی ها رود.
را  پرنس   70 از  بیش  اول  درنوبت   -
درهتلی لوکس و حجیم حبس کرد، 
تا ازآنها  به اتهام  زراندوزی های دیروزی 
ودردادگاهی  بگیرد  کالن  هایی  باج 
»پرنس فرموده«  هریک را  چنان که 
باید  دررابطه باثروتی که دارند نقره داغ 

کند. پرنس خوش سیر  دراین اقدام  
راگرفت   جمهورترامپ  رئیس  تأیید 
وایشان گفتند  متهمان  سالها اموال  
مملکت ومردم را نصیب خود کردند. 
پس پرنس به استراتژی  چزاندن  رقبا 
به حذف جمال  ها رفت  پاکسازی  و 

خاشقچی  که درواشنگتن پست 

بسیار می نوشت از:
- ناروایی ها که درعربستان عزیزش 
نامدار  کارباالگرفتوجمال   می گذرد. 
از  ای  قطعه  آنکه   شد.بی  حذف 
خاک  به  اش  شده  قصابی  قطعات  

سپرده شود.
بازپرسی،   ، گزارش  صفحه  هزاران   -
نگاشته  جنایت  این  درباب   مقاله 
ای  پرونده  هم  ملل  وبسازمان  آمد  
اسالمی،  رایی   هرگز  شداما  تقدیم 
حقوق بشری، دموکراتیک برای یادی 
ومفقوداألثر   سرزبانی   های  ازعدالت 
پرنسانه   جنایت   برین  امروزی 
؛  کل دول مسئول  صادرنشد. هیچ 
غرب به لیت ولعل وهرآینه ها اکتفا 
ها هم همچون   کردندوبنظرم رسانه 
»زبان  طاعنان« درازاما، دردهان وکام 
ندایی  نه  بماندند.  خود  صدفین 
ازصاحبان نوبل، نه صدایی  از عفو بین 
الملل  ونه حرکتی  ازسوی دموکرات ها 

نه اشارتی دوکلمه ای  از دادگاه الهه.
سلمان    بن  محمد  پرنس  پس   -
پدررا   سالمت  وچون   شد  تقویت 
درحضیض دید  دست به نوبت سوم 
زد.: واین بار باستناد  نیویورک تایمز  
ووال استریت ژورنال : پرنس محمد بن 
سلمان حداقل  دست به توقیف 4 تن 
از اعضای  خاندان سلطنتی ملکی زده 

استکه ازآن جمله:
- محمد بن نایف ولیعهد سابق.

- احمد بن عبدالعزیز السعود برادر 
ملک سلمان اند. 

سلمان   محمدبن  ولیعهد  پرنس 
بسیار نگران  سّد راه  شدن آنها برای 
عروج  به تخت سلطنت  بمحض مرگ 

سلمان است.
ولیعهد  نایف   نیست   بعید  هیچ 
حبسی  به  یا  شود  اعدام  سابق  

درازمدت  محکوم گردد.
پرنس محمدبن سلمان  که درسیمای  
پدرکهنسال خود رفتن یا مستعفی 
شدن  را می بیند درپاکسازی ها ی 

وسیع است.
پیشاپیش   ها  سایت  از  بعضی 
درگذشت  از   خبر  پیش  ازدوهفته 
سلمان  داده اند. اینکه به دستوراست 

یانه باید رفت وگشت ودید. 
علیرغم  تصویری  که از او در بعضی  
جراید ریاض  چاپ شده است، بهرحال 
درحیات بودن ملک سلمان تا پنجم 
مارس   حتمی است.ملک سلمان  در 
پنجم مارس  وزیر خارجه انگلستان را  

درریاض بحضور پذیرفته  است.
یکی  پذیرفتنی  خبرهای  ازجمله 
هم  این است که انگلستان  بوریس 
اروپا  ازاتحادیه   جداشده   ، جانسون 
گله مند  عربستان محمدبن سلمان 
است زیرا وی معتمدان نظام سعودی 
را   » کارلتون   ریتس  »زندانیان هتل 
دخیل شدن  از  است  داشته  ممنوع 
وسیاسی. اقتصادی  های   درعرصه 
انگلستان پدرخوانده  اعراب  ازعهد 
تسلیم  ریاض  ازاینکه  نیز  استعمار 
آمریکای  خواهی  چیز  همه  غریزه  
ودرکل  عرب  درجهان   است  ترامپ 

خاورمیانه ، رضایتی ندارد.
با  انگلیس  خارجه  وزیر  مالقات  
چه  به  درنزع   بقرار  سلمان  ملک 
حجت   اتمام  یک  به  جز  معناست؟ 
منتهی  پرنس درافراط  صمیمانه که 
مردم  محبوب   خطرهاستونایف  به 
است وازسال 2000  دست وبال القاعده 

رابسته است. 
پس پرنس  این تهدید را  حس کرد و 

به اقدامات رفت.
- عربستان  ورکورد خرید اسلحه 

دراین سالها
پخش   درکار  که  لندن  آگاه   جراید 
ازباب  قدرقدرت   پرنس   با  مذاکرات 
که  نویسند  اندمی  نظامی  معامالت 
به  سالح  فروش  انگلستان   مدتی  
ریاض را قطع کرد. رسانه ها نوشتند 
پرنس   نیاز  با  دررابطه  تصمیم  این 
نبود.  است. درست  یمن  با  درجنگ 
نارضایتی   نشانه  اقدام  این  زیرا 
سالح  ازکمترخریدن   انگلستان  

توسط ریاض بود .
بوریس جانسون که آمد  ومشکالت 
انگلستان   تا  گرفت   تصمیم  رادید 
والبته  رود  نظر  تجدید  به  ریاض  با 
هرچه زودتر بهتر. زیرا ملک سلمان  
کشد.وچنین  می  نفس  کندوکندتر 
بالین  به  مارس   پنجم  به  که  شد 

اورفت.
پرنس محمد حرفی ندارد و به سنت 
سالح نو می خرد. اما نه ازدولتی که 

کمترین حمایت از  نایف کند.
می  ازیکسو   . دراخباراست  تضادی 
است   بدحال  سلمان  ملک  گویند  
وازسوی دیگر میگویند  نه تنها بدحال  
های بگیروببند  درتأیید   نیست 
 اخیر  ولیعهد هم هست. زیرا توطئه ای
 علیه اوهم بوده است که پرنس  آن را 

موقتاً خنثی کرده است
- تنزل غیرعادی  بهای نفت

برمسئولیت   وپیوسته  هنوز  سیا 
درقتل  ولیعهد   سلمان  محمدبن 

جمال خاشقچی پامیفشارد. حتی 

معتقد است  سلمان دستورآن راداده 
اخیراً   ولیعهد  محمد  پرنس  است. 
هرچه  رادارم.  قدرت  همه   « گفت:   

بخواهم  می کنم .« 
های  کمک  محتاج  غرب   دوَل 
رنگارنگ ملوک سعودی اند. بندرت بر  
خشونت های ریاض،  لب تر می کنند

غرب   دوَل  بین   گفت  شود  نمی 
ها   پوشی  پرده  به  ومعتاد   محتاج 
وسرویس های اطالعاتی  آنها اختالف 
نظر نیست. نه، هردو کارخودرا  درعین 
همکاری ،  می کنند.تا که پیروز شود؟

اینک شاهد  تنزل ناگهانی  بهای نفت 
هستیم که ازباالی 50 به ۳۶ دالر در 

بورسها افتاده است.
کوروناست.  ازویروس  حرف  چرا؟  
بعضی ها سودمی برند وبعضی دیگر 
است!؟  ناراضی  ریاض   پرنس  زیان. 
بینی  پیش  گویند»  می  او  ویاران 
می شد . ویروس هست د ولی نمی 

ماندومی رود.«
می گویند عربستان  اقدام به کاهش  
وگسترش   است  کرده  نفت  بهای 

ویروس، همه را بهم ریخته است.
به ماه آوریل  عربستان بهای  نفت را 
باال می برد نمایشی است  تبلیغاتی  
یا   برای کسب  محبوبیت.  به عمد، 
بقول  چهار تحلیلگر  نفتی  فیگاروی 
میخی   )2020 مارس  )دهم  اقتصادی 

است بر تابوت  نظام ایران.
بهرحال  پرنس درنمایش قدرت است. 
روزی  با بهای نفت وروز دیگر  با حبس 

متنفذان و حتی با قتل  مزاحمان.

***

۳-  درابوظبی

ازپس غوغای  مالی - جنسی  خوآن 
اینک   ، عربستان   وهدیه  کارلوس  
نوبت به همسر امیر ابوظبی  رسیده 
به  شدن   بعدازپناهنده  که  است 
انگلستان به دادگاه عالی  این کشور 
ربودن  ازباب  است  کرده  شکایت  

دوفرزندش وسیله شوهر سابقش.
قضیه به داستان ها خواهد  گشید.

امرای  ویژه  که  بحرانی  های  داستان 
عرب است.

کراهت اتفاقات  منتهی به جدایی به 
قلم من شدنی نیست.

۴- درانگلستان

ازمراسم  را  ای  نکته  بگویم  پس 
همسرش   و  هری  خداحافظی  
انگلستان  سلطنتی  باخانواده 
ملکه   درآن  که  آنها  از  وعکسی 
انگلستان  دسته گل بدست  با نوه 
وهمسراو  درخداحافظی است. وچارلز 
ولیعهد  سالمند ، پدرهری  با نگاهی 
سوزان  وسوزنده  فرزند  رها ازخاندان  

خودرا دنبال می کند.
دربارگاه سالطین چه می گذرد؟

***

باید بمانم و وداع پادشاهمان را نشر 
دهم.
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محمد بن سلمان            خوان کارلوس   
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2- نقدی درجّو نوروز
* ترامپ با توافقاتی  باسویس  راه را برای کمک های انسانی ویروس نشان 

به ایران باز گذارد.
*کسی باید به ایران بفهماند که مذاکره باحفظ استقالل وحرمت ها 

هنوز شدنی است.
- احتیاط شرط است . مبادا ظهور 

ویروس کرونا راه ابریشم جدید...!
بااین  مبارزه  فعاًل   ، نیست  مبالغه 
 - سیاسی  دراروپا،  ویروس 
نه بشیوه  اما  انتخاباتی شده است. 
 « از  ترامپ   درآمریکا.  ترامپ 
مقابله  برای  آمریکا  کامل   آمادگی 
ودراروپا  زد«.  ویروس  حرف  بااین 
  ، انتخابات  روبه  ایام  دراین  دولتها 
که  ای  زدندبشیوه  حرف  بسیج  از 
این  به  بارد.  می  ازآن  فریب  انگ 
جمع  سلسله  بعدازیک  که  معنی  
شمار  وتقسیم،  وضرب  وتفریق  
بهداشتی  های  سازمان  نفرات  
را  دربسته ی بسیج تحویل مردم 

خوددادند.
ایران  مرزهای  ازدرون  صدا  یک   -
برخاست که زندانیان سیاسی آزاد 
نسبی  درتشابهی  گردند.که  باید 
دربرون  نامداری  از  باصدایی  است 
ودرهمان مایه . اما چرا  دراین نیت 
زندانیان  بین  تبعیض   رنگ  خیر  
هم  اینها  سیاسی؟  غیر  یا  سیاسی 
قاضی  حکم  زیر  شدنشان   زندانی 
القضات  های والیت فقیهی  صورت 
رأیشان   درسالمت   که  گرفته 

حرفهاست.
کند  می  آزاد  اینهارا  نه  نظام  البته 

ونه آنهارا=رنج رایگان=
 - ترامپ باتوافقاتی  باسویس  راه 
ویروس  انسانی  های  کمک  رابرای 
با  البته  نشان  به ایران  باز گذارد. 
تا  ها که شاید  دیر رسند  نظارت  

هرگز نرسند.
دراین  که  نداریم   سازمانی  ما   -
بالی ناگهانی از فرصت استفاده کند 
وبرای یکبارهم که شده خیرش به 
به  بفهماند  و  برسد  ایران  مردم 
ایران که »مذاکره با حفظ استقالل 

و حرمت ها هنوز  شدنی است.«
آنجاست که طرفین  هرگز  نگرانی 
همدیگررا درک نکنند. باری ترامپ  
نگران است مبادا کمک ها به یمن 
مردم  شوندو  آب  دربازار  یا  روند 
هایند.  مالخورشدن«    « نگران  ما 
ورهبر می ترسد  کمک های انسانی  
پای ایادی » دشمن« را  به ام القرا 

بازکند.
که  خیرشود   ترامپ  اگر  ووای 
سپاه«    « بدست  انسانی   کمکهای 

مدیریت می شوند.
انگار  دولتها   اختالفات   باهمه    -
دور   ازهم  آدمهارا   ویروس   این 
کرده  نزدیک  بهم  هارا   ودولت 
می  هم  بروی  درهارا   همه  است. 
می  بااجازه  ویروس   گویی  بندند. 
آید. ازهمان راه می آید که آقایان 

وخانمها  درتظارت اند. 
سازمان بهداشت جهانی  خوب می 
داند  که ویروس  ازراهی می آید که 

انتظارش نمی رود.
مقامات   العمل  عکس  بهرحال  
کن  کالغ  چهل  کالغ  یک  دولتی  

بسیار عوام فریبانه است.
توصیه می کنند دست ندهید مگر 
به شیوه ی » مشت به مشتی« وبعد 
که  ازنوعی  آنهم  نهید   بند   پوزه 
می  پوزه  به  عمل   بوقت  جراحان  
های  سراسرداروخانه  من  بندند. 
نداشت.  وجود  گشتم  را  ام  محله 
به  بندی  پوزه  ندیدم   راهم  کسی 

خود  بسته باشد.
جماعت   ونماز  ویروس  درایران    -
نماز  بند   باپوزه  که  شده   مسئله 
نماز  واینکه  آن؟  بی  یا  بخوانند  
به  رفت  یانه؟مسئله  باشد  جمعه 
نمایش  نمازجمعه  آخراین  سکوت. 
قدرت هفتگی نظام است که هستم 

نظام  این  هنوز  وهست  وهستی 
بشمار میرود.

مدرس  آملی  جوادی  اهلل  آیت  اما 
راشکست  حوزه علمیه قم سکوت 
عینی  واجب  وگفت:»نمازجمعه 

نیست«
این  بهداشت گفت:»  معاون وزارت 
فقیروغنی  است  دموکرات  ویروس 
باید  نبوغ   براین  شناسد«.  نمی 
آفرین گفت.چون ثابت کرد  نظامی 
که  دارد  دردنیاوجود  سیاسی  
نکند  ُکشد.  ومی  است  دموکرات 

نظام باال سری را منظوردارد؟
خود  مثل  نظام   این  مردان 
نظامخنداندن نمی دانند چون بقول  
آیت اهلل مرحوم سالها پیش » خنده 
آدم راسست و به تسلیم می برد«. 
.گریه البد آدم را مبارز می نماید... 

حمق...
ناشی  اینها همه   «: مقام گفت  یک 
از  خشکه مقدسی  ها وبی توجهی 
به علم است.«  ممنون. معلومم شد  
علماء   واعلم  عالم  همه   بااین  که 
خبری  سرزمین   دراین  ازعلم 
نیست. مگر دررشته موشک سازی.

***
- چندی پیش  یک جوان روزنامه 
نگار  فرنگی کار از ایران به پاریس 
که  فرستاد   ازاصفهان  عکسی  
برآن درشکه های بی مسافر  را به 
چشم می رساند. که » ایران  دربدر 
دوسه  توریست...«   یک  بدنبال  
که  داد   گزارش  همکاراو  بعد   روز 
ایران فقط  دریک شهرقم  ساالنه 
2/5  توریست دارد. رسانه ها گاهی  

زنجیر پاره می کنند.
قبول.  بد،  نظام  قبول.  بد،   ایران 

دروغ چرا؟ آنهم به این گنده گی؟
***

قالیباف   که   خبررسید 
شهردارسابق  ویا اسبق  تهران نیز  
ابداً  گرفتارشد.  ویروس   خطر  در 
یادم  اما  ندارم.  براو  زیانی  آرزوی  
است وقتی  نامزد ریاست جمهوری  
بود گفت:» من می خواهم  رضاشاه 
ازخودم:  پرسیدم  باشم«  اسالمی  
درافسون   او  چون  مردی  چگونه 

وطن پرستی  مردی چنان
بعدازیک انقالب  بسر می برد؟

درمراسم  خبرنگاری   روزی  اما 
همو  از  میالد«   برج   « افتتاح 
پرسید:» کدام کمپانی  این برج ر ا 
ساخته است؟« وقالیباف جواب داد   
:» نظام مایل به افشای آن نیست«. 

داوری با شماخواننده گرامی.
***

ودرافق های دیگر

به  بارها   وایران  وپوتین  اردوغان  
اتفاق واتحاد که باهم دارند نازیدند.
باپوتین  اردوغان   اتفاق  اینک  
ادعا  برسر  است.  شده   سست 
وسیاست نفوذی هریک درسوریه. 

دنیای غرب  سالها فکر  میکرد که 
قادرمتعال   ایران والیی  درسوریه  
به  رسیدن  ودرآستانه  است 
یک   ازقضا  است.  شرقی  مدیترانه 
وعرض   درطول  مهم   اهلل  آیت 
وعمق استراتژی  رفتن به قدس هم  
سوریه  گفت:»   پیش  درچندسال 
قیمت  به  . حتی   است  مهم   برای 
ازدست دادن  خوزستان می ارزد.« 
درنیافت   اش  عوضی  نبوغ   باهمه 
قریب  درمدیترانه شرقی   اوالً   که 
۱5 سال است  کمپانی ها  درکشف 
نفت وگازند ومصرواسرائیل  وقبرس 
وازهمه  ولیبی   وفلسطین  ولبنان  

دریای   زیر  اردوغان   ترکیه   باالتر 
وجب  به  راوجب  شرقی   مدیترانه 
آبی  ومرزهای  اند  کاویده  خوب 
وفالت قاره  رابه نقشه ها درآورده  
هیدروکربور   استخراج   وقلمرو 
هریک معین  وبه طرح رسیده است 
اختالف   مورد  دریک   جز  ودرکل  
جزیی  بین لبنان  واسرائیل وجود 

ندارد. 
سالهاست  اسرائیل  برآن   عالوه 
ازسواحل  نفت  استخراج  درکار 
شده  تبدیل  وعماًل  است  خود 
است به یک قدرت نفتی  درحدی 
مصر   به  مهمی   بسیار  مقادیر   که 
مدیترانه  نفتی   ذخایر  میفروشد. 
شرقی  متعلق به  7 کشور  حدود 
که  است  مکعب  متر  میلیارد   850
اگر  استخراج شوند  منطقه  وابسته  
به آن  7 کشور  به  5 درصد  رشد 

ساالنه دراقتصاد خواهند رسید.
وندید  ماند  فقط  نه  اهلل   آیت  آن 
روسیه  هرحال   به  که  را   سوریه 
استقالل   بنوعی  را  آن  واسد  
میرسانند بلکه  ایران عاجز ازرفتن  
ودرآمد  شد   شرقی  مدیترانه   به 

نفت خود ایران هم از دست رفت.
نظام درتعرضات  توخالی  داروندار  
واعتالی   قدس  دادورؤیای   بباد  را 
به  شدورفت   دود  هم   شیعیان 

همانجا که  عرب نی انداخت. 
قدرت  بسبب  حال   درعین   نظام 
گری«   مشتی  داش   « خام  وغرور 
سپاه  والبته  کاران  محافظه  قشری 

مقاوم است.
کار   محافظه  مؤمن   قشر  آن 
جلوی  که  برد   می  بسر  دروضعی 
دور،  ازمریدی   مریدان  چشمش 
دورتر   جهان  درسراسر  فرزندان 
وپاکستانی  افغانستانی  ومزدوران 
وکارگران  اندوبازار  رضایت  درعدم 

مسئله آفرین.
واما سپاه پاسداران  که طبق قانون  
اساسی وظیفه حراست از ارزشهای  
انقالب را بعهده داردرفته رفته می 
بیند  که اینک  دیگر انقالبی  درکار 
ندارد  وجود  انقالبی   نیستونظامی 
آن  های  ارزش  پاسداران  سپاه  تا 

باشد.
سپاه  نمود.  می  یکپارچه   سپاه 
و  هست  سپاه  نیست.  یکپارچه  

سپاهی  درکسر حرمت  است.
کاررهبر  که  داد   نشان  ویروس   -
دعا  به  ویروس   حمله  دربرابر  
سازمانی   نه  نظام  است.  کشیده 

دارد ونه  تدارکاتی  که برآن تکیه 
»ایراِن  به  است   ممکن  دنیا  کند. 
بیشترین  تلفاتی« کمک کند. ولی 
سرایت   جلوی  تا  کند   می  کمک 
به  وغیر مستقیم  بگیرد  را  ویروس 
ضعیف  دفاعش  که  بفهماند   نظام 

است والبته مردم درمی یابند.
رفسنجانی  یک  درحسرت  رهبر   -
عبادی   فقه  بگوید   باو  که  است 
رفت . برو به فقه سیاسی. اما رهبر  
و دل درقامت   بیمناک  اوهم  ازاسم 
جامعیت   که  بسته   رئیسی  رعنای 
ثروت   بسبب  دارد  ومشروعیتی 

امام رضا وآستان  قدس؟!
نژاد  احمدی  ازناحیه  صدا  هیچ   -
نمی  بگوش  الریجانی   وبرادران 
رسد. شاید رهبر  به اندرز روحانی 
درآرزوی   سالهاست  که  وظریف  

چیدن پروبال  سپاهندرضا دهد.
مقراض   قربانی  شاید   ظریف 
با  شودکه  آمریکا  جواسیس  
اما  السید.  بسیار  ها  دموکرات 
درمکتب  شده  تربیت  روحانی  این 

رفسنجانی  وجک استرای  لندنی 

درغرب  شهرتی داردبه »اعتدالی« 
است   نعمتی  درغرب   واعتدالی 
نظام   دریک  که  ها   دولت  برای 
به  اعتدالی«    « یک  استبدادی  
به  وراه  برسد  کلیدی   مقام  یک 
دادوستدها باز کند. آنهم دادوستد  
که   وعایداتی  نفتی   کشور  بایک 
بعداز عبوراز  یک دوره تحریماتی  
چیز   همه  به  حداکثری   سخت 
احتیاج  لوکوموتیو   تا   ازسوزن 
همه  البته  ؟!  بّره کشونی  دارد. چه 
اراده   یک  به  است   موقوف  اینها 

معطوف به  یک تحول  ناگزیر.
***

- دراختالف بین پوتین واردوغان، 
ساکت  خوب   بچه  یک  مثل  ایران 
ترکیه  بماند.  ساکت  وباید  مانده 
با  رضاشاه  دیدار  ازعهد  وایران 
ومستدام  معقول  روابطی  آتاتورک 
، بی نفت ویابا ارتباط بانفت  دارند.

باروسیه، ایران بعدازتثبیت خطوط 
مرزی عهد پادشاهی ، قراردادهای  
سوء  وبزرگ  کوچک  تجارتی 

تفاهمات را  درنوردیده است. 

یا  این  مرگ  که  را   ایرانی   ، پوتین 
طالب  بخواهد  درشعارها  را   آن 
نیست. پوتین ازعادی شدن  روابط 
ندارد.  نگرانی  آمریکا   با  ایران  
عادی  بعداز  است  بعید  آمریکاهم 
آن  به   ایران  با  روابطش   شدن 
برگردد  احمقانه  تحکمات  سالهای  
نظام   فردای  که  داند   می  وخوب 
دیروز  ایران  به  عینًا  والیی   ایران 

نمی رسد.
درصورت  که  زد   حدس  شود  می 
این   ، رهبری   به  روحانی   رفتن 
ها  شاید  توسعه طلبی  به  شخص  
به  باید   ایران  زیرا  زند.  مهر  ختم 
مافات   جبران  و   خسارات  ترمیم  
روکند. بعید است درصورت  تغییر 
رهبری ، سپاه باقی بماند. اما تجدید 

نظر  سازمان حتمی است.

روز ونوروزی دیگر

آن   که تحقق  است   این عنوانی   -
آرزوی درون وبرون  است وایرانیان  
ازفرط  دهند،  رضامی  آن  به 
خستگی و فرسودگی  همه طبقات  

وگروههای اجتماعی.
شایدبه مبالغه رفته باشم، اما ایران 
تجارتی  به  گذشته  سال   4۱ درطی 
معرفت  سطح  که  یافته   دست 
باال  ومردمش  کشور  این  سیاسی 
وبسیارباال گرفته است. نشان به آن 
نشان که رؤیاپروری ها دیگر آرمان 
عقالنیت  یک  تشنه  وایران  نیست 

سیاسی است. 
البد  رود   دگرگونی  به  نظام   اگر 
حاصل  تغییرات   مرحله  به  مرحله 
لجاجت   به  نظام  اگر  شود.  می 
به  رود  ترشدن   وسخت  وسفت 
نمی  بدوبدترشدن  جز  حاصلی 

رسد.
اگر بیگانه دخالت کند  ازنو نظام  به 

تثبیت می رود.
به هرحال  انتظار تغییر  فوری نباید 
 ، ضربتی  هرتغییر  چون   داشت 

بسودمردم نیست.
قابل   بسیار،  سناریوهای  
سناریوی  میان   ازآن  تصوراست. 
وسناریوی  است.  بدترین   ، رهبری 

روحانی  قرص مسکن .
سازمان  یک  جای   نوروز،   به 
از  رها  اندیش   خوش  سیاسی  

بیگانه خالی است. 
نوروز عین امید است. مبارک باد...
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تبعید به تهران

دنبالة  به  برگردیم  استاد،  بهروزی: 
ازبندرپهلوی  شمارا  سرگذشتتان. 
به جرم نامة عاشقانه نوشتن به یک 
دختر ، به تهران تبعید کردند، که 
می شود ازاین جهت خانوادة شمارا 
مورد انتقاد قرارداد. فکر می کنید  
سیزده  بچة  یک  که  است  درست 
چهارده  ساله رافقط برای این که 
است  نوشته  دختری  به  ای  نامه 
تهران  به  و  جدا  ومادر  ازخانواده 

تبعید کنند؟
می  که  صورت  این  به  نه،  فرازمند: 
تبعید  رامادرم  من  نبود،  فرمایید 

کرد.
بهروزی:  دیگه بد تر.

ببینید، درمحیط گیالن   نه  فرازمند: 
نامة  دختری  برای  پسری  وقتی 
عاشقانه می نویسد، این برای دختر 
خیلی عیب است، واگر برمالا شود 
رس.ایی بزرگی است. آن هم پسِر 
برای دختری  ریاضیات  دبیر  خانم 
محصل  بنویسدکه  عاشقانه  نامة 
مدرسه ای است که خالة این پوسر 
برای حفظ  است.  مدرسه  مدیِرآن 
که  اوبود  وخانواده  دختر  آبروی 
برپاشود.  رسوایی  خواستند  نمی 
به قول  توانستند  دختررا که نمی 
شما تبعید کنند. پس بهترین  راهی 
من  تبعید  رسید   بنظرشان  که 
بود. ازطرفی ، نامه های من بقدری 
آتشین بود که حتی درآن صحبت 
از مرگ کرده بودم، که اگر من به تو 
نرسم خودم را می ُکشم. واینها فکر 
کرده بودند که شاید من بچگی کنم 

وکار دست خودم واین دختر بدهم. 
تمام این موارد را درنظر گرفتند.

را  عشق  تبعید  .بااین  بهروزی: 
فراموش کردید؟

فرازمند: نه،  تا سه سال  این عشق 

با نامه نگاری ادامه داشت. درتهران 
منزل ما درخیابان حشمت الدوله، 
پاستور  بین  فرمانفرما،  سرآب 
وحشمت الدوله بود که بعدها  اسم 
آن شد  خیابان شاهپور علیرضا.سِر 
خیابان ما یک بقالی بود. من دروغ 
سِرهم  بقال  این  برای  ودغلهایی 
جابجا  است  ممکن  ما  که  کردم 
شویم. آدرسمان همین روزها عوض 

میشه وازاین  دروغ ها. 
وبه او گفتم برای من 
 نامه هایی به  آدرس
 شما می آید ،   اوهم

 قبول کرد ومن تاسه سال هرروز 

می رفتم سراغ این بقال وروزی که 
می گفت نامه آمده مثل این بودکه 
نامه  هم  من  اند.  داده  بمن  دنیارا 
از دوستانم  رابه آدرس یکی  هایم 
واو می  بندرپهلوی   فرستادم  می 
رفت می داد به آن دختر. تابستان 
ها هم که می رفتم بندرپهلوی اورا 
می دیدم. تااین که رفته رفته آتش 
این عشق فروکش کرد وپیش بینی

 خانوادة من  درست ازآب  درآمد. 
بعدهاروزی  کرد.  شوهر  دخترهم 
دیدم  تهران   سپه  اورادرمیدان 
کوچولویش  دختربچة  دو  دست 
ها  ازبچه  یکی  داشت.  رادردست 
پرست شبیه نوجوانی خودش بود. 
سالم وعلیکی کردیم. گفت این ها 

دختران من هستند.
بندرپهلوی  به  وهروقت  بهروزی: 
می رفتید  خاطرة این عشق زنده 

می شد؟
فرازمند: بله، خاطرات عشق هیچوقت 

فراموش نمی شود. 

جنگ جهانی دوم

دوم  جهانی  جنگ  زمان  بهروزی: 
درتهران بودید یا بندرپهلوی؟

فرازمند: درتهران  درحال  تبعید بودم
سیصد  هزارو  تابستان   اوایل  اما 
وبیست، چندروزی بود  که مدرسه 
ها  تعطیل شده بود  ومطابق هرسال  
می  بندرپهلوی   مرابه  تابستانها 
فرستادند، روزی مادربزرگم که بااو  
درتهران  زندگی می کردم، دست 
فردوسی  خیابان  برد  گرفت  مرا 
جلوی گاراژ ایران تور. ازیک راننده 
پرسید: کدام ماشین به بندرپهلوی 
می رود؟ واو یک راننده  ای رانشان 
داد.مادربزرگم  ازاین راننده پرسید: 
به  پسررا   این  توانید  می  شما 

بندرپهلوی ببرید؟ راننده گفت: نه .
یک  به  رادربست   ماشینم  من    
مادربزرگ  ام.  داده  کرایه  آلمانی  
پسرخودمه،  اوبگو   به  گفت: خب 
این بچه راهم ببرو.راننده کمی فکر 
کرد  وگفت: باشه. مادربزرگم کرایه 
ای به راننده داد  وبامن خداحافظی 
کرد ورفت ومن منتظر ماندم تا این 
مسافر آلمانی بیاید. حاال جنگ بین  
آلمان وفرانسه  شروع شده بود. اما 
هنوز جنگ  آلمانها وروسها  شروع 
نشده بود. آلمان ها  هم تنها راهی  
خارج  ازایران  توانستند   می  که 
باألخره   بود.  روسیه  ازراه  شوند 
اما آنقدر  این مسافر آلمانی  آمد. 
داشت  واثاثیه   واسباب  چمدان  
پرشدوبقیه   عقب  صندوق  که  
چمدان  هارا گذاشت روی صندلی 
عقب وراننده  هم گوشه ای  درکنار 
چمدان ها  مرا جاداد. آلمانیه یادم  
نیست باچه زبانی  ازراننده پرسید : 
این بچه کیه؟ راننده گفت : پسرمه.

غروب بود که ماراه افتادیم ونمیدانم 
چرا  ازجادة چالوس بی توقف  یک 
به  رسیدیم  فرداظهر  رفت.  سره 
غازیان. واین آلمانی ازتهرانتا آنجا 
یک کلمه حرف نزدوآنجاهم رفت 
توی هتل غازیان. من هم چون  پل 
ساخته  هنوز  بندرپهلوی   غازیاِن 
کوچولو   چمدان  بایک  بود  نشده 
طرف  آن  به  باقایق  داشتم  که 
جنگ   مدت  ودرتمام  رفتم  آب 
روس  که  بودم  آلمانیه  این  درفکر 
ها  چه بالیی سراو آورده اند. وگاه 
مطمئن می شدم که اسیر روس ها  
بیستم  که  است  یادم  است.  شده 
شهریور ۱۳20 وقتی روسها آمدند  
بمباران  شاهد  دربندرپهلوی   من 
بودم. محمود اعتمادزاده نویسنده 
زمان  درآن  که  مشهور  ومترجم 
درهمان  بود  دریایی  نیروی  افسر 

بمباران دستش قطع شد.
بهروزی: همان توده ای معروف؟

فرازمند: بله.
بهروزی: شمالی بود؟

فرازمند: بله ، گیالنی بود ودرنیروی 
می  خدمت  پهلوی  بندر  دریایی 
همانجا   هم  بایندر  سرگرد  کرد. 
که  بایندر  همان  مثل  شد.  کشته 
این  دانم  نمی  شد.  کشته  جنوب 

دونفر چه نسبتی باهم داشتند. 
بهروزی:  روزی که بمباران شد شما 

کجابودید؟
فرازمند: ماسوار یکی از این قایق های

وبه  داشت  بادبان  گاه  که  بزرگی   
آن کرجی می گفتند ازروی مرداب  
وتاالب  ها می رفتیم بطرف جنگل؛ 
وسط آب بودیم که هواپیمای روسها 
شروع کردند به بمباران و عده ای از 

ترس خودرا به آب انداختند.
شما  درذنزدیکی  بمبی   :  بهروزی 

    اصابت نکرد؟
فرازمند: نه، بمب هارا روی  سربازخانه 
ها می ریختند؛ اما وقتی  بمب ها 
ازهوا پائین می آمد فکر می کردیم 
می  وما  آید  می  فرود  ما  سِر  روی 
می  مخفی  نیزارها  توی  رفتیم 
شدیم ووقتی اوضاع کمی آرام می 
شد دوباره سوار می شدیم. خالصه 
رفتیم تا رسیدیم به دهکده ای  که 
جنگل  ودردل  مرداب   پایان  پدر 
بود. اسم این دهکده نرگستان  بود 

وچندروزی  در آنجا ماندیم.
بهروزی:  دراین قایق چند نفر بودید؟
البته خانواده   شش  پنج  فرازمند:  
شامل   کرجی،  پنج  درچهار   
رئیس فرهنگ، فرماندار، معلم ها، 

مدیرمدرسه ...
بهروزی: که اینها بخاطر  جنگ  در

حال فرارو یافتن جای امن بودند؟
فرازمند: بله، چون شایعه زیاد بود. از

دست  ها  روس  گفتند:  می  جمله 
یک به یک افراد  را نگاه می کنند، 
وسالم  نرم  تمیز،  دستش  هرکس 
وبالفاصله  است  ازاشراف  باشد 
که  کسی  کنندوبه  می  تیربارانش 
کاری  باشد  بسته  پینه  دستش 
ومدیران  ازرؤسا  ای  عده  ندارند. 
اداره ها که باما آمده بودند  گردوهای 
تازه پوست می کندند ودستشان را  
به سنگ وصخره میمالیدند  تا سیاه 
و زمخت شود. پس از چندروز که 

یک  روزی  ماندبم،  درنرگستان  
آمدند  براسب  سوار  روسی  گروه 
وبه تفتیش  پرداختند. ترکی حرف 
واسلحه  تفنگ  دنبال   زدند،  می 
به  که  این  وبدون  گشتند  می 
ازاین  رفتندو  آزاربرسانند   کسی 
بابت  ما خیلی تعجب کردیم. یکی 
دوروز بعدهم  یک نفرازبندرپهلوی  
داده  پیغام  ها  روس  آمدوگفت: 
اند  که رئیس  اداره ها وکارمندان 
باید سِر کاِر خودبرگردند ومشغول 
کارشوند؛ وماهمگی سوارکرجی ها 
رسیدیم  وقتی  وبرگشتیم.  شدیم 
نیروهای  شهردراشغال   دیدیم 

روسی  است.
بهروزی: والبد شهروضعیت معمولی 
وکار  وکسب  ها  ومغازه  نداشت 

تعطیل بود.
ازفردای  شد  معلوم   نه،  فرازمند: 

بمباران تمام مغازه ها باز بودند.
که  اند   ونوشته  گفته  ولی  بهروزی: 
قحطی  ماندند.  آذوقه  بدون  مردم 

شدو...
فرازمند: بله، بعدها، کم کم ، نه تنها 
نان  ایران  درتمام  دربندرپهلوی، 
چیز  همه  آن  توی  که  آمد  سیلو 
بود  غیرازگندم وما ناچار آن را می 

خوردیم.

یادمانده های دیگر

مسیر دنبالة  به  برگردیم  بهروزی: 
زندگی شما. غیرازآن دوکودک آواره، 
دیگری  های  وشخصیت  ها  چهره 
ازبندرپهلوی درذهن شما مانده است؟
فرازمند: بله، چهره  ها وشخصیت های

 مختلف ازجمله دکتر مصری.
بهروزی: اهل مصر بود؟

فرازمند: بله،  اهل اسکندریه بوده ،
بعد آمده دربندرپهلوی  ساکن شده  
شبیه بلند  قد  بود   مردی  است. 
عبدالناصر کمی چاق. اجازه بدهید

     ازنام او بگذرم.
بهروزی: پزشک بود؟

برادرش  داشت.  مطب  بله،  فرازمند: 
همسروفرزندان  بود،  کرده  فوت 
بود  باخودآورده  راهم  برادرش 
باهم  خودش  وباهمسروفرزندان 

زندگی می کردند.
بهروزی: پزشک خانوادگی شمابود؟

فرازمند: بله
بهروزی: فارسی صحبت می کرد؟

فرازمند:  خیلی کم. آدم خوبی بود. 
برادراو  که  آمد  بعمل  کاشف  بعد 
دکتربوده، خودش دکتر نبوده. می 
دستش  یا  قدم  هم  خیلی  گفتند 
ننوشته   نسخه  هنوز  است.  خوب 

بیمار خوب می شود.
بهروزی: دکترقالبی؟!

قالبی.  گفت  شود  نمی  فرازمند: 
 ، داروسازبوده  دراصل  گویا  چون 

داروخانه داشته است.
بهروزی: بغل دست برادرش چیزهایی 

یادگرفته بوده.
مرده تصدیق   برادرش  بله،  فرازمند: 
پزشکی اورابرداشته وچون درمصر 
همه  اورا می شناخته اند آمده ایران 
ودربندرپهلوی مطبی دایر کرده  بود 
که بعدهم مطب اورابستند. ومدتها 
با دادگستری گرفتاری داشت ولی 
آنقدرهم  شرافت  بود،  آدم خوبی 
بیماریهای  که  داشت  ووجدان  

خطرناک را معالجه نمی کرد.
بهروزی: بعدازاین که مطب اورابستند

 چی شد؟ رفت؟
فرازمند: نه آنجابود ولی طبابت نمیکرد.

زمین مسطح است

غیرازاین ، قیافه آقای تورانی راخوب 
توی  مابود.  معلم عربی  بیادمیآورم. 
کوچة ما  یک اتاق اجاره کرده بود 
کرد.  می  زندگی  اش  وبچه  وبازن 
دنیا  ازتمام  بود  بسیارخوبی  مرد 
وشلوارداشت.  کت  یکدست  فقط 
گاهی  اما  بود  عربی   معلم  اگرچه 
بودندودرس هم  ها ساکت  بچه  که 
عقیده  گفت:  می  بود  شده  تمام 
قدیمی ها  رادست کم نگیرید.روزی 
مسطح  زمین  که  خواهدشد  ثابت 
این  که  اصرارداشت  وبسیار  است 
دارد کند.ادامه  ثابت  را  عقیده 

طرح از کیخسروبهروزی

ر هب ردون
سـف

گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت دوازدهم

*بندرپهلوی آن زمان مثل سانفرانسیسکوی امروز بود.
* » سلت « ها را» گیلک« هم می گویند.

* اگر اشتباه نکنم ، »سلت های اروپا«  ازگیالن رفته اند.
* جشنواره ، فارسی است ، عربها به آن مهرجان  می گویند

 که همان مهرگان است.
* زمان اشغال ایران نان سیلو آمد که درآن همه چیز بود غیر 

ازگندم

فرازمند وکیخسرو بهروزی
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های  ازرسانه  دربرخی  روزها  این 
فارسی زبان  اعضای حزب دموکرات  
آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکارا  
می  ونژادپرست   رزمجو،  دیکتاتور، 
خوانند. این افراد  بهتراز پیشکسوتان 
حزب دموکرات  : آقایان آدام شیف، 
جرالد ندلر، چاک شومرو خانم پلوسی 
درمحکوم کردن آقای ترامپ  تالش 
می کنندولی به هیچیک از خدمات 
نمی  اشاره  ترامپ   آقای  اصالحی 

کنند..
دیکتاتوری  ادعای  با  دررابطه 
باید  ترامپ  آقای  ونژادپرستی 
دیوار  ساختن   آیا  پرسید  آنها  از 
ازمهاجرت  جلوگیری   برای  مرزی  
ورود  کردن  وممنوع  کنترل  بدون 
که  بعضی کشورهای مسلمان  اتباع 
صادرکننده ترور هستند دیکتاتوری 
امنیت  حفظ  یا  است   ونژادپرستی 
آگاهند   آمریکاست؟همگان  مردم 
غیرقانونی  مهاجرین  از  بسیاری  که 
تجاوز  دزدی،  آدم  جنایت،  مرتکب 
جنسی وانواع دیگر جرائم  شده ومی 
شوند. به جامعه ایرانی مقیم آمریکا 
پراز  خوشبختانه   که  نکنید  نگاه 

انسان های فرهیخته و کارآمد است.
آقای  تالش  که  انکاراست  غیرقابل 
این  ازورود   جلوگیری  برای  ترامپ 
امنیت  حفظ  قانون،  اجرای  افراد  
دربین  است.  مردم  جان  ومحافظت 
آمریکا  مقیم  ایرانی  جامعه  همین 
توانستیم  آسانی  به  ازما  کدامیک 
دریافت  آمریکایی  پاسپورت 
مکزیکی  مهاجرین  چراباید   کنیم؟ 
والسالوادری بدون هیچ قیدوشرطی 
واردآمریکاشوند و به تجویز حامیان 
دموکرات خود  از تحصیل رایگان و 

بیمه رایگان هم برخوردارشوند؟
مطالبی  هرگز  تنها  نه  ترامپ  آقای 
مختلف   نژادهای  یا  مذاهب  علیه 
اظهار نکرده است، بلکه بارها جانب 
و  ها  اقلیت  ازنژادها،  را  خود  داری 
است.  داشته  اعالم   مذاهب  آزادی 
بعالوه  بسیاری از  مقامات ومشاورین  
خانمها  ها،  اقلیت  را  ترامپ   آقای 

ونژادهای مختلف تشکیل می دهند.

حکومت  علیه  ها  تحریم  درمورد 
آنها  وزیرفشارگذاردن   آخوندها  
رئیس  است؟  بوده  کارنادرستی  
کردن  دگرگون  با  آمریکا   جمهوری 
اعالم  بدون  مالیان   رژیم   اقتصاد 
جنگ به سقوط  آنها کمک می کند. 
و  رزمجو  فردرا  باید چنین  آن وقت 

جنگ طلب قلمدادکرد؟ 
وزدن  جمهور  رؤسای  کردن  متهم 
انگ های مختلف به آنها کار آسانی 
اوباما رئیس  برای مثال  آقای  است. 
جمهورسابق  باپرداخت ۱50 میلیارد 
نه  فاسد  رژیم  این  به  نقد  دالر  
به  بلکه  پرکرد  را  تنها جیب مالیان 
ادامه حکومت  آنها و تأمین مخارج 
کردکه  کمک  تروریست  گروههای 
باید  آیا   . نیست  تردید  هیچ  جای 
اکنون اورا حامی تروریست بنامیم؟ 
اگر آقای ترامپ چنین کاری کرده بود 
مطمئن باشید که چنین برچسبی به 

او میزدند.
به ادعای مخالفین  آیا آقای ترامپ  
تهاجمی  ازسیاست  دموکراتش  
جانب داری  می کند؟ آقای  ترامپ  
طرفدار جنگ نیست. پس از به آتش 
کشیدن پاالیشگاه عربستان سعودی، 
ساقط کردن  پهباد آمریکایی، حمله 
به کشتی های نفتی ، حمالت  مکرر 
آمریکا   نظامی  مواضع  به  موشکی  
درعراق  وتهدیدهای  مداوم توسط  
برای  ترامپ   آقای   ، آخوندی  رژیم 
خانمان  جنگ   یک  از   جلوگیری 
داری  خویشتن  سیاست  برانداز 
اتخاذ کرد وتنها به حمالت  محدود 
اکتفا کرد. محافظه کاری  وی بقدری  
رژیم مالها را گستاخ نمود که بارها  
آمریکا واسرائیل را  تهدید به جنگ 
کردند. عقد قرارداد  باطالبان وخارج 
آمریکایی  سربازان  تدریجی   کردن 
از  پیروی  نشانه   نیز  افغانستان   از 
سیاست مسالمت آمیز  آقای ترامپ 

است.
ریاست  ودوماه   سال  سه  طی 
جمهوری آقای ترامپ ، دموکرات های 
کنگره  بجای کمک  به حل مشکالت  
به  اختصاص  را  خود  وقت  مملکتی 

رسیدگی وتحقیقات  بیهوده  درباره 
او  کرده ومیلیون ها دالر  پول مالیات 
دهندگان  آمریکایی را  صرف تحقیقات 
اند.  کرده  ترامپ  علیه  نتیجه  بی 
مردم  بسود  هایی  الیحه  درحالیکه 
نمایندگان   بررسی  درانتظار  هنوز 

معلق مانده است.
دموکرات ها  از همان دقایق نخستین  

انتخاب آقای ترامپ  اعالم کردند:
» تاپایان ریاست جمهوری ، باترامپ  
به  البته   که  کرد«.  خواهیم  مقابله 
نماند   ناگفته  قول خود عمل کردند. 
اینگونه  مخالفت ها وکارشکنی  که 
ها علیه رئیس جمهور وقت درتاریخ  
ایاالت متحده  آمریکا بی  سابقه است.
باوجود اینکه مجلس سنا  با اکثریت 
آراء به دلیل فقدان  دالیل کافی  آقای 
ترامپ را ازاتهامات وارده  تبرئه کرد  
دموکرات ها هنوز  هم به بهانه جویی 
می  ادامه  وی  به  اتهام   وواردکردن 
دهند.درحالیکه مجلس سنا درعهد 
کلینتون اورا از اتهاماتی که ثابت شده 
بود مبرا کرد و هرگز کسی درباره آن 

حرفی نزد.
آخرین اتهامات پس ازشیوع بیماری 
واردشد  ترامپ  به  درآمریکا   کرونا 
ترامپ   پرزیدنت  که  ومدعی شدند  
اقدامات الزم رابرای کنترل  بیماری 
خودرا   وطرفداران  نیاورده  بعمل 
درمعرض خطر بیماری قرارداده است.
ووی مسئول مرگ مبتالیان است. و 
چینی خواندن ویروس کرونارا توسط 
او  نژادپرستی  دلیل  جمهور  رئیس 

دانستند.
آقای  از  ایرانی   ازنویسندگان  یکی 

یکی  درشویتس،  آلن  پروفسور 
در  ترامپ  آقای  مدافع  ازوکالی 
انتقادکرده  او   استیضاح  ماجرای 
سخافت  نمونه  را  وی  واستدالالت 
زیرپاگذاشتن  به  ومتهم  خوانده 
منطق، پشت پازدن به مبانی حقوقی 
وبنیانگذار یک دیکتاتوری ذکر کرده 
بود! آقای درشویتس استاد دانشگاه 
برجسته  شخص  یک  هاروارد  

وشناخته شده قضایی است.
حاصل کالم

خدمات بی شمار آقای ترامپ برکسی 
درآمد  افزایش  نیست:  پوشیده 
شدن  کم  مشاغل،  افزایش  سرانه، 
تعداد بیکاران، کاهش مالیاتها، تالش 
کشور،  وامنیت  قانون  برقراری  به 
غیرقانونی،  مهاجرت  از  جلوگیری 
فرمان قتل تروریست های طرازاول ، 
تقویت ارتش، چک وچانه بادولتهای 
آمریکا،  منافع  حفظ  برای  خارجی  
سازمان   عضو  کشورهای  توافق 
آتالنتیک شمالی) ناتو(  برای پرداخت 
های  هزینه  با  دررابطه  سهمیه خود 
باایران  قرارداد  کردن   باطل  ناتو  
وبرقرار کردن تحریمها وخارج کردن 
که  ازافغانستان  آمریکایی  نیروهای 

آغازشده است.
مفسر  گورکا  استفان  دکتر  گفته  به 
او  انتخاب  معروف تنها گناه ترامپ  
به ریاست جمهوری است. به باورمن  
گناه دیگراو صراحت کالم وحقیقت 
که  است  پوشی  پرده  بدون  گویی  
برای او دشمنان زیادی بوجود آورده 

است.
تا باورشما خواننده گرامی چه باشد!

دکترهمایون آرام

آیا پرزیدنت ترامپ نژادپرست است؟

* اجرای قانون وجلوگیری از مهاجرت غیرقانونی رانمی توان دیکتاتوری ونژادپرستی بشمارآورد

شعری از  دکتر کاظم ودیعی

هـمه واگیر ـهم اند

ماندانا: 
همه درگیر و واگیر هم اند 

راهی به تو و نامه نگاری هایم نیست 
ُشکر؛ تصویر تو را 

حک شده، در سر دارم 
و فرحبخش صدایت را نیز

 
***

ماندانا:
همه زندانی هم،

      پشت به هم، دور ز هم 
      بسته به هم َدر 

      اما: 
      همبَند هم اند.

***

ماندانا: 
مرگ؛ پیش از آنیکه زند 

       بر دِر ما 
مهمان است به ما 

 
***

ماندانا: 
به فضولی

از مرشد روشن بینی 
           پرسیدم:
بعد آسودگی از

           این بحران
به چه ماند انسان؟

گفت: 
به همان خواهد ماند که بود.

.... حیرتم ُکشت ...
اما: 

عمق سخن را خواندم.
دیدم: 

آنکه می خواند شب و روز 
خدا را:

      که دگرگونم کن
»حّول حال«  

آب در هاون خود 
                می کوبید.

***

ماندانا: 
زینت لب به 

شقایق شدنش نیست دگر 
پوزبندی کافیست 

تا بمیرد لبخند. 
فلج ایم .

دستمان بی دستی است 
... با بهاری که در آنیم هنوز. 

باغ، در به ما بسته
شهر، خالی از مردم و 

مردم گم و گورند و خمود.
با گذرنامه سفر می کنم 

از خانه به نانوایی ها
 

***

ماندانا: 
مثل هر بار مرشد،  از تو می پرسید 

به سالم است ترا 
می گفت: در عبوری از باغ،

از تو رانده است سخن 
با گل یاس 

یاس پُر پَر،  ژاله آورده به رخسار 
ز شوق 

و به او می گوید: بذری از من برگیر و 
بکار در گلستان وصال 

تا بمانم جاوید 

 ***

ماندانا: 
مرشد مجذوب تو نیست؟ 
آبروی همه گلهای جهان 

***
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ابراهیم صهبا

اردیبهشت است ...
است  اردیبهشت  خوش  ماه  کنون 

که شیرازازطراوت چون بهشت است
پرور الله  و     نشان  گل  بهارش 

نگیـــز و    معطـــر هـــوای آن دل ا
طربناک و   دالویز  خاکش  بود 

مزارحافظ وسعدی ست این خاک
راست فتخا ا ا  ر پارسی  نها  کزآ

شاهکاراست نها  آ ر  شعا ا همه 
را رم    ا گلستان   کن  ری  گذا

را هرقدم  ببینی  گل  غرق  که 
شیرازباشد چنان  شهری  هر  نه 

باشد ز   نا زسرو  پر  باغش  که 
دلگشایش باغ  مفتون  شــوی 

باصفایش کاخ  گرکــه  ببینی 
رت گذا فتد  ا ر ا کوهی  با  با به 

نثارت عرفان  ی  کندصدچشمه 
زینند نا و ظـــریف  نکویانش 

آفرینند عشق  آن  چشمان  سیه 
نیکو حافظ شیرین زبان گفت چه 

توگویی آن سخن این زمان گفت
مثالش بی  زووضع  »خوشاشیرا

لش« زوا ز  ا ر  نگهدا  ، ندا و خدا

مهدی اخوان ثالث

جشن بهاران
بوستانها به   بشکوه درآمد   اردوی بهاران  چو کاروان ها 
ها بگلستان  عزیزان  همراه   هنگام بهاران  خوشا گذشتن 
ها بسایبان  وخرم  آسوده   درسایة عشق  وصفا  نشستن 

پروردن دلهاو روح و جانها  وزبادة  رنگین  بجام   کردن 
خوش زیستن اندر بسی زمانها  وزعمرو جوانی ثمر    گرفتن 
ازجشن بهاران بود نشان ها  گر چشم گشایی، بهرکناری 
گسترده شداز سبزه پرنیان ها  بخرام بصحرا که دررهت باز 
برشهر بشادی، بس ارمغان ها  آن ابر پس از نیم شب فروریخت 
زوماند بسی قطره ها نشان  ها  باران سحرگه  گرفت  پایان 
چون انجم تابان برآسمان ها  کزپرتو  رنگین صبح    رخشید 
وانگه که بیفتد زناودان ها...  آنگه که چکد ازدرخت وبرگش 

یداهلل رؤیایی)رؤیا(

رتاهن اهی بـهاری
پاشید الله   بصحرا  رآمد  بها
زکوه ودشت صدها چشمه جوشید
گیریم پرواز  بیا   ! کبوترجان 

به سوی چشمه ی جوشان خورشید
***                   

چمن از سبزه چون دریاست، دریا
رؤیا رؤیاست،  سربسر  بیابان  
صدای کبک پیچیده دراین کوه
که: اینک  زندگی زیاست ، زیبا

***                
زمین خندیدو صحراشد گل افروز
فروز ا بهارعشق  رآمد،  بها

نوروز های  باران  سرودگرم  گرفته  دربر  همه  را  بیابان 
***

نه زترا ا ر سرشا باغ  فضای  جوانه  جنبد  می  شاخه  بروی 
نه آشیا رد  گذا می  پرستو  باردیگر  هشتی  طاق  بروی 

***
بسته هرشاخه  برسر  شکوفه  درختان سبزو یخبندان  شکسته 
کبوترهای چاهی  دسته دسته روان گشتند سوی چشمه ساران 

***

حافظ شیرازی

بهارراردیاب
دمید آمدبهاروسبزه  که  رسیدمژده 

وظیفه گربرسد مصرفش گل است و نبید
صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟

فغان فتاد  به بلبل نقاب گل  که کشید؟
دریابد ذوق  چه  بهشتی  های  زمیوه 

هرآنکه سیب  زنخدان شاهدی نگزید
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب

نکشید زحمتی  آنکه  نرسید  براحتی 
زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز

که ِگرد عارض بستان  خط بنفشه دمید
چنان کرشمة ساقی  دلم زدست ببرد

که باکس دگرم  نیست برگ گفت وشنید
من این ُمرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت

که پیرباده فروشش به جرعه ای نخرید
بهار می گذرد دادگسترا دریاب!

که رفت موسم و »حافظ« هنوز می نچشید

سعدی شیرازی

تماشای بـهار
بامدادان که تفاوت نکند لیل ونهار 

خوش بود دامن صحراوتماشای بهار 
بلبالن وقت گل آمد که بنالندازشوق

نه کم ازبلبل مستی تو، بنال ای هشیار
آدمی زاده اگردرطرب آید چه تعجب

سرو  درباغ برقص آمده وبیدوچنار
مژدگانی که گل از غنچه برون می آید

صدهزار آغچه ریزند عروسان بهار
بادگیسوی عروسان چمن شانه کند

بوی نسرین وقرنفل ببرد دراقطار
ژاله بر الله فرود آمده هنگام سحر

راست چون عارض گلگون عرق کردة یار

حکیم ابوالقاسم فردوسی

وصف بهار
به خاک سیه بر، فلک الله کشت بهارآمدوشدجهان چون بهشت 
به جوی آبها چون می وشیرگشت پُرزنخجیر گشت  ها  بوم  همه 
بسان گل نارون می به ُخــم همه  جویباران پُر از مشک  ُدم 
که می بوی  مشک آید ازجویبار می خوشگوار  کنون خوردباید 
خنک آنک دل شاد داردبه نوش هوا پر خروش وزمین  پرزجوش 
همه کوه  پرالله وسنبل است همه بوستان زیربرگ گل است 
همی ببــالد  او  زنالة  ا گل  هــمی  بنالد  بلبل   پالیز  به 

علی اصغر سازگار

نوبهاران
جهــان گردید یکسر گلعذاران نو بهاران   زمستان رفت وآمد 
ازدست رابرده  هرکسی  عنان  به هرشاخی شکوفا غنچه بنشست  
هزاردستان کند غوغا به بستان بهرشاخه غزلخوان مرغ خوشخوان  
بلب ها گشته ظاهر لطف لبخند لطافت درهوا  بی مثل وماننـد  
زلب ریزد گهــر هــرگلعذاری زمین وآسمان  دررقص و  شادی  

ازیاد ودنیارفته  گویند  گلی  ببینی عاشق ومعشوق سرشاد  
باز پری  بام   برســر  نشیند  پرواز   به  دائم  دلش  رودمرغ 

جالل مهدیانی تویسرکانی

جلوه بهار
وزدزکوهسارها فروردین،   نسیم صبح 

رسدزشاخسارها بلبالن،  صوِت  بگوش 
بهار، گرفته رنگ دیگری چهان زجلوة 

خوش ار نصیب ما شود، دوصدازاین بهارها
زجنب وجوش مردمان گرفته  شهر جاِن نو

زجنب وجوش مردم است اساس جمله کارها
یکدگر نشسته گرد  بهر طرف جماعتی 

وچنارها قاقی  ا ی  وسایه  چتر  بزیر 
به خیل دختران نگر،  گره زنند سبزه را

که تا مرادشان  دهد  خدای سبزه زارها
زتاروپود هرکسی سرودفروردین  شنو

هزارها و  قناری  سردهدبهمرِه   که 

کاظم حمیدی شیرازی

بهاراست
می نوش که  دشت الله زاراست برخیــزکه موسم بهاراست  
بنگر کـــه بباغ صد  هزاراست برالله وگل دمی نظـــر کن  
تا بادة ناب  غمگســــار است با الله ُرخان هــمی در آمیز  
روزی خوش وعاری از غباراست اسباب طرب  بسی مهیاست  
زآن باده که ناب  وکم عیاراست ساقی بده جام می پیـــاپی  

بابا طاهر

بهاراودم
جوانی هم بهاری بودوبگذشت بهاراودم بصحرا و ردو دشت  

گلگشت ب
دمی هک مهوشون  آین  رسـقبر جوانون  الهل روید 
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دست  ازاین  یکی  پیش  چندسال 
دریکی  بنام»اغنامی«  جویان  بهانه 
زبان  فارسی  رادیویی  های  ازبرنامه 
در لوس آنجلس ُمّدعی شد که ترک 
ها از هفت هزار سال پیش از دامنه 
آذربایجان  به  آلتایی  های  کوه  های 
کرده  اختیار  سکونت  و  کرده  کوچ 
بودند! که متأسفانه ُمجری برنامه به 
در  میهنش  ازتاریخ  آگاهی  خاطرنا 
رّد ژاژ خواهی او پاسخی جز سکو ت 
نداشت، این جدایی خواه با سفسطه 
سعی داشت با هزارمن سریش؛ مردم 
با  ترک  قوم  و  تبار  از  را  ذربایجان  آ 
ریشه ی هفت هزارساله در آذربایجان 

نشان دهد،
یکی از شنوندگان که موفق شده بود 
با ُمجری برنامه تلفنی تماس بگیرد، از 
ُمّدعی پرسید: آیا کتابی به زبان ترکی 
که نه در هفت هزارسال مورد ادعای 
پیش  سال  یکهزار  در  بلکه  شما، 

نوشته شده باشد را می توانید
درپاسخ  اغنامی،  آقای  دهید؟  ارائه 
گفت: آیا شما می توانید یک کتاب از 

دورة ساسانی به من ارائه دهید ؟
نامبرده با ا ین گفته که بیانگر ناآگاهی 
بود، می  او  و آمو زش طو طی واری 
خواست این نکته رابرساند که چون 
دردست  ساسانیان  زمان  از  کتابی 
نیست، نمی توان منکر وجود سلسله 
ای به نام ساسانیان بود، ازاین رو، حال 
زمانهای  از  ترکی  زبان  به  کتابی  که 
پیش در دسترس نیست، نمی توان 
منکر سکونت ترک ها در آذربایجان 
از هفت هزار سا ل پیش تا کنون بود!

نگارنده مدتی پشت خط انتظار کشید 
تا پاسخ آقای اغنامی را که با جعل و 
واغوای  فریب  در  سعی  سفسطه 
دیگران ویا خود فریبی داشت بدهد 
که توفیقی نیافت، آثار بجا مانده از 
زمان ساسانیان آن قدر زیاداست که 
اشاره به همه ی آنها در این نوشتار 
می  آنها  جملة  از  که  گنجد،  نمی 
توان به طاق کسری در کشور عراق،

طاق بستان در کرمانشاه،معبد آناهیتا 
در کازرون،اتشکده اتشکوه یاشاپور 
فلک  قاجارها  درزمان  که  خواست 
آباد،  خرم  در  شد  نامیده  االفالک 
اتشکده ی آذرگشسب درآذربایجان، 
ا تشکده آذربرزین یاآتوربرزین مهریا 
تخت سلیمان درآذربایجان)۱50 کیلو 
آتشکده  ارومّیه(،  ی  دریاچه  متری 
ی  آتشکده  درخوزستان،   ، خیرآباد 
نیاسر درکاشان،قلعه دختر در فیروز 
ساسانی  مؤبد  کرتیر،  کتیبة  آباد، 
در نقش رستم و نقش رجب، کتیبه 
پایکولی،  در  ساسانی  شاه  نرسی، 
اتشگاه  ساسانی،  زمان  های  سکه 
شیروان،  درایالت  دربند  باکو،  در 
آباد  فیروز  در  بابکان  اردشیر  کاخ 
بجامانده  آثار  از  دیگر  بسیاری  و 
ناآگاهی  حکایتگر  که  ساسانیان  از 
و  اغنامی  آقای  هدفمند  گفتار  ویا 
از  اگر  حتا  ست،  او  چون  دیگرانی 
ترک  قوم  این  آثاربگذریم،  اینهمه 
ی  همه  با  که  بودند  قومی  چگونه 

گویش ترکی؛ هرآنچه نام پارسی بود
برسرزمین و شهرها و آبادی ها و کوه 
ها و رودخانه ها درآذربایجان نهادند 
شناسی،  باستان  کاوشهای  در  و 
یک کاسه یا کوزه یا سالح سنگی و 
مفرغی و یا سنگ نوشته ای از آنان 
حتا  ویا  آذربایجان  خاک  درسراسر 

همجوار  درسایربالد  آنان  از  آثاری 
همانگونه که از مادها وهخامنشی ها 
و اشکانیان وایالمی ها و دیگر سلسله 
های پادشاهی بر جا مانده است، دیده 
نشده است!؟ گویی همه تاریخنگاران 
یونانی واز دیگر سرزمینها وهمچنین 
ایرانی در این مدت هفتهزارسال در 

خواب بوده اند!
پس از استیالی ترکان بر آذربایجان 
و سرزمینهای پیرامون آن بود که به 
گفته ی احمد کسروی نام های پاره ای
در  ترکان  گردید،  ترکی  ها؛  آبادی   
دیه هایی که نشیمن گرفتند،  اگر نام 
یک آبادی معنای روشن داشت، آن را 
ترجمه نموده نام ترکی برآن نهادند«.

لو، معاون سید جعفر  دکترجهانشاه 
پیشه و ری، و رییس دانشگاه تبریز، 
درزمان حکومت زو د گذ ر دموکرات 
ما   « نام  زیر  کتابش  در  آذربایگان، 
وبیگانگان «که به نکته هایی بسیار 
از  خوردن  ازسر  پس  آموز  عبرت 
در  که  را  آنچه  و  پیشینش  باورهای 
نوشته  است،  بوده  شاهد  شوروی 
گویند  می  اینکه  گوید:»  می  است 
به ترک زبانان آذری ستم  فارس ها 
می  ناچار  آنهارا  و  کنند  می  و  کرده 
کنند به فارسی بگویند و بنویسند، 
افسانه  نا بخردانه ای بیش نیست،این 
فرمانروایی یکساله  افسانه دردوران 

و  آذربایجان ساخته  دموکرات  فرقة 
پرداخته ی ما فرمانروایان بود که من 
خود یکی از افسانه پردازان آن بو دم، 
این افسانه ی دروغین اکنون بدست 
گروه کوچکی نا آگاه و پاره ای آلت 
دست بیگانگان افتاده است و بدون 
بدانندچه آینده ی شومی در  اینکه 
به  را  آن  نابخردانه  انتظارآنهاست، 
کنند،  می  تبلیغ  و  آورند  می  زبان 
وضع نابسامان کنونی و آینده تاریک 
مر دم سر زمین هایی چون افغانستان 
زمانهای  در  که  آران  و  فرارودان  و 
از  با دسیسه های بیگانگان  گذشته 
ما جدا شده اند، باید مایه ی عبرت 

ناآگاهان کنونی گردد«.
همو درجای دیگر کتابش  همچنین 
زبانها  با  که  نویسد:»کسانی  می 
درکشورهای  ترکان  گویشهای  و 
ویژه  به  و  هستند  آشنا  گوناگون 
گویشهای ترکی را می شناسند می 
دانند که درباختر کشورما زیر تأثیر 
آمده  پدید  فرمانفرما  ترکان  زبان 
است، زبان ترکی ناب نیست،چنانکه 
واژه  چهارم  سه  از  بیش  تنها  نه 
آذربایجان  و  زنگان  ترکی  زبان  های 
اوستایی و پهلوی و دری است، بلکه 
زبان  این  در  نیز  ها  فعل  از  بسیاری 
ریشه ی اوستایی و پهلوی دارند که 
با دستورزبان ترکی صرف می شوند، 

بطوری که یک زنگانی یا تبریزی ویا
ی  یافته  دگرگون  بازبان  ای،  مراغه 
کنونی خود با یک ترک ازبک و تاتار 
وقرقیز و کازاخ و... نمی تواند گفتگو 
کند و آنان زبان یکد یگررا در نمی 

یابند.«
 عالمة قزوینی، در بخش پایانی کتا ب

» آذری یا زبان باستان آذربایگان «
نوشته ی احمد کسروی،  می نویسد:

که  آذربایجان  زبان  بودن  »فارسی 
در عهد خود الی قرن هفتم هجری 
از بدیهّیات بوده است همان طور که 
فارسی بودن زبان اهالی فارس امروزه 
برای ما از بدیهّیات است و کسی به 

     پژوهشی از:ک- هومان 

آموزش زبان های قومی
قسمت پایانی

فکراثبا ت آن برای معاصرین یا برای 
آیندگان نمی افتد...دراین اواخربعضی 
همسایگان جاهل یا متجاهل ما برای 
پیشرفت پاره ای اغراض خود، از جهل 
عمومی معاصرین استفاده نموده بدون 
خجالت، بدون مزاح، ادعامی کنند که 
زبان اهالی آ ذربایجان از اقدم ازمنة 
ده  بو  ترکی  امروزهمواره  تا  تاریخی 
بعضی  گذشته  اشخاص  ازاین  است. 
مؤلفین  مانند  نیز  ایرانیان  د  خو  از 
یکی  همچنین  و  دانشوران  ی  نامه 
انگلیسی)لسترنج(  مستشرقین  از 
بواسطة قّلت اُنس به اوضاع تاریخی 
آن اعصار و نیز بالشک بواسطة فریب 
ترکان  ُعرف  در  ظاهرکه  از  خوردن 
و  آذربایجان  تر کی  لهجة  بر  امروزه 
قفقاز اطالق می شود،  توّهُم کر ده 
کتب  در  مذکور  آذری  زبان  که  اند 
مؤلفین عرب؛ شعبه ای از زبان ترکی 
بوده است، غافل ازآنکه درآن ازمنه 
هنوز پای مهاجرت خو دترک ها به 
یا  و  است  بوده  نشده  باز  آذربایجان 
چگونه  پس  بود،  نشده  باز  درست 
زبان آنها قبل ازخو دشان ممکن بود 
در آن سرزمین شیوع پیدا کند؟ به 
ادعا  امروز  کسی  اینکه  مثل  عینه 
کند که زبان اهالی مصر قبل از فتح 
زبان  یا  است،  بوده  عربی  اسالمی 
غلبة  از  قبل  صغیر  آسیای  اهالی 
سلجوقّیه ی روم ترکی بوده است و 
دلیلش فقط این باشد که زبان مردم 
وترکی  عربی  فعال  مملکت  دو  آن 
است... امروزه مسألة زبان آذربایجان 
و  رسانیده  بهم  سیاسی  اهمیتی 
تدلیس  و  غش  ازهیچگونه  حریف 
تاریخی و قلب ماهّیات برای پیشرفت 
ندارد، باکی  خود  باطلة  اغراض 
آذربایجان  اصلی  زبان  اینکه  اثبات 
تا حدود هفتم و هشتم هجری زبان 
فارسی بوده است وهنوز نمونه ها یی 
از آن در بعضی دهات آذربایجان باقی 
است، شعبه ای از شعب ز بان.فارسی 
پیشینه  چنین  این  است«.با  بوده 
دوست میهن  هرایرانی  که  هاست 

سرزمین  یکپارچگی  به  ودلبسته 
پیشنهادی  و  هرطرح  رااز  باستانی 
که بو ورنگی ازدوری و جدایی داشته 
درشرایط  سازد،  می  نگران  باشد، 
این  به  پرداختن  مهمتراز  کنونی 
دموکراسی  رژیم  برقراری  مسایل، 
درکشور عزیز مااست نه پرداختن به 
مسایل حاشیه ای وبگونه ی گرو گرو 
کشی یا شرط وشروطی برای همگامی 
با دیگرکسان و گروه ها، بحث وجَدل 
ویا  قومی  زبان  آموزش  ی  درباره 
محلی تا زمانی که شرایط در میهن 
هست،  باشدکه  منوال  همین  به  ما 

بیهوده است، 
این چنین طرحی در شرایط کنونی 
ایران نه تنها مشکلی را حل نخواهد 
ایرانیان  همبستگی  به  بلکه  کرد، 
دموکراتیک  رژیمی  برقراری  برای 
لطمه فراوان خواهد زد، اگر به راستی 
صحبت از میهن دوستی و تعالی ایران 
درمیان باشد و ریگی در کفش نباشد، 
در چنین بُرهه نیازی به پرداختن به 
اینگونه طرح هانیست ، نخست باید 
چاه را کند تا بتوان منار را دز د ید، 
بررسی و اخذ تصمیم در باره ی چنین

فضای  برقراری  با  ُمالزم  طرحی 
تا  است  کشور  در  دموکراتیک 
والیت  شناسان  وجامعه  کارشناسان 
به ویژگی ها و مشکالت  آگاه  ها ی 
و  آزاد  فضایی  در  اقوام  غیر  و  اقوام 

دموکراتیک به حّل مشکالت جامعه
ازجمله آموزش به زبان قومی ومحلی 
این  روشایسته  ازاین  پردازند،  به 
است که درشرایط حّساس وبُحرانی 
کنونی که دست ما کوتاه و خرما بر 
نخیل است، برای حل مشکال ت اقوام 
ازنسخه نویسی درباره ی موضوعات 
ودربرقراری  صرفنظرکنیم  حواشی 
دموکراسی بکوشیم، چرا که» چونکه 
ماست«.الزمة  پیش  نودهم  آید  سد 
اینگونه مسایل در درجة نخست بیر 
ون رفت از بُحرانی است که درمیهن 
ما ،سالهاست به وجود آمده و زمان 

پایانی آن نا معلوم است.           پایان

آتشکده نیاسر

خرابه های معبدآناهیتادرکازرون

آ قا ی  ر ا د و ا ن * 
شمایید آقای رادوان؟ من نمیدانم شما چه اصراری به اعتراف کردن دارید، در

حقیقت بیشتر اعترافات شما نقض قوانین مدنی و اجتماعی است، عبور از چراغ 
قرمزیا انداختن زباله در جاده خارج از شهر اعتراف نمیخواهد. بهتر است با طرح 

این جرایم کوچک، وقت کلیسا، من و مهمتر از همه وقت خدا را نگیرید.
گفتم پدر روحانی، این بار موضوع مهمی است، من با یک زن جوان بیرون رفتم،

پدر روحانی از اینکه این دفعه مسئله ای مهم مطرح شده خوشحال شد. پرسید 
خب، دیگر چه کردید؟ گفتم ما به یک رستوران رفتیم.

 -خب . 
ناهار خوردیم . 

- خب
 -بعد هردو به خانه برگشتیم. 

- آقای رادوان کجای این موضوع آنقدر اهمیت دارد که ما وقت خداوند را بگیریم، 
اینجا  از  باریتعالی پشیزی ارزش ندارد. بیرون  فهرست بلند گناهان شما، نزد 
هزاران نفر منتظرند بیایند و اعترافهای مهم بکنند، انسانهای مومن ومعتقد. آنوقت 

شما در مورد مسائل پیش پا افتاده وقت مرا می گیرید.
گفتم پدر فقط یک فرصت، یک فرصت دیگر به من بدهید. او بزرگوارانه قبول

کرد و گفت، فقط یک فرصت. گفتم می خواهم نام فامیلم را به شما بگویم. - 
مگرشما آقای رادوان نیستید؟

 چرا ولی رادوان نام کوچک من است، فامیل من کاراجیچ است. رادوان کاراجیچ 
معروف به جالد سربرنیتسا.

بشنوم،  را  کشیش  قلب  صدای  توانستم  می  شد،  حکمفرما  سنگین  سکوتی 
فهمیدم توان حرف زدن ندارد. من اعتراف کردم و سبکبال از کلیسا بیرون آمدم، 
حاال تمام باری که در این مدت بدوش می کشیدم روی دوش پدر روحانی است. 
نمیدانم تاکی می تواند تحمل کند احتمالن روزی توانش را از دست میدهد و نزد 
دیگری اعتراف می کند. آنروز مرا بازداشت می کنند، ولی به هر حال این قسمتی 

از سختی شغل اوست.
نقل ازکتاب » این گلستان سعدی نیست« 

* دردوشماره پیش خبر انتشارتازه ترین کتاب عباس یزدی بنام محلة انگلیسی 
های لندن را چاپ کردیم.یکی از خوانندگان ما مطلب باالوچندداستان دیگر از 
کتاب » این گلستان سعدی نیست« نوشته عباس یزدی را برای ما ارسال کرده 

است که از مهر ایشان سپاسگزاریم.
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همسر ترسای کسری انوشیروان

داشت زنی  انوشیروان   کسری 
 خردمند و هوشیار و با رای و شرم و

بر دین ترسا
چنان دان که چاره نباشد ز جفت

ز پوشیدن و خورد و جای نهفت
اگر پارسا باشی و رای زن

یکی گنج باشد پراگنده زن
بویژه که باشد باال بلند

فرو هشته تا پای مشکین کمند
خردمند و هوشیار و با رای و شرم

سخن گفتن چرب و آواز نرم
برین سان زنی داشت پر مایه شاه

به باالی سرو و بدیدار ماه
به دین مسیحا بد آن ماهروی

ز دیدار او شهر پر گفت و گوی
 از این زن پسری بدنیا آمد که نوشزاد
سن به  نوشزاد  چون  نهادندش.   نام 
زرتشتی باره دین  در  و   رشد رسید 
 که کیش پدر و مسیحایی که آیین
پرداخت. کنکاش  به  بود   مادرش 
 دین مادر را پسندید و آنرا برگزید.
گشت دلتنگ  سخت  پسر  از   پدر 
ساخت. تبعیدش  جندشاپور  به   و 
که رسید  دروغ  خبر  نوشزاد   به 
 انوشیروان در گذشته است. نوشزاد از
 مرگ پدر شادمان گشت و سواران و
گردنکشان را گرد کرد و با خواسته ای
سی  بود  بخشیده  وی  به  مادر   که 
نوشزاد ساخت.  آماده  سپاهی   هزار 
 به قیصر نامه نوشت که چون ما با هم
 هم آواز و هم کیشیم تو بر جندشاپور
که رسید  مداین  به  خبر   مهتری. 
 نوشزاد بر پدر شوریده است.  کسری
 نوشین روان سخت اندوهگین گشت
 و از پسر و کار او نززد موبد گله ها کرد
 و با او به مشاوره نشست. تصمیم به
 جنگ گرفته شد. میان سپهدار رام
. گرفت  در  جنگ  نوشزاد  با   برزین 
را نوشزاد  برزین  رام  از جنگ   پیش 
مسیحا دین  از  که  داد  اندرز  و   پند 

 دست بردارد و از پدر پوزش بخواهد
 تا روی آسایش ببیند. نوشزاد به رام
 برزین گفت که دل من سوی مادر و
 دین او گرایش  دارد. با دین و آیین
 پدر مرا کاری نیست. میان نوشزاد و
نوشزاد شد.  آغاز  جنگ  برزین   رام 
 سخت زخمی گشت. چون مرگ خود
 را نزدیک دید به اسقف وصیت کرد
و  که جز مادر کسی حق دیدن سر 
 روی مرا ندارد و او باید مرا به آیین

ترسا به خاک سپارد
کنون چون به خاک اندر آمد سرم

سواری برافکن سوی مادرم
بگویش که رفت از جهان نوشزاد

سرآمد بر او روز بیداد و داد
 رام برزین غریوان به بالین او آمد و از
 اسقف پرسید که نوشزاد در واپسین
گفت اسقف  است؟  گفته  چه   دم 
 نوشزاد گفته است که جز مادر نباید
 کسی به بالین او آید و مادر باید او را
 به رسم مسیحا به خاک سپارد. مردم
 خواستند نوشزاد را به آیین بهی به
 دخمه سپارند ولی همینکه مادر آگاه
 شد سرا پا برهنه از ایوان به خیابان
 شتافت و به بالین پسر آمد و دستور

داد که او را به خاک سپارند
ز پرده برآمد برهنه به راه

بر او انجمن گشته بازارگاه
سراپرده یی گردش اندر زدند

جهانی همه خاک بر سر زدند
به خاکش سپردند و شد نوشزاد

ز باد آمد و ناگهان شد به باد

دختر چاچ، مهتر کسری انوشیروان

خواب  در  شبی  انوشیروان  کسری 
درختی  شاه  تخت  پیش  از  که  دید 
خسروانی روئیده است و او از دیدن 
و  آمده  حال  و  وجد  به  درخت  آن 
مجلس بزم آراسته است، اما در آن 
، گرازی  محیط شادی آفرین و آرام 
و  است  آرمیده  تختی  بر  دندان  تیز 
مینوشد.  می  روان  نوشین  جام  از 
و  برخاست  خواب  از  چون  کسری 
آن  از  نشست،  شهریاری  تخت  بر 
خواب سخت غمگین و دل آزرده بود. 
خوابگزار را پیش خواند و تعبیر خواب 

تعبیر  از  خوابگزار  خواست.  او  از  را 
آن درماند. شاه  به هر طرف موبدی 
فرستاد تا خوابگزاری بیابد که بتواند 
خواب او را تعبیر کند. گذار موبد به 
مرو افتاد. نزد مردی کاردان آزادسرو 
نام که کودکان را آموزش میداد راه 
یافت و از او خواست که تعبیر خواب 
نتوانست  نیز  آزادسرو  بگوید.  را 
پاسخی درست بدهد. از میان کودکان 
ناگاه یکی برخاست و گفت این خواب 
آزادسرو  کرد.  خواهم  تعبیر  من  را 
گفت من نتوانسته ام ، تو چگونه از 
کودک  آمد؟  برخواهی  تعبیر  عهده 
که بزرگمهر نامیده میشد گفت من 
در حضور شاه خواب را تعبیر خواهم 
کرد. ناچار کودک را به پیشگاه شاه 
خود  خواب  ایران  شهریار  و  آوردند 
را با او درمیان نهاد. بزرگمهر گفت در 
شبستان شاه مرد جوانی که خود را 
زندگی  است،  آراسته  زنان  لباس  به 
بپرسید  گستاخ  مرد  آن  از  میکند، 
چگونه به شبستان شاهی راه یافته 
است. در شبستان را بستند و زنان 
همه به حضور شهریار رفتند. نوشین 
روان خشمگین شد و چون شیر ژیان 
درست  تعبیر  این  گفت:  زنان  فریاد 
جز  شبستان  در  چون  است  نبوده 
بزرگمهر  ندارد.  وجود  کسی  زنان 
گفت خوبرویان را همه فرمان ده که 
در  شوند.  حاضر  پیشگاه  در  برهنه 
میان آنان غالمی پیدا شد بسیار زیبا 
که تنش چون بید لرزان بود و دست 
از جان شسته. هفتاد کنیزک در آن 
دختر  آنها  از  یکی  که  بودند  ایوان 
مهتر شاه چاچ بود که در زیبایی مانند 
نداشت. غالم از همان زمان که دختر 
بود.  دلبسته  بدو  بود  پدر  خانه  در 
چون دختر به کاخ شهریار آمد او نیز 
با لباس زنانه همراه او روانه شد. شاه از 
کنیزک پرسید که این مرد کیست که 
چنین گستاخ در شبستان من زندگی 
میکند؟ زن گفت او برادر من است که 
از من به سال کوچکتر است و از مادر 
یکی و از پدر جدا هستیم و چون از 
نداشته  را  شاه  دیدن  یارای  شرم، 
است.  پوشیده  زنان  جامه  اینسان 
به  میگوید.  دروغ  او  دانست  کسری 
در  را  دو  هر  که  داد  فرمان  دژخیم 

دیگر  تا  بیاویزند  دار  به  شبستان 
روان  نوشین  نشینان  پرده  از  کسی 
بیاراید.  گناه  به  تن  که  نکند  جرأت 
بزرگمهر را انعام داد و نامش در دفتر 

دیوان شاهی ثبت گشت.

دختر خاقان چین

 انوشیروان می خواست باخاقان چین 
جنگ کند. خاقان چون تاب پایداری 
می اندیشد  چنین  نمی بیند  خود  در 
به  را  تن  یک  خود  دختران  از  که 
صلح  آنها  میان  تا  دهد  انوشیروان 
از  را  مملکت  بزرگان  خاقان،  افتد. 
تصمیم خود آگاه ساخت و نظر آنان 
را  بزرگان رای خاقان   . را طلب کرد 
پسندیدند. خاقان نامه ای به شهریار 
ایران نوشت وضمن ستایش و اظهار 
مودت  رشته  تحکیم  برای  بندگی 
شهریار  تا  کرد  پیشنهاد  دوستی  و 
ایران دختر او را که در زیبایی و کمال 
بیمانند است و بسیاری از شاهان و 
بزرگان از دل و جان خواهان همسری 
او هستند، به همسری برگزیند. نامه 
به شاه ایران رسید و شهریار ایران با 
بزرگان به مشاوره نشست. سرانجام با 

تقاضای خاقان موافقت شد. 

به  بخرد  و  سنجیده  مردی  کسری 
نام مهران ستاد را مأمور کرد تا برای 
انتخاب و پسند دختر خاقان به چین 
رود. انوشیروان به او سفارش کرد که 
دقت کند تا دختر مورد نظر از پدر و 
مادر هر دو با گوهر باشد. زیرا بر این 
نژاد  با  تن  گوهر  هرگاه  که  بود  باور 
همراه باشد کمال بوجود خواهد آمد.

پرستار زاده نیاید به کار
اگر چند باشد پدر شهریار

نگر تا کدام است با شرم و داد
ز مادر که دارد ز خاتون نژاد

اگر گوهر تن بود با نژاد
جهان زو شود شاد و او نیز شاد

    دکتر طلعت بصاری )قبله(                        بخش  سی و هشتم

زانن شاهناهم  

که  است  کتابی  نام  نیاکان  میراث 
هفته پیش در قفسه کتابفروشی های 
»کلبه کتاب« و » کتاب پارس « در 
لوس آنجلس قرار گرفت. این کتاب 
مسرت  حسین  استاد  همت   به  که 
فراهم آمده است یادواره ای است از 
مهدی اخوان ثالث که قبال درایران به 
چاپ رسیده است و اکنون چاپ دوم

توسط رسانه گروهی پارس که ناشر 
چاپ  درآمریکا  است   آزادی  مجله 
عالقمندان  است.  شده  ومنتشر 

میتوانند  باتلفن:
۶۱5۱-44۶-۳۱0کلبه کتاب،

درشماره قبل خبر دادیم که نویسنده  
آرام  همایون  دکتر  آقای  ما  خوب 
اند.  شده  بستری  دربیمارستان 
خوشبختانه درهمان روز انتشار مجله 
ایشان از بیمارستان مرخص شدند و 
هم اکنون حالشان بسیار خوب است 
ومشغول نوشتن مطالب  مفید ومؤثر 
پزشکی برای ماهنامه آزادی هستند.

نویسندگان  ازجمله  آرام  دکتر 
ماهستند که نه تنها به مجله کمک 
فرصتی  هرگاه  بلکه  کنند  می  مالی 
هم  جدیدی  خواننده  آید  پیش 
مهر  از  افزایند.  می  ما  برخوانندگان 

ایشان سپاسگزاریم. 
دکتر آرام تاکنون چندین کتاب نیز

کتاب   ۳۱0-44۱-۱0۱5  - تلفن:  ویا 
پارس تماس بگیرند.

باضافه  دالر   25 کتاب  این  بهای 
هزینه پست است.درماه گذشته نیز 
یزد  انبارهای  درآب  پژوهشی  کتاب 
استاد حسین مسرت توسط  نوشته 
رسانه گروهی پارس منتشرشد.قبال 
شده  چاپ  دوباردرایران  کتاب  این 
درآمریکا  که  است  سوم  چاپ  واین 
منتشرمیشود.بهای این کتاب 20دالر 
اضافه  بآن  پست  وهزینه  است 
نیز  کتاب  این  خرید  میشود..برای 
بگیرید تماس  آزادی  ماهنامه  با 

ازآنجمله می  منتشر کرده است که 
»دانش  و  ناصری«  »عیسی  به:  توان 
اسم  برخالف  کرد.که  «اشاره  تورات 
بر  آنها  علمی  جنبه   ، دوکتاب  این 

جنبه مذهبی شان می چربد.

کاظم  دکتر  ما   همکارفرهیخته 
اخیراً  درازباد  عمرش  که  ودیعی  
نامه ای برای پرزیدنت ترامپ به کاخ 
رئیس  از  درآن  که  فرستاده  سفید 
دراین  است  خواسته  جمهورآمریکا 
وامصیبتای کورونا  بخاطر رفاه ملت 
ایران  ، تحریمهای متعددی را که به 
رژیم ایران  اعمال کرده است متوقف 
کند تا در مبارزه مردم ایران باکورونا  

خدای نکرده وقفه ای پیش نیاید.
را 8 کشور جهان  همین درخواست 
کاخ  و  متحد  ملل  سازمان  از  نیز 
سفید کرده اند. اما تاکنون در تغییر  
نظر پرزیدنت ترامپ  تأثیری نداشته 

است.

سابق  معاون  بصاری  دکترطلعت 
اکنون  شاپورکه  جندی  دانشگاه 
می  پربارخودرا  عمر  از  دهه  نهمین 
گذراند چندی پیش  حدود ده روز در 
بیهوشی به سر می بردولی خدای را 
سپاس که اکنون حال نسبتاً مساعدی 
مشغول  استراحت  به  درخانه  داردو 
و  فرهنگیان  از  بصاری  دکتر  است. 

نویسنده  صوتی  محمدعلی  دکتر 
ومترجم  باسابقه که آثارایشان را در 
آزادی مطالعه می کنید  آثاری را که 
است  کرده  ترجمه  اخیر  درسالهای 
درسال جاری به زیورطبع می آراید. 
یکی  برانگیزاو  بحث  های  ازترجمه 
افسانه گیلگمش است که بطورکامل 
ودیگری  رسید  چاپ  به  درآزادی 
آن  که  است  پیامبر  یوسف  داستان 
نیز بطور کامل  درآزادی منتشر شد 
واکنون داستان بسیار بحث برانگیز  
بچه های کوچه ما را که ازشاهکارهای 
نجیب محفوظ نویسنده مصری است  
آزادی  در  است  کرده  ترجمه  او  و 
هم  نیمه  به  هنوز  که  خوانید  می 

اهل علم  کم سروصدای ماست که 
در چهل سال گذشته بجای مصاحبه 
به  بیشتر  ای  رسانه  های  وفعالیت 
هم  و  است.  بوده   مشغول  نوشتن 
آزادی  در  اورا  شاهنامه  زنان  اکنون 

می خوانید.
برای دکتر بصاری  عزیز حال بهتر و 

سالمت بیشتری را آرزو می کنیم.

پارس   گروهی  رسانه  است.  نرسیده 
این  مالی  اوضاع  اگر  دارد  تصمیم 
شرکت اجازه دهد  باموافقت مترجم 
اینکه چاپ آن  از  قبل  را  این کتاب 
در مجله آزادی به پایان برسد  ببازار 

کتاب عرضه کند.
دکتر صوتی کارهای باارزش دیگری 
»عصرخرد«  کتاب  ازجمله  دارد  هم 
غفاری   دکتراصالن  یاد   زنده  با  که 
آن را ترجمه کرده است و ازکارهای 
این دو فرهنگدوست  باارزش  بسیار 
و فرهیخته ماست.آن کتاب هم اگر 
توانیم  می  کنند  همت  عالقمندان 
دراسرع وقت چاپ کنیم، چون آماده 

چاپ است.

کاران  هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

ـخبر 
کتاب میراث نیاکان منتشر شد

دکترآرام ازبیمارستان مرخص شد

نامه پروفسور ودیعی به  پرزیدنت ترامپ

دکترطلعت بصاری با حالی نسبتًا خوب

آثار تازه دکتر محمدعلی صوتی منتشر میشود
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ظهور، سر نبش خیابونه
جمهوری  پلید  کله  سرو  وقتیکه  از 
آخوندی - اسالمی پیدا شد و هذیان 
امپراطوری شیعه و ظهور حضرت آقا 
شد شعار ابلهان، امت اسالمزده شیعه 
خودش را برای آخر زمان و روز موعود 
آماده کرده. ما با تمام مخالفتی که با 
این جماعت نادان داریم ، هنوز بر این 
باوریم که اختیار خیلی از کارها دست 
خودشان نیست. تقصیری هم به آن 
صورت ندارند ، از بچگی در مغزشان  
فرو کرده اند که قضا قدر و موهومات و 
خدا پیغمبر و ائمه و روایات و احادیث 
بی سر و ته ، زندگی آنان را نقش بسته 
و اداره میکند. همانطوریکه همیشه 
گفته ایم این جماعت متعصب جاهل، 
لیاقت طویله داری هم ندارد چه رسد 
با  که  رژیمی  کشورداری.  امورات  به 
تداوم  خودساخته  سازیهای  بحران 
جهانی  بحرانی  با  امروز  حاال  داشته 
درگیر است که بیعرضگی و بی لیاقتی 
کرده  نمایان  پیش  از  بیش  را  خود 
است. البته همانطوریکه بر همه دانش 
و  واضح  متوسطه  و  ابتدایی  آموزان 
اینها دسیسه  میباشد، همه  مبرهن 
و جنگ و جدال با اسالم عزیز بویژه 
با حکومت روضه خوانان است. یکی 
از وظایف مهم رژیم امتی - اسالمی 
، آماده سازی ظهور حضرت آقاست 
بدین معنی که یک پا را اینور و پای 
چه  هر  به  تا  گذاشته  آنور  را  دیگر 
است  اجتماعی  و  اخالقی  ارزشهای 
کاری  گند  آنقدر  و  زده  غایط  و  بول 
چاه  از  مبارک  االغ  با  آقا  که  کنند 
بیرون بیایند و کوس آخرت را بزنند. 
حاال هم سر و کله این ویروس کّرناق 
که ملغمه ای از کرونا و حناق است ، 
پیدا شده و یقه خودشان را گرفته و 

کلی از سران مملکت را نفله کرده .
ابدا  و  اصال  عادی  شرایط  تحت   
نبود چون  ویروس  این  به  احتیاجی 
رژیم به خودی خود در نابودی و مرگ 
و میر شهروندان و آب و خاک ایران 

کارنامه بسیار موفقی داشته و دارد. 
نفله شدن امت  نگرانی رژیم بخاطر 
وگرنه  میباشد  و خودی ها  حکومتی 
جان مردم برایشان اصال مهم نیست 
یعنی مردم ایران داخل آدم حساب 
نمیشوند البته فقط  موقع خیمه شب 
بازی انتخابات و یا الپوشانی گندکاری 
مردم  میشوند  مردم  که  است  رژیم 
هیچ  چون  طبیعتا   . ایران!  شریف 
کارشان روی حساب کتاب نیست و 
فساد و رانت خواری و مافیا بازی هم 
بیداد میکند، نتیجه اش میشود آش 
شله قلمکاری که اسمش رتق و فتق 
امورات کشور است ولی رسمأ چیزی 

جز خرابکاری و بیخردی نیست.
نود  تارنمای  گزارش  طبق 
پزشکی  سازمان  اقتصادی»آمارهای 
 ۹ طی  می دهد  نشان  کشور  قانونی 
ایرانی  و 70۳  هزار  امسال ۱۳  ماهه 
رانندگی  اثر حوادث  بر  را  جان خود 
به  نسبت  که  اند  داده  دست  از 
۹ماهه  در  رانندگی  حوادث  تعداد 
 4/۱ رشد  امسال  حوادث   ،۹7 سال 
درصدی داشته است. همچنین تعداد 
مصدومان حوادث رانندگی در ۹ ماهه 
نفر  و 780  هزار  به 282  نیز  امسال 
این  اسم  البته  بعله  است...«  رسیده 
ویروس که یکی از چندین مشتقات 
جمهوری  یعنی  اصلی  الویروس  ام 
سازی  خودرو  صنعت  آخوندیست، 
سر  گل  که  میباشد  اسالمی  ایران 
سبد آن اتومبیل پراید است. رکورد 
داران مرگ و میر حوادث رانندگی به 
این ترتیب میباشند. استانهای فارس، 
اصفهان،  رضوی،  خراسان  تهران، 
کردستان.  و  بلوچستان  و  سیستان 
خودروها،  این  نا امنی  از  گذشته 
مسئله آلودگی هوا هم غوز باال غوز 
و  اتوبوس  و  سواری  میلیونها  شده. 
و  ارزشها  با  برابر  نا  موتورگازی های 
یکی   ، امروزی  و  جهانی  میزانهای 
البته  میباشند.  ها  آالینده  دالیل  از 
برای همه چیز  آفتابه  نعلین و  رژیم 

که  تحریمهاست  آن  و  دارد  جواب 
ریشه و دلیل اصلیش ناشی از رفتار 
آن  هواداران  و  نظام  خود  ابلهانه 
میباشد. وقتی امورات کشور بدست 
مشتی آخوند بیسواد متحجر و ضد 
این  از  بهتر  نتیجه اش   ، بیفتد  بشر 
این  مشکالت  جریان  در  نمیشود. 
ویروس جهانگیر ، مقامات کشوری و 
لشکری با حالت گیج و ویجی دنبال 
جواب هستند که فقط با گفتار مشتی 
باز  سر  خود  مسئولیت  از  مزخرف، 
زنند و تقصیر این و آن بیندازند. خاک 
کاهو بر سر بی لیاقتشان که حتی راه 
و روش امید دادن به مردم را هم بلد 
نیستند و با دروغ و خالی بندی فقط 
و  خنده  باعث  و  میکنند  تلف  وقت 
سرگرمی بقیه دنیا میشوند. در اینکه 
هیچ نوع برنامه قاطع و منابع مربوط 
به مبارزه با چنین بحرانهایی را ندارند 
هیچ شکی نیست و بنظر میرسد اگر 
اراده یی در رفع این مشکل خانمانسوز 
میداشتند، میبایست دست به دامن 
بر  چون  ولی  شوند  استکبار  و  کفار 
خالف ایدئولوژی اسالمیست، نتیجتا 
کارآمدی هم نخواهند داشت و مردم 
ایران را به حال خود گذاشته اند. البته 
چون  میباشد  سوا  تکلیفش   ، امت 
هنوز در فکر خرافات و موهومات خود 
است و فکر میکند مشتی در و تخته و 
ضریح و دخیل بستن و زیارت عاشورا 
و دعای کمیل و حدیث کسا و توسل 
به حضرت مهدی و اهل بیت پیامبرو 
روغن بنفشه و کرچک و چرندیاتی 
در  میدهد.  نجاتشان  قبیل،  این  از 
و  کنند  یابی  ریشه  آمدند  یکم  رده 
معمای ماجرای شیوع این ویروس را 
برای مردم بگشایند. اینهم چند نمونه 
نظام  امتی  از اسناد حماقت مقامات 

ورشکستگان فکری.
سازمان  رئیس  جاللی،  غالمرضا 

پدافند غیرعامل، روز ۱۳ اسفند :
با  کرونا  بودن  بیولوژیک  »...سالح 
استناد به برخی گزاره های تاریخی و 

رسانه ای طرح شده و اثبات آن نیاز 
دارد. آزمایشگاهی  بررسی های  به 
پیامدهای این ویروس از نظر میزان 
تلفات یا وسعت  همه گیری و نوع موج 
وقوع  فرضیه  آن  بر  حاکم  رسانه ای 
ایران را  حمله زیستی علیه چین و 

تقویت می کند...«
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
سیاست خارجی طویله شورای اسالم 

در گفت وگو با ایسنا، گفت :
که  داد  توضیح  بهداشت  »...وزیر 
بخشی از ویروس کرونا در گیالن کامال 
با ویروس ووهان چین متفاوت است 
که حتی به پرستار 25 ساله هم رحم 
نکرد لذا باید تمهیدات الزم اندیشیده 
این شامل قم هم می شود که  شود. 
با  قم  در  کرونا  ویروس  از  بخشی 
است.  متفاوت  چین  ووهان  ویروس 
به عبارت دقیق تر مشخص نیست که 
منشأ ویروس دوم از کجاست؟ آنچه 
از صحبت های وزیر بهداشت برداشت 
کردم این است که دو نوع ویروس در 
ووهان  ویروس  یکی  هست.  کشور 
چین و یکی دیگر ویروسی با منشأ 
نامعلوم که به نظرم در این باره این 
احتمال وجود دارد که ویروس از نوع 
بیوتروریسم آمریکا باشد که در ایران 
پخش شده است...«خب پس معلوم 
عوامل  توسط  ویروس  این  که  شد 
صهیونیست  و  ساواک  و  اسکتبار 
اولین  است.  شده  اجرا  و  طراحی 
در  که  قم  مقدس  شهر  آنهم  مرکز 
باال  دنیای اسالم در رده های بسیار 
قرار دارد، پخش شد که حال امت را 
مقدسه  اماکن  به  نگذارند  و  بگیرند 
بروند. البته توطئه دشمن بی اثر ماند 
و همانطوریکه در رسانه ها دیدیم ، 
امت شهید پرور و همیشه حاضر در 
، به اماکن هجوم بردند و در  صحنه 
و دیوار آنرا لیسیدند و به دنیا ثابت 
کردند این اماکن از تأثیر چنین بالیا 

فرسنگها به دور است.
پیشرفت  از  آمدند  دوم  رده  در 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

سریع ویروس طراحی شده برای ژن 
برعکس  کنند.  جلوگیری   ، ایرانیان 
همه دنیا که به مردم دستور دادند در 
خانه بشینند و قرنطینه کنند, گفتند 
ما از این سوسول بازیها نداریم، اصأل 
قرنطینه یعنی چه؟ مردم آزادند هر 
جا بروند چون ویروس در هوای آزاد 
از بین میرود و در خانه ماندن و هوای 
ویروسی تنفس کردن نتیجه معکوس 

دارد.
در رده سوم آمدند از لحاظ اقتصادی 
در  لنگرود  مردم  دادند.نماینده  نظر 

طویله شورای اسالمی بیان کرد :
»... درست است که بیماری کرونا بر 
اگر  اما  است  گذاشته  تاثیر  اقتصاد 
خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات 
این بیماری انجام نمی گرفت خسران و 
ضررش بیشتر بود. تا زمانی که مراحل 
اولیه این شیوع طی نشود نمی توان به 
حاال  برشمرد..«  را  اثراتش  قطعیت 
صحبت  اقدامات  کدام  از  ما  استاد 
اگر  چون  میداند  خدا   ، میکند 
ندانم   ، رژیم  اقدامات  از  منظورش 
کاری و بی بخاری و دست رو دست 
هم گذاشتن و هیاهو و گدایی از کفار 
و بالهت بوده ، کامأل درست میگوید. 
که  هم  آنطوری  است  ممکن  البته 
استاد ما فکر میکند عواقب ویروس 
شاید تأثیر زیادی دراقتصاد شکوفا و 
درجه یک رژیم نعلین و آفتابه نداشته 
باشد.به گزارش تارنمای نود اقتصادی، 
اقتصاد  استاد  چهره،  خوش  محمد 
دانشگاه تهران یکی از برجسته ترین 
اقتصاد دانان جهان در طی مصاحبه ای 
چنین گفت :»... یکی از مشکالت مهم 
اقتصاد ایران این است که این اقتصاد 
یک اقتصاد مصرفی است. به  صورت 
از  باالتر  ایرانی  هر  مصرف  متوسط 
نرخ تولید آن است در نتیجه جامعه 
است.چنین  مصرفی  جامعه  یک  ما 
صورت  که  تعطیلی هایی  جامعه ای 
به  صورت طبیعی هزینه ها  می گیرد 
را نیز کاهش می دهد. به عنوان مثال 
پرورش  و  آموزش  میزان حضور  اگر 
چهار  به  هفته  در  روز  شش  به جای 
کند  پیدا  کاهش  هفته  در  مولد  روز 
کم  زمینه  این  در  که  هزینه هایی 
شود  داده  تولید  بخش  به  می شود 
تا تولید رونق بیشتری بگیرد. کرونا 
هزینه های کشور را کاهش می دهد 
برای صرفه جویی در  و یک فرصت 
کشور است...«  استاد ما کامأل درست 
میفرمایند. این جور بالیای خانمانسوز 
برای رژیمهایی چون نظام آخوندی - 

صفحه اول کیهان ۶ا مرداد۱۳58 را 
دراینجا می بینید. 

باخواندن  سال   4۱ باگذشت  اکنون 
تیتر خبرهای این صفحه  می توانید 
ببرید. پی  رژیم  این  ماهیت   به 
با  شاه  گوید  می  یزدی  دکتر  آقای 
کرده  مذاکره  ساعت   ۶ برژینسکی 
است وبعد ازهاری را بعنوان نخست 
این  یزدی  است.آقای  برگزیده  وزیر 
خبررا  ازکجا بدست آورده است؟ جز 
آن است که یا خبر دراصل دروغ است 
ویا بخاطر روابطی که ایشان با آمریکا 
داشته است ازاین خبر آگاهی یافته 

است.
مدنی  احمد  یاد  زنده  زمان  درآن 
استاندارخوزستان  بود. او می گوید  
نظامی درخلیج  مقابله  آماده  »ایران 
که  نمیگذرد  دیری  شد.«  فارس 
مدنی خلع می شود و بناچار به خارج 

میگریزد.

اسالمی نه تنها خرجی به آن شدت 
جویی  صرفه  هم  کلی  بلکه  ندارد 
میکند چون اصأل از این فوفول بازیها 
در بودجه اش نیست. آنقدر توان دارد 
که اگر بسته کمکی از دولتهای دوست 
و همسایه مثل امارات بدستش برسد 
یکضرب آنرا به عراق و سوریه و لبنان 
میفرستد . کمک از امریکا هم که اصال 
امکان پذیر نیست چون دولت نیازی 
به آن ندارد طبق گزارش ایرنا علیرضا 

رئیسی معاون وزیر بهداشت گفت:
به  که  می کنیم  آمادگی  اعالم   ...«
کرونا  کنترل  و  مهار  برای  آمریکا 
کمک کنیم، آمریکا اگر توانمندی در 
سیستم  است  بهتر  دارد  زمینه  این 
را سامان  درمان خودش  و  بهداشت 
هم  قرنطینه  مورد  در  و  دهد...« 
بهترین  منزل  در  قرنطینه  گفت:»... 
دشمن  آوریست.  فرزند  برای  زمان 
کردن  کم  قصد  بیولوژیکی  حمله  با 
جمعیت مسلمان ایران را دارد. توصیه 
فرزند  مجاهدت  بر  رهبری  تأکید  و 
آوریست...«  بعله به این میگن اعیانی 
ها  فرانسوی  ما  بقول  یا  کردن  فکر 
به  حماقت  وقتی  بالشک  دولوکس! 
عرش اعال میرسد ظهور حضرت آقا 

نزدیکتر میشود
Teymour_Shahabi@yahoo.com
Facebook.com/Teymour Shahabi

حتماً توجه دارید که هنوز درآن زمان 
بود.  نشده  آغاز  وعراق  ایران  جنگ 
آوارگان  خبرازبازگشت  امادراینجا 
مریوان به خانه داده است. چرا باید درماه 
های نخستین برقراری حکومت اسالمی 
عده ای ازهموطنان ما آواره شده باشند؟ 
این خبر نشان دهنده ی مخالفت مردم با 

برقراری این رژیم نیست ؟
درهمین خبر آمده است: روزگذشته 
کلیه مغازه های مریوان بعنوان اعتراض 
به ورود نظامیان مسلح به شهر بسته شد 
واعالم شد که نظامیان بایدبدون اسلحه 
و با بازوبند انتظامات  به شهرواردشوند و 

عبورومرور کنند.

درهرسطر ازخبرهای این روزنامه تصویر 
وحشتناک  مردم فریب خورده را می 
توان مشاهده کرد. وباتأسف باید گفت 
این فریب 4۱ سال است که بدون وقفه 
ادامه داردو برخی از مردم هوشمندایران ،

راه  یا  انتخابات   به هنگام   هنوز هم 
پیمایی های فرمایشی فریب رهبران 
جمهوری خون وجنایت را می خورند و 

به خواست رژیم عمل می کنند.
انقالبی که فیدل کاسترو آن را مورد 
جز  میدهد  قرار  تحسین  تمجیدو 
یک  روزی  وسیه  وبدبختی  آوارگی 
ملت  نتیجه دیگری ببارنخواهد آورد. 

درالبالی برگ های تاریخ معاصر
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رقص به روایت
 دکترزرین کوب

می رقصیدیم،
پیش ازیورش اعراب،

باران که می آمد ، می رقصیدیم
خرمنگاه   به   ، آمد  می  که  باران 

میریختیم ومیرقصیدیم.
 زمستان که می شد ، جشن می گرفتیم

ومی رقصیدیم.
زمینهای کشاورزی  رادرو می کردیم

  ومی رقصیدیم.
می خواستیم دفع بال کنیم، 

جشن می گرفتیم.
ماه آغاز می شد ، می رقصیدیم.

ماه به پایان میرسید ، می رقصیدیم.

خالصه این که ، جشن بود  ورقص 
بود  وزندگی بودو خنده بود وشادی 
تیرگان بودو مهرگان بود وآبانگان، 

آذرگان وبهمنگان واسفندگان .
واردیبهشتگان  فرورردینگان  
و  سوری  بودو  سده  وخردادگان، 

سروش.
می  گریه  بار   یک  درسال  فقط 
چیرگی  برای   هم  آن  کردیم، 
پاکی و سوک  بر   کینه  وسنگدلی 
باسوگنامة  راهم   مردگان  سیاوش. 
به  بود  وفاداری   نماد  که  سیاوش  

خاک می سپردیم. تااینکه:
شمشیروحشت  عرب ازراه رسید 

شادی رخت بربست.
وماتم وکینه وبغض ودروغ آغازشد.

اندکی شادی باید

نوشته اندوقتی که سپاهیان»ُقتیبه«
)سردارعرب(،سیستان را به خاک ُو 
چنگ نواز،در  کشیدند،مردی  خون 
ُو برزِن شهر - که غرق خون  کوی 
جنایات  ُو  کشتارها  بود-از  آتش  ُو 
اشِک  و  می گفت  قّصه ها  »ُقتیبه« 
خونین از دیدگاِن آنانی که باز مانده 
نیز،  بودند،جاری می ساخت و خود 
خون می گریست. و  آنگاه، بر چنگ 

می نواخت و می خواند:
-» با این همه غم
         در خانة دل
اندکی شادی باید

            که گاِه نوروز است
اندکی شادی باید

    که گاِه نوروز است«.

ماشین های آتش نشانی اولیه

نخستین  میالدی  نوزدهم  درقرن  
ماشن های آتش نشانی ، که اسامی 
مختلفی داشتند درهوستون  تکزاس

مورد استفاده قرارگرفتندکه تصویر 
یکی ازآنهارا درستون قبل می بینید. 
گاری  مانند  که  ها  ماشین  این 
می  کار  اسب  نیروی  با  درحقیقت 
آتش  کردن  خاموش  برای  کردند 
این  به  بکار گرفته می شدند.مردم 
وسیله   ، نشانی  آتش  های  گاری 
ماشین  نشانی،  آتش  رئیس  نقلیه 
واحد   ، فرماندهی  ماشین  پرنده، 

رئیس و... می گفتند.

ووهان کجاست

مبدأ  بعنوان  ووهان  نام  روزها  این 
دنیا  درهمه  کرونا  بیماری  شیوع 
پایتخت  ووهان  برسرزبانهاست. 
چین  درکشور   Hubei استان 
حدود  جمعیتی  با  شهر  این  است. 
شهرهای  از  یکی  نفر  میلیون   ۹

پیشرفته چین محسوب می شود.

بعنوان  شهر  این   ۱۹۳7 درسال 
شد  شناخته  چین  جنگی  پایتخت 
در  ادامه داشت.  ماه   ده  که حدود 
دسامبر سال 20۱۹ نخستین بیماری 
دراین شهر  ازویروس کورونا  ناشی 

تشخیص داده شد.
 ، بازرگانی  مرکز  ووهان  شهر 
صنعتی، فرهنگی وعلمی، اقتصادی 
میرود..ده  بشمار  چین  وسیاسی  
ها خط راه آهن و جاده های سریع 
آن  و  گذرد  می  شهر  ازاین  السیر 
نقاط مهم چین  متصل  به دیگر  را 
می کند. منابع خارجی گاهی آن را 

شیکاگوی چین می نامند.

ُدّره و تُرنا

یکی ازبازیهای مرسوم درایران ترنا 
به  ُدّره  بازی است.  درزبان فارسی 
معنای چند نوارچرمی است که بهم 
دوخته یا بافته شده باشد. این واژه 
ِدّره  نخست   کسرحرف  با  درعربی 
درایران  واژه  این  شود.  می  گفته 
ترنا«   « و  درنا«   « »تُره«،  بصورت 
بازی  نوعی  نام  که  درآمده  نیز 
درکتاب  بیضایی  بهرام  که   است 
آن  درباره  ایران«  نمایش  تاریخ   «
می نویسد: »آیین نمایش ترنابازی 
بیت  اهل  و مداحی  با ضرب مرشد 
خوش  فردی  عمومًا  که  او  توسط 
بود شروع می  الحان  صدا و خوش 
شد و در این میان یار همراه مرشد 
از  است  معروف  »کارگزار«  به  که 
داخل  به  که  خواست  می  مردم 
دایره وارد شوند و با نیتی قلبی کف 
پیش  را  خود  راست  یا  چپ  دست 
با  »کارگزار«  تا  بگشایند  وی  روی 
»ترنا« به دستان آنها تازیانه ای را 

به دلخواه و عددی که فرد نذر ادا 

ی  واندن واته وخ ک
ی واندن واته وخ ک

میان  این  در  و  وارد سازد  کند  می 
معروف  »میاندار«  به  که  مخاطبان 
تعداد  »بشمار!«  لفظ  با  هستند 
می  شمارش  را  شده  وارد  ضربات 

کنند.«
متروک شده  مدتهاست   بازی  این 

است.

سوشیانس کیست؟

رهاننده  معنی   به  سوشیانس 
درگاتها   است.  دهنده  ونجات 
چندین بار حضرت زرتشت  خودرا 
سوشیانت  یعنی نجات دهنده می 
درکتاب  پورداود  استاد  خواند. 
سوشیانس می نویسد:»  درسپنتمد 
آمده   ۹ درقطعه  دریسنا48  گاتا 
است: ای مزدا وای اَشا، کی خواهم 
بکسی  نسبت   شما  که  دانست 
است  من  کردن  تباه  درپی  که 
قادرهستید آنچه پاداش نیک نهاد 
است بایدازآن  آگاه شوم سوشیانت  
آن  آرزوی   را(  دهنده  را)نجات 
است که ازقسمت خویش  بهره مند 

باشد.«

خواسته های افراد

وشهردار آموزگار  مهمانی،  دریک 
حضورداشتند.  شهر  وکشیش 
ناگهان   کشیش  صحبت  ضمن 

ازآموزگارپرسید:
- اگرخداوند بشما اختیار می داد ،  
دلتان می خواست به چه شکلی در 

می آمدید؟
آموزگاربدون معطلی جواب داد:

زنبور عسل می  میخواست   دلم   -
درست  عسل  مردم   تابرای  شدم 

کنم.

کشیش گفت:
است  ای  پسندیده  بسیارفکر   -
می  چه   شهردار  آقای  وشما 

خواستید؟

- من دلم می خواست پروانه بشوم  
وروی گلها پر بکشم.

آموزگاروشهردار   موقع   دراین 
کشیش   عجیب  سؤوال   ازاین  که 

ناراحت شده بودند به او گفتند:
- وشما  ای پدر روحانی  شما چه 

می خواستید؟
- من دلم می خواست »روغن داغ 

کن«  بشوم.
همه با تعجب گفتند:

- روغن داغ کن؟ چه چیز مضحکی!
کشیش جواب داد 

- بله  اگرمن  روغن داغ کن بودم 
پربود  ودلم   گرم  پشتم  همیشه 
خانمها  دردست  ام  دسته  وضمنًا  
قرارداشت.) نقل از خواندنیهاشماره 
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پادشاهان شاعر

برمی  پادشاهانی  نام  به  درتاریخ 
کشورداری  درعین  که  خوریم 
ازجمله  اند  بوده  مطرحی  شاعران 
فتحعلیشاه،  صفوی،  اسماعیل  شاه 

ناصرالدین شاه و ... 
شاه اسماعیل صفوی به زبان ترکی 

وفارسی شعر می سروده است.
خطایی  که  ازاشعاراو  ای  نمونه 
مطلع  بااین  است  کرده  می  تخلص 

شروع می شود:

گلشنده  نی  غنچه  لبیندن  حق 
خندان ائیله میش

چندان  لطیفه  کلیگی  ناز  بو  لیک 
ائیله میش

که ترجمه آن بفارسی این است:
خندان  رادیدوغنچة  لبت  حق 

گلشن راآفرید
لیک به لطف خود  آن رادوچندان 

نازک کرد.
ازشاه  هم  فارسی  لطیف  بیت  این 

اسمعیل اول است:
بیستون ناله زارم چوشنید از جا شد

کردفریاد که فرهاد دگر پیداشد
 

واژه های فارسی درزبان  اردو

ذکر  در  پاریزی  باستانی  استاد 
می  پاکستان  به  سفرش  خاطرات 
را  اصطالح  ترین   جالب  نویسد:» 
آنها  دیدم.  مادرزن  برای  درآنجا 
با  مرادف   ما  که  را  موجودی  این 
»خوش  ایم  آورده  وغول  دیو 
چقدر  واقعا  گویند.  می  دامن«  
دلپذیروزیباست. آنچه ما شلوار می 
خوانده  جامه«   پا   « درآنجا  گوییم 
زمین   « تابلو  درپیشاور  شود.  می 
دیده  جا  صدها  فروخت«   برای 
السیررا  سریع  قطار  این  شود.  می 

درآنجا  » تیزخرام«  می خوانند.«

سپس استاد ادامه می دهدکه صدی 
هفتاد  واژه های اردو فارسی است.

یکی  تفریح  برای  نویسد:»   می  او 
به  که  الهوررا   ازاطبای  دوتابلو 
واین  بود  شده  اعالن  اردو   زبان 
اعالنات را  بیشتربه درختها کوفته 
بودند دراینجا نقل می کنم: حکیم 
زکام،  نزله،  هرقسم  عبدالجبار 
امراض،  پوشیده  مردانه  بواسیر، 
کاشرطیه  عالج، البد متوجه شدید 
امراضی  چه  عالج  مقصودش  که 
امراض  پوشیده  مردانه  آن  است: 
وتنها  است  مقاربتی  امراض  همان 

حرف »کا«  دراینجاست که خارجی 
است ومعنی به می دهد.«

آثارالباقیه

آثارالباقیه از کتابهای برجامانده از  
ابوریحان بیرونی است. دراین کتاب 
آداب  و  پادشاهان  تاریخ  درمورد 
مطالب  ایرانیان   مذاهب  و  ورسوم 

باارزشی دارد. ازجمله می نویسد:
بانساب  عالم  علمای  از  بعضی   «
پادشاهان  که  اند   کرده  گمان 
بوده  هم  ابراهیم  ازاوالد  ایران 
یکی  لهراسب  گویند  برخی  اند...  
لهجه  وبه  بوده   یعقوب  ازپسران  
فیتاوش   یعقوب  پارسی  ولغت  
اسحاق  که  است  کوروش  پسر 
اسماعیل  اند  گفته  باشدچنانکه 
و  است  فیقوار  بن  کابرش  همان 
اند  است.ونیزگفته  ابراهیم  فیقوار 
السالم  علیه  نوح  همان  فریدون 
کمترین  دارای  که  وبرکسی  است 
باشد  وانساب  تواریخ  به  معرفت 
کرده   نظر  کمترین  ودراخباروآثار 
سخنان   این  که  نیست  پوشیده 

ژاژخایی وهرزه درایی است...« 

تابلوی گمشده ون گوگ

 The Parsonage Garden تابلوی 
گوگ  ون  ونسان   اثر    at Nuenen
ازموزه سینگرالرن  روز سی مارس 
رفت.  سرقت  به  هلند  درشمال 
گوگ  ون  را  وروغن  تابلورنگ  این 
با  هنوز  که  زمانی   ۱884 درسال 
پدرومادرش زندگی میکرد کشیده 

بود.
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تأثیر موسیقی برانسان و
حیوان

خود  درکتاب   W.HOWARD
اثر  وکودک«  موسیقی   « بنام 
وجسم  درروح  را   موسیقی 
بخوبی  بزرگساالن  ونیز  کودکان 

بیان می کند. 

به  محدود  موسیقی   تأثیر  اما 
نشان  تجربه  نیست.  انسان 
وحتی  حیوانات  که  است  داده 
از آهنگ موسیقی تأثیر   نباتات  
فرانسوی  پزشک  پذیرند.  می 
بنام  خود  درکتاب  شومت  دکتر 
برسالمت  موسیقی  ونفوذ  اثر   «
وبیماری«  ازسگی یاد می کند که 
دراثر  ناراحتی حاصله از آهنگ 
دردی  ویلن   وجانسوز  دردناک 
وسرانجام  کشید  ناپذیر   تحمل 
بمرگ رسید. درمقابل  استاندال  
هایدن  زندگی  بنام  دراثری 
احوال گله ای موزارت ومتاستاز 
می  راتوصیف  ازبزوگوسفند   
مختلف  قطعات  دربرابر   که  کند 
موسیقی ، حساسیت  وپذیرشی 

بسیار نشان می داده اند. 

از  ای  عده  نام  یونان   دراساطیر 
مؤسس   آپولون  ازجمله  مشاهیر 
جلب  موسیقی   وخالق  پزشکی 
طب  درآنجا  کند.  می  نظر 
الهی  راازمنشأ  هردو  وموسیقی  
می دانند. همر  موسیقی را برای 
باألخص   روحی  بیماران  درمان 
واندوه  وخشم  ترس  رفع  برای 
دانست.  می  مؤثر  وخستگی 
رفع  برای  وسطی   درقرون 
وروحی  فکری  های  ناراحتی 
درباریان ، موسیقیدانان حرفه ای
نشاط  قطعاتی  تصنیف  مأمور    
انگیز  وتسلی بخش ونیرودهنده 

بودند.

پیشگیری  از سرطان پوست 

به  ابتال  خطر  کاهش  راه  بهترین 
کردن  محدود  پوست،  سرطان 
ماوراء  اشعه  با  پوست  مواجهه ی 
نظر  طبق  است.   )UV( بنفش 

بنیاد سرطان پوست، این کار با 

قرار گرفتن در سایه، استفاده از 
گسترده،  طیف  آفتاب  ضد  کرم 
و  سوالریوم  از  کردن  دوری 
آفتابگیر  کاله  و  لباس  پوشیدن 
است.  پذیر  امکان  مناسب 
تا  صبح   ۱0 ساعات  در  خصوصا 
4 بعد از ظهر این مسئله اهمیت 
بیشتری دارد زیرا تابش پرتوهای 

خورشید شدیدتر است.
از  می روید  بیرون  هنگامی که 
استفاده  آفتاب  ضد  محصوالت 
کنید و همه نواحی که درمعرض 
داشته  نظر  در  را  هستند  آفتاب 

را  گوش ها  و  لب ها  باشید. 
فراموش نکنید.

و  مناسب  آفتابی  عینک  از 
بیشتر  که  مناسب  لباس های 

کنند  محافظت  را  بدن  سطح 
که  لباس هایی  کنید.  استفاده 
مناسبتر  دارند  روشن  رنگ 

هستند.
در صورتی که تغییری در پوست 
دچار  خال ها  شد،  ایجاد  شما 
زخمی ایجاد  یا  شدند  تغییراتی 
خوبی  ترمیم  و  بهبودی  که  شد 
نداشت حتما در اولین فرصت به 

پزشک مراجعه کنید.

ضدعفونی میوه وسبزی 

به  را  دست هایتان  آنکه  از  پس 
خوبی شستید، ظروف مخصوص 
را  کننده  ضدعفونی  مواد  حاوی 
قرار  ظرف شویی  سینک  درون 
داخل  را  سبزی  و  میوه  و  داده 
زمان الزم  با گذشت  بریزید.  آن 
ضدعفونی  ماده  نوع  حسب  بر 
کننده، میوه و سبزی را به خوبی 
آبکشی کرده و در سبد مخصوص 

قرار دهید.

آغاز پیدایش آب

آیا این اقیانوس ها ودریاها از آغاز خلقت 
اند  بوده  جاری  کره  این  برسطح  زمین 
علت  به  درآغاز  که  است  این  پاسخ  ؟ 
موجود  زمین  برسطح  که  زیادی  گرمای 
شد  می  تشکیل  آبی  قطرات  چنانچه  بود 
صعود  باال  به  و  شد  می  بخارذ  بالفاصله 
سال  میلیون   ۶00 کرد.چهارمیلیاردو  می 
آبها  این  زمبن تشکیل شد  کره  که  پیش 
میلیون سال   700 اما  نبود.  زمین  برسطح 
آنگاه  و  سردترشد  زمین  کره  گذشت. 
یخ  قطعات  محتوی  که  آسمانی  سنگهای 
به  ها  یخ   . کردند  سقوط  برزمین  بودند  
تدریج ذوب شدند و اقیانوس ها و دریاهارا 
بوجودآوردند. اینک نیز با تبخیر آب های 
به  وباران  برف  بصورت  دوباره  سطحی  
سطح زمی باز می گردندو این چرخه ادامه 

دارد.

اکوسیستم چیست؟

می  زندگی  بسته  کره  دریک  کنید  فرض 
برشما  نورآفتاب  فقط  خارج  از  و  کنید 
منابع  همه  حیات  ادامه  برای  و  تابد  می 
دراختیاردارید.   را  حیاتی  و  خوراکی 
درحکم  سربسته  کره  این  صورت  دراین 
زندگی  درفضایی  ما  است.  اکوسیستم 
ادامه  برای  الزم  منابع  همه  که  کنیم  می 
این  خارج  واز  دراختیارداریم  را  زیست 
.این  کنیم  می  دریافت  را  نورآفتاب  فضا 

فضا همان اکوسیستم ماست.

رپسش واپسخ علمی
کردن  عفونی  عملیات ضد  اتمام  با 
میوه و سبزی، سینک و محل قرار 
دادن کیسه های خرید را شسته یا 

ضد عفونی کنید.
به هیچ عنوان میوه و سبزی شسته 
ندهید  قرار  را درون یخچال  نشده 
و در صورتی که پس از شست وشو 
با  ظرفی  در  کرده اید  خورد  را  آنها 

درب بسته در یخچال بگذارید.
با اتمام کار دستگیره درب یخچال 
را ضد عفونی کنید و به یاد داشته 
خام  سبزی  و  میوه  مصرف  باشید 
روزهای  این  در  منزل  از  بیرون  در 
توصیه  عنوان  هیچ  به  کرونایی 

نمی شود.

سبزی ومیوه  های ارگانیک

آیا سبزی  ومیوه های غیرارگانیک 
مضرند و سبزی های ارگانیک باید 

مصرف کنیم؟
کنون   تا  میالدی   2004 ازسال 
مسایل  برروی  که  هایی  گروه 
زیستمحیطی کار می کنند  مطالب 
زیادی دراین مورد منتشر کرده اند.و 
نام  هایی  ومیوه  سبزی  از  هرسال 
برده اند که حتی پس از شستن نیز 
حاوی مقداری سم های حشره کش

انسان  برای  آنها   هستند وخوردن 
های  ومیوه  سبزی  اما  است.  مضر 
سموم  از  اینکه  دلیل  به  ارگانیک 
می  نگهداشته  دور  کش   حشره 
مفیدند.  ما  سالمت  برای  شوند 
که  هایی  ومیوه  سبزی  ازجمله 
ارگانیک آنها در بازار موجود است  
آنها  ارگانیک  نوع  از  حتما  وباید 

استفاده کرد عبارتنداز:
پیچ،  کلم  اسفناج،   فرنگی،  توت 
هلو وشلیل، سیب، گیالس، گالبی، 
زمینی،   سیب  فرنگی،  گوجه 

کرفس.

مقابله با ویروس کورونا

COVD-19 دروحشت از ویروس
درمورد  مردم   اکثریت  نگرانی 
چگونگی  باالبردن دفاع  بدن جهت 

مقاومت  درمقابل ویروس  است. 

بدن   دفاعی  سیستم   تقویت 
میزان  به  مواد  این  مستلزم وجود  
ویتامین  باشد:  می  درخون  ثابت  

های C,D, E,A,B۶  و فلز روی.
غذا  ازطریق   هرروز  موادباید   این 
میزان  اینکه   تا  شوند  بدن   وارد 
دراین  بماند.  ثابت  آنهادرخون  
مکمل  به   نیازی  هیچ   صورت 
. بجز ویتامین  های غذایی  نیست 
درساختن  هم  ویتامین   این   .  D
وهم   است  مفید  استخوان  
درتقویت سیستم دفاعی بدن نقش 
ویتامین   مقداراین  دارد.  مهمی 
درخون باید  درحدود 50 میلی گرم 

در میلی لیتر ثابت باشد. 
طبیعی   ویتامینD:منبع  منابع 
است   نورخورشید  ویتامین   این 
جلو  ساعت   نیم  روزی  چون  ولی 
امکان  همه  برای  نشستن   آفتاب  
پذیر نیست  بنابراین باید  ازطریق 
شود:  بدن  وارد  ها  خوراکی 
بصورت آمپول  خوراکی 80 یا  ۱00 

هزارواحدی. هردو یاسه ماه یکبار.
کدو،   ، هویج   :A ویتامین  منابع  
سبز،  فلفل  کاهو،  طالبی،  اسفناج، 
دل  فروت،  گریپ  براکلی،  کلم، 
میوه  لبنیات،  تونا،   ماهی   ، وجگر 
وتخم  قیسی(   خرما،  خشک)آلو، 

مرغ می باشد.

 ، اسفناج    :E ویتامین  منابع 
وکدو،   هندوانه  تخمه  شاهدانه،  
گردو  خام،  فندق  پسته،  بادام، 
می  را  خام  شاهدانه  مرغ.  وتخم 
توانید  آسیاب کرده  ومانند ادویه  

ها  درغذای روزانه استفاده کنید.
منابع ویتامینC: عناب،  سبزی ها،  

مرکبات، کیوی وگوجه فرنگی.
مرغ  تخم  در  روی   :)ZINC(روی
که  درموادغذایی   همچنین   و  
محتوی  ویتامین B۶  و E  هستند 

وجوددارد.
یعنی  بدن   دفاع  تقویت   درضمن 
ومسموم  مضر   ازمواد  اجتناب  
کننده . بعبارت دیگر  شیرینی زیاد  
از  گازدار  های  نوشابه  ومخصوصًا 
هرنوع وسیگار ونوشابه های الکلی 
مضر  و  کننده  مسموم  ازمواد  قوی 

هستند.

تشخیص سریع باکتریهای کشنده

روتگرز  دردانشگاه  پژوهشگران 
تکنولوژی  انستیتو  باهمکاری 
راچستردستگاه کوچکی ساخته اند

باکتری  بسیارسریع  تواند  می  که   
بیمار  درخون  که  را  کشنده  های 
تاداروی  دهد  تشخیص  وجوددارد 
متخصص  پزشک  توسط  الزم 
راجرونگ  شود.   بیمارداده  به 
گوید  می  تیم  این  سرپرست 
باکتری که دربرابر  تشخیص سریع 
می شود  باعث  است  مقاوم  داروها 
که داروی مؤثر برای آن باکتری به 
ترتیب  این  به  که  شود  داده  بیمار 
افزایش  او  ماندن  زنده  شانس 

خواهد یافت.

شکل موها

مواج  وبرخی  صاف  موها  بعضی 
هستند درحالی که بعضی ازموهای 
سر نیز مجعد و فردار ند . چه عاملی 

باعث تغییر شکل موها می شود؟

معموال حالت موهای ما به پیازموی 
ما بستگی دارد. اگر پیاز مومقطعی 
موهای  باشد  داشته  شکل  دایره 
مقطع  اگر  خواهدبود.  صاف  سر  
سر   موهای  باشد  شکل  بیضی  پیاز 
موج دار دیده می شود واگر پیازمو  
تولید  فردار  موهای  باشد   مسطح 

می کند.

پلک زدن

در  چندبار  ما  زدن  پلک  سرعت 
دقیقه است؟

انسانهای  در  زدن  پلک  سرعت 
مختلف  تفاوت دارد. بطور متوسط 
هرانسان  درهرپنج ثانیه یکبار پلک 
میزند بعبارت دیگر درهردقیقه ۱2 
بار ما چشمان خودرا می بندیم وباز 
بار   ۱7000 درهرروز  .یا  کنیم  می 
چشم ما بازوبسته می شود که این 
تعداد دریک سال بالغ بر  ۶ میلیون 

و 250 هزاربار می شود.
بطور  انسانها  که  کنیم  اضافه  باید 
در  که  را  ساعتی   8 میانگین 
و  زنند  نمی  پلک  هستند  خواب 
درنتیجه مبنای محاسبه ما باید ۱۶ 
دراینصورت  باشد.  درروز  ساعت 
 ۱۱ روز  دریک  ما  زدن  پلک  تعداد 
شود.کودکان  می  بار  هزارو520 
دوبار  یا  یک  هردقیقه  در  معموال 
عفونت  از  زدن  پلک  میزنند.  پلک 

چشم جلوگیری می کند.



ه29 ح ماره ۱۲۳ صف 28   آزادی- ش
صفحه

  ۱۲
ره۳

شما ی- 
زاد

   آ

۱- سبزیهای دارای برگ سبز:

. پیچ  کلم  اسفناج،  ازقبیل  سبزیها 
های  ویتامین  از  سرشار  براکلی 
وهمچنین  فولیک  اسید   ،A، C، K
پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهن ومواد 
ودیگر  کاروتن  باشند.  می  لیفی 
ضداکسیدانهای موجود  درسبزیها  به 
بازشدن وسالمت شریان ها کمک می 
کنند. مصرف منظم سبزی ها ومیوه 
ها احتمال  بروز حمله قلبی وسکته را  

کمتر می کند.
لیفی  از دونوع ماده  اسفناج سرشار 
)Fiber( می باشد. نوع قابل حل در 
آب و نوع نامحلول. نوع نامحلول آن  
به روده  باریک جذب نشده  درروده 
حجم  رسدوباافزایش  می  بزرگ  ی 

مدفوع ازیبوست جلوگیری می کند.
اسفناج همچنین  منبع بسیار عالی  
ضد  ترکیبات  و  ها  ضداکسیدان 
آن  بتاکاروتن  میزان  است.  سرطان 
برابر  لوتئین آن ۳  و  بیشتر  برابر   4

بیشتر ازبراکلی است.
اکساالت   زیاد  مقادیر   بسبب وجود 
سنگ  به  مبتال  ذافراد   دراسفناج، 
خودداری  آن  مصرف  از  باید  کلیه 

کنند.
پختن اسفناج بعضی از ضداکسیدان 
های آن را ازبین می برد. بهتراست آن 

را خام یا کمی پخته مصرف کرد.
مواد  سرشاراز   )Kale( ویچ  کلم 
می  کاروتن  بتا  مانند  ضداکسیدان 
باشد ومیزان بتا کاروتن  آن از اسفناج 

بیشتر است.
مختلف  ازترکیبات  سرشار  براکلی 
برای مقابله با  بسیاری از بیماریهاست.  
مانند   اکسیدان  ضد  مواد  دارای 
 ،  C ویتامین  گلوتاتیون،   ، کرستین 
بتا کاروتن ولوتئین می باشد. از مواد 
دیگر آن ویتامین K واسید فولیک 

می باشد.
براکلی ضد سرطان قوی برای درمان 
سرطانهای روده بزرگ، ریه وپستان 

هورمون  دردفع  باتسریع  است. 
را  پستان  سرطان  رشد  استروژن  
خواص  از  دیگر  کند..  می  متوقف 
فراوان  لیفی  مواد  دارابودن  براکلی 
است . این مواد به کاهش کلسترول 
این  بر  عالوه  کند.  می  کمک  خون 
براکلی منبع خوب کروم برای تنظیم 
قند خون  ومیزان  انسولین  هورمون 

می باشد.
مصرف خام براکلی  یاکمی پختن آن 
برتر است زیرا پس از پختن،  بعضی 

ترکیبات مفید آن ازبین میرود.

2- ماهی های چرب:

ماهی های چرب از قبیل ماهی آز اد ،
 ساردین، مکرل و تونا  غذایی فوق 
العاده شفابخش بوده، وحاوی میزان 
قابل توجه  اسیدهای  چرب امگا ۳ 
می باشند. این چربی های سودمند  
پیشگیری   ، قلب  سالمت  برای 
درمان  وعروق،  قلب  بیماریهای 
خون،  گردش  وبهبود  فشارخون، 
مؤثربوده وبه کاهش خطر حمله قلبی 
ماهی های  کند.  وسکته  کمک می 
چرب  درتخفیف  عالئم ورم مفاصل ،

میگرن  سردردهای  ریوی،  آسم   
باشند.  می  مؤثر  زخمی  وکولیت 
ضدالتهابی  اثر  دارای   همچنین  
خوب  کلسترول  بوده،  انعقاد  وضد 
خون را  افزایش داده  واز میزان تری 
گلیسریدهای خون  میکاهند. اثر ضد 
سرطانی  ماهی های چرب در درمان 
از  وجلوگیری   بزرگ  روده  سرطان 
داده  نشان  پستان   انتشارسرطان 

شده است.
ماهی های چرب  به طرق زیر  بابیماری 

قلبی مقابله می کنند:
* جلوگیری از چسبیدن  پالکت های 

خون)اثر ضد انعقاد(
* بازکردن رگهای خونی.

* کمک به جریان گردش خون
تشکیل  فیبرینوژن)عامل  کاهش   *

لخته(.
* جلوگیری از آسیب  سلولها ازریشه 

های آزاد اکسیژن .
)HDL(افزایش کلسترول خوب *

* کاهش فشار خون.

۳- ماست ساده 

خوش   ، آمیز  اعجاز  غذایی  ماست 
طعم، ودارای فوائد بسیار برای سالمت 
بدن می باشد. توان بخشی دستگاه 
ضد  داده،  افزایش  را  بدن  مصونیت 
میکرب قوی است ومقاومت دربرابر  

بیماریهارا افزایش  می دهد..
به سبب وجود کلسیم به مقدار زیاد  
وسالمت  ها،  استخوان  استحکام  به 
دارای  وهمچنین  کرده،  کمک  قلب 
اثر ضد سرطانی می باشد ودرکاهش 

کلسترول ، نقش دارد.
چربی  کم  یا  چربی   بی  ماست 
وسودمند   زنده  های  باکتری  حاوی 
باسیلیوس  الکتو  به  موسوم  درروده 
اسیدوفیلوس می باشد. این باکتری 
کار  بهبود   به  ها(  ها)پروبیوتیک 
 ، غذا  وهضم  گوارش  دستگاه 
ودرمان  اسهال   ودرمان  پیشگیری 

زخم  معده  کمک می کنند.
قارچی  مکرر  های  ازعفونت  ماست 
کند.  می  جلوگیری   yeast ازنوع 
دریک بررسی مشخص شده  زنهایی 
این  مکرر  های  عفونت  به  مبتال  که 
با  بودند  تناسلی  دردستگاه  قارچ 
مصرف ماست زودتر  بهبودی یافتند.

نوع آب گرفته وبدون چربی ماست 
دوبرابر  تر وحاوی  قوام سفت  دارای 
است)۱5  معمولی  ماست  پروتئین 
به  توان  می  اونس(.   5 درهر  گرم 
ماست یکی از بری ها، موز یا سریو 
ومصرف  نموده  اضافه  را  موردعالقه 

کرد.

دکتر همایون آرام - نیویورک

هس ماده غذایی ممتاز ربای سالمت بدن

و  غریب  و  عجیب  دنیای  ها  رنگ 
رنگینی دارند و هر کدام با ویژگی ها 
و خواصی که دارند افراد را نه تنها از 
حیث زیبایی بلکه از نظر درمانی نیز 

به سمت خود می کشانند.
مستثنی  قانون  ازاین  نیز  زرد  رنگ 
در  که  است  درست  البته  نیست، 
بسیاری از عقاید و افکار این رنگ را 
بعنوان رنگ منفور می نامند اما رنگی 
است که قدرت های خارق العاده ای 

دارد
درادامه بررسی رنگ ها دراین سری 
مقاالت بعد از بررسی رنگ  سبز  این 
بار به رنگ زردو  اثرات آن می پردازیم 

رنگ زرد

زرد یکی از رنگ های اصلی است. از 
نظر طیفی، رنگ زرد میان نارنجی و 
سبز قرار دارد. طول موج نور زردرنگ 
طیف  در  نانومتر   5۹0 و   5۶5 میان 

نوری قرار دارد.
داشتن،  دوست  روشنایی،  رنگ 
انسان  به  است.  بازدهی  و  محصول 
رنگ  میدهد  اشتیاق  و  لذت  حس 
اعصاب  سیستم  تحریک کننده  زرد 
به  بنابراین  است؛  عضالت  نیروی  و 
اگزما  معالجه  در  نیز  و  فلج  هنگام 

مفید است.
رنگ زرد بر چاکرای شبکه خورشیدی 
در  را  ذهنی  توانایی  و  است  موثر 
و می تواند در  افزایش می دهد  افراد 
برای  زرد  شود.  استفاده  افسردگی 
و  شور  و  بیداری  رنگ  یک  زندگی، 

شوق است.
رنگ زرد، اطمینان و خوش بینی را 
درمان  در  همچنین  و  می کند  بیدار 
مشکالت گوارشی کمک کننده است. 

مکمل رنگ زرد رنگ بنفش است

خواص رنگ زرد

قدرت  دهنده  افزایش  زرد  رنگ 

ذهنی، توانایی عقل و هوشیاری است.
عصبی(  )سلول های  نورون ها  زرد، 
را  عضالت  انرژی  و  می کند  فعال  را 

افزایش می دهد.
هر  در  زرد  رنگ  انرژی  در  اختالل 
فلج  باعث  می تواند  بدن  از  قسمت 
و  حس  توانایی  کاهش  یا  شدن 
حرکت در آن رنگ زرد همچنین بر 
روی دستگاه گوارش نیز موثر است و 
فعالیت غدد فوق کلیه و قسمت چپ 

مغز را نیز افزایش می دهد.
اثر  مغز  و  اعصاب  روی  بر  زرد  رنگ 
و  حرکت  محرک  زرد،  دارد.  خوبی 

بهبودی اعصاب است.
نیرو می بخشد و  نور زرد به اعصاب 
مغز را نیرومند می کند. زرد یک اثر 
تحریک کننده، پاک کننده و برطرف 
و  روده ها  کبد،  روی  بر  فشار  کننده 

پوست دارد.
و  می کند  پاک  را  خون  جریان  زرد 
افزایش  را  لنفاوی  سیستم  فعالیت 
را  فعالیت طحال  زرد  رنگ  می دهد. 
ضد  است،  مسهل  می دهد،  کاهش 
زرد  رنگ  است  تهوع  ضد  و  صفرا 
و  اعصاب  سیستم  تحریک کننده 
به  بنابراین  است؛  عضالت  نیروی 
هنگام فلج و نیز در معالجه اگزما مفید 

است. آثار روانی رنگ زرد
و  افسرده  افراد  برای  زرد  رنگ 
)نوعی افسردگی( مفید  مالنکولیک 

است.
در گذشته رنگ زرد را به عنوان رنگ 
زندگی می شناختند؛ و معتقد بودند 
که این رنگ، حالت خوشی، شادمانی 
و سبکی را ایجاد می کند. زرد، رنگ 
فهم و ادراک است. ومیتوان از رنگ 
به  امید  افزایش  برای  نارنجی  یا  زرد 
بیماران  ویا  افراد سالمند  زندگی در 

استفاده  شایان توجه داشت . 
بدن،  و  ذهن  برای  طالیی  زرد  نور 
سالمتی بخش است و می توان از رنگ 
زرد برای افزایش قدرت یادگیری در 

افراد استفاده کرد.

رنگ زرد بیشترین حساسیت را در 
دیگر،  عبارتی  به  یا  دارد.  ما  بینایی 
از  زرد  رنگ  به  نسبت  ما  چشمان 
رنگ های دیگر حساس تر است. رنگ 
زرد، اولین رنگی است که توجه انسان 

را به خود جلب می کند.
حالت  می تواند  همچنین  زرد،  رنگ 
انسان  اضطراب و تنش ذهنی را در 
بدانید؛  است  جالب  کند  بدتر 
عالقمندان به رنگ زرد ذهن کسب 
بقیه  دارند  دوست  و  دارند  کاری  و 
آن ها  بودن  کرده  تحصیل  متوجه 
هر  در  تا  می کوشند  آن ها  بشوند. 
ذهنی  توانایی  به  نیاز  که  زمینه ای 
دارند موفق شوند. عالقمندان به رنگ 
زرد رهبران خوبی می شوند و معموال 
ذهن خود را به شیوه ای نظام مند بکار 
را  آن  حرکتی  هر  از  پیش  می برند. 
بازی های  می کنند.  تحلیل  و  تجزیه 
استراتژیک مورد عالقه آن ها است. 
زیادی  عالقه ی  شطرنج  به  خصوصا 
دوستداران  که  دارد  احتمال  دارند. 

رنگ زرد کمی لجوج باشند.
سمت  به  زرد  رنگ  به  عالقه  وقتی 
احساس  کند  پیدا  تمایل  خردلی 
که  هستند  کسانی  تنها  می کنند 
می توانند درست تصمیم بگیرند. این 
باعث می شود بقیه کمی به انگیزه های 
آن ها مظنون شوند. عالقمندان واقعی 
به رنگ زرد بعد از بررسی تمامی نقطه 
نظرها، تصمیمات عاقالنه می گیرند. 
زن های عالقمند به رنگ زرد ترجیح 
و خانه  بودن  مادر  به جای  می دهند 
داری، بیشتر در کار تجارت باشند. اما 
در عین حال می توانند هر دو کار را با 
هم انجام دهند و با آن سازگار شوند. 
وقتی این افراد تحت استرس و فشار 
روانی قرار می گیرند احساس می کنند 
نشان دادن احساسات نشانه ضعف و 

ضربه پذیری آنهاست

زرد  رنگ  با  که  بیماری هایی 
بهبودی می یابند

زرد، ترکیبی از اشعه نور قرمز و سبز 
است. این رنگ نیمی از خصوصیات 
خصوصیات  از  نیمی  و  قرمز  رنگ 
دارد؛  خود  همراه  به  را  سبز  رنگ 
افزایش  باعث  می تواند  هم  بنابراین 
باعث بهبود  عملکرد سلول ها و هم 
رنگ  شود  دیده  آسیب  سلول های 
اعصاب  سیستم  تحریک کننده  زرد 
به  بنابراین  است؛  عضالت  نیروی  و 
اگزما  معالجه  در  نیز  و  فلج  هنگام 

مفید است.
می تواند  رنگ  این  که  آنجائی  از 
در  تجمع یافته  کلسیم  رسوبات 
درمان  برای  بشکند،  را  مفاصل 
مورد  نیز  آرتریت  و  روماتیسم 

استفاده قرار می گیرد.
کیسه  ضعف  یبوست،  رفع  برای 
سردرد های  و  سوءهاضمه  صفرا، 
شدید از این رنگ استفاده می شود.
زمان  شدن  کمتر  باعث  زرد  نور 
سپری شده در هضم غذا در روده ها 
بر جریان  همچنین عالوه  می شود. 
افزایش  نیز  را  صفرا  جریان  غذا، 
دارا  نیز  را  اثر ضد صفرا  و  می دهد 

است.
و  انگل ها  ضد  بر  می تواند  اثر  این 
بر  زرد  رنگ  باشد  روده ای  کرم های 
چاکرای شبکه خورشیدی موثر است 
افزایش  افراد  در  را  توانایی ذهنی  و 
افسردگی  در  می تواند  و  می دهد 
استفاده شود. زرد برای زندگی، یک 

رنگ بیداری و شور و شوق است.
رنگ زرد، اطمینان و خوش بینی را 
درمان  در  همچنین  و  می کند  بیدار 
مشکالت گوارشی کمک کننده است

و  بیماری ها  درمان  در  زرد  رنگ 
مشکالت زیر موثر است:

گوارشی،  اختالالت  دیابت،  یبوست، 
اگزما، نفخ، فلج اندامها، کلیه ها، سوء 
خستگی،  افسردگی،  کبد،  جذب، 

بی حسی اندامها، 

بقیه درصفحه 48

 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی  )رنگ ردمانی(
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ازهمــــــــــه ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از علی حیدری شاعر وخوشنویس درگذشت

خوشنویس  نقاش،  شاعر،  حیدری  علی 
وصاحب ذوق که مدتی به آلزایمر مبتال 
وداع  را  دارفانی  آنجلس  لوس  در  بود 

گفت.
ازویژگی  که  آنچنان  حیدری  علی 
ذوق،  خوش  بسیار  است   هنرمندان 
خنده  هرگز  بود.  گو  بذله  و  صفا  اهل 
باهمه  باآنکه  شد.   نمی  محو  ازلبانش 
آنجلس   لوس  زبان   فارسی  های  رسانه 
دلیل   به  اما  داشت  ای  صمیمانه  روابط 
بروز  ویروس کورونا و عدم انتشار رسانه 

مطلبی  آنان  از  هیچیک  نوشتاری  های 
پیرامون مرگ او ننوشتند .

به  ونسبت  فروتن  آنقدر   حیدری  علی 
توجه  بی  ایرانی  جامعه  به  خود  معرفی 
ازاو  عکسی  هیچ  مانتوانستیم  که  بود 

درفضای مجازی پیدا کنیم.
خانواده  به  را  حیدری  علی  درگذشت 
شعراو  عالقمندان  عزاداروهمه  های 

تسلیت می گوییم. 
روانش شاد ویادش همواره گرامی باد.

همایون خسروی نوازندة ویلن سل درگذشت
سل  ویلن  نوازنده  خسروی  همایون 
درروز پانزدهم  فروردین ۱۳۹۹ براثر 
درلس  پانکراس   سرطان  بیماری 
برای  همایون  درگذشت.  آنجلس 
موزیک متن فیلم های گاو، گوزن ها، 
کویر   ، وآلبوم »شب، سکوت  قیصر، 
« که یکی از کارهای استاد شجریان 

است ویلن سل نواخته است.
خسروی قبل از آشوب 57 بااستفاده 

وهنر   فرهنگ  وزارت  ازبورسیه 
به  واتریش   آلمان   درکشورهای 
تکمیل دوره های تخصصی ویلن سل  

پرداخت.
زنده یاد همایون خسروی باهنرستان 
باغچه  وهنرستان  تهران  موسیقی 
بان با عنوان معلم ویلن سل همکاری 

داشت. 
یادش گرامی و روانش آرمیده باد

چاپ مطبوعات درایران متوقف شد
ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  معاونت  و   کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  فروردین   ۱2 روز 
اعالم کردند نسخه کاغذی نشریات از ۱۶ فروردین چاپ نخواهد شد. این تصمیم 
فاصله گذاری  اجرای طرح  پایان  تا  و  با شیوع کرونا« گرفته شده  برای »مقابله 

اجتماعی ادامه خواهد یافت.

توقف کارزار انتخاباتی برنی سندرز 
چپگرای  سناتور  سندرز،  BBC:برنی 
نامزدی  برای  را  کارزارش  آمریکایی، 
ریاست  انتخابات  در  دموکرات  حزب 
اما  کرد،  متوقف  آمریکا  جمهوری 
همچنان به عنوان نامزد در رقابت های 

درون حزبی می ماند.
برای  مسیر  سندرز  کارزار  توقف  با 
رئیس  معاون  بایدن،  جو  نامزدی 
اوباما، هموار  باراک  جمهور در دوران 
شدن  نهایی  صورت  در  و  می شود 
در  او  احتماال  بایدن  آقای  نامزدی 
رئیس  ترامپ،  دونالد  با   2020 نوامبر 

جمهور کنونی، رقابت خواهد کرد.

آقای سندرز انتخابات درون حزبی را 
نامزدها  دیگر  به  نسبت  پیشتازی  با 
کناره گیری  از  پس  اما  کرد،  آغاز 
جو  نفع  به  نامزد  چندین  همزمان 
و  غیرمنتظره   طور  به  او  بایدن، 
سرنوشت سازی در چند ایالت از آقای 

سندرز رای بیشتری آورد.
هم  پیش  سال  چهار  سندرز  برنی 
دموکرات  حزب  نامزدی  کسب  برای 
در  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری  با 
کلینتون،  بیل  همسر  و  اوباما  دوران 
اما  کرد  رقابت  پیشین  جمهور  رئیس 

شکست خورد.

تهران مهمترین مرکز داغ بیماری کرونا

فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا 
در تهران اعالم کرد این شهر یکی از 
کرونا  بیماری  داغ«  مراکز  »مهمترین 
در  دیگری  استان  هیچ  با  که  است 

کشور قابل مقایسه نیست.

 20 چهارشنبه  روز  زالی  علیرضا 
افراد  مراجعات  که  داد  فروردین خبر 
مبتال به کرونا در سه روز اخیر افزایش 

یافته است.

کرونا  جان باختگان  آمار  درصد  او 
بستری  مبتالیان  میزان  به  نسبت 
شده در بیمارستان ها را 2.۳ و نسبت 
به کل مراجعان ۱.۳ درصد اعالم کرد.

افراد  تعداد  حال  عین  در  زالی  آقای 
جان باخته در تهران را اعالم نکرد. بر 
 ۱۳00 دستکم  فردا  رادیو  آمار  اساس 

نفر در استان تهران جان باخته اند.

سن  متوسط  همچنین  زالی  آقای 
متوفیان در شهر تهران را ۶۹,2 سال 

ذکر کرد.
کرونا  با  مقابله  عملیات  ستاد  فرمانده 
»بیشتر  گفت:  حال  عین  در  تهران  در 
بستری شدگان در بیمارستان ها در رنج 
این  و  دارند  قرار  سالگی   40-50 سنی 
امر حاکی از این است که افراد مسن به 
هشدارها و توصیه ها توجه کرده و کمتر 

از منزل خارج شده اند«.

او همچنین اعالم کرد که بیمارستان های 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  وابسته 
این شهر دو هزار تخت ویژه  دولتی در 
تخت ها  این  که  دارند  )آی.سی.یو( 

اشغال هستند.

در  نیز  این  از  پیش  زالی  آقای 
مصاحبه های متعدد درباره شیوع مجدد 

کرونا در تهران هشدار داده بود.

پیشنهاد  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
دولتی  ادارات  فعالیت های  تعطیلی 
این  با  دولت  اما  کرده اند  مطرح  را 

پیشنهادها مخالفت کرده است.

ترامپ و سازمان بهداشت جهانی 

صدای آلمان: رئیس جمهوری آمریکا 
متهم  را  جهانی  بهداشت  سازمان 
کرد در مقابله با بیماری کرونا مرتکب 
آمریکا  است.  شده  فاحش  خطاهای 
این  بودجه  کننده  تامین  بزرگ ترین 
که  کرد  اعالم  ترامپ  است.  نهاد 
آمریکا قطع بودجه این نهاد را منتفی 
نمی داند. در اوج شیوع بیماری کرونا 
در جهان، دونالد ترامپ بر فشار خود 
افزوده  جهانی  بهداشت  سازمان  بر 
او  ترامپ اعالم کرد که دولت  است. 
سازمان  بودجه  تامین  قطع  موضوع 
بهداشت جهانی را بررسی خواهد کرد.
شد  مدعی  آمریکا  رئیس جمهوری 
که سازمان بهداشت جهانی خطاهای 
بسیاری در امر مقابله با شیوع ویروس 

سارس-کوو-2 مرتکب شده است.

مطبوعاتی  کنفرانس  درآغاز  ترامپ 
خود به گونه ای سخن گفت که گویا 
بهداشت  سازمان  به  پول  پرداخت 
جهانی از سوی آمریکا متوقف شده 
است. اما سپس در پاسخ به پرسش 
آیا  بودند  پرسیده  که  خبرنگاران 
کنونی،  شرایط  در  اقدامی  چنین 
اقدامی منطقی است یا خیر، ترامپ 
از موضع پیشین عقب نشینی کرد و 
گفت که ما چنین اقدامی را بررسی 

خواهیم کرد.
ما  که  نگفتم  »من  گفت:  ترامپ 
باید  کرد.«  خواهیم  کاری  چنین 
یادآور شد که ایاالت متحده آمریکا 
بودجه  کننده  تامین  بزرگ ترین 
است. جهانی  بهداشت  سازمان 

شهرهای خالی ازمردم اما پراز کرونا

ایتالیا بیشترین قربانی کووید-۱۹ را دارد و کشور هفته  در روزهایی که 
هاست در قرنطینه کامل قرارگرفته، خیابان های شهر تاریخی رم نیز خالی 
ازهیاهوی گردشگران و شهروندان شده است. این موضوع فرصتی است 

تا بناهای تاریخی ایتالیا بیشتر به چشم بیایند.
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زمانی که تب تغییر خط فارسی باال 
مخالفت  دلیل  بسیاری  بود   گرفته 
که  کردند  می  بیان  اینگونه  خودرا 
اگر خط تغییر پیدا کند نسل جوان 
پیشینیان   آثار  خواندن  از  کشور 
ازمدتی  پس  و  شد.  خواهد  ناتوان 
و  کشید  فرو  تب  این  خوشبختانه 
درخط  تغییرات  خیر  از  مدعیان 

گذشتند . 
این پیشروان تغییر خط فارسی  به 
توجه  بی  مردم  بیشتر  پرسش  این 
، هم  تغییر خط  بدون  ما  که   بودند 
اکنون ازخواندن باارزش ترین کتابهای 
پیشینان خود عاجزیم چون به زبان 
عربی نوشته شده اند.ازآن جمله اند: 
کتابهای  ویا  پورسینا،  از  کتاب  چند 
زیادی درزمینه  پزشکی از محمدبن 
زکریای رازی ، ویا کتابهایی از فارابی 
که درزمینه فلسفه و سیاست  برجای 
تغییر  فارسی  واگر خط  مانده است. 
آثاربیشتری  ازخواندن  کرد   می 

محروم می شدیم. 
نکته ای که قابل توجه وتعمق است   
آن است که بدانیم مثالً درزمان مغول 
ها)۶5۶ هجری(  کتابی بنام گلستان 
هم  که  شود  می  منتشر  سعدی 
اکنون درخواندن آن  هیچ مشکلی 
کتابی  زمان  درهمان  اما  نداریم. 
جوینی«    جهانگشای  تاریخ   « بنام 
نوشته  »عطاملک جوینی«   نوشته 
به  آنکه  با  که  هجری(  شده)۶58 
برای  نگاشته شده  فهم آن  فارسی 
دانش آموز دبیرستانی  بسیار مشکل 

است.
به نمونه ای از کتاب گلستان سعدی  

اشاره می کنیم:
»*دو کس رنج بیهوده بردند و سعی 
بی فایده کردند؛ یکی آن که اندوخت 
و نخورد، و دیگری آن که آموخت و 

نکرد.
*سه چیز پایدار نمانَد: ماِل بی تجارت 

و علِم بی بحث و ُملِک بی سیاست.
*دشمنی ضعیف که در طاعت آید و 
دوستی نماید؛ بدان! مقصود وی جز 
آن نیست که دشمنی قوی گردد؛ و 

اعتماد  دوستان  دوستِی  بر  گفته اند 
چه  دشمنان  تملِق  به  تا  نیست، 
رسد! و هرکه دشمِن کوچک را حقیر 
می دارد، بدان مانَد که آتِش اندک را 

ُمهمل می گذارد.«

کتاب  متن  کنید  مقایسه  وحال 
نوشته  با  را  جوینی  جهانگشای 

سعدی:
درکتاب جهانگشای جوینی می خوانیم:

طفولیت   ازمقام  چنگزخان  چون   «
دراقتحام  رسید  رجولیت   بدرجة 
شیری غران ودر اصطدام شمشیری 
بأس   خصمان   درقهر  بود  بران 
ودر  بود  زهر  مذاق  اورا  وسیاست 
دولتی  هرصاحب  کسرشوکت 
خشونت  وهیبت  اورا فعل  دهر بهر 

دنّو  دیار  و  وقتی سبب قرب  جوار 
بنزدیک  اونک خان  تردد می کردی 
ومیان  ایشان توّددی  بود اونک خان  
وّفر  وشجاعت   ورویّت   رأی   چون 
وهیبت او می دیدازصرامت  وشهامت  
او تعجب می نمود ودرتقدیم و اکرام 
او مبالغت  می نمود روزبروز دررفع 
منزلت ومحل او  می افزود تا تمامت  
مصالح جمهور بدو منوط شد و خیل 
وحشم  او به واسطة  ضبط وسیاست 

وبرادران  پسران  گشت.  مضبوط  او   
ومقربان   وخاصگیان   خان   اونک 
بردند  حسد  او  وقربت  اوازمنزلت  
وشبایک مکرر بر ممّر  انتهاز  فرصت 
تقبیح  غدربر   وحبایل   انداختند 
ودرمکامن  بساختند  او  صورت 
او  واستعالء  استیال  حدیث  خلوات 

دلها   َمَیالن   وسخن   دادند  می  در 
بمطاوعت ومتابعت  او باز می راندند 
معنی  آن  نیکخواهان   ودرصورت  
نیز  خان   اونک  تا  کردند  می  تازه 
برو  کار  وصالح  شد  متهم  او  درکار 
مبهم گشت ودردلش  خوف وهراس  
وسطوت وباس  او ممکن  گشت. چون 
نهاراً جهاراً  مکاوحت  ومکاشفت  او 
متعذر بود پنداشت که بمکرو وکید 
سّری   وغدر  وبحیلت   کند.  او  دفع 
بود  او  رادرتقویت  تعالی   حق  که 
منع کند. اتفاق کردند که سحرگاهی 
مکتحل   خوش  بخواب  ها  چشم  که 
باشد خالیق بآسایش  غافل، بریشان  
شبیخون بزند وخودرا ازآن  اندیشه  

بازرهانند...«
بر  استثناء  بدون  منتقدین  همه 
جهانگشا  تاریخ  نثر   بودن  مشکل 
نثر  بودن  اما مشکل  القولند..  متفق 
بر  زدن  ضربه  و  طرف  یک  فارسی  
استخوان بندی  آن ازسوی دیگر باید 
مورد توجه قرارگیرد.  آنان که همه 
منتشر  عربی  زبان  به  خودرا  کتاب 
کردند  کاری بهتر از نویسندگان دیگر 
اما  نوشتند  بفارسی  که  دادند  انجام 
تا توانستند واژه های عربی را درآن 

گنجاندند.   
اگرچه واژه های پارسی نیز در متون 
عربی نیز زیاد دیده می شود اما این 
واژه ها باکوشش وتالش ایرانیان نژاده 
که دل درگرو زبان وتاریخ و قومیت 
واردشد.  عربی  زبان  به  خودداشتند 
تالش  با  عربی  های  واژه  درحالیکه 
نویسندگان عرب نژاد به زبان فارسی 
برگردن  آن  گناه  بلکه  واردنشد 
نویسندگان ایرانی بود که در نوشته 
های خود واژه های عربی را به نشانه 
واالیی هنر کتابت خود می دانستند. 

شاید به همین دلیل است که امروز 
آنجا  تا  درتالشند  باردیگر  ایرانیان 
باشند  راداشته  آن  توانایی  که 
ازبکارگرفتن واژه های عربی درنوشته 

های خود  پرهیز کنند.

دایی جان دکتر

دکتر  روزی  که  بودم   ساله  ده   
مادرم  دیدن  به  شادمان   فخرالدین 
دکتر   جان  ما  درمنزل  بود.  آمده 
دایی  بود.  زمستان  داشت.  شهرت 
بخاری  گرد  دراتاقی  ومادرم  دکتر  
نشسته بودند وگپ می زدند ومن هم 
ازاتاق مجاور درحین بازی باخواهرم 
شان   نظاره  پرده  ازالبالی  گاه  گه 

میکردم.
ناگهان مادرم به صدایی بلند  مرا به 
ونگرانی  باترس  فراخواند.  اتاق  آن 
واردشدم. آن چنانکه رسم ما کودکان  
جان  دایی  دست  بود   روزگار  آن 
کردازوضع  تفقدی  رابوسیدم.  دکتر، 
دانش  روزها  آن  پرسید.  ام  مدرسه 
آموز مدرسه ای کوچک بنام » مادام 
به  همه   درسهایمان  بودم.  مارلکا« 
هم  یکساعت   روزی  بود.  فرانسه 
که  خواست  خواندیم.  می  فارسی 
بیاورم. نزدش  سعدی  گلستان 
را  دیباچه  وآوردم.  جستم  را  کتاب 
گشود وگفت بخوان. سطری از کتاب 
راباهزاران غلط خواندم. عرق شرم از 
چهارستون  بدنم  سرازیر بود. بالحنی 
پرمحبت  تسکینم داد ودرعین حال  
است   عیب  که  متذکرشد  مادرم  به 
فرزند یک خانواده ایرانی زبان فرانسه 

رابهترازفارسی بداند.
بیست سالی طول کشید تاسرانجام 
دریافتم که در تجربه آن روز درواقع 
عصاره اندیشه های دکتر شادمان را  
سراغ می توان کرد. می گفت برخی 
ایم وریشه  ازما مفتون  فرنگ شده 

های  فرهنگی خودراواگذاشته ایم.
معتقد بود تجدد بابی بُتگی  عجین 
واقعی  تجدد  برعکس  نیست. 
می  همراه  اصیل  راباخودشناسی 
ملی  وغرور  تجدد  درفرنگ  دانست. 
همزاد  یکدیگربودند. درایران  انگار  
بینی خودکم  نوعی  تجددبا  آغاز 

محور  بود.  شده  همراه  فرهنگی 
مرکزی همه آثار شادمان  برگذشتن  
بود.  تاریخی   معضل  ازاین 
نوادر  از  شادمان   سیدفخرالدین  
ناشناخته روزگارماست. باآنکه همواره 
اعتبارفراوانی  از  خبرت  اهل  نزد 
شهرت  هرگز  اما  برخورداربود، 
از نسلی بود  او  چندانی  پیدا نکرد. 
که درآن فضل وسیاست هنوز مانعه 
الجمع نبودند. اما انگار فضل او چوب 
سیاستش را خورد. تصانیف  پر مغزی  
از خود بجای گذاشت. شاید مشاغل  
مهمی که عهده دارش بود  بخصوص 
وزارتش  درکابینه کودتای ۱۳۳2)؟( 
سبب شد که اخالف قدر این آثاررا
 نشناسند. پس ازمرگش ایرج افشار 
ونویسنده  ور  مایه  دانشمندی  اورا 
ای  مقتدر وادیبی  سخندان خواند 
وحبیب یغمایی نوشت :» کشور ایران  

یکی از برگزیده ترین  وشریف ترین 
زیرا   داد.  دست  از  خودرا   فرزندان 
یافتنشخصیتی نظیر  دکتر  پرورش 
شادمان در این قرنها تصور ناشدنی 
است. بااین همه  دراین بیست وپنج 
سال اخیر انگشت شمارند افرادی که 
چندوچون  نوشته های  شادمان را 
بسنجند  وجایگاهش را درسیراندیشه  
تجدد در ایران  بشناسند. مرادمن هم  
یا  زندگی   کارنامه  بررسی  دراینجا 
حتی ارزیابی همه آرا واندیشه هایش 
نظرگاهش  خواهم   می  نیست.تنها 

رادرباره تجدد بررسی کنم.
سیدفخرالدین شادمان  درسال ۱28۶ 
درخانواده  ای نسبتاً مرفه زاده شد. 
پدرش  درسلک روحانیت  ومادرش 
بانویی فرهیخته وازخانواده ای متمول 
بود.مدتی علوم قدیمه خواند به فقه 
واصول  ورودی کافی  داشت وعربی 

تحصیالت  دانست.  می  نیک  راهم 
آغاز  دردارالفنون   را   جدیدش 
رفت.  اروپا  به  ازچندی  وپس  کرد 
پاریس   ازدانشگاه    ۱۳۱4 درسال 
وچهارسال  گرفت  حقوق  دکترای 
بعد  ازدانشگاه لندن  دکترای علوم 
کوتاه   مدتی  کرد.  دریافت  سیاسی  
دراروپا وسالیان  در از درایران  استاد 
دانشگاه بود. مشاغل سیاسی  مهمی 
بعهده داشت . ازسال ۱۳۳4 تا ۱۳۳7 
نایب تولیت آستان قدس  رضوی بود.
 ، هنوز  مقام  ازآن  استعفایش   علل 
دست کم برای من درهاله ای  از ابهام 
مانده است. درمیان خویشانش  شایع 
بود که بامحمدرضاشاه  پهلوی  برسر 
اختالف   قدس  آستان  عایدات  اداره 
گفتند   می  حتی  بود.  پیداکرده 
ازسرخشم متن  استعفایش را  نه به 
شاه  بلکه به آیت اهلل بروجردی تقدیم 
کرده بود. بهرحال  بعدازآن  استعفا 
برکنار  ازسیاست  بود،  که  علت  بهر 
درچهارم  بود.  استادی مشغول  به  و 
علت  درگذشت.   ۱۳4۶ شهریور 
مرگش سرطان بود. فرزندی نداشت. 
گویا  دراواخر عمرش  مشغول تدوین  
ایران  نامه  سیاست  بعنوان  کتابی  
اتمام  یارغبت  فرصت   بودهوهرگز 
وچاپ آن اثر را نیافت. همسرش خانم 
بسیار  بانویی  نمازی خود  فرنگیس  

فاضل بود.
سیدفخرالدین شادمان  هم رمان می 
ترجمه   . مقاله تحقیقی  نوشت وهم 
جدید   قرون  تاریخ  کرد.  می  هم 
بقلم آبر ماله و ژول ایزک مهمترین 
تاریکی  رمانش  سه  اوست.  ترجمه 
است. هند  ودرراه  وروشنایی، 
اش   تحقیقی  مقاالت  مهمترین 
سوای  آمده.  گرد  دردومجموعه 
انگلیسی   نوشته  چند  کتابها  این 
ای  متفرقه  های  ومقاله  وفرانسه 
ازایران  وخارج  ایران   نشریات  در 
زاازخود بجاگذاشت. بقیه درص 48

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

یادی ازدکتر فخرالدین شادمان

نثر رایج فارسی  درزمان  مغول ها    هب انتخاب  م.ع.آشنا
                                                                                از غزاله یزدی

صحنه دریافت سفارت توسط تگودار.ازکتاب تاریخ جهانگشا
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تشخیص درست شاه

مهاباد   به  شاهنشاه  درمسافرت 
شکاک  عمرخان  شهر  درمدخل 
سواربر اسب سفید  با صدها تن  از 
پیروان خود  که همگی سواربر اسب   
ودریک خط مستقیم  ایستاده بودند  
بود   نمودندودراینجا  استقبال  ازشاه 
رضایت   لبخند  همراهان  تمام  که 
از دیدن آن  مرزبانان رشید  را  شاه 

مشاهده کردند.
دراین شهربود  که شاه  صورت یک 
بهداری نشان داد   رابه وزیر   کودک 
وگفت ، آقای وزیر این لکه سفید که 
چیست؟  است  بچه  این   صورت  بر 
وزیر بهداری که فکر میکنم  لقمان 
ادهم  بود پاسخ داد ،  قربان از آفتاب 
برروی  سفید  های  لکه  این  زدگی  

صورت ظاهر می شود.
شاه گفت خیر ، اشتباه می کنید این 
او  است.  ویتامین  کمبود  از  ها  لکه 
درست تشخیص داده بود، درهمه جا 
فقر وسیه روزی  که حاصل حکومت  
یکساله  دموکرات ها بر آذربایجان بود  

به چشم می خورد.
درشهر  رضائیه  بازدید  ازدبیرستان 
دخترانه  شاهدخت نیز  جزو برنامه 
پنجم  کالس  آموزان   دانش  بود 
متوسطه این دبیرستان  تمام بدست 
استثناء  وبدون  افتادند  شاه  وپای 

صورت اورا بوسیدند.

اولین مصاحبه من باشاه

شاه درسفرمهاباد   بچه های کوچک 
می  درآغوش  سرراه   دردهات  را  
آرزو  دردل  روزها  آن  شاید  گرفت. 
می کرد  که خداوند  به او هم  پسری 
آرزوی  به  دیدیم  که  فرماید  عنایت 
خودرسید. خداوند بخشنده ومهربان 
مسافرت  دراین  من  گرفتاری  است. 
این بود  که ناچاربودم  هرروز  دوسه 

ساعت  درهرشهر ودیار درتلفن خانه 
باشم. تلفن های آن زمان  مثل چرخ 
گوشت  دسته داشت وبرای اینکه یک 
دقیقه  صحبت کنی مجبوربودی الاقل 
بیست بار  دسته تلفن را بچرخانی تا 
باطری هایی که درگوشه اتاق  تلفن 
بودند  شارژ شود.  خانه  قطار کرده 
از  که  بود   این  تازه گرفتاری  دیگر 
تهران   به  ازسایر شهارها   یا  تبریز  
تلفن مستقیم وجودنداشت. اول باید  
تلفن خانه میانه را می گرفتم واز تلفن 
خانه میانه  خواهش می کردم زنجان 
تهران  به  مرا  زنجان   بعداً  بگیرد،  را 
وصل می کرد.  به این ترتیب  درتمام 
مدت مسافرت  دست راست من  درد 
می کرد.ولی قبل از بازگشت به تهران  
اولین  درتبریز  یافتم   توفیق  وقتی 
مصاحبه رادیویی ومطبوعاتی خودرا  
دردهایم  تمام   بیاورم  بعمل  باشاه 
که  زمان   درآن  یافت. چون   بهبود 
بیش از بیست سال نداشتم ازشدت 
از  که  بودم  وامانده  وشوق   ذوق 

اعلیحضرت چه بپرسم.
بعداز مدتی  هاج وواج بودن  سؤال 
جوابی  ولی  کردم  ای  گانه  بچه 
دنیا  پاسخ  آن  شنیدمکه  عاقالنه 
بیشتر  محبوبیت   گیرشدوسبب 
اعلیحضرت  گردید. پرسیدم اگر  شاه 
نبودید دلتان  می خواست چه کاره 
بودید؟ شمارا بخدا این هم سؤال شد؟
آن خدابیامرز گفت: سلطنت بر یک 
ورنجور   ضعیف   ، فقیر  مردم  مشت 
و  مسرت  مورد  عدالت   از  ومحروم 

خوشوقتی وافتخار  من نیست...
آنقدر سؤال من ناشیانه بود  که  اصل 
گزارش  تهران  رادیو  به  را   سؤوال 
تهران  به  ازبازگشت  پس  نکردمولی 
بدون اینکه اشاره ای به سؤوال خودم 
اعلیحضرت  که  را   فوق  متن  کنم 
مازندی  یوسف  دراختیار  بود   گفته 
پرس   یونایتد  گزاری   خبر  خبرنگار 
خبرگزاری  خبرنگار  رائین  وپرویز 
آسوشیتد پرس وعلی مهرآوری  خبر 

وغالمرضا   رویتر  خبرگزاری   نگار 
فرزامی خبرنگار خبرگزاری  فرانسه 
وکاووسی  خبرنگار مجله تایم آمریکا 
در تهران گذاشتم که آنها  به سراسر 
جهان  مخابره کردند  وروزبعد روزنامه 
های تهران به استناد  خبر خبرگزاری 
را منتشر  ها ی         خارجی  آن 
نمودند وشخص اعلیحضرت نیز بعدها 
این جمله را  به مناسبت های مختلف  

تکرار کردند.

شاه وانگلیس ها

در دیدارهایی که پس از سال 57 با 
تهرانی   الدین  سیدجالل  آقای 

درپاریس داشتم می گفت:
دولت  کبیر  سفیر   که  هنگامی 
بودم  دربلژیک  ایران  شاهنشاهی  
با  بلژیکی   خانم  داشتن   بعلت 
ونخست  خارجه   وزیرامور  اسپاک 

وزیر بلژیک دوستی بسیار ضمیمانه 
ای داشتمبطریقی که الاقل  هرماه، 
یکباربایکدیگر  دریکی ازرستورانهای 
می  ناهار  یا  شام  بروکسل   اطراف 
مالقاتهای  ازاین   دریکی  خوردیم. 
که  گفت   من  به  اسپاک  دوستانه  
چون می دانم  باشخص اعلیحضرت  
به  واعلیحضرت   دارید  صمیمتی 
حرفها ونوشته های شما  توجه می 
فرمایند  ازقول من به ایشان  عرض 
کنید  که انگلیسی ها ازشما خیلی  
ناراضی هستند وشمانباید این عدم 
به  بگیرید.  کم  دست  را   رضایت 
نخست وزیر بلژیک گفتم اعلیحضرت 
نزدیک   ازدوستان  من  که  داند   می 

تصور  است  ممکن  هستم   انگلیس 
 . میگویم  دروغ  من  که  بفرمایند 
بهتراست خودتان بایران سفرکنید و 

آن را با ایشان درمیان بگذارید.
بقیه درصفحه 48

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

     ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

جسته وگریخته

مالیات رب ریش

در  کبیر  پطر  به  مشهور  اول  پطر 
میالدی   ۱725 تا   ۱۶82 سالهای 
روسیه   مقتدر  حکمران  و  تزار 
به  سفری   ۱۶۹0 سال  در  او  بود... 
هم  مدتی  و  کرد  اروپا  کشور  چند 
به  مشغول  هلند  در  بندرگاهی  در 
روسیه  به  بازگشت  شد...در  کار 
دست به رفرم و اصالحاتی در این 
تراشید  را  خود  ریش  زد،  کشور 
که  نمود  مجبور  را  درباریان  و 
را  ریششان  دربار  سلمانی  توسط 
بتراشند... و متعاقب آن دستور داد 

 ، است  ممنوع  ریش  داشتن  که 
به  هارا  ریش  بازار  و  خیابان  در  و 
زور میتراشیدند...اما این کار وی با 
اعتراض های شدید مردم خصوصًا 
کلیسای ارتدکس روبرو شد و پطر 
و  کرد  تعدیل  را  دستور خود  کبیر 
ریش  میخواهد  کسی  اگر  شد  بنا 
بضاعتش  نسبت  به  باشد  داشته 
مالیات  روبل   ۱00 تا   ۶0 بین  ساالنه 

پرداخت کند...

سقوط دیکتاتور
دیکتاتور  و  رهبر  موگابه  رابرت 
سال  در   ، زیمبابوه  کشور  پیشین 
سالگی   8۹ تولد  سالروز   20۱7
بسیار جشن  برق  و  با زرق  را  خود 

گرفت...

او در این مراسم 8۹ نفر را دعوت 
کرد، با 8۹ کیلو خاویار ایران ، یک 
غذاهای  انواع  و  کیلویی   8۹ کیک 
 8۹ کرد...  پذیرایی  آنها  از  متنوع 
به هوا فرستاده شد  رنگارنگ  بالن 
هدیه  گاو   8۹ او  به  میهمانان  و 

کردند...!

از  یکی  که  نگذشت  چیزی  البته 
کرد  برکنار  را  او  ارتش  فرماندهان 
در  موگابه  بعد  یکسال  از  کمتر  و 

تبعید خانگی درگذشت.

محاكمه هيتلر
  در ژانویه سال ۱۹45 میالدی هربرت 
نظراتش در  بخاطر  نماینده آمریکا  پل 
گذاشته  کنار  جنگی  جنایات  مورد 
کاماًل  آلمان  هنوز  زمان  آن  شد... 
شکست نخورده بود و هیتلر خودکشی 

نکرده بود...

دستگیری  صورت  در  ؛  میگفت  او 
بطور  دستیارانش  با  باید  وی  هیتلر 
علنی محاکمه شود ، در حالیکه دیگر 
 ، بودند  معتقد  متفقین  نمایندگان 
نیازی به محاکمه هیتلر نیست با توجه 
به جنایات زیادی که وی مرتکب شده 
میتواند  او  محاکمه  طرفی  از  است... 
محض  به  باید  او   ، باشد  دردسرساز 

دستگیری تیرباران شود.

رشوع كار فيس بوك
میالدی   2004 سال  فوریه  در    
شبکه  آمریکایی  زاکربرگ  مارک 
عرضه  را  بوک  فیس  پرطرفدار 

کرد...
سطح  در  زود  خیلی  بوک  فیس 

جهان فراگیر شد...

بازی گلف رد ماه

، آلن شپرد    در فوریه سال ۱۹7۱ 
سفینه  با  که  آمریکایی  فضانورد 
 ، نشست  ماه  روی  به   ۱4 آپولوی 
اولین و تنها فرد جهان بود که روی 

کره ماه به بازی گلف پرداخت...\

تشکيل اتحادهي ارواپ

  در سال ۱۹۹2 میالدی ، ۱2 کشور 
اروپایی در شهر ماستریخت هلند ،

را اروپا  اتحادیه  بار  اولین  برای   
امضای  با   )  European Union  (

قراردادی تشکیل دادند...

منتـظره
نتیجه غیر

  در 2۶ ژانویه سال ۱۹۶4 کاسیوس 
کلی ، مشت زن آمریکایی که بعدها 
خود را محمد علی کلی نامید ، در 
 ، ، در شهر میامی  سن 22 سالگی 
سنگین  در  جهان  قهرمانی  برای 
بالمنازع  قهرمان  مقابل  در   ، وزن 
سونی  جهان  بوکس  قدرقدرت  و 
لیستون حاضر شد...دکتر الکساندر 
رابینا ، پزشک مسوول این مسابقه 

میگوید:
محمد علی پیش از شروع مسابقه 
در کنار رینگ ، از ترس میلرزید ، 
لبانش  و  بود  شده  سست  پاهایش 
این  دیدن  با  من  بود...  کرده  کف 
به  را  مراتب  و  شدم  نگران  صحنه 
در  ...اما  دادم  هشدار  وسط  داور 
علی  محمد  همگان  تعجب  میان 
دهد  شکست  را  لیستون  توانست 

و قهرمان جهان شود...!

گفته اهی شنیدنی
  بزرگترین گناه این است که بشر را 

از شادی و خنده دور کنند...
او  وفات  و  تولد  تاریخ   ( زرتشت 
 ۱500 بین  و  نیست  مشخص  دقیقًا 
میالد  از  پیش  سال   ۱000 تا  سال 
 77 در  وی   - است  بوده  مسیح 

سالگی درگذشت ...(

سیدجالل الدین تهرانی
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زن ستم کشیده و محر وم است،زمینه 
آنرا باید در فر هنگ سنتی کشورها 
جستجو کرد بخصوص در کشور های 

اسالمی.
پدر  و  طبقاتی  نظام  دیگر،  جنبه  از 
باز  و  ها  بخش صحنه  الهام  ساالری 
پرتاب جوامع باستانی است و مدرن 
اروپائی در شهر  در جوامع شرقی و 
محروم  طبقات  در  روستاها  هاو 

مشاهده است.
اساساٌ اگر با دقت نظر بیشتر مطالعه 
کنیم و بی غرض  و منصفانه به آن 
را محصول مستقیم  اسارت  بنگریم 
نظام طبقاتی و پدر ساالرانه در کل 
جوامع  بشری  و یا فرهنگ عربی و 

اسالمی میتوان جستجوکرد.
داد. ای  تازه  حقوق  زن  اسالم،به 
وحقوق کهنه ای را از او باز گرفت.زن 
د ر زمان پیامبر اسالم از حقوق تازه 
ای برخوردار  شدیعنی از زنده به گور 
او جلو گیری شد که امروزدر  شدن 
بیشتر سرزمین های عرب و اسالمی 

فاقد آن است.
 زن را محکوم به کم خردی کردند، 

می دانید که افسانه ای بیش نیست .
 و تاریخ از آن حکایت می کند. و ثابت 
می شودکه زن نسبت به کار گرفتن 
عقل خود  بر مرد پیشی گرفته است . 
و همان زن بود که معرفت را در تاریخ 

بشر ایجاد کرد .»-حّوا «     نخستین
به  خود  اراده  به  که  بود  انسانی   
جستجوی معرفت برخواست .  و عالوه
 بر آن  نخستین الهه معرفت نیز زنی 

بنام »ازیس« بوده است .
میراث عربی و اسالمی از ارزش های 
بی  باید  که  خورداراست  بر  مثبتی 
غرضانه آنها را کشف کرد و تقویت نمود.
با  باید  نیز  آنرا  منفی  ی  ها  ارزش 
مطا لعه صحیح و باشجاعت  و درک 
زن  زادی  آ  انداخت.  بدور  صحیح 

مسلمان تنها باید :
با پیوند  زدن ارزش های  مثبت میراث 
گذشته و ارزشهای مثبت  اندیشه های 

جدید تحقق پیداکند.

بخش  رهائی  مبارزات  و  ها  انقالب 
را  زن   آزادی  دنیای   ، و غرب  شرق 
باید  همه  این  با  ولی  کرد،  تسریع 
دانست که جزخود زنان، هیچ کس  با 
مبارزه،  رهائی  زن را به پایان نخواهد 
برد . آزادی زن در گرو تّشکل زنا ن 
بصورت یک نیروی  سیاسی سازمان 
به  آگاهی  با  که  بود  خواهد  فته  یا 
و  گیری  تصمیم  به  اهداف  و  حقوق 

عمل پردازند.
خود  الفبای  شناخت  از  امر  این  و 

شناسی سرچشمه خواهد داشت.
ازتحوالت انقالب ایران  و سهم زنا ن

که  ی  جدید  قوانین  وهم   ، درآن   
در باره زن تا کنون صادر شده  و یا 
قرار است که صا در شود ، اطالعات 

ناچیزی بدست مردم می رسد.
طریق  از  اطالعات  این  بیشتر 
داخلی  تبلیقاتی  ووسایل  مطبوعات 
وابسته و سرمایه داری غرب به دنیا 
می رسد ، طبیعی است که این وسایل 
ارتباط جمعی هیچ گاه نمی تواند بی 
با شد و تا آنجا که  می تواند  طرف 
منفی  و  مثبت   های   آورد  دست 

انقالب ایران را نا دیده می گیرد.
دی   اقتصا  دلیل  به   ها  رسانه   
وسیاسی خویش که ، با مصالح ملت 
ایران و انقالب آن  مستقیماٌ در تضا 
د است حقایق راپنهان و بر جنبه های 
مختلف  انقالب تکیه می کنند و می 
کوشند نارسا ئی ها و انحراف های آن 

را  به نفع خود معرفی  کنند.
یکی از موارد آنها  مسئله زن است .

که  کنند  می  تالش  مغرضانه  اینان 
با پیوند دادن حجاب و اسالم .عقب 
ماندگی فرهنگی جامعه زنان را معلول 
باورهای غیر مذهبی قلمداد  کنندو 
منش استعمار نو و امپریالیسم جهانی 

اسالمی  را بکّلّی منکر شوند.
مسلم است ،برگرداندن اجباری بانوان 
به زیر چادر یا در چهار دیواری منزل 
ارتجاعی  سیاست  یک  شک  بدون 
است ، زور در شآن انقالب که خواهان

رهائی مردم و از بین بردن فقر و 

استیسال است نیست.
جا  همه  در  باید  زنان  من  اعتقاد  به 
برای تقویت و توسعه حرکت خویش 
آوردن  بدست  بزرگ  هدف  برای 
به یک  اتحاد  برابری دست  و  آزادی 
، چراکه در مسیر دگر  دیگر بدهند 
گونی های اجتماعی و سیاسی اتحاد و 
هم بستگی زنان عامل پر قدرتی است 
که جهت آن دگر گونی ها را نه فقط 
به نفع زنان بلکه بنفع مردان نیز می 

تواندتغییردهدو تا ثیر گذارباشد.
در عین حال اگر این همبستگی بر 
ممالک عقب  موقعیت  درک درست 
افتاده مبتنی نشود چه بسا که بازیچه 
اغراض کامال متضاد با هدف آزادی و 

برابری همه ملت ها قرار کیرد.
جنبش  میان  پایدار  صحیح   پیوند 
رهائی بخش بانوان و مبارزات آزادی 
بخش ملی و اجتماعی مردم ، در میان
استبداد علیه  سوم  جهان  مردم 
بیگانگان را هیچ گاه نباید از نظر  دور 
داشت ،عدم توجه جنبش های غربی 
که خواهان  حقوق زن هستند  به این 
نکته چه بسا که آنان را به عوض پیش 
برد امور زن به مشارکت در سرکوب 
نیروهای مّترقی و آزا دی خواه ممالک 
امریکای التین سوق  و  ،افریقا  آسیا 
دهد. ممکن است باور نداشته باشید 
ولی این یک واقعیت تلخ است زیرا 
صحنه  شاهد  خود  کودکی   در  من 
سیلی خوردن یکی از آشنایانم بدلیل 
اینکه نتوانسته نوزاد پسری تحویل 
با  شوهرش  و  بودم  دهد  شوهرش 
را  همسرش  ناسزا  و  احترام  هتک 
این  به  و  کرد  می  طالق  به  تهدید 
عنوان که اگر یکبار دیگر بجای پسر 
چشم  برای  آورد  بدنیا  دختر  فرزند 
روشنی طالق نامه اش را خواهد دیدو 
زندگی اش پایان خواهد پذیرفت!.آن 
مرد چنان از این نوزاد متففر بود که 
کافی  تغذیه  حتی  برای  ویا  مراقبت 
 . ناسزا میگرفت  و  باد فحش  به  اورا 
نوزاد بیچاره چند صباحی بیشتر دوام 

نیافت و ُمرد . هنوز معلوم نیست که 

واقعاً بمرگ طبیعی ُمرده یا مادر یا پدر 
خود و دیگران را از غم آوردن فرزند 

دختر رهائی بخشید.
درصد مرگ و میر نوزادان در مناطق 
روستائی و بطور کلی در اغلب کشور 
به دلیل کمبود در  های جهان سوم 
باال است و این  آمد و آکاهی بسیار 
عموماً از بی توجهی و عدم مراقبت و 
عد م  پذیرش دختر ناشی می گردد .

 او میگفت دوران حاملگی بسیار سختی 
را با نگرانی بسیارپشت سر گذاشتم.
ترمی  شدید  هم  سر  پشت  دردها 
شد ، تنها و بی کس، باید پنجه هایم 
رااز شدت درد  در هر چه که در کنار 

دستم پیدا می شد فرو می بردم.
بر  نا خواسته  گلویم  از  آرامی  فریاد 
می خواست ، باید صدایم را خفه می 
کردم از دست و قدرتم خارج بود زیرا 
مرگ  سرحد  تا  مرا  درد  ،درد،  درد 
گفت  می  بمن  او  بود.  کرده  نزدیک 
آهسته اطاق پهلوئی پر از مرد ه ! تا 
جان داری این درد را باید تحمل کنی.
ریخت  می  رویم  سرو  از  عرقی 
لباسهایم را انگار از زیر دوش خارج 
درد   و  مرگ  با  بودندساعتی  کرده 
دست و پنجه نرم می کردم،که گاهی 
از ماما  ! از پشت در  پدر آینده بچه 

سئوال  می کرد، نیامد !
من که نای جواب نداشتم او می گفت 
حاال وقت داره از خانم قابله  که برایم 
اوهم   و  شد   می  پذیرائی  بود  آمده 
مرتب از زایمان هائی که کمک کرده 
بود  و بچه های کاکل زری بدنیا آورده 
تعریف می کرد . خوشحال و خندان 
بود از اینکه بچه های دیگران هم پسر 

بودند.!
ناگهان  دردی مرا گرفت که از هوش 
رفتم و دیگر چیزی نفهمید م چند 
زمانی بعد صدای گریه ها ئی بگوشم 
رسید. بّچه متولد شد ه بود ،از درد 
شدید  ها  د  در  پیچیدم   می  بخود 
بود تا مراحل زایمان به پایان رسید و 
آنطرف قابله مشغول رتق و فتق دادن 
موضوع بود و بچه رادر پارچه ای می 

پیچید تا تمیز کند و قنداق نماید.
بعد از مدتی سرم را با سختی بلند 
کردم و لرزان با صدا ئی نحیف    با نگ 
سر داد م که چیه ؟. اّما با نگاهی سرد 
و قیافه ای وصف نا کردنی بمن نگاهی 

کرد و جوابی نداد.
 وحشت وجودم را گرفت چیه ، زنده 
هست یا مرده بگوئید ببینم ، جواب 
با اشاره سر و سر تکان دادن این بود  
که نترس زنده است ناراحت نباش . اّما 
چی ، نه ماه سر دل کشیدی  وجون 
دادی  و درد کشیدی این هم نتیجه 
اش ، چی ،چی می خواهی باشه »یک 
دختره«.میدانی که شوهرت گفته بود 
که باید پسر بزائی فامیل شوهرت هم 
همین را ازت خواسته بودند حاال چه 
جواب میدهی ؟ جواب ؟- آره خوب 
باید جواب بدهی- »منکه تنها بچه را 
درست نکردم«. من فقط زجر کشیدم، 
تا  ها  خوابی  بی  پروراندم  شکم  در 
زایمان بر دوش من بود تا پای مرگ 
هم رفتم خوب خدا نگهدارش باشد.
مگه چی زائیدی؟  که حاال دعا می 
خوب  ؟   باشد  نگهدارش  خدا  کنی 
من ناشکری  نمی کنم  ، این را گفت 

و ازناراحتی و خستگی از حال رفت .
خوشی  خبر  که  خواست  می  قابله 
و  بدهد  بغلی  اطاق  در  فامیل   به  را 
بگیرد  را  اش  شیرینی  وچای  انعام 
شد  بلند  خود  جای  از  ولی  برود  و 
کرد  باز  بیچاره چشم  زن  باره  دو    !
و  بود  برش  دورو  که  افرادی  قیافه 
میگریستند و هم متاثرو  با چشمان 
بیچاره  زن  که  دیدند  تا   .! گریان 
چشم باز کرده صدا کردند و یکصدا 
گفتند- شاهکار کردی ..یک دختر!..

چند روزی شوهربسراغش نیا مد .
میانی  در  پا  نواده  خا   های  بزرگتر   
کردند تا رضایت دهد به دیدار زن و 
فرزندش بشتابد . اّما او اصال احساس 
نمی  پیدا  رغبت  و رضایت در خود 
از  که  بود  آن  به  قانع  باالخره  کرد. 
بستر  در  که  همسر  بنام  مریضی 

خوابیده عیا دت کند.
محبتی  بی  و  مهری   بی  با  مسئله 
گذشت  زن بیچاره می گفت چکنم 
دادم  دنیا  این  تحوبل  دیگرهم  یکی 
که در آینده بسر نوشت خودم دچار 
خواهد شد .  باخود عهد می کردم که 
کم کم که توانش را یافت و دخترش 
باید  او بفهماند که  به  که بزرگ شد 
خودش را بشناسد وبفهماند فرزندی 
که باعث ناراحتی و شرمندگی شده، 
نه اینکه با پسر فرقی نخواهد داشت 

بهتر و  بتواند مفید تر و  بلکه شاید 
کاردان ترهم باشد.

گه  گیری  تصمیم  و  تفکر  طرز  این 
ُکداری آثار رضایت در گوشه لبانش 
دختری  اوالً  گفت  می  و  نشاند  می 
تحصیالت  و  کرد  خواهم  بزرگ 
وزندگی و آتیه او توجه خوا هم کرد 
تا سر نوشتی غیر از مادر خود دا شته 
باشد . یواش یواش روز تولد به شب 
می رسید ، خود تنها در کنج خانه با 
می  ناراحتی  با  را  زمان  بود  نوزادش 
گذرانید . شاد بود زیرا فرزندی سالم 
دارد درد ها ر ا با مهر مادری براحتی 
را  یواش  خود  یواش  و  کرده  تحمل 
آماده می ساخت که با شیره جانش

 او را پرورش دهد . از طرفی در انتظار 
با  همسرش  درروز  اگر  بودکه  این 
مهمانان بود ، شب برای  دیدار زن و 

فرزندش ظاهر خواهد شد.
کم کم انتظار طوالنی شد شب هم به 
صبح رسید  این تهاجمی بود که از نوزاد 
بیچاره در جامعه باید تجربه می کرد  
و با ید درک می کرد که این احسا س
 است که مردم حّتی نزدیکان پدر ، 
مادربزرگ و بقیه  از تولد او استقبال 
نمی کنند  ؟. در بعضی خانواده ها و 
بخصوص در نواحی روستائی سردی 
از  دختر  نوزاد  از  استقبال  عدم  و 
این هم فرا تر رفته تا به مرگ ختم 
میشود  ،  زندگی به محیطی درد ناک  
پر ازافسردگی تبدیل ، و ناراحتی با 
تنبیه  و  یا حتی طالق  و  ها  برخورد 
جسمی مادر و با فّحاشی نسبت به زن 

بیچاره و حتی اتّهام مبد ل میشود.

مسلم است من با گرایشی که برخی 
تحمیل  به  ایران  مذهبی  رهبران  از 
چادر بر زنان و محروم کردن آنان از 
حقوق که طی سالهای گذشته بدست 
آورده اند مخالفم . به نظر من رهبران 
یا اسالم را بدرستی مطالعه و یا درک 
نکرده اند و یا اینکه نّیات مشکوکی را 

کمر به خدمت بسته اند .
یک رهبر مذهبی یک خدا نیست ،

ا ست در معرض درک  انسانی  بلکه 
براین  بنا  خطا.  ارتکاب  و  نادرست 
گفتار و کردار او باید موضوع نظارت 
آزادیخواهی و سنجش دقیق مردی 
که خواهان اداره حیات آنان است قرار 

گیرد . او باید از طرف مردمانی که به

 رهبری او اعتقاد پیدا کرده اند مورد 
پرسش و سنجش مداوم قرار کیرد.

قدرت  دادندکه  نشان  ایرانی  بانوان 
و مقاومت در برابر هر گونه فشارکه 
نتیجه آن به قهقرا بردن آنان است 
داده  نشان  تاریخ  کنون  تا  و  دارند، 
که به کمک رهبران آگاه بر مردمان 
ارتجائی صلب  ترقیخواه تالش های 
حقوق و موقعیت اجتماعی و سیاسی 
خود را پیروز مندانه به عقب رانده اند.

نمونه  یک  ایران  مذهبی  جنبش 
مشخص و بارزی از مبارزات طوالنی 
رهبران  میان  اسالم  داخلی  مدت 
سیاسی و مذهبی و  متفکرین مترقی 
و  ارزشها  که  آنهائی  و  سو،  یک  ار 
بر  را  خود  اجتماعی  های  برداشت 
امتیازات طبقاتی و تعابیر سنتی اسالم 

بنا گذارده اند از جهت دیگراست.
در این زمینه چه بسا که یک رهبر 

خود نیز به یک تناقض باطنی چون  
های  جنبه  بعضی  بر  مبتنی  روشی 
مبارزات سیاسی و اجتماعی ،و کوته 
بینی  وتحّجر در برخی دیگر مبتال و 
گرفتار باشد امکان این ا ست که برای 
رهائی کشورش از سلطه بیگانه سر 
اّما در عین حال  نبرد کند،  سختانه 
باید  که  متفکر  انسانهای   را  بانوان 
موضوع درک و اراده مرد قرار گیرند 

بحساب آورد. 
آیا این حقیقت  تلخ نیست ، که در 
تساوی  که  مردانی  ما  امروز  جهان 
نه فقط  را  و مردان  بانوان   برابری  و 
در اندیشه ،بلکه در عمل بیشتر می 
پذیرندو بکار می بندند بسیار محدود 

و انگشت شمارند؟.
تجربه زندگی بار ها و بار ها به ما نشان

و  اجنماعی  تحوالت  که  است  داده   
با جریان های  آنکه  بدلیل  فرهنگی 
درونی عاطفی و روانی و ذهن و قلب 
انسان پیوند دارد  نمی تواند با تحوالت 
سریع سیاسی و اقتصادی همگام شود.

به  نسبت  خود  برخورد  در  مردان 
بانوان عموماٌ به این قبیل تنا قضات 
دچار هستند. بنا براین در هرتفسیری 
که نها یتاً به رهائی کامل زنان و برابری 
واقعی زن و مرد منجر شود ، سازمانهای 
نقش  آنان  سیاسی  مبارزات  و  زنان 
داشت. خواهد  عهده  بر  حیاتی 

اجتماعی  و  فرهنگی  گونی  دگر 
زور  اعمال  و  فشار  با  تنها  مطلوب 
میسر نمی شود و می بایستی همراه 

با سازماندهی کار آمد مقدور باشد. 
این قانون پیشرفت و ترقی است

آن  از  مستثنی  نیز  زنان  موقعّیت 
نیست مردان باید تغیرات باطنی را که 
تا این اندازه الزم پیشرفت است درک

کنند  وعلیرغم بی میلی ظاهری خود 
خود  درون  در  تغیرات  آن  انجام  به 

وادار شوند.
جنبش های اروپائی هواداران حقوق 
دی  زیا  بسیار  نیروی  از  که  زن 
برخوردارند و برای رسیدن به اهداف 
کم  کم  کنند  می  صرف  وقت  خود 
این نکته شدند که در مورد  متوجه 
وضع زن  در کشور های جهان سوم 
اوضاع  از  را  بخصوصی  های  جنبه 
با  . چنانچه  نباید داشت  از نظر دور 
ومشترک  مشابه  خصوّصیات  وجود 
این گونه حرکت ها در جهان تفاوت 
که  دارد  مهمی  و  اساسی  های 
تحوالت  گوناگون  مراحل  از  ناشی 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است
بقیه درصفحه 48

هما برازنده

رتاژدی  زندگی زن رداریان
رسانه های ایران مغرضانه تالش می کنند که با پیوند دادن حجاب و اسالم .
عقب ماندگی فرهنگی جامعه زنان را معلول باورهای غیر مذهبی قلمداد  کنند
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 گفت: خوشحالم که می بینم خنده 
برلبانت نشسته است.

        اشکهایم را با دستمالی که قباًل 
به من داده بود،پاک کردم، وگفتم: 
بچه  دوجین  یک  به  اشاره  ازاینکه 
گرفت،اگرچه  ام  خنده  اید  کرده 
داشتن فرزند یکی ازآرزوهایم بوده 

وهست،اما نه یک دوجین!
        گفت:البته نه یک دوجین که 
یک شوخی بود، ولی اگرشما راضی 
باشید بادویا سه بچه اکتفا خواهیم 
زندگی  یک  باهم  کرد،زمانیکه 
سخنان  کنیم  راآغاز  مشترک 
خواهید  من  آورزیاداز  خنده 
باخنده  تان  شنید،تاروزوشب 
جنین  برای  بگذرد،که  ونشاط 
درَرِحم هم بسیار مفید خواهدبود.
ازبابت  دیگرکه  بار  برای          
بود  گرفته  ام  خنده  درَرِحم  جنین 
واحساس بسیار خوبی به من دست 
ترتیب  این  به  گفتم:  بود،  داده 
پاسخ  ادای  جهت  تفکر  به  نیازی 
بینم،باپیشنهادشما  نمی  شمارا  به 
موافقم،سالها با تلخکامی صبرکردم 
امیدصبرخواهم  به  را  ماه  ،شش 
میدهم  قول  شما  به  ومن  کرد 
امروزدربرابراینهمه  همین  از  که 
افیون  شما،این  ومحبت  جوانمردی 
جهانگیراست  ارمغان  که  را  لعنتی 
پی  در  که  دردهایی  ی  همه  ،با 
کرد  خواهم  ترک  خواهدداشت 
وبیمارستان  درمانگاه  به  ونیازی 

نمی بینم. 
        گفت: آفرین برشما بانوی شجاع 
با همه این حال اگر دراین مدت نیاز 
ویابیمارستان  متخصص  پزشک  به 

داشتید درخدمت حاضرم.
این گفتگو،سرخوش  از          پس 
وسرانداز با یک دنیا امید به روزهای 
از  پس  سفید  بخت  واینکه  روشن 
سراغم  ،به  رویگردانی  چندسال 

امیددیدارآینده،  اوبه  آمده است،با 
خداحافظی کردم.

        از آن روزپای به اتاق تریاک 
وبه  نگذاشتم  جهانگیر  کشی 
وتهدیدش  ننهادم  وقعی  اصراراو 
ازاین اصرارکند  اگر بیش  کردم که 
ازترس  شد،اوهم  خواهم  جدا  ازاو 
عمل  ام  گفته  به  مبادا  اینکه 

کنم،پاپی من نشد.
        پس از آن نخستین دیدار،چند بار 
داشتم،اوهربار  دیدار  بیژن  با  دیگر 
ترک  به  نسبت  کارم  ی  ازنتیجه 
که  میکردووقتی  پرسش  اعتیاد 
می شنید در مبارزه با مشکل ترک 
ایستادگی  قوی  ای  بااراده  اعتیاد 
میشد  خوشحال  بسیار  ام  کرده 
اش  کننده  دلگرم  سخنان  با  ومرا 
میداد،درهردیدار،برازندگی  یاری 
تر  روشن  اوازبرایم  وپاکنهادی 
بیشتر،  او  به  ام  ودلبستگی  میشد 
این بارچون آقا باال سری نداشتم تا 
ازبرایم تصمیم بگیرد،نمی خواستم 
رابا  ام  قبلی  وحماقت  ناپختگی 
واپس زدن عشق او تکرار کنم،سعی 
می کردم با چنگ ودندان این بخت 
را رهانکنم،به راستی به او دلباخته 
بسیاردلگرم  ام  آینده  بودم،وبه 
واورا  بودم  وامیدوارشده 
درتصمیمی که گرفته بود،استوارتر 
وصادق تر می یافتم وخودم را برای 

جدایی ازجهانگیرآماده می کردم.
دوباره  منیره  لحظه  دراین          
دستهایش  از  یکی  راروی  سرش 
که روی میزکارم بود نهاد وچندبار 
درهمان حالت سرش را  با چرخشی 
آرام ازاین سو به آنسو بردوپس از 
لحظاتی آه عمیقی کشید وسرش را 
قبای  وگفت:»  برداشت  میز  ازروی 
ــ  بافتندسیاه  که  را  کسی  بخت 
نتوان  سفید  وکوثر  زمزم  آب  به 
حادثه  دو  کورم  ازبخت  آری  کرد« 

اتفاق  ماه  شش  مدت  درهمین 
که  ازآنچه  را  ام  زندگی  که  افتاد 
بودسیاه تر کرد ومرااز چاله به چاه 
نشاند،با  روزسیاه  این  وبه  انداخت 
نرسیده  آنکه هنوزبه چهل سالگی 
ام  بینید،چهره  می  ایکه  ام،بگونه 
تیره وپژمرده وشکسته شده وتمام 
سرم  وموهای  ریخته  دندانهایم 
سفید شده است،آیا                                                                                             
شکل  بااین  میشود  باورش  کسی 
چهل  هنوزبه  دارم  که  وشمایلی 
این  بجز  ام!؟اگر  نرسیده  سالگی 
می بودبدون تردید شمامرا درهمان 

نگاه اول می شناختید.
       پرسیدم: آن دوحادثه چه بود 

که تورا به این روز انداخت؟
        نگاهش راازپنجره ی اتاق کارم 
که  وبه خورشید  انداخت  بیرون  به 
شدوپس  خیره  بود  غروب  درحال 
خورشید  گفت:غروب  ازدقایقی 
من  زندگی  غروب  به  چقدر 
است  غروب  دارد!آری  همخوانی 
تعطیل  را  کارتان  ساعت  ودراین 
را  کارروزانه  خستگی  تا  کنید  می 
بیرون  ازتن  خانواده  گرم  درآغوش 
شده  امروزمزاحم  من  کنید،اما 
امروز  همین  خواست  می  ام،دلم 
پایان  به  را  ام  شوربختی  داستان 
می بردم وخواسته ام را مطرح می 
درکارنباشد،  ساختم،شایدفردایی 
باید  غروب  فرارسیدن  امابا 
منتظر  خانواده  کنم  کم  دردسررا 

شما هستند.
        گفتم: تعطیل کردن تجارتخانه 
شده  ریزی  وبرنامه  معین  ساعت 
بخواهد  مان  دل  که  هرگاه  ندارد 
باز میکنیم ومشغول کار می شویم 
بخواهیم  علتی  هر  به  وهرگاه  
نگران  کنیم،بنابراین  می  تعطیل 
وچشم  تجارتخانه  تعطیل  زمان 
نباش،تا  ام  خانواده  انتظاری 
هرساعت که بخواهی  می توانی به 
ادامه ی داستانت به پردازی ،اما اگر  
می  نیست  ای،بحثی  شده  خسته 

گذاریم برای فردا .
        گفت: خدا عمروعّزتت را زیاد 
بوده  بزرگوارومتحّمل  کند ،همیشه 
اید، با لطفی که میکنید به داستانم 
ترسم  می  که  دادچرا  ادامه خواهم 
درآن  که  بودم  دیرباشد،گفته  فردا 
به  اسفبارمرا  دورویداد  ماه  شش 
نشاند،رویداد  سیاه  روزگار  این 
آن  بیژن  نابهنگام  مرگ  نخست 
مرد مهربان ودوست داشتنی براثر 

سکته ی قلبی بود که دوروز پیش 
ازمرگش باهم دیدارداشتیم گل می 
گفتیم وگل می شنیدیم وازروزهای 
به  بیش  یکماه  که  آینده  خوش 
فرارسیدنش نمانده بود،صحبت می 
کردیم،او میگفت یافتم آن همسری 
بودم،او  درجستجویش  که  را 
افیون  استعمال  بود  دیده  ازاینکه 
خوشحال  بسیار  ام  راکنارنهاده 

بود،او حتی سیگار نمی کشید.
رفتار  از  اگرچه  گفتم  او  به          
تماس دست  به خاطر  روز شما  آن 
شده  ناراحت  بسیار  بربدنم  تان 
عمل  بینم  می  که  اکنون  بودم،اما 
آن روزتان کار من وشما را به اینجا 
ازیادآوری  تنها  نه  است  کشانیده 
شوم،بلکه  نمی  رویدادناراحت  آن 
میدانم،آنهم  ساز  سرنوشت  آنرا 

سرنوشتی دلخواه.
        منیره سپس آه عمیقی کشید 
افزود: عجب سرنوشت  وبازهرخند 
سازی وعجب سرنوشتی!؟درتمامی 
ویا  حرف  کمترین  دیدارها  آن 
وپاکدامنی  عفاف  دوراز  به  حرکتی 
ویابه  هردیدار  ندیدم،اودربدو  ازاو 
هنگام خداحافظی تنها به بوسیدن 
پشت دستم اکتفا می کرد،از مرگ 
گرفتم،سوختم،دیوانه  آتش  او 
دربیمارستان  هفته  شدم،یک 
سبب  هیچگاه  شدم،اما  بستری 
به  را  دربیمارستان  شدنم   بستری 
ابراز  به  هم  جهانگیرنگفتم،نیازی 
که  جهانگیر  دیدم،برای  نمی  آن 
نبود  مردانگی  غیرت  درقیدوبند 
از  غمش  کرد،اوتنها  نمی  تفاوتی 
پولداِر  یک  که  بود  این  بیژن  مرگ 
داده  ازدست   قماررا  باِزپای  ُمفت 
بود،از شدت غصه وناراحتی دوباره 
تابااستعمال  بردم  پناه  افیون  به 
ازفشارروحی  لعنتی  ماده  این 
وجسمی ام کاسته شود، هنوزدوماه 
بود  نگذشته  اسفباربیژن  ازمرگ 
آزمایشات  رشته  یک  از  پس  که 
چندماهی  که  جهانگیر  از  پزشکی 
بُرد،به  می  رنج  معده  اردرد  بود 
العالج  بیماری  به  که  گفتند  او 
است  شده  مبتال  معده  سرطان 
پیشرفته،اوباشنیدن  نوع  از  ،آنهم 
از  رابکلی  اش  روحّیه  خبر  این 
وضع  با  ازدوماه  دادوپس  دست 
ماند  وعلی  سپرد  جان  دردناکی 
مادری،نه  پدری،نه  نه  وحوضش! 
وتنها  دلسوزی،تنها  وخویش  قوم 
هریک  وبرادرم  بودم،خواهر  شده 

انزنین
              قسمت  بیست وسوم

  از: ک - هومان
داشتند  را  خودشان  گرفتاریهای 
به ویژه زمانیکه دریافتند معتاد به 
تریاک شده ام ودرمنزل، قمارخانه 
دایر کرده ایم،روابط گاه گاهی شان 

رانیز بامن قطع کردند.
        چندروز پس ازانچام مراسم دفن 
دوستان  از  جهانگیر،چندتن  وکفن 
جهانگیر  که  حال  قمارگفتند  پای 
به  هستید،بیایید  که  شما  نیست 
وبرنامه  بدهیم  ادامه  بساط  همان 
خانه  ازبابت  قماربرقرارباشد،باآنکه 
نداشتم  بدهی  بود  من  بنام  که 
پدر  ی  ازارثّیه  که  را  ای  وخانه 
بودم  خریده  شاهپور  درخیابان 
قابل  نسبتًا  وپول  داده   اجاره  به 
بانکها  از  دریکی  نیز  ای  مالحظه 
بنام خودم پس اندارکرده بودم،مع 
کسی  بی  از  واهمه  خاطر  به  ذلک 
ودست دراز کردن  پیش این وآن، 
دادم،چند  کاررضایت  ی  ادامه  به 
دوستانی  دیدم  گذشت  صباحی 
که به بهانه ی قمار درخانه ام جمع 
درسر  را  خیاالتی  هریک  میشدند 
من  با  خواهند  ومی  پرورانند  می 
 ! باشند  داشته  نامشروع  روابط 
باالخره یک روز که طاقتم از رفتار 
دوستان  آن  اخالقی  غیر  وگفتار 
َدَغل طاق شده بود درپایان بازی به 
بازی  برای  اگر  که  اخطاردادم  آنان 
تان  قدم  آیید  می  اینجا  به  قمار 
خیالهای  اگر  بنده،ولی  چشم  روی 
خامی درسر می پرورانید بهتراست 
خانه  این  به  وقدم  خودگیرید  راه 
بازی  برای  دیگررا  نگذاریدوجایی 
بعد دیدم  انتخاب کنید،از هفته ی 

که هیچیک ازآنان قدم به خانه ام 
پیام  شان  یک  یک  ننهادند،ازبرای 
شمانامردها   پس  که  فرستادم 
کنیدنه  بازی  بامن  خواستید  می 
ُگم  را  گورتان  که  بهتر  قمار،همان 

کردید.
        سخنان منیره را قطع کردم 
وگفتم:ممکن بود ازمیان آنان یکی 
که  میشد  پیدا  بیژن  مرحوم  مثل 
خواهان ازدواج با تومی بود.                                                                                                                                 
برلبانش  با زهر خندی که            
آنهمه  از  پس  بودگفت:  نشسته 
جمعه  شب  که  گدایی،میدانستم 
ورفتار  درچهره  است،  وقت  چه 
ولّذت  موذیگری  شان  وگفتارهمه 
جویی آشکار بود،بیژن یکبار عمل 
تند  نگاه  یک  وبا  کرد  ناشایستی 
درآمد،اما  خواهی  پوزش  به  من 
بدذات هاواین مگس های دور  این 

وتذکر  تندی  چندبار  شیرینی،با 
نمیرفتند،ضمنًاچیزهایی  ازرو  من 
ازُحقه  بازی ها وبدذاتی های شان 
شنیده بودم،وانگهی همه شان یک 

بغل بچه داشتند!
        باهمه ی پیشینه ی درد آلودو 
داشتم،از  منیره  از  که  خرابی  ذهن 
انگیزش،  غم  داستان  شنیدن 
وآنهمه بدبیاریها،بی اختیارچشمانم 
به  دلسوزی  وازسر  شد  اشک  پراز 
شکل  وتغییر  شکسته  ی  چهره 
زیبا  داده اش خیره شدم،چهره ی 
وشاداب سالهای دورش بنظرم آمد 
حالش  ونفرت،به  بُغض  جای  وبه 
رّقت آوردم وگفتم: هر خدمتی که 
تودریغ  از  برآید  وازدستم  بگویی 
نخواهم کرد،باور کن اکنون که نزد 
ای  ودربرابرم نشسته  ای  آمده  من 
دلگیری  کمترین  بمیرم  روزیکه  تا 
ام  سینه  دردرون  ازتو  ونفرتی 

ندارم،بگو هرآنچه که می خواهی .
        گفت: اگر اجازه بدهیددرپایان 
راخواهم  ام  خواسته  داستانم 
آن  پای  که  بودم  گفته  گفت،آری 
این  بُریدم،با  ام  خانه  رااز  اراذل 
قطع  چراغی  زیر  ازراه  کاردرآمدم 
سپرده  ازمحل  ایکه  شدوجزازبهره 
منزل  بهای  واجاره  بانکی  های 
کردم  می  شاهپوردریافت  خیابان 
ازاین  نداشتم  دیگر  درآمد  ممر 
کسری  خاطر  به  اینکه  برای  رو 
درآمد نسبت به مقدار هزینه هایم 
ازتأمین مواد گرفته تا هزینه جاری 
بزرگ  ی  خانه  یک  ایکه  وهزینه 
می طلبد،ازمایه نخورم ویا نیازمند 
فروش خانه ها نشوم،ناگزیرچاره ای
از  نداشتم،پس  جویی  صرفه  جز   

گذشت دوسال هزینه ها بگونه ای
ی خانه  شدم  ناچار  که  رفت  باال   
خیابان شاهپور رابفروشم،با فروش
خانه نگرانی ام از آینده ای سیاه تر
یکی  اینکه  تا  ترشد،  افزون 
کاری  انجام  برای  ازروزهاکه 
بودم  رفته  خانه  از  بیرون  به 
دوستان  از  یکی  تصادف  برحسب 
غیرقماربازجهانگیررادیدم،وقتی 
خبر  با  من  وروز  حال  از 
رانزد  نباش،خانمی  شدگفت،نگران 
آشنایی  میکنم  فرستم،فکر  تومی 
باشد،به  نبوده  بیفایده  ازبرایت  بااو 
دقیق  کن،نشانی  گوش  حرفهایش 
آن  دراختیار  تا  بده  من  به  را  ات 
روی  را  ام  بگذارم،نشانی  خانم 
او  وبه  نوشتم  کاغذ  تیکه  یک 

زنگ  باشنیدن  بعد  دادم،چندروز 
به سّن  را  کردم،خانمی  باز  در،دررا 
شیک  امابسیار  سال  پنجاه  حدود 
درسیما  ورنگی  آب  هنوز  که  پوش 
داشت،دربرابرخوددیدم،بادیدنم 
خانم  :شما  وپرسید  گفت  سالمی 
بلی،گفت  هستید؟گفتم  منیره 
فالنی مرا نزد شما فرستاده است تا 
باشما درباره ی کاری که باید انجام 

شود گفتگو کنم.
        گفتم:ازدیدن شما خوشوقتم 
سالن  به  داخل،اورا  ،بفرمایید 
پذیرایی خانه دعوت کردم،پیشنهاد 
خانم این بود که با مدیریّت او، خانه 
محرمانه  ونوش  عیش  جایگاه  ام 
وواحیانًا  عّیاش  وزنان  مردان  ی 
من  آنکه  شود،بدون  خودفروش 
کار  دراین  ونقشی  دخالت  کمترین 
من  بین  باشم،درآمدحاصله  داشته 
واوبطورمساوی تقسیم میشد،چون 
درفکرکسب  نگری  آینده  ازنظر 
بودم  بیشتری  پول  آوری  وجمع 
وغیرت  جوشش  افیون  به  واعتیاد 
سابق را ازمن گرفته بود، تن به این 
موافقت  وباپیشنهادش  دادم  کار 
بود  این  بااو  من  شرط  کردم،تنها 
معقول  حّد  از  بیشتر  خانه  این  که 
وآیند  نشود  شلوغ  اش  وگنجایش 
وبدون  احتیاط  درنهایت  وروند 
جلب نظر همسایگان صورت بگیرد 
وصدای قهقهه وگفتارشان درحدی 
همسایگان  گوش  به  که  نباشد 
برسد،که درصورت عدم رعایت این 

شروط قراردادما لغوخواهد شد.
  اوکه برخودنام ساختگی
پیشنهادم  با  بود  »ژانت«نهاده 
بجز کردوتاکیدکردکه  موافقت 
کرد باشدواضافه  نباید   اینهم   

مراجعه  خانه  این  به  کسانیکه 
وچه  زن  ،چه  کرد  خواهند 
که  ونامی  موقعّیت  خاطر  مرد،به 
این  رعایت  به  دارند،خودبیشتر 

مقررات پای بنداند،نگران نباشید.
        از ژانت که درکنارم روی مبلی 
نشسته بود، پرسیدم:آن آقا که من 
را به شما معرفی کردچه نسبتی با 

شمادارد؟
ماباهم  وگفت  زد  لبخندی          
دوستیم وگاهی برای احوالپرسی به 

ُسراغ من می آید.
        گفتم: مگر زن ندارد؟

   خنده ی پرمعنایی کردوگفت:شما 
چه حرفها می زنید،مگر صیغه شدن 
قرار  که  دارد!؟هرگاه  شرعی  منع 

برای  باشیم،من  هم   درکنار  باشد 
چندساعت  وگاه  دوساعت  یکی 
واین  میشوم  او  ی  صیغه  بیشتر 
ازبرای یک مرد زن دارایراد شرعی 
ارضاِء  برای  است  وراهی  ندارد 

تمایالت غریزی.
        گفتم: عجب مردمانی هستیم،که 
پیدا  را  هایی  راه  چه  عّیاشی  برای 
اگر  پرسیدم  ازاو  کنند!؟آنگاه  می 
درغیاب مرد ویا بیماری ویا ناتوانی 
باشدآیا  همخوابگی  به  او،نیاززن 

شرع این اجازه را به اومیدهد؟
پرسشهارا  این  گفت:  ژانت          
از  ازمن نکنید،آنچه که درگوش ما 
بچه گی فرو کرده اند،میگویم،بیش 
دانم،برای  نمی  چیزی  این  از 
یک  به  بیشتربهتراست  آگاهی 
همینقدر  کنید،اما  مراجعه  ُمعّمم 
شوهردار  زنهای  برای  که  میدانم 
است،چراکه  شده  منع  کار  این 
بامردها  همخوابگی  براثر  اگرزن 
بودکه  نخواهد  باردارشود،دانسته 
وکدام  است،  کسی  چه  نوزادفرزند 
مردهمخوابه بااو،حاضر به پذیرفتن 

نوزاد خواهد بود؟
شوهردار  اگرزنی  گفتم:          
طبیعی  بطور  ویا  کرد  عقیم  خودرا 
میگویید  چه  باره  بود،دراین  عقیم 
وآن  این  ی  صیغه  که  ویااگرزنی 
کدام  باردارشدن،  میشوددرصورت 
بچه  که  گیرد  می  گردن  به  مردی 

ازآِن اوست!؟          
عزیز  خانم  منیره  گفت:          
ضایع  پرسشها  بااینگونه  را  وقتت 
این  از  اطالعی  گفتم  که  نکنید،من 
به  بگذارید  خدا  امورندارم،شمارا 
صبرداشته  اگر  برسیم،  کارمان 
هستند  خواهیددید  باشید 
ازمال  شان  همسران  که  خانمهایی 
ومنال وشهرت ومقام کم و کسری 
کردن  خاموش  برای  ندارنداما 
خوش  لحظه  وچند  شان  غریزه 
بجان  را  آخرت  وجزای  بودن،کیفر 
خریدارند،من که شوهرندارم از نظر 
شرع هیچگونه عیب وایرادی بر من 
نیست، سپس دستی به روی زانویم 
کشید وافزود:خودتان را ازبابت این 
زندگی  نکنید،به  ناراحت  مسایل 
که  نکنید  برسید،فراموش  خودتان 
هم  درآمدی  نباشد  بساط  این  اگر 
هنوز  نخواهدبود،شما  شما  ازبرای 
جوانید ،توصیه میکنم اززندگی تان 

لّذت ببرید! 
ادامه دارد
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ریش غم

زمین سبزشد خنده زد نوبهار
به هرشاخساری هزاران هزار

به خوانندة نکته سنج عزیز
سراپا همه فهم ودرک تمیز

زالطافتان شوق داریم وشرم
همه شرمگین زین نفس های گرم

نفس های هرکودک تازه خوان
نفس های هرپیر وهرنوجوان

به ما هرزمان جان نو می دهد
به هرلحظه ایمان نو می دهد

سالمی سزاوار این لطف ها
به خوانندة باوفا باصفا

 دراین سال، خوانندة ارجمند
به ریش غم و ریش مال بخند

سبزه گره زنی

امسال مردم درروز سیزده بدر رغبتی 
نشان  ازخود  زدن  گره  سبزه  برای 
ندادند چون آنقدر  گره درزندگی آنها 
وجوددارد که نمی خواهند  بااین عمل  

گر هی بر گره های آنها اتضافه شود.

موادخام

معلم:  امیر بگو ببینم مابرای  ایام نوروز 
چه مواد خامی راازخارج واردکردیم؟

امیر: آقا، کارشناسان چینی که همگی 

» کرونا« آوردند.

 جویای کار

ساله،  وپنج  بیست  هستم   جوانی 
بزبان  مسلط  دیپلمه،  بلندقد، 
انگلیسی وکمی آشنا به زبان فارسی 
مدیریت  کارهای  انجام  به  متمایل  
داری   عهده  بخصوص  وقت  تمام 
و.ریاست  وزارت  مجلس،  نمایندگی 
ودروغ  دروراجی  هستم.  جمهوری 

پردازی هم استادم.
آدرس: قم چهارراه »کرونا«

عرضه خدمات  درمنزل

روضه  آواز،  خصوصی  تدریس 
کشیدن  وعقد،  صیغه  خوانی،خطبه 
دندان، حمام کردن خانم منزل وبچه 
ها، ختنه، آرایش سروصورت، بندابرو، 
سوراخ کردن گوش بدون درد درمنزل 

شما پذیرفته می شود.

فروش فوری

عجله کنید، تا مبتال به »کرونا«  نشده ام،

  O خونی  باگروه  کلیه  عدد  یک   
واسطه  بدون  عالی  درشرایط  منفی 
خیابان  قم،  رسد.آدرس  می  بفروش 

ناصرخسرو، مالحسن

جفتک پرانی

بهارآمد که بلبل نغمه خواند
وگل هم بهراو جفتک پراند

اتوبوس هم همینطور گله گله
مسافررادرون خود چپاند

انواع دود

معلم: امیر بگو ببینم، ماچند نوع دود 
داریم. انواع دودرا نام ببر.

سیگار،  دود  ُکنده،ؤ  دود  امیر: 
موقع  که  ودودی  سوخته  دودغذای 
شنیدن کرایه جدید خانه ازکله بابای 

ما بلند میشه.

جنگل موال

هنگامة بازارشب عید، عجیب است
انگار نه انگار همان جنگل موالست
داندوشاگردزرنگش کفاش،خودش 
کاین ورنی و شبرو همه نیمتاج مقواست

رهبران جنایتکار

نام  میتونید  شما  آقا  گزارشگر:  

دوجنایتکار بزرگ تاریخ ایران  رانام 
ببرید.؟

عابر:  بله ، خیلی راحت وروشنه. اما 
 ، دارم  کوچک  ودوتابچه   زن  چون 

نمیخواهم  شب عیدی اعدام بشم.

آبگوشت

گفت با بنده مشدی ممصادق
فرق این دوره چیست باسابق

گفتمش سابقاً ز ناچاری
وقت بی پولی وگرفتاری

 نان سنگک به خانه می بردم
ظهروشب آبگوشت می خوردم

 لیک حاال چوپولدارشویم
 ازبزرگان نامدارشویم

 گرتوانیم هفته ای یکبار
 می خوریم آبگوشت وقت ناهار

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

اقلیت

مسلمانش  دوست   به  ارمنی  بیوک 
علی رسید وگفت:

سالم آقالیات
علی)که بهش برخورده بود(:  ماهرچی 

باشیم اقلیت نیستیم.
رژیم   که  اینطوری  نترس  بیوک: 
اسالمی داره ازشما می کشه  همین 

روزا اقالیت میشین.

تکلیف خدا

به مال نصرذالدین گفتند: فالنی ُمرد.
مال: انا هلل ...

گفتند: بگو خدارحمتشس کند.
مال:  من برای خدا  تکلیف معین نمی کنم.

شهادت

قاضی صلواتی: سه نفرشهادت  داده 
اند دیده  دزدی  تورادرحال   که  اند 
متهم:  حاج آقا یک سرسوزن انصاف 
داشته باش. هزاران نفر هستند  که 
مرادرحال  دزدی ندیده اند. شهادت 

سه نفر  درسته یاهزاران نفر؟

جبران 

ازمال می پرسن : برای زلزله زدگان چه 
کمکی کردی؟

مال: متأسفانه دستم خالی بود، انشااهلل 
زلزله بعدی  جبران می کنم.

نذر  پدر

در  امسال  مطمئنم  پسرجان  پدر: 
کنکوردانشگاه قبول میشی

پسر: ازکجا اینقدر مطمئنی؟
کنکورقبول   توی  اگه  نذرکردم  پدر: 

شدی مادرت را پیاده بفرستم کربال.

شیرمادر

جنیفرلوپز  اگر  پرسند  می  ازمالیی 

مادرت بود   چکار میکردی؟
مادرمی  شیر  هفتادسالگی  تا  مال: 

خوردم.

انتخابات

بادت مبارک  رأی  الوکال،  وکیل  ای 
نرودازیادت« دادی  که  مواعید  »آن 
بانگ احسنت  وصحیح است فراموش نمای
یادنداداستادت دگر  حرف  مگر   که 
چارسال است عروس تو مپندار مدام
کرده این گنبد مینای فلک دامادت
جوهررأی توازسرخی خوندل ماست
ای که این صندلی سرخ نموده شادت
لذت دبدبه وکبکه اش شیرین است
زنوفرهادت بخوانند  که  تا  همتی 
بتراش وتعصب  واوهام  نادانی  کوه 
بادابادت که  هرچه  بشنو  هالو  پند 

محمدرضاعالی پیام)هالو(

رضایت معلم

ومشقت  درس  وضع  جمشید  پدر: 
ازت  معلمت  چطوره؟  تومدرسه 

راضیه؟
دیروزگفت،  باباجان،  آره  جمشید:  
سال  کنی  پیشرفت  اگرهمینطور  
کالس  همین  شاگرد  بهترین  آینده 

میشی.

حاجی فیروز

یادش بخیر قدیما ازیک ماه مانده به 
عید نوروز، حاجی فیروز، دایره زنگی 
بدست راه می افتاد  توکوچه وخیابان 
ومیخواند: حاجی فیروزه، سالی یک 
روزه.اما حاال  بااین آلودگی هوا وقتی 
آدم وارد خانه می شود  وتوی آینه 
نگاه می کند متوجه می شود  که نه، 

انگار سالی یک روز نیست..

اخراج

یک تبعه چین بعلت داشتن بیماری 
»کورونا« اجازه ورود به ایران را نیافت  
واخراج شد... یک به سی و پنجهزار 

بنفع چین.

مهریه جدید

مهریه جدید خانم ها ۱۳۹8 کیلوووو 
پیاز

آیا وکیلم؟؟
عروس رفته گونی بیاره

کلید

حجاب  از  زنان  جمع  در  شیخی 
در  من  گفت:  می کرد.زنی  سخنرانی 
منزل هم با چادر هستم. شیخ گفت: 
آفرین بر شـما، کلید بهشت را بـه 

این زن بدهید. 
زن دیگری گفت: من در منزل با لباس 

زیر میگردم.
شیخ گفت:کلید منزل ما را هم بـه 

این خواهر بدهید!

چیکار کنم؟

رو  مستی  ماشین  جلوی  پلیس 
میگیره ومیگه:» کارت ماشین، بیمه، 

گواهینامه«.
مردمست میگه : چیکارکنم  ؟ بااینا 

چمله بسازم؟
خیرات

شیون  خیلی  شوهرش  مرگ  با  زنه 
وزاری می کرد. آخونده بهش میگه:

- گناه داره همشیره . اینقدر  گریه 
نکن.

زنه میگه:
کاری  خواست  می  دیشب  آخه   -

بکنه. من سرحال نبودم نگذاشتم.
آخونده میگه:

نداره .حاال میتونی براش  -  اشکال 
خیرات کنی

کتاب مداحی

یه بار پدره بـه پسره گفت برو کتاب 
مداحی منو بیار !

میره  کجاس  کتابش  نمیدونه  پسره 
کتاب خیاطی مامانشو میاره

هیچی دیگه..
هر  من  میگه  مسجد  تو  میره  پدره 

جمله اي رو میگم بگید ابوالفضل..
بعد پدره میگه ..

دور کمر اکرم خانوم یه متره.
همه میگن ابوالفضل !
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۴6
شافعی درداخل خانٔه پیروزی دکان 
صبح  روزها  رابازکرد.  اش  نجاری 
رفت  می  خرید   برای  عبده  زود 
وشافعی وپسرش  رفاعه به دکان می 
رفتند ودم دردکان منتظر مشتری  
ی اندازه  به  مرد  نشستند.  می 
 کافی  برای  یک ماه یا بیشتر  پول 
داشت وازاین بابت  احساس نگرانی 
نمی کرد. او  به داالن سرپوشیده ی
حیاط  به  که  سکونتی  محلهای   

بزرگی می رسید  نگاه کردوگفت:
جایی  همان  مبارک  داالن  این    -
غرق  مارا  دشمنان   جبل  که  است 

کرد. 
رفاعه با  چشمان  خیالپردازش نگاه 

کردولبخند زد ؛ مردادامه داد:
اش  کلبه  ادهم  جا  درهمین   -
اینجاُرخ  بعدی  وحوادث  راساخت 
برکتش داد   داد، جایی که جبالوی 

واورابخشید.
ودیدگانش  زد  لبخندملیحی  رفاعه 
خاطرات   ی  همه  دررؤیاشد.  غرق 
افتاد.  اتفاق   مکان  دراین   خوش 
آثار   ، بود  نگذشته  اگرزمان  
گامهای جبالوی وادهم هنوز اینجا 
نفسهایشان  ی  وهوارایحه  بود 
ها-  پنجره  ازاین  رادرخودداشت. 
یاسمینه-   ی  خانه  ی  وازپنجره 
به  ودشمنان   باجگیران  برسر  آب 
گودال ریخته شد. این روزها غیراز 
چیزدیگری  وحشتزده  نگاههای 
واالترین  زمان  شود.  نمی  دیده 
جبل   گیرد.  می  بازی  رابه  چیزها 
ضعیف  مردان  بین  خانه   درحیاط 

چشم براه بود، اما پیروزشد.
امااین   پیروزشد،  جبل  پدر،   -

پیروزی چه سودی داشت؟

- ماپذیرفته ایم که دراین باره فکر 
نکنیم. آیا خنفس رادیدی؟

صدایی عشوه گرانه بلندشد:
- عمو، آقانجار!

ردوبدل  نگاهی  باناباوری  پدروپسر 
کرد  وسربلند  پدربرخاست  کردند. 
نگاه  ازپنجره  که  رادید  ویاسمینه 
می کند وگیسوان بلندش تاب می 

خوَرد.
- بله

دختربالوندی گفت:
برای  را  میزی  رابفرست   پسرت   -

تعمیر ببرد.
مردسرجایش برگشت وبه پسرش

. رفاعه دید  به خدا«  گفت:» توکل 
زد:»  ای  سرفه  بازاست.  درخانه 
وارد  داد  اجازه  او  به  دختر  اهن«  
واورادرلباسی    ، شد  واوداخل  شود 
دوریقه  که  رنگ  ای  قهوه  گشاد 
وبرآمدگی سینه اش بانواری سفید  
آراسته شده بود، دید. ساق پاهایش 
برهنه بود. دختر اندکی ساکت شد 
تااثر ظاهر وسرووضعش  رادررفاعه 
ببیند.وقتی بی تفاوتی رادرچشمان 
که روی سه  میز کوچکی  به  اودید 
پایه  درگوشه ی  اتاق  ایستاده بود 

اشاره کردوگفت:
-  پایه ی چهارم زیر نیمکت است، 

لطفًا تعمیرش کن  وآن را جالبده.
رفاعه باخوشرویی گفت:

- درخدمت شما هستم خانم.
- جند؟

- ازپدرم می پرسم.
دخترباپرخاش گفت:

خرجش  دانی  نمی  چی؟  خودت   -
چنداست؟

- اوتصمیم می گیره.
شد  خیره  او  بصورت  بتندی  دختر 

وپرسید:
- کی تعمیرش می کند؟

- من ، اماباراهنمایی وکمک او.
دختر باالابالیگری خندیدوگفت:

باجگیر  کوچکترین   ، بطیخه    -
می  ترازتو،  وسال  سن  کم  اینجا، 
تواند یک مراسم عروسی رانظارت 
کند، انا تو بتنهایی نمی توانی حتی 

یک پایه ی میزرا تعمیر کنی؟!
رفاعه که می خواست  به این گفتگو  

پایان دهد گفت:
- مهم این است که میز مثل قبل به 

تو برگردانده خواهدشد.
نیمکت  اززیر  را   چهارم  ی  وپایه 
گرفت  دوش  به  ومیزرا   برداشت 

وبسوی در براه افتاد  وگفت:
- خدانگهدارو

روی  پیش  رادردگان  آن  وقتی 
ورانداز  میزرا  مرد  گذاشت،  پدرش 

کردو بادلخوری گفت:
- راستش رابگویم، ترجیح می دادم 
کاراول ازناحیه ی کسی آبرومندتر 

می آمد.
رفاعه باساده لوحی گفت:

بنظر  نیست،  دختربدی  پدراو    -
تنها می آید.

تنها  زن  خطرناکتراز  چیز  هیچ   -
نیست.

- شاید احتیاج به راهنمایی دارد.
شافعی به مسخره گفت:

نه  است  نجاری  ما  ی  حرفه   -
راهنمایی. چسب را بده.

قهوه  به  رفاعه   و  شافعی  شبانگاه 
جوادشاعر  رفتند.  جبل  ی  خانه 
نشسته  نیمکتش   روی  چهارزانو 
شلضم  نوشید.  می  وقهوه  بود 
صاخب قهوه خانه  دم در  نشسته 
بین  مجلس  درصدر  وخنفس  بود 
بود.  گرفته  جا  ارادتمندانش  
وادای  سالم  برای  وپسرش  شافعی 
رفتندوسپس  نزدباجگیر  احترام 
درجای خالی کنار شلضم نشستند. 
برداشت  قلیانی  بالفاصله  شافعی 
دارچین  ی  کرده  دم  وفنجانی 
قهوه  جّو  داد.  پسرش  به  بافندق 
دود  بود.  وجوش  جنب  بی  خانه  

ابر پوشانده  را همچون   سقف  آن 
به  آغشته  آن  ساکن  وهوای  بود 
بود.  قرنفل  و  نعناع   ، تنباکو  بوی 
مردان باسبیلهای پرپشت وپلکهای 
بودند. صدای  سنگین  رنگ پریده 
خنده  کردن،  صاف  سینه   ، سرفه 
آواز  بود.  بلند  وقیح  های  ولطیفه 
می  شنیده  کوچه  ازپایین  پسران 

شد:
 اوالدکوچه ی ما  چه خبر!

شما نصاراهستید یا یهودی؟
چه می خورید ما خرما می خوریم

چه می نوشید  ما قهوه می نوشیم.
قوز  ای  گربه  خانه  قهوه  دِذ  دِم 
نیمکت   زیر  به  ویکدفعه  بود  کرده 
خشی  خش  صدای  خیزبرداشت، 
الی  باموشی   وبعدگربه  آمد 
دندانهایش به کوچه دررفت. رفاعه 
بهم خوردگی  بادل  را  قهوه  فنجان 
وقت  درهمان  گذاشت.  زمین 
آب  که  افتاد  خنفس  به  چشمش 
اندازد. خنفس سر  جواد  دهن می 

شاعر  دادزد:
شروع  خواهی  می  می  پیرمرد   -

کنی؟
داد  تکان  زدوسری  جوادلبخند 
وربابش رابرداشت  وتارهای سازش 
ادای  به  ابتدا  او  درآورد.  صدا  رابه 
احترام به ایهاب ناظر، بعدبه بیومی 
پاسدارکوچه وسوم  خلیفه ی جبل  
داد:»  ادامه  پرداختوسپس  خنفس 
نشسته  امالک  ی  دراداره  ادهم 
می  جدیدرا  بودومستأجران  
پذیرفت وبه دفترش  نگاه می کرد. 
دراین حال صدای مرِد آخرراشنید 

که اسمش رااعالن  می کرد:
- ادریس جبالوی.

کرد  سربلند  ولرز  باترس  ادهم 
وبرادرش رادید...«

شاعر حکایت رادرجّوی  از احترام  
باشوق  هم   ورفاعه  داد  می  ادامه 
این  کرد.  می  دنبال  را  آن  وشعف  

حکایتها.  هم  واین  شاعراست 
گفته  او  به  مادرش   بار  چندین 
بود:» کوچه ی ما  کوچه ی حکایات 
است.«. واقعًا این افسانه ها  ارزش 
آنها  شاید   دارند.  داشتن  دوست  
مقطم   بازار  بارزیهای  خالی  جای 
می  اوراپر  خصوصی   وزندگی 
افسرده  قلب   راحتی  کردوموجب  
پرشور  عشقی  به  ورعنمون   اش 
مانند  رازآمیز   بود،   ورازآمیز 
درآن  دربسته.  بزرگ  ی  خانه 
مگر   نیست  حیات  از  اثری  هیچ 
سردرختان  چناروتوت  ونخل، چه 
برحیات جبالوی است غیر  دلیلی  
بادست  جوادشاعر  که  ازشباهتی 

کشیدن به سروصورت اوگفت.
قلیان   شافعی  وعمو  فرارسید  شب 
سروصدای  کشید.  می  را  سومش 
پسران   وهیاهوی  دستفروشان 
فقط   بود،  شده  خاموش  درکوچه  
ها  وازدورتر   رباب  نواختن  صدای 
کوبیدن  طبل و همچنین جیغ زنی  
خورد،  می  کتک  ازشوهرش   که 
بسبب   اوهم  اما  شد.  می  شنیده 
دچارشد  سرنوشتش   به  ادریس 
روان  بدنبالش  کنان   گریه  وامیمه 
ازکوچه  مادرم  که  همانطور   ، بود 
بیرون رفت ومن درشکمش  تکان 
برباجگیران  لعنت   خوردم.  می 
وبرهمه ی گربه ها وقتی که موشها 
آخرین  نفسهایشان را می کشند، 
آمیز   تمسخر  نگاههای  وبرهمه 
که  وبرکسی  سرد  وریشخندهای 
به برادرش  درخوشامد به بازگشت 
عصبانی   وقتی  گوید  می  ازغربت 
فرار  ازدستم  توانی   نمی  هستم 
وحشت  ی  برهمه  لعنت  کنی؛ 
دراین   . افکنان  ونفاق  آفرینان 
جز  چیزی  ادهم   برای  که  هنگام 
از  یکی  شاعر  بود،  نمانده  صحرا 
می  را  مست  ادریس  آوازهای 
پدرش  گوش  زیر  رفاعه  خوالند. 

گفت:
های   خانه  قهوه  خواهم  می  من   -

دیگررا ببینم.
شافعی با تعجب گفت:

- قهوه خانه ی ما بهترین درکوچه 
است.

- در قهوه خانه های دیگر شاعران 
چه می گویند؟

- همین حکایتها، ولی آنچه را اینجا  
می شنوی  طور دیگری می گویند.

وبه  دوراشنید  آن  نجوای  شلضم 
طرف رفاعه خم شد وگفت:

- کسی دروغگوتراز  اهل کوچه ی 
ما  نیست و شعرا دروغگو ترینشان 
دیگرمی  ی  خانه  درقهوه  هستند. 
شنوی که جبل گفت او اهل کوچه 
که  بود   گفته  او  بخدا  ولی  است، 

پسر حمدان است.
عموشافعی گفت:

- شاعران  چیزی جزبرای رضایت 
خاطر شنوندگان  نمی گویند.

شلضم زیر لب گفت:
خاطر   رضایت  بیشتربرای    -

باجگیر.
خانه  قهوه  شب  نیمه  پدروپسر 
بود.  تاریک  راترک کردند. همه جا 
آمد.  می  جاهایی  از  مردان  صدای 
نامریی   دردستی  روشن  سیگاری 
دیده شد ومانند ستاره ای به زمین 

افتاد . پدرپرسید:
- ازحکایت خوشت آمد؟

- بله ، حکایتهای زیبایی  است.
پدرخندیدوگفت:

- عمو جواد ازتو خوشش می آید . 
دروقت استراحت به تو چه گفت؟

- ازمن خواست که اورادرخانه اش 
مالقات کنم.

همه  محبوب  تو  چقدرسریع   -
شدی، اماتو  دریادگرفتن ُکندی.

رفاعه با عذرخواهی گفت:
- من همه عمرم نجاری کرده ام، اما 
حاال می خواهم   همه ی قهوه خانه 

هارا ببینم.
رسیدند،  خانه  داالن   به  وقتی 
صدای  آه وناله ای مستانه  ازخانه ی

یاسمینه می آمد که می خواند:
 ای صاحب عرقچین بافته ، 

کی آن رابرایت بافته؟
توقلبم رابه خودت بافتی،

اکنون ازآن توست
رفاعه پچ پچ کرد:

تنها  کردم  می  فکر  که  آنطور   -
نیست.

پدرآهی کشید وگفت:
علت  رابه  چیزها  بسیار  چه   -

تنهایی ازدست داده ای!
باال  ازپلکان  وبااحتیاط  دوآرام  آن 

رفتند. ناگهان رفاعه گفت:
روم  می  من  پدر،   -

جوادشاعرراببینم.

  ۴۷
جوادشاعر-  ی  دِرخانه  رفاعه 
را  جبل-  ی  خانه  از  خانه  سومین 

زد.

وناسزا   از حیاط خانه  فریاد فحش 
بودند   شده  جمع  آنجا  که   اززنانی 
می  وآشپزی  شستند  می  ورخت 
نرده  ازپشت   او  بود.  بلند  کردند، 
می  تماشا  حیاط  به  ُمشرف   های 
کرد. دعوای اصلی بین  دوزن بود،  
شویی   رخت  تشت  پشت   اولی 
آغشته   ودستهای  بود   ایستاده 
داد   می  تکان  را  صابونش   کف  به 
ودیگری  دم داالن  آستینهایش را  
باال زده بود  وبا زننده ترین  کلمات  
کمر  وبا مسخرگی   داد  می  دشنام 
می جنباند. زنان دیگر  به دو دسته  
وداد   جیغ  وبا  بودند   شده  تقسیم 
بیکدیگر ناسزا  می گفتند. تا آنجا 
که  دیوارهای خانه  کلمات رکیک  
وافتراهای مبتذل  آنان را منعکس  
می کرد. رفاعه  منزجراز آنچه می 
ی  خانه  سوی  به  شنید  ومی  دید 
ها  وگربه  زنان   بااین  رفت.  شاعر 
ازباجگیران!  توقعی   چه  دیگر   ،
، برهمهی  برهمه ی دستها چنگال 
ترس  دلها  ی  ودرهمه  زهر،  زبانها 
فقط   پاک  هوای  بود.  ونفرت 
درصحرای  مقطم است یا درخانه ی 
بزرگ، جایی که جبالوی  درتنهایی 

وآرامش  بسر می برد!
نابینا  مرد  ی  وچهره  دربازشد 

پرسید کیست؟
وصورت  کرد  احترام  ادای  رفاعه 

مرد به لبخند  بازشدوگفت:
- خوش آمدی پسرم.

مانند   بخوری  واردشد  که  رفاعه 
رااحساس  فرشتگان   های   نفس 
کرد وپشت سر مرد به اتاق کوچک 
دورتادورش  که  رفت  چهارگوشی 
تشکچه گذاشته شده بودوکف اتاق 
حصیریسوزن دوزی شده پهن بود. 
بسته  های  پنجره  پشت  اتاق   جّو 
قهوه ای رنگ وسقف آن دورفانوس 
پرندگان   های  نقش  با  آویخته  
شاعر  بود.  شده  مزین  وکبوتران 
کنارش  ورفاعه  نشست  چهارزانو  

. مردگفت:
- ماقهوه درست کردیم.

زنش را صدا زدو زنی با سینی قهوه 
آمد وجواد گفت:

- اُّم   بخاطرها، بیا. این رفاعه  پسر 
عمو شافعی است.

کنارشوهرش   دیگر  طرف  زن 
نشست وقهوه  درفنجان ها ریخت 

وگفت:
- خوش آمدی پسرم.

می  بنظر   ساله  شصت  حدوداً  زن 

بنیه،  وقوی  قامت  راست  رسید، 
وروی چانه اش  خالکوبی  داشت وبا 
چشمان  نافذش به او می نگریست. 
جواد  به مهمانش اشاره کرد وگفت:

شنونده  رفاعه   ، بخاطرها  ام   -
خوبی است وکشته ومرده ی قصه. 
شادی   باعث  او   مثل  آدمهایی 
دیگران   شاعرند.  خاطر  ورضایت 
خوابشان  حشیش   کشیدن  براثر 

می برد.
زن به شوخی گفت:

- برای او قصه ها تازه اند. دیگران 
بارها شنیده اند.

شاعر با عصبانیت گفت:
ی  اجنه  از  جنی  صدای  این   -
توست...)سپس رو به رفاعه کرد(... 
است...رفاعه  گیر  جن  زن  این 
دوخت  چشم  زن  به  بااشتیاق  
کرد.  تالقی  هم  به  ونگاههایشان 
داد.  به  دستش  قهوه  فنجانی   زن 
مقطم   رادربازار  گیری  جن  چقدراو 
ی  ضربه  با  قلبش  داشت.  دوست 
طبلها  به رقص درمی آمد. سرش را 
به پنجره ها باال  می برد وسعی می 
کرد  بخور شناور درفضا وجنباندن  

سرهارا  ببیند. شاعر ازاوپرسید:
کوچه  ی  درباره  چیزی  درغربت   -

ی ما می دانستی؟
- پدرم وهمچنین مادرم  چیزهایی 
دل  اما  گفتند.  می  آن  ی  درباره 
ودرباره  بود  وابسته  آنجا  به  من 
نمی  فکر  آن  ومشکالت  امالک  ی 
کردم، ولی از کثرت قربانی های آن 
درشگفت بودم. من بیشتر  متمایل 
به  نظر مادرم برای از خودگذشتگی  

درراه عشق وآرامش هستم.
داد  تکان  بااندوه  سری  جواد 

وپرسید:
-  چگونه باغقر وگرزهای باجگیران 
می توان باعشق درآرامش زیست؟!

اینکه  بخاطر  نه  نداد.  پاسخ  رفاعه 
برای نخستین  بلکه  جوابی نداشت 
بار  نظرش به نقاشی ناآشنایی روی 
اتاق جلب شد.  دیوار دست راست 
تصویر نقاشی شده  با رنگ وروغن 
که  بود  نقاشی  نظیر  دیوار  روی 
دیوارهای قهوه خانه  راتزیین کرده 
بود. آن تمثال  مردی عظیم الجثه 
خانه  درکناراو  که  داد  نشان می  را 
های کوچه مانند  اسباب بازی بچه 

ها بود.
جوان پرسید:

- صاحب این تصویرکیست؟
بقیه درصفحه 48
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درابنای بشرممکن نیست که ازکسی 
هرچه بپرسند  همه را جواب بدهد.  
یااطالع  فهم  قدر  به  بگو  همیشه 
صورت  دراین  دهم.  می  جواب  خود 
اگر  غلط هم بگویی دروغ نگفته ای 
نیاید.  وارد  برتو   نقصی  ندانی   واگر 
حاال برو  کارهای خودرا  فیصل بده. 
من درهرصورت ازتوشرح درخت نان 
وبنان را )بنان موزراگویند( فرداخواهم 
پرسید. احمد گفت بسیارخوب  من 
هم بقدر اطالع خود به شما جواب می 

دهم. خداحافظ.

صحبت 8

هوا  پاریس.  ایفل«   « برج  شرح 
اساس ساختن ابنیه است. هوای 
است.  دارای چندماده  ما  محیط 
بازار گاه عمومی یادگار »کولمب« 
در»شیکاغو«، دیوارچین وعمارت 

»پاپ«

فرانسوی،  مؤلف   )۱( بیار«  »لوس 
احمد  را  کتابچه  این  مطالب دیباچة 
اززبان »امیل« او نقل می کندومرهون 
طرح کتاب اوست، باید قدمی فراتر 
گذارد؛ حالت احمد مشرقی و»امیل«  
نماید وفرق دهد.  را  تطبیق  مغربی 
راست است  اهل اروپا  پایة  دستگاه 
العاده   را  فوق  اطفال  تعلیم وتربیت 
رفعت  داده اند ودرعلوم وصنایع بیش 
از سایر ملل  روی زمین باذوق وسلیقه 
همانا  انصاف  درنظر  ولی  هستند،  
واستعداد   زمین هوش  اهالی مشرق 

ذاتی غریبی دارندکه فقط مخصوص

ژاک  ژان  »امیل«  کتاب  مؤلف   -)۱(
نویسندة  روسو)۱7۱2-۱778( 
فرانسوی است وبنظر می رسد»لوس 

بیار« تحریف شده همین نام باشد.

صدیک  اگر  است.  پاک  خاک  این   
درانتشار  که  را  جمیله   میاعی  آن  
است  مبذول  اروپ   ممالک  معارف 
دروطن ما بذل نمایند  نتیجه ای باالتر 
ازتصور بروز می دهد. محض این که 
خوانندگان محترم  این فقره را حمل 
بر  مبالغه نکنند تقریرات  احمدرا  که 
چندروز قبل  ازاو شنیده ام نقطه به 
نقطه  می نویسم ، وانصاف راشاهدقرار 
می دهم که از نبودن  دستگاه تعلیم  
تا  ما  اطفال   فطری  استعداد  چقدر 
شده  جهالت  خاک  مدفون  کنون  

وبعدازاین نیز خواهد شد.
کلیچة  ازاینکه  قبل  چندروز  احمد 
قندی خریده بود. کلیچه را به طرح 
برج ایفل ساخته بودند. این برج یکی 
دنیاست.  امروزی  عجایب   ابنیة  از 
معلوم است صورتی که از خمیر روغن 
اصل  نمونة  پایه  چه  تا  ساخته شود 
آن  خواهد بود. وانگهی طفل چه می 
تواند بفهمد. احمد خیلی دقت  می 
نمود. هی نگاه می کرد. خیال نمودم 
که این چه می فهمد وچرا این قدر 
به نظر حیرت  دراو نگریسته  ونمی 
این  دانی  می  که  پرسیدم  خورد. 
کدامین  طرح  تو  شکرین   کلیچة 
ایفل  برج  طرح  گفت  است.  عمارت 
است. گفتم این رادرکجا، کی، واز چه 
چیز ساخته اند؟ گفت درشهر  پاریس  
درسال ۱88۹  سن  رودخانة  نزدیک 
میالدی  همه از آهن درست شده... 
ایفل مهندس معروف معمار اول این 
جایی  آن  وبلندتراز  باشد  می  برج 

تاکنون  دردنیا ساخته نشده است.
دیدم طفلی که هنوز  به مکتب نرفته 
یادگرفته  را   خواندن  حروف چاپی 
وبه آسانی می خواند. ولی چون کتب 
به زبان وطن نیست  ما  و نوشتجات 
هرچه می خواند  چنان می فهمد که 
یاعرب  اذکار خودرا  معنی  روستایی 

ترکی را و فارسی فرنگی را. پس معلوم 
 » »کلیچة  نوشته  ازروی  که  است 
قندی این هفته تفصیل  راخواندن  وبه 
نمودن دلیل استعداد  تقریر  دیگری 

فوق العادة اطفال آسیاست.)2(

صحبت ۹

منوی.  اسم  پیدانمودن   قاعدة  
گچ  وبنان.  نان  درخت  شرح 
است.  رشوتخوار  زمین  رشوت 
طیاراست.  کرم  معروف  قرمز 
بوتة  وساختن   کاشتن  تفصیل 

نیل.
احمد امروز آمد ، سالم داد . خیلی 
تبریک  مرا  آقا  گفت  بود  مشعوف 
باز چه  من  نورچشم  گفتم  فرمایید. 

خوشبختی  تازه به توروی  داده.
ام.  وبرده  نموده  نذر  بامحمود  گفت 
گفتم خیلی خوب ، نذر شما برای چه 
مربع  کاغذ  ویک  بیست  گفت  بوده. 
به   ، نوشته  اسمی  به هریک  بریدم  
محمود گفتم یکی از اسماء مرقومه را 
من   تا  بگیرد  خودش  درخیال 

پیدانمایم که متخیلة او کدام است...
دراین بین  اسدوزینب  وماهرخ تخم مرغ

نویسنده سپس شرح مفصلی   -)2(
راجع به نحوة اندازه گیری گنجایش 
 « یادگار  برج  ساختن  ساختمانها، 
دیوارچین،   ، درشیکاگو«  کولومب 
وواتیکان نگاشته که از آنها گذشتیم.
»ویراستار«
همانطوری که بارها توضیح داده ایم  
از  کتاب  قسمتهای  مهمترین  حذف 
اشتباهات بزرگ ویراستار بوده است .
 بهمین دلیل  این مطلب را درهمین 
شماره پایان می دهیم. چون منظور 
اصلی ما نکات علمی این کتاب بود 
که همه حذف شده اند.         »آزادی«

 سرخی   دردست وارد شدند. تخمها 
خوشرنگ بود. چون الوان مصنوعی 
فرنگی  حاال  که  وغیره،  زردوسرخ 
ها  باسم »ایلزرین«)۳( بقاعدة کیمیا 
اختراع نموده وازبدبختی وبی اطالعی  
اهالی آسیا خیلی رواج است، که هم 
عملیات  آنهارا خراب وبی قدرنموده  
مرغ  وتخم  حلویات   دررنگ  وهم 
سمیت  داشتن   جهت  به  وسایرین 
زیاد  تندرستی اطفال  وبزرگان را نیز 
به اندازة  عملیات  صدمه می زند.آن 
را هرگز نباید استعمال نمود. هرایرانی 
که آن الوان مصنوعی را  دروطن خود 
رواج بدهد  خائن ملت  خود می باشد، 
باانصاف  وطنپرستان   بفتوای  یعنی 
الزم القتل است. این است من قدغن  
نموده ام درخانه هرچه رنگ نمایند 
کنند..  مصرف  واصل  طبیعی   رنگ 
دیگری  به  یکی  تاواردشدند  اطفال 
پیشی گرفته  ازرنگ تخم مرغ خود  
داد  می  ونشان  نمود  می  توصیف 
به  وکهربا   کاه  چون  بالطع   احمد   .
صحبت ایشان  مخلوط گشت. یکی 
است،  خوشرنگ  من  مال  گفت  می 
دیگری می گفت مادرم ازهمه بهترش 
ازهمه  اسدکه  است،  داده  من  به  را  
پنجه  ازپشت سرآنها  بود   کوچکتر 
های خودرابلند می نمود ومی خواست 
تخم مرغ  خودرا به من نشان بدهد، 
متصل آقا آقا فریاد می کردکه تخم 
نقش  او  درروی  وطاوس  بگیرم  اورا 
صورت  خواست   می  ماهرخ  نمایم. 
درباغچه  که  را،   یاسمن  درخت  
داریم ومحبوب اوست، برای او بکشم. 
زینب می خواست روی تخم مرغ او 

)۳(- آلیزارین یک نوع رنگ که سابقًا 
آوردند  می  بدست  گیاه  ی  ازریشه 
وازتقطیر  شیمیایی  ازطریق  واکنون 

نفت  نیز به دست می آید.

کتاب احـمد یا سفـینه ی طالبی

ارث: عبدارلحیم طالبوف                    )قسمت   پنجم(

دعابنویسم که سرش درد نکند.
خودرا  قسمت  پائین   رفت  احمد   
بگیرد. من درمیان سه بلبل  خوش 
لحن مشعوف، وحیران حالت آنهابودم. 
چه بکنم هزارکاردارم. چگونه فرمایش 
ایشان را معمول ندارم. کدام سنگدل  
می تواند خواهش  موجودات بیگناه 
رابعمل نیاورد، یاباوجود امکان چیزی 
ثمرة   عبث   کند.  مضایقه  ازایشان  
فؤادش نگفته اند. ازپله ها  صدای پای 
احمد  بلندشد؛ دوان دوان برگشت، 
تخم مرغ خوشرنگی دردست داشت، 

نشان داد.
همة  ازآن  من   مال  گفت 
تفوق  این  چون  شمابهتراست... 
وخودستایی او  به شأن هرسه  این 
حضرات بر می خورد  متفقاً  مشغوا 
انکار  احمد شدند... احمد دید  تنها از 
عهدة  سه نفر نمی تواند  برآید محض 
نماید   وساکت  ملزم  آنهارا  که  این 
تدبیری بخرج داد ... تدبیر احمد این 
بود  که گفت هرکس بداند  این تخمها 
چه رنگ است وباچه  رنگ شده  می 
گوییم مال او ازهمه  بهترباشد. این 
اینکه   محض  گشت.  قبول  تکلیف 
هماواز  نماند   عقب  ازدیگری  یکی 
گفتند لون تخمها  سرخ سرخ است، 
سرخ سرخ. احمد گفت بسیارخوب، 
رنگی که اینها راسرخ نموده چیست؟ 
ورای  مسئله  این  کارگرافتاد.  تدبیر 
اطالع آنهابود. همه معطل ماندند وهم 
ساکت شدند  سکوت اطفال  تصدیق  
مغلوبیت آنهارا سندکافی بود. احمد 
وشماگوش  گویم  می  من  گفت 
توسط  قسمت  این  بدهید...)باز 

ویراستار  حذف گردیده است(.

صحبت ۱0

ومیالدی.  هجری  سال  تطبیق 
کند.  می  عکاسی  ما  احمد  آقا 
کنند.  می  آب  چاه  مثقب   با 

زیرزمین هرگزدریا نیست.

تکوین کاهربا وطریقة تحصیل آن

)4(-زینب وقتی دیده بود تخم مرغ 
سیاه می جستند که ببرند بدهند پسر 
سید سیاه دعای نزله بندی بنویسد. 
دراقوال وحرکات که نزداطفال کرده 
وگفته می شود باید زیاددقت نمود.
ومی  بینند  می  اطفال  هرچه  چون 
فی  کالنقش  ایشان  دردل  شنوند 

الحجر ثابت گردد             »طالبوف«

خوردیم.  می  ناهار  سرسفره  امروز 
بعدازناهار   متفکربود.  محمودخیلی 
که  باغچه،  روی  پیش  درصفة  رفتم 
همیشه بعدازطعام  درآنجا نیم ساعت  
نشسته استراحت  می کنم، نشستم. 
محمودآمد. معلوم است  آقااحمد نیز 
صورتهای  دروی  که   ، آلبوم  کتاب 
معارف حکما  ومشاهیر  علمای عالم 
را دارم، آورده  درگوشه ای نشسته  
طور   همان  محمود   کرد.  می  نگاه 
سردر پیش ومتفکر بود. پرسیدم چه 

فکر می کنی؟ 
گفت امروز  معلم به من  مسئله ای
دوساعت  یادبگیرم.  باید  گفته  
نتوانستم  شدم  مشغول  درمکتب  
نتیجه ای  حاصل نمایم. اگر یاد نگیرم 
می شوم.  منفعل  ازهمدرسان خود  
گفتم  چه مسئله است؟ گفت ازتاریخ 
وطن درس می داد که قشون روس  
شعبان   سیم  هجری   ۱24۳ درسال 
وارد تبریز شد. دراینجا ازماپرسید  که 
سال ۱24۳ هجری مطابق کدام سال 
مسیحی بود. چون قاعدة  تطبیق را 
نمی دانستم  نتوانستم جواب دهم. 
معلم قاعدة  تطبیق را  به ما تعلیم 
هرچه  من  فرداخواهدپرسید.  داد. 
می کنم  نمی توانم یادبگیرم... گفتم 
قواعد تطبیق  تاریخ هجری وعیسوی 
زیاد است... همین که  سهلترازهمة  

قواعد این است  که اول  تعداد سال 

هجری  منظور خودرا  به ۳۳ طرح)5( 
بکن. هرچه زیاد ماند  بینداز. بعدازآن  
به اصل  تعداد سال هجری ۶22 عدد 
عالوه بکن وجمع بزن... ازحاصل عدد 
طرحها  راکه یادداشته ای وضع نما)۶(

است.  مسحی  سال  بماند   هرچه 
 ۶22 مسیحی  سال  ازتعداد  یااینکه 
سال  طرحهای  بعد  بکن.  راوضع 
هجری را عالوه نما وجمع بزن  حاصل 

سال هجری منظورتو می شود.)7(
داد   مژده  آمد.  صادق  بین   دراین 
کاهربا  معدن   )8( مثقبی  درچاه  که 
پیداشده است. برخاستم به تعجیل  
چهل  درعمق  دیدم  چاه.  دم  رفتم  
طبقة  کند   می  کار  مثقب  که  ذرع 
بستر درخت »خوین«  بیرون آمده، 
قطعات کاهربا باخاک رنگ خاکستری

)عالمت معدن  کاهرباست( مخلوط 
است.زیاد مشعوف شدم. این چاه را 
بجهت  قلت آب، که  همه جای ایران 
بی استثنا به وفور آن محتاج است، 

داده می کنند.
ما   دروطن  چاه   این  مثل   کندن 
بعدازمکتب ومدرسه ازسایراقدامات  

)5(- قسمت ، تقسیم
)۶(- کم کردن ، تفریق.

به  راجع  مبحثی  این  از  پس   -)7(
عکاسی درکتاب آمده است

)8(- ِمثقب یعنی سوراخ کن، مته

ازدیاد ثروت ملی  بیشتردرکاراست. 
ازقرارتذکرة  سیاحان کندن  این جور 
وهندوستان  درایران   ازقدیم  چاه  
هفتصد  ودراروپا   ، بوده  معمول 
فرانسه   درمملکت  اول   ، قبل  سال 
حاال  شده،  کنده  »آرتو«  درایالت  
در»ژاپن«  بخصوص  درسایراراضی 
وصحرای  کبیر آفریقا، بواسطة  این 
جور چاه  باغات بی حد  ونخلستان  
چاه  به  اند؛  آورده  عمل  به  زیاد  
است.  معروف  »ارتیزان«)آرتزین( 
مخانیکی)مکانیکی(  علم  ازترقی 
خیلی  چاه   جور  این  کندن   اکنون 
درهرصورت   شده...  وارزان  سهل 
من این بنای نافع را معمول می دارم 
من  خیر  ذکر  موجب  او  فایدة   گه 
مسلم  باشد.  وطن  برادران  وتشویق 
خارج   کارهای  به  اقدام  که   است 
عادت ، باوجود  وضوح منافع عمومی  
جا   ودرهمه  همیشه   ، او  یاخصوصی 
ودارد.  زیادداشته   بیهوده   اشکال 
بیهوده   اشکاالت  این  شخصی   اگر 
صادقانة  وکفایت  همت   راازحسن  
هموقتان  از  وقدمی  براندازد  خود 
خود  درپیشرفت اقدامات نافعه  فراتر 
گذارد  نام نیک  وطنپرستی خودرا ، 
که فقط  مأموریت چمیع  افراد بشری 
چندروزة   زندگی   زحمات  ونتیجة  
دنیاست ومخصوصاً  وطن محبوب ما 
به ظهور  چنین اشخاص  محتاجترین 
ممالک روی زمین است، البته تذکرة  
اخالف خود  می کند و بیدق افتخاری 
ابدی را  درسرسلسلة  خود  قرنهای 

زیادبرپا می نماید...
چاه راباید به نقطة  دیگر تحویل داد ،

معادن  علم  از  باوقوف  ومهندس   
دعوت نموده  معدن کهربا را  به کار 
اگراین معدن طبقات  زیاد  انداخت. 
برای   باشد  داشته  وسیعی  ومیدان 
مقنایی  وسیلة   وطن  ثروت  تزیید 
خواهدشد. ثروت خاک  وطن ما بی 
علم  که  همین  است  وحساب  حد 
رجال   ومتمولین  معارف   وکتابت 
وطن  به تحصیل ثروت  بی منت که 
روح ملک وملت است  درخور احتیاج 

نیست. 

چگونه سال هجری را به سال میالدی تبدیل کنیم؟
که  دارند  غریبی  ذاتی  واستعداد  هوش  زمین  مشرق  اهالی 

مخصوص این خاک پاک است
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 درنیمه اول قرن هفتم هجری ستارة 
ایران  موسیقی  درآسمان  درخشانی 
الدین  صفی   « نامش  که  کرد  طلوع 
عبدالمؤمن ارموی«  است. سال وفات 
دوکتاب  وی  است.  هجری   ۶۹۳ او 
ودیگری   »األدوار«   بنام  یکی  دارد 
این  مطالعه  از  الشرقیه«.  رساله   «  
 « بعداز  وی  که  آید  برمی  دوکتاب 
که  است  کسی  بزرگترین  فارابی« 
درزمینه فن موسیقی  تحقیق نموده 
بصورت  که  نت   خط  اولین  است. 
کتاب  در»  است   وعربی  فارسی 
وی  موجوداست.عقاید  األدوار« 
درزمینه ی موسیقی  برتمام علمایی 
تحقیق  زمینه  دراین  او   از  پس  که 
کرده اند  تأثیر بخشیده وشرح وبحث 
نوشته  او  های  فرضیه  بر  مفصلی 
تأثیر   ازمیان  کسانی که  تحت  اند. 
وخود  قرارگرفت  وی  های  آموزش 
وزنه ای در موسیقی  گردید  بایستی 
از » قطب الدین شیرازی«  متوفی  به 
سال  7۱0 هجری نام بردکه دردایره 
المعارف خود بنام » دره التاج« رساله 
ی مهمی درباب اصول نظری موسیقی 

نگاشته است.
که  ایران  موسیقی  ازبزرگان  دیگر 
تحقیقات جامعی دراین زمینه نموده 
غیبی  عبدالقادر   « از  بایستی  است 
مراغی « متوفی بسال  8۳8 هجری 
نام بردکه یکی ازبزرگان  علم موسیقی 
وشاهرخ  تیمور  دربار  در  وی  است. 
وی  است.  بوده  باالیی  نام  صاحب 
کتاب جامعی  بنام » جامع األلحان « 
استوهم  نگاشته  خود  بخط  داردکه 
اکنون  درکتابخانه دانشگاه آکسفورد  
مضبوط است. این کتاب درسال  8۱۶ 
شده  تألیف  فارسی  بزبان  هجری 
وساختمان  سازها  ازوضع  درآن  که 

ازلحاظ تکنیکی وهمچنین مطالبی

ونظری  عملی  موسیقی  به  راجع    
نگاشته است و دیگر از کتاب هایی 
برشته  عبدالقادرمراغی«   « که 
بنام  است  کتابی  درآورده  تحریر  
نیز   درآن  که  »مقاصداأللحان«    
درباره موسیقی  نظری وعملی بحث 
دیگری  نویسندگان  از  است.  شده 
ها  رساله  موسیقی   درزمینه  که  
بایستی  نوشته   جامعی  وکتابهای 
بسال  متوفی  رازی«  فخرالدین   « از 
۶0۶ هجری نام برد که کتاب » جامع 
العلوم« را نگاشت. همچنین بایستی  
دان  وریاضی  ودانشمند   ازحکیم 
بزرگ قرن هفتم» خواجه نصیرالدین 
دانشمند  وهمکارودستیار  طوسی«  
وی دررصدخانه مراغه بنام » عالمه 
برد.  نام  شیرازی«  الدین  قطب 
درمجموع بایستی گفت که باالترین 
مقام درزمینه موسیقی  را درمیان این 
دانشمندان » عبدالقادر مراغی« دارد. 
ناگفته نباید گذاشت که » ابن سینا«  
تحقیقات   موسیقی   درزمینه   نیز 
نجات«   « درکتاب  وی  دارد.  جامعی 
موسیقی   درمورد  شفا«   « کتاب  و 
ولی  است  داده  کاملی  وبسط  شرح 
بیشتر تحقیقات او براساس مطالعات  

وتحقیقات  » فارابی« است. دیگر از 

درزمینه  سینا«  ابن   « که  کتابهایی 
از  بایستی  است  نگاشته  موسیقی 
که  برد  نام  عالیی«   ی  دانشنامه   «
درقسمت چهارم این کتاب  بخشی 
است منحصراً  درزمینه علم موسیقی. 
نکته جالبی که بایستی به آن اشاره 
کرد » فن هارمونی« درعلم موسیقی 
هارمونی  اصول  به  سینا  ابن  است. 
آشنا بوده ودر کتاب شفا به آن اشاره 
دانشمندان  از  بعضی  است.  کرده 
غربی ازجمله » هانری جرج فارمر« 
احتمال می دهند کهاروپائیان  پس از 
چون  نویسندگانی   آثار  با  آشنایی 
»فارابی« و » ابن سینا« به هماهنگی 
زدند.  دست  هارمونی«    « وتکمیل 
به هرحال مسلم است که سرآغاز » 
هماهنگی«  یا هارمونی  درموسیقی  
از دانشمندان ایرانی  سرچشمه گرفته 
است. برای جلوگیری  از تطویل کالم  
فقط به ذکر نام مشهورترین علمایی 
تحقیقات   موسیقی   درزمینه  که 
آنها  پردازیم  می  اند   نموده  جامعی 

عبارتند از:
ابوریحان بیرونی، متوفی بسال 4۳0 
هجری، حکیم عمر خیام نیشابوری 
متوفی بسال 508 هجری، فخرالدین 
رازی و ابوجعفر سمرقندی، و رودکی 

که اولین شاعر پس از حمله اعراب 
است که دراواسط سده سوم هجری 
دریکی از قراء سمرقند متولد گردید. 
او آشنایی کاملی به موسیقی داشته  
است ودر دربار  امیر نصر سامانی  به 
مقام باالیی رسیده است. محمد انوری 
ابیوردی نیز شاعری بوده است که به 
داشته   کامل  آشنایی  موسیقی   فن 
است. پس از قرن نهم هجری  دیگر 
درمورد  که   دانشمندی  درایران  
باشد  کرده  تحقیقاتی   موسیقی 
گاهگاهی        نگذاشت.  وجود  پابعرصه 
ولی  شدند  می  پیدا  استثناهایی 
داشت  علمی  جنبه  نه  کارهایشان 
شناسان  موسیقی  تأیید  مورد  ونه 
موردتوجه  باید  را  نکته  این  بود. 
قرارداد  که بیشتر کتابها بزبان عربی  
منتشر میشد. ازاین لحاظ اهمیت کار 
گردد   می  مشخص  عبدالقادرمراغی 
که توانست کتابهایش را بزبان فارسی 
آسان  فهم  به  زاه  وازاین  بنویسد 

موسیقی کمک کرده است.
صفی  درزندگی  که  جالبی  نکته 
الدین ارموی  اتفاق افتاد  وبایستی به 
آن  اشاره کرد  این است که درقرن 
هفتم  یعنی زمان مغوالن وتیموریان 
مقام  دارای  موسیقی  وایلخانیان 
مغوالن  وبااینکه  است  بوده  باالیی 
بااین  بودند   معروف  خونخواری   به 
وجود مروج ادبیات وموسیقی بودند. 
درهمین قرن است که شعرایی مثل  
سعدی، جالل الدین بلخی، عراقی، و.... 
ظهور می کنند. درمورد  صفی الدین 
ارموی  داستان بدین صورت است که 
زمانی که » هالکوخان«  دستور قتل 
صفی  کند  می  صادر  رادربغداد  عام 
اجازه  خود  جان   نجات  برای  الدین 
پیدا  هالکوخان   بحضور  شرفیابی 
می کند ودرحضوروی  بنواختن عود 
نوازندگی   از  که  میپردازد. هالکوخان 
می  دستور  گردد  می  سرمست  وی 
وبرایش  پذیرفته  بدربار  اورا  دهد 
مقرری  تعیین کنند. صفی الدین نیز 
برای سپاس از هالکوخان  رساله ای 
می نویسد بنام » شرفیه« که تقدیم 
به » شرف الدین هارون« فرزند یکی 
ازوزیران هالکوخان می کند. همچنین 
وی در دربار هالکوخان فرصت  پیدا 
می کند  که دست به اختراع دو آلت 
موسیقی  بزند  یکی از آنها بنام مغنی  
که نوعی عود است ودیگری  یک قانون  
که شکل مربع مستطیل ساخته شده 
بود. صفی الدین نام این سازرا » نزهه« 

گذاشته بود.   ادامه دارد

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

بادرود،من کیخسروبهروزی، کلبه ای دارم دروست وود
 لوس آنجلس بنام کلبه کتاب . دراین کلبه درخدمت 

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم 
کتابهای موردنظرتان را برای شما پُست می کنیم وکتابهای 

کمیاب شمارا می خریم وکتاب کمیاب موردنظرشمارا برایتان 
تهیه ودراختیارتان می گذاریم 

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151
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بقیه: بچه های کوچه ی ما

ام بخاطرها جواب داد:
- جبالوی.

- کسی اورادیده؟
 جواد گفت: 

حتی  ندیده.  اورا  ما  نسل  از  کسی    -
نتوانست   صحرا  تاریکی  در   جبل 
ازاوصاف  نقاش  اما  ببیند.  اورا  بوضوح 
او درافسانه ها تصویراورا کشیده است.

رفاعه آهی کشیدوگفت:
- چرا او دررا روی فرزندانش بسته؟

هیچ کس  پیری.  بخاطر  گویند   می   -
نمی داند  روزگاربراو  چگونه می گذرد! 
بخدا اگر دررا باز می کرد کسی از اهل 
کوچه ی ما درخانه های  کثیف ونکبت 

بار زندگی نمی کرد.
- تونمی توانی...

کرد  اوراقطع  حرف  بخاطرها  اُم  اما 
وگفت:

وقتی  مینداز.  زحمت   به  را  خودت   -
اهل کوچه  ماشروع به صحبت درباره ی

بر  امالک  به  صحبت  کنند،  می  وقف   
مصائب  انواع  به  وقت   آن  گردد،  می 

وگرفتاریها دچار می شوند.
رفاعه حیرت زده سری تکان دادوگفت:

- چرا هیچکس خودش رابرای این جّد 
عزیز  به زحمت نمی اندازد

کنیم.  رفتار  خودش  مثل  بهتراست   -
به  ما  رابرای  خودش  او  که  همچنان 
به  چشم  رفاعه  اندازد.  نمی  زحمت 

سوی تصویر برگرداندوگفت:
وبااو حرف  دیدارکرد  باجبل  او  لکن   -

زد.
- بله، وقتی جبل ُمرد، زنفل آمد وبعد 
عوض  چیزی  ابداً  انگاری  خنفس.  هم 

نشده.
جواد خندید و به زنش گفت:

که  دارد  کسی  نیازبه  کوچه   این   -
شود،  خالص  شیاطین   ازدست 
ازجن  را  ها  زده  توجن  همچنانکه 

خالص می کنی.
رفاعه لبخندزد وگفت:

بدترین  واقعًا   اجنه  این  خانم   -
چگونه  خنفس  ندیدید  مگر  مردمانند. 

باپدرم  برخوردکرد.!
ی اجنه  نیست.  مربوط  من  به  اینها   -

کنند  می  اطاعت  ازمن  دیگران   
فرمانبرداری  جبل  از  مارها  همچنانکه 
می کردند. من برایشان همه چیزهایی 
از  دارم؛  باخودم  دارند  دوست  که 
تعویذهای  تا  گرفته  سودانی   بخور 
نیروبخش. وآوازهای  حبشی 

رفاعه مشتاقانه  پرسید:
- ازکجاقدرت تسلط براجنه راگرفتی؟

ادامه دارد

بقیه: گوناگون

کنم  تقاضا  من  بدهید  اجازه 
رسمی  دعوت  ازشما   اعلیحضرت 
رسمی   ودرپذیرایی  آورد   عمل  به 
را  مطلب  این  خودتان   درتهران 
بفرمایید تا مؤثر  واقع شود. اسپاک 
قبول کرد  ومن بالفاصله  تلفنی به 
چنانکه  کردم  عرض  اعلیحضرت  
وزیر   نخست  اسپاک  دارید   اطالع 
بلژیک که لقب  چرچیل اروپا را به 
او داده اند  تاکنون به ایران  نیامده 
ازایشان  رسمی   دعوت  یک  اگر 
بجایی  کاربسیار   آورید   عمل  به 
وبراهمیت  سیاست خارجی   شده  
شاهنشاه دراروپا  افزوده می شود.

اعلیحضرت قبول فرمودند.  

رسمی   نامه  دعوت  بعد   چندروز 
ازدربارشاهنشاهی  رسید ومن آن 
را بایشان دادم. اسپاک باخوشحالی 
نمود  تشکر  وازمن  کرد   قبول 
تلفن  من  به  بعد   چهارروز  سه  اما 
کنم   می  خواهش  ازتو  وگفت  کرد  
تشکر  اعلیحضرت   از  نحوی  به 
بعلت   من  که  بخواهید   ومعذرت 
ازقبول   اروپا  شدید   گرفتاری 
دعوت اعلیحضرت  معذورم. باکمال 
حرکتتان  تاریخ  حتی  گفتم  تعجب 
نیست   خوب  حاال  دادم  اطالع  را  
انصراف شمارا  از مسافرت گزارش 

نمایم.
به  سکوت   مدتی  از  پس  اسپاک 
من گفت تلفنی نمی توانم  دلیلش 
همدیگررا   بیا  فرداصبح  رابگویم 

ببینیم وبه تو خواهم گفت.

بلژیک  وزیر   نخست  روزبعد 
به  را  مطلب  این  که  باقید سوگند  

هیچکس  ابراز نکنم گفت:
اگر  که  گفتند  من  به  ها   انگلیسی 
مطلبی  چنین  ویک  بروی  ایران  به 
را باشاه ایران  درمیان بگذاری  سه 
روزبعد از ورود به بروکسل  از پست 
خواهی  مستعفی  وزیری   نخست 
شمارا   حرف  بالفاصله  زیرا  شد 
اعلیحضرت به آمریکایی ها  خواهد 
گفت وماهم درشرایط فعلی  قادر به 

حفظ شما نخواهیم بود...

بقیه : یادی از شادمان

به رغم این گونه گونی سبکی ونیز  
آثاراواز  که  واقعیت   این  رغم   به 
ویک  یکدست  سبک،   صالبت   لحاظ 

پارچه نیستند.
شادمان گفته است:

فارسی   به  که  هایی  موضوع  بیان  »از 
موضوع  ام  نوشته  کتاب  آنها  درباب 
می  بیشتر  را   فرنگی  تمدن   تسخیر 
موضوع  مهمترین  آنرا  که  چرا  پسندم 

بحث کردنی امروز ایران میدانم.«
 کتاب بی نام او که رمانی است سخت 
مانند   هزارویکشب  ساختی  و  غریب 
اروپا  به  شادمان  عزیمت  از  داردپیش 

نگاشته شد.

تجدد  و  تجدد  کتاب   ۱8۹ )صفحه 
نشر  میالنی  عباس  دکتر  از  ستیزی 

اختران.(
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 Let’s recall how the U.S. 
secretary of state has 
historically behaved at a 
time of grave international 
crisis: circling the globe 
(at least telephonically); 
formulating a coherent 
multilateral response; and 
lining up nations behind 
it - starting with America’s 
closest allies. Now, consider 
how Mike Pompeo spent 
his time last week, as cases 
of covid-19 soared in the 
United States and numerous 
other countries. He kicked 
off Monday by indulging 
in a pointless war of words 
with Iranian Supreme 
Leader Ali Khamenei, 
whom he accused of lying 
about the country’s grave 
coronavirus outbreak. Then 
he flew off to Afghanistan, 
where, after a brief and 
failed attempt to persuade 
President Ashraf Ghani and 
rival Abdullah Abdullah 
to put aside their deep-
seated differences, thereby 
facilitating the pre-election 
troop withdrawal President 
Trump wants, he resorted 
to the administration’s 
favorite foreign policy tool: 
abruptly cutting off aid. On 
Wednesday, Pompeo had an 
opportunity to lead when 
foreign ministers of the 
Group of Seven convened 
by telephone. James A. 
Baker III, George Shultz or 
Madeleine Albright would 
have emerged with a clear 
statement of purpose by the 
world’s leading democracies 
- perhaps a commitment 
to aiding the poor nations 
and refugees that face 

devastation by the new 
disease. Instead, Pompeo 
blocked the G-7 from 
issuing any communique 
after the other ministers 
sensibly refused to go along 
with his petty insistence that 
it refer to the “Wuhan virus. 
The message he sent was 
clear: Scoring a rhetorical 
point against Beijing is 
more important to this U.S. 
administration than forging 
a consensus with Britain, 
France, Germany and other 
close allies. On Thursday 
came a video summit of the 
Group of 20, a larger group 
of nations, currently chaired 
by Saudi Arabia. Pompeo 
called that regime’s leader, 
Crown Prince Mohammed 
bin Salman, ahead of the 
virtual gathering to ask that 
he “rise to the occasion 
and reassure global energy 
and financial markets. 
Translation: Saudi Arabia 
should stop the oil price war 
it is waging with Russia, 
which has caused global 
prices to tank and contributed 
to the plunge of U.S. stocks. 
No dice, apparently. Though 
he has enjoyed endless 
pampering by the Trump 
administration, up to and 
including forgiveness for 
murder, the crown prince 
made no move to comply 
with Pompeo’s appeal - and 
the virtual summit produced 
nothing of substance. Has 
any secretary of state been 
worse in an emergency? It’s 
impossible to think of a more 
feckless performance since 
World War II. Pompeo’s 
dreadful week followed 

a month in which he has 
been all but invisible on the
coronavirus issue, apart from 
one appearance at Trump’s 
daily press conference-
cum-reality show. While 
more responsible leaders 
have struggled to contain 
the pandemic, Pompeo has 
pursued pet causes as if 
nothing else were happening. 
That’s especially true of 
the “maximum pressure” 
campaign against Iran, 
which he, more than any 
other official, has promoted. 
The Islamic republic is 
staggering under one of the 
highest rates of infection in 
the world, with more than 
38,000 reported cases as of 
Sunday; mass graves have 
been dug for the more than 
2,600 dead. Even close 
U.S. allies, such as Britain, 
are calling on the Trump 
administration to ease 
sanctions that are inhibiting 
shipment of medical 
supplies and humanitarian 
aid to Iran’s 80 million 
people. Yet Pompeo appears 
to view the epidemic as a 
handy means to compound 
“maximum pressure. To 
what end? Regime change, 
which the secretary of state 
has made clear he favors, is 
hardly likely to be the result. 
More probable is wholesale 
death of innocent people, 
and the further discrediting 
of America’s claim to 
humanitarianism. Pompeo’s 
crusade against China is

 even more senseless. He has 
dedicated himself to affixing
blame to Beijing for the 
epidemic, seemingly in an 
attempt to counter growing 
Chinese efforts to aid other 
nations - initiatives that 
the Trump administration 
has failed to match. “The 
Chinese Communist Party 
poses a substantial threat to 
our health and way of life, 
as the Wuhan virus clearly 
has demonstrated,” Pompeo 
proclaimed after the G-7 
meeting, denouncing China 
for “claiming that they are 
now the white hat. Such 
overheated rhetoric will 
mean little to Italians and 
other Europeans who have 
welcomed Chinese supplies 
of medical equipment, 
while getting nothing 
from Washington. The 
head of Italy’s Institute of 
International Affairs told 
The Post that “it is going 
to change for good the 
perception of who is leading 
in the world, and it’s not the 
United States. If so, Pompeo 
won’t be solely at fault. Much 
of what he did last week was 
no doubt aimed to please his 
boss, the prime promoter of 
“America First. That doesn’t 
change how this secretary 
of state will be regarded by 
history: Pompeo’s pandemic 
performance will ensure his 
place among the worst ever. 
 

بقیه: طب سنتی

فلج پاها، روماتیسم و طحال.

صفراوی)گرم  افراد  برای  زرد  رنگ 
صفرا  تشدید  وخشک(مضر  باعث 
موارد  ودر  میگردد  مزاج  گرمی  و 

ی چون 
اسهال،  توهم،  و  هذیان  التهاب، 
عصب ها(،  در  )درد  نورالژیا  تب، 
هیجان بیش از حد، تپش قلب  ودر 
بیماری های صفراوی ویرقان  زردی 

می تواند باعث تشدید عالئم شود 

 عوارض رنگ زرد 

معرض  در  حد  از  بیش  کسی  اگر 
رنگ زرد قرار گیرد می تواند دچار 
حد  از  بیش  هیجان  یا  فعالی  بیش 

شود
بهره  برای  بیشماری  های   شیوه 
در  ها  رنگ  ها  طیف  از  رنگ  بردن 
،از  دارد   وجود  پیرامون  محیط 
تغییر دادن دکوراسیون یک آتی تا 
اضافه کردن جزییات رنگی با تاثیر 

زیاد بر فضا 
اما قبل از اینکه رنگ ها را به خانه تان
،بسنجید  ببینید  کنید  دعوت   
می  تاثیر  شما  بر  چگونه  رنگی  هر 
گذارد .گاهی ممکن است یک رنگ 

روی افراد یک تاثیر بگذارد اما از نظر 
تاثیر  شما  روی  وعاطفی  احساسی 

کامال متفاوتی داشته باشد.
 انتخاب پوشش و لباس با رنگ مناسب 
ویا دکوراسیون محیط پیرامون با  کار 
با مزاج  افراد  برد رنگ هایی که برای 
در  مهمی  نقش  است  مفید  متفاوت 
باشدو  باشد  داشته  میتواند  سالمتی 
مناسب  رنگی  نورهای  از  مواردی  در 
ودرمان   فردی  مزاج  تعادل  حفظ  در 

استفاده میشود.
 در واقع آنچه که می بینیم به نوعی 
بدن  گوناگون  های  ودستگاه  بدن  بر 
ترشحات  تغییر  وبا  گذاشته  تاثیر 
خاص  های  وعملکرد  هورمونی 
باعث  می تواند  عصبی  سیستم 
وروانی  ،عاطفی  جسمی  سالمت 
را  بیماری  برعکس  ویا  شود  انسان 

افزایش دهد .
الزم است به یاد داشته باشیم که باید 
لباس  برای  مناسب  رنگ  انتخاب  در 
پیرامون  و  کار  و  زندگی  محیط  در 
خود ، با توجه به تغییر فصل و  تغییر 
رنگ  در طبیعت  و شرایط فردی در 
کافی  دقت  گوناگون  های  موقعیت 
رنگ  شناخت  باشیم  وبا  داشته 
حفظ  به  رنگ ها  درست  وگزینش 
سالمت جسم وروان خود کمک کرده 

وشاد  وتندرست بمانیم .

ادامه دارد

زن زندگی  تراژدی    : بقیه 

مواردامری  این  به  توجهی  بی  و 
اجتناب ناپذیر است.

جهان  مانده  عقب  های  کشور  در 
سّوم،  رهائی یافتن از ُسلطه بیگانگان 
و بدست آوردن استقالل می تواند 
غیر ضروری باشد اما مهمترین هدف 
شامل مبارزه در زمینه های دیگر از 
نمودن  برای مشخص  مبارزه  جمله 
نقش زن و موقعیت اجتماعی زنان را 

دراولویت قرار دارد.

تأخیر درانتشار آزادی

خوانندگان گرامی . به دلیل شیوع 
آینده  وشماره  شماره  این  کرونا  
باکمی تأخیر نسبت به شماره های 
طبق  ولی   ، شود  می  منتشر  قبل 
معمول پیش از اول ماه خورشیدی 

به دست شما خواهد رسید.

Is Pompeo the worst secretary Is Pompeo the worst secretary 
of state ever?of state ever?
By: Jackson Diehl/Washington post,2020 03 30By: Jackson Diehl/Washington post,2020 03 30
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Recently, the memoires of 
Mehrdad Pahlbod, Minister 
of Culture and Fine Arts 
for the last Shah of Iran, 
published by Pulp Hero 
Press. The Book  complete 
title is: “DEVOTION, 
The Memoirs of Mehrdad 
Pahlbod,Serving  The Last 
Shah of Iran”.

Publisher writes:
 “As the Mehrdad Pahlbod’s 
life was entangled with 
royalty, celebrity, and 
finally revolution, his story 
spans the rise and fall of a 
dynasty—yet it’s also a story 
of love and loyalty during a 
pivotal moment in Iranian 
history.”

In the book we read:
“Please don’t come back to 
Iran,” the Shah told Mehrdad, 
“the political climate has 
become too dangerous.” 
Mehrdad Pahlbod, a man 
who revered, honored, and 
served his Shah and country, 
realized he could never 
return to the land he loved.”
One review  says: “A 
fascinating and historically 
relevant story spanning more 
than 80 years of Iranian 
political, cultural and family 
history at home and in exile 
through the eyes of the late 
Shah’s brother in law and 
Iran’s founding Minister 
of Culture and Fine Arts, 
delicately and earnestly 
narrated by Jerry Green .

 This is an easy read with full 
of precious nuggets for the 
Iranian scholar, the gossip, 
as well as the curious.”

Mehrdad Pahlbod was born 
in 1918 (or according to 
some  documents 16 March 
1917) in Tehran, Iran as 
Ezatollah Minbashian and 
later he changed his name to 
Mehrdad Pahlbod.

“His father was Nasrollah 
Minbashian, a professional 
violinist who was the 
conductor of Tehran City 
Hall Symphony Orchestra 
(later Tehran Symphony 
Orchestra) and the director 
of Tehran Conservatory of 
Music for years. 
Pahlbod studied architecture 
in Lausanne,Switzerland and 
in the late 1950s became the 
vice president of the Persian 
Fine Arts Administration 
in Tehran; an organisation 
which later became the 
Iranian Ministry of Culture ˝

He married princess Shams 
Pahlavi,  the eldest daughter 
of Reza Shah when he was 
27 years old.The couple 
secretly converted to 
Catholic Christianity from 
shia Islam, in the 1950s in 
Egypt.

Mehrdad was later appointed 
by the Shah to oversee the 
Department of Fine Arts, 
an organization he would 
expand into the Ministry 
of Culture and Fine Arts. 
With the Shah’s blessing 
and leadership, Mehrdad 
helped focus an international 
spotlight on his beloved 
country.

“Although Mehrdad was 
born into an average, 

middle-income family, he 
rose to one of the most 
esteemed positions in the 
country which landed him 
in the courts of royalty, 
presidents, and emperors. 
The diverse ministry also 
allowed him to meet and 
mingle with Hollywood’s 
greatest celebrities.

His life was filled with 
excitement, intrigue, and 
blessing, yet through it all 
he remained devoted to his 
wife, his family, his King, 
and his country.”

His son Shahbaz writes:”My 
brother Shahyar and my 
sister Shahrzad and I, are 
eternally grateful for his love 
and devotion to our family 
and for the legacy he leaves 
behind. This biogaraphy is a

 love story on many levels.
Love for a princess,love for 
king  and  country. Love  for 
Hollywood and its stars. In 
the middle of all this, it is 
also historical, and sheds 
light on Iran’s transition 
from a feudal society into a 
modern one.”

Mehrdad Pahlbod died on 9 
August 2018(aged 101) in 
Los Angeles, California.

***

The Devotion Book is in 216 
pages,paperback .The price 
is $24.95 plus shipping and 
handeling at amazon and 
the digital copy or kindle, 
is available at Amazon, for 
$7.99.

DEVOTION
 The Memoirs of
Mehrdad Pahlbod

SERVING  THE LAST SHAH  OF IRAN

By Michael Shields and 
Humeyra Pamuk

ZURICH/WASHINGTON 
(Reuters) - A humanitarian 
channel to bring food and 
medicine to Iran has started 
trial operations, the Swiss 
and U.S. governments said 
on Thursday, helping supply 
Swiss goods to the struggling 
population without tripping 
over U.S. sanctions.

The Swiss Humanitarian 
Trade Arrangement (SHTA) 
seeks to ensure that Swiss-
based exporters and trading 
companies in the food, 
pharmaceutical and medical 
sectors have a secure 
payment channel with a 
Swiss bank through which 
payments for their exports 
to Iran are guaranteed, a 
government statement said.

Three shipments of cancer 
and transplant drugs have 
been sent to Iran through this 
channel and the transaction 
has been processed, U.S. 
Special Representative Brian 
Hook told a press briefing.
“We are pleased to announce 
that we have completed the 
sale and delivery of cancer 
drugs and transplant drugs 
to Iran,” Hook said, adding 
that more companies were 
interested in using the 
channel and he was in touch 
with them.

“We have created a very high 
standard of due diligence, 
but we have now already had 
one company that has met 
that,” he said, adding that 
there were likely to be more 
similar transactions. “It’s the 
first one. There will be more 
to come.”

Food, medicine and other 
humanitarian supplies are 
exempt from the sanctions 
that Washington reimposed 
on Tehran after President 
Donald Trump walked away 
from a 2015 international 
deal over Iran’s nuclear 
program.

But the U.S. measures 
targeting everything from 
oil sales to shipping and 
financial activities have 
deterred several foreign 
banks from doing business 
with the Islamic Republic 
- including humanitarian 
deals.

Alireza Miryousefi, 
spokesman for Iran’s U.N. 
mission, said the opening of 
the channel was evidence of 
“false claims” that medicine 
and food were exempt from 
the sanctions. “If they were...
then why require this special 
channel?” he tweeted. He 
accused Washington of 
waging “economic terrorism 
against the Iranian people.”

Fox News: The House 
speaker appeared on CNN 
Sunday,March28,2020. The 
California Democrat could 
have tried to unite the country 
and rally Americans to battle 
the invisible coronavirus 
that is blasting our nation in 
a silent blitzkrieg. Instead, 
she attacked this war’s 
commander in chief and 
slurred those combatting this 
foreign plague.

Pelosi told “State of the 
Union” host Jake Tapper 
that “as the president fiddles, 
people are dying.” With those 
seven hideous words, Pelosi 
insinuated that President 
Trump is shrugging his 
shoulders as thousands of 
Americans drop dead. She 
essentially accused Trump 
of negligent homicide. As 
for “the president fiddles,” 
Nervous Nancy either 
knowingly lied through her 
clenched teeth or she is as 
blind as a bat in a bowl of 
Chinese soup. Regardless, 
she should know that Trump 
is not playing the fiddle. 
He’s waving a conductor’s 
baton.

The president’s detailed, 
hours-long, daily briefings 
and press interrogations 
confirm that he, Vice 
President Mike Pence, and 
Trump’s team of Cabinet 
secretaries, agency leaders, 
military commanders, 
doctors, scientists, and 
CEOs are performing 
an almost hyperactive 
concerto in response to an 
unprecedented challenge 
that tumbled from the sky, 
like a microscopic bomb 
packing the power of a 
gigantic military explosive.
Did Pelosi not see the 

USNS Comfort — a former 
oil tanker — steam from 
Norfolk, Va., to Manhattan, 
three weeks ahead of 
schedule, despite MSNBC 
host Rachel Maddow’s 
veritable sworn oath that it 
wouldn’t? The Army Corps 
of Engineers and local 
personnel dredged the berth 
at Pier 90 so this 1,000-bed 
hospital ship could float into 
position without sticking in 
the mud. They did this in 
eight days.

The Comfort, which Trump 
called “a 70,000-ton message 
of hope and solidarity,” 
will treat non-COVID-19 
patients so that Gotham’s 
land-bound medical centers 
can focus on this deadly 
virus’ victims.

In Pelosi’s own state, 
Comfort’s sister ship, 
Mercy, has delivered similar, 
priceless service from its 
dock in Los Angeles since 
last Friday.

“The fact is, every time 
I’ve called the president, he 
has quickly gotten on the 
line,” California Democratic 
Gov. Gavin Newsom said 
Wednesday. “When we 
asked to get support for 
that Mercy ship in southern 
California, he was able to 
direct that in real-time.”

Did Pelosi not see the 
Army Corps of Engineers 
erect a temporary 2,900-
bed hospital at Manhattan’s 
Javits Center in three days? 
The Corps is building 
another temporary medical 
center at Arthur Ashe 
Stadium in Queens, home of 
the U.S. Open.

 U.S. says first shipments of
 medicine to Iran delivered via
Swiss humanitarian channel

Pelosi's false attack on Trump 
COVID-19 response ignores all 
he's done.
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Homeira Mortazavi is an 
Iranian-Canadian  artist who 
explores the human-nature 
relationship specifically 
women and flowers. In her 
artistic practice she consider 
two questions: what is being 
a woman? And where do 
women stand? Recently , she 
was at Brota Art residency 
for 2 months to work on her 
project Eco Nexus which 
is about her impression of 
Argentinian Women, the 
trees, the vegetation and the 
flowers of Buenos Aires and 
how she sees the connection 
among them. She says:
”I am interested in merging 
elements of nature with the 
human form. And my vision 
is to realize the beauty of 
both women and flowers 
as they are in their natural 
diversity. We all know that 
women’s day 8 of March is 
very close so I also decided 
to paint 4 living strong 
influential Argentinian older 

women in  Art, politics 
and Media. All of them are 
living examples of strong 
women that have achieved 
extraordinary success 
in their own field. Mme 
Cristina Kir-shner Kirshner 
in politics, Mirtha Legrand
Actress and TV presenter , 
Moria Casan actress  and 
TV personality  and Susana 
Gimenez TV host, actress and 
business woman”. To paint 
these women,Homeira did 
not use photographs’instead.
At the opening of the 
exhibition, Homeira said:
“Honorable Minister Pablo 
Rodriguez, Ambassador 
David Usher and delegates 
of the Canadian embassy 
in Buenos Aires, Honorable 
guests, fellow artists and 
sponsors who made this 
event possible,It is an honor 
to be here and present 
my exhibition Eco Nexus 
at Brota Art Residency 
to celebrate and honor 

International Women’s day 
and  JournéeInternationale 
de la Francophonie   that is 
celebrated in Canada on 
20th of March .
I have to thank the Canadian 
embassy in Argentina for 
their support in particular 
their Cultural Attaché, 
Mme Beatriz Ventura, as 
well as  Patricia Miani 
for her enthusiasm and 
immeasurable effort that she 
put to promote artists who 
come to Brota residency.”
She says:
“I watched hours and hours 
of videos and studied their 
Body language, facial 
expressions and tone of 
voice to come up with their 
portraits.  
Buenos Aires is a lively city 
with wonderful, warm and
 

passionate,  people who 
have invited me to their 
houses and studios. I am 
truly blessed to experience 
the culture and the people 
here in Argentina. Thank you

***

Unfortunately,after this 
event,Homeira could not 
get back home  for few 
weeks,because of travel ban.

On this page and next 
page you can see some of 
Homeira’s paintings .

We wish her more success 
and splendid times. She 
promised to have an 
exclusive interview with 
Azadi  in the future. 

  

  Iranian-CanadianIranian-Canadian
ArtistArtist''s Exhibitions Exhibition
  to Celebrate andto Celebrate and
  Honor  InternationalHonor  International
WomenWomen''s Days Day

Bellow, from the left :
La charge d’une femm   ,Oil on canvas; Teresa Calanra;

Homeira is working on  one of her paintings for Eco Nexus 

Nectar,  Oil on canvas

Cristina Kirchner  Digital print on paper/Giclée
Cristina, elected 2 times president and now vice president for 
Women's day in Argentina.

right:Luis Millan 
Moira,is activist-
from Argentina. 
She is  one of 
the leaders of the 
indigenous ances-
tral lands recov-
eryMovement.
Left:Moria casan
A rg e n t i n i a n 
Actress and tv 
personality

Eco Nexus Oil on Canvas
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type of world  the pandemic 
will leave in its wake. But 
most argue that the world 
we are entering will be 
fundamentally different from 
what existed before. Some 
predict the pandemic will 
bring about a new world order 
led by China; others believe 
it will trigger the demise of 
China’s leadership. Some 
say it will end globalization; 
others hope it will usher in a 
new age of global cooperation. 
And still others project that it 
will supercharge nationalism, 
undermine free trade, and lead 
to regime change in various 
countries—or all of the above.
But the world following the 
pandemic is unlikely to be 
radically different from the one 
that preceded it. COVID-19 
will not so much change the 
basic direction of world history 
as accelerate it. The pandemic 
and the response to it have 
revealed and reinforced the 
fundamental characteristics of 
geopolitics today. As a result, 
this crisis promises to be less 
of a turning point than a way 
station along the road that the 
world has been traveling for 
the past few decades. It is too 
soon to predict when the crisis 
itself will end. Whether in six, 
12, or 18 months, the timing 
will depend on the degree to 
which people follow social-
distancing guidelines and 
recommended hygiene; the 
availability of quick, accurate, 
and affordable testing, 
antiviral drugs, and a vaccine; 
and the extent of economic 
relief provided to individuals 
and businesses.
Yet the world that will 
emerge from the crisis will 
be recognizable. Waning 
American leadership, faltering

global cooperation, great 
power

power discord: all of these 
characterized the international 
environment before the 
appearance of COVID-19, 
and the pandemic has brought 
them into sharper-than-ever 
relief. They are likely to be 
even more prominent features 
of the world that follows. 

POST-AMERICAN 
WORLD        

One characteristic of the 
current crisis has been 
a marked lack of U.S. 
leadership. The United States 
has not rallied the world in a 
collective effort to confront 
either the virus or its economic 
effects. Nor has the United 
States rallied the world to 
follow its lead in addressing 
the problem at home. Other 
countries are looking after 
themselves as best they can or 
turning to those past the peak 
of infection, such as China, for 
assistance.
But if the world that follows 
this crisis will be one in which

the United States dominates 
less and less—it is almost

 less and less—it is almost 
impossible to imagine anyone 
today writing about a “unipolar 
moment”—this trend is hardly 
new. It has been apparent for 
at least a decade.
To some degree, this is a 
result of what Fareed Zakaria 
described as “the rise of 
the rest” (and of China in 
particular), which brought a 
decline in the United States’ 
relative advantage even 
though its absolute economic 
and military strength 
continued to grow. But even 
more than that, it is a result of 
faltering American will rather 
than declining American 
capacity. President Barack 
Obama oversaw a pullback 
from Afghanistan and the 

Middle East. President Donald 
Trump has employed mostly 
economic power to confront 
foes. But he has essentially 
ended the U.S. presence in 
Syria, and seeks to do the 
same in Afghanistan, and, 
perhaps more significant, has 
shown little interest either in

alliances or in maintaining

the United States’ traditional 
leading role in addressing 
major transnational issues
The prospect of this change 
was a big part of the appeal 
of Trump’s “America first” 
message, which promised 
that the United States 
would be stronger and more 
prosperous if it did less abroad 
and focused its energies on 
domestic issues. Implicit in 
this view was the assumption 
that much of what the United 
States did in the world was 
wasteful, unnecessary, and 
unconnected to domestic well-
being. For many Americans, 
the pandemic will likely 
reinforce this view despite 
the fact that it should instead 
highlight how domestic 
well-being is affected by the 
rest of the world; the United 
States, they will say, will 
have to focus on righting 
itself and devote resources 
to needs at home rather than 
abroad, to butter rather than 
guns. That is a false choice, 
as the country needs and can 
afford both, but it is likely to 

The Pandemic Will Accelerate History Rather Than 
Reshape It
Not Every Crisis Is a Turning Point
By Richard Haass / Foreign Affairs,April 7, 2020  
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Bernie Sanders, the 78-year-
old senator from Vermont 
who reshaped American 
politics with his youth-led 
movement for sweeping 
social change, announced 
on Wednesday that he was 
ending his presidential 
campaign for the 2020 
Democratic nomination.

Sanders informed staff 
he was suspending his 
presidential campaign 
during a conference call 
on Wednesday morning, 
capping what has been an 
extraordinary rise from 
relative obscurity to standard-
bearer of the American left 
as an unabashed democratic 
socialist who championed 
the working class and called 
for political revolution.

His departure all but ensures 
the former vice-president 
Joe Biden will be the 
Democratic presidential 
nominee in an election 
against Donald Trump 
amid the rapidly escalating 
coronavirus crisis.

After storming through the 
early primary voting states 
with strong performances in 
Iowa and New Hampshire 
and a dominating victory 
in Nevada in February, 
the political momentum 
turned inexorably against 
him as South Carolina 
revived Biden’s sputtering 
campaign. The state was 
the also the beginning of 
the end for Sanders in 2016, 
during his first campaign 
for the nomination when he 
challenged Hillary Clinton. 
Though he fell short of the 
nomination, his insurgent 
candidacy reinvigorated the 

American left.

For weeks, Sanders 
resisted calls to leave the 
race despite falling almost 
hopelessly behind his rival 
as the pandemic forced the 
candidates to retreat from 
the campaign trail and 
governors to delay several 
key primary elections. 
Against the worsening 
economic and public health 
crises, Sanders found a new 
urgency for his progressive 
agenda, the centerpiece 
of which is a single-
payer proposal that would 
guarantee health coverage 
for every American.

In the final weeks before 
his exit, Sanders effectively 
turned his campaign into a 
coronavirus response effort, 
hosting virtual events on 
the virus and raising money 
for charities helping those 
affected by the outbreak.

He said the unprecedented 
public health crisis exposed 
the “cruelty and absurdity” 
of the American healthcare 
system, which he would 
like to see replaced by a 
Medicare for All program. 
But his efforts did not shift 
the political reality.
Though the early days of the 
primary were shaped by 

a robust contest of ideas, 
Democrats’ overriding 
priority was not ideology 
but electability. In March the 
race abruptly narrowed from 
a historically diverse field 
of candidates to two white 
men in their 70s. Suddenly 
fearful that a democratic 
socialist would jeopardize 
their chances against Trump 
in November, Democrats 
in states from Florida to 
Washington, Michigan to 
Texas aligned behind Biden, 
ultimately denying Sanders 
a path forward.

As Sanders fell further 
behind in the delegate count, 
he sent mixed signals about

 

his intentions. In a series of 
public statements from his 
home town of Burlington, 
where he retreated amid the 
outbreak, Sanders accepted 
that he was losing the battle 
over “electability” to his 
rival, but asserted that he was 
winning the “ideological” 
and “generational” debate.

Sanders, ever strongest 
in the role of underdog, 
fought his way back into 
contention after suffering a 
heart attack in October and 
was all but written out of the 
race. As Elizabeth Warren, 
an ideological ally turned 
rival, fell behind, Sanders 

consolidated support on 
the left and, for a time, 
was the frontrunner for the 
Democratic nomination.

But he only found success 
when his opponents were 
divided. Biden’s South 
Carolina win forced fellow 
centrists Amy Klobuchar 
and the former South Bend 
mayor Pete Buttigieg out 
of the race. Both threw 
their support behind Biden, 
who then swept 10 of the 
14 Super Tuesday states, 
a hot streak that continued 
through March.

The billionaire Mike 
Bloomberg quickly dropped 
out after that and endorsed 
Biden. Warren bowed out the 
following day but declined 
to endorse either candidate 
in what was viewed as a loss 
for Sanders.

Perhaps no single candidate 
has done more to reshape the 
Democratic party in the past 
four years than Sanders.

Issues he popularized in 
2016 – from Medicare for 
All to climate change – were 
the center of robust debates 
during the 2020 race. But 
his long-sought political 
revolution never quite 
arrived. Though Sanders 
made gains with Latino 
voters, he struggled to 
expand his appeal to black 
voters and young voters did 
not turn out in the numbers 
he hoped.
The Guardian,April9,2020

***
We are going through 
what by every measure 
is a great crisis, so it is 
natural to assume that it 
will prove to be a turning 
point in modern history. 
In the months since the 
appearance of COVID-19, 
the disease caused by the 
novel coronavirus, analysts 
have differed over

Bernie Sanders, ends 2020 
presidential run By: Lauren Gambino in Washington
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