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سعدی شیرین سخن و نکته سنج قرن
ها پیش سروده بود که :
« چنان قحط سالی شد اندر دمشق که
یاران فراموش کردند عشق»
صدها بار این بیت را خوانده ایم
وهربارازخود پرسیده ایم  «:چگونه
می توان عشق را فراموش کرد؟
وسرانجام روزگار ،واقعیت این گفتة
سعدی را برما آشکارساخت .اما نه با
قحطی بلکه با ویروس کورونا .درزمانی
معین  ،همة مردمان این کرة خاکی
به زندان خانگی کورونا درافتادند و
عاشقان صادق و صادقان عاشق ،از
دیدار یکدیگر محروم شدند.
قحط سالی دمشق را ما تجر به نکردیم ،
اما خالی شدن قفسه های فروشگاه
های بزرگ را که در یک چشم
بهمزدن اتفاق افتاد دیدیم .تظاهرات
مردمی که حتی نباید از خانه خارج
شوند را دیدیم که دست دردست
هم برای بازشدن فروشگاه ها و عادی
شدن کسب وکار اعتراض می کردند.
سواحل آبهای نیلگون را دیدیم که
مهرویان شناگر ،اندام نیمه برهنة
خودرا به بوسه های آفتاب سپرده
بودندو به رهنمود های مأمورین که در
جهت تأمین سالمتی آنها بود توجهی
نمی کردند.
عصر ما بویژه در ایاالت متحدة
آمریکا عصر لجبازی های سیاسی
است که با جان وتن و روان ما نیز
گره خورده است .چون فرماندار
ایالتی از مردمش خواسته است در
خانه بمانند  ،مردم می خواهند از لج
او مخصوص ًا به خیابان و سواحل دریا
و رستوران ها و کازینوها سرازیر شوند.
ونام آن را آزادی می گذارند .وهمین
آزادی چندروز بعد آزادی مراهم
که در خانه مانده ام ازمن می گیرد.
رئیس جمهور آمریکا که بنابرگزارش
هایی که دریافت می کند به این نتیجه
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یادداشت

رسیده که داروی ماالریا برای مداوای
مبتالیان به کوید -۱۹خوب است آن
را در سخنرانی هایش تکرار می کند.
اما فالن پزشک که از حزب دموکرات
و مخالف رئیس جمهوراست دررسانه
ها فریاد می زند که مردم ازاین دارو
پرهیز کنید .هرچه درمان شدگان
با این دارو به او می گویند که ما با
داروی ماالریا مداوا شدیم آن گروه
مخالف می گویند شما یک استثنا
بوده اید نه قاعده .و نتیجه آن می
شود که هرروز برتعداد کشته های
کورونا افزوده می شودو این لجبازی
ها همچنان ادامه دارد .چنین بنظر می
رسد که مخالفین آقای ترامپ عزم
خودرا جزم کرده اند تا اوالً همانند
سه سال ونیم گذشته زندگی را براو
تلخ وتلخ تر کنند و ثانی ًا از انتخاب
مجدد او جلوگیری کنند .تظاهراتی که
برای بازگشودن اقتصاد براه افتاده بود
با اجرای فازاول بازگشایی خودبخود
به پایان رسید .اما گروهی که دراین
سه سال ذونیم زندگی را نه تنها بر
رئیس جمهور بلکه برمردم آمریکا
و حتی خودشان تلخ کرده اند این
بار بهانه دیگری به دستشان افتاد
که باید برای اجرای عدالت دست
به تظاهرات بزنند .جرج فلوید را که
به دست پلیس مینه سوتا کشته شده
بود بهانه قراردادند و شبهای متوالی به
دزدی وچپاول مغازه ها پرداختند و
در بسیاری از تظاهرات حتی نام این
سیاهپوست قربانی را نیز ذکر نمی
کردند .جالب است همه این تظاهرات
هم تحت عنوان آزادی صورت می
گرفت .این «آزادی» برای مردم
بسیاری از کشورهای «آزاد» درست
تعریف نشده است .مردمان «آزاد»
فکر می کنند «آزادی» دراین است
که هرچه دلشان هوس کرد آزادانه
به دست آورند .درحالیکه تعریف
آزادی به ما می گوید اگر«آزادی»
شما مزاحمتی برای « آزادی» دیگران
فراهم کند  ،شما حق ندارید به دنبال
آن « آزادی» بروید.
دراین وانفسای کورونا مردم باید ازهم
فاصله بگیرند اگر شما باوردارید که
آزاد هستید تا هروقت دلتان خواست
به کنار دریا بروید  ،وچون آزاد هستید
دوست ندارید از ماسک صورت
استفاده کنید و هیچیک از نکات ایمنی
را مایل نیستید مراعات کنید  ،به
آزادی من که میخواهم سالمت خودرا
تأمین کنم لطمه زده اید  .بنابراین شما

آزاد نیستید تا دراین مورد هرکار
دلتان خواست ویا حمایت کننده مالی
شما می خواهد انجام دهید و دراین
موقعیت بر تعداد مبتالیان به کرونا
بیفزایید..
هم اکنون که این سطوررا می نویسم
چند روزی از تظاهرات پرآشوب
که هدفش ایجاد هرج ومرج در
آمریکاست می گذرد .در نخستین
روز انتخاب ترامپ اینگونه تظاهرات
با حمایت مالی یک بیلیونر آغازشد
که هدفش بی اعتبار کردن ترامپ
بود .اما کاری از پیش نبرد .باردیگر
این حامیان مالی دست بکار شده
اندو هدف آنها کامال مشخص است.
یا این تظاهرات ترامپ را ازپای در
می آورد ویا براثر این تظاهرات
برتعداد مبتالیان به کوید -۱۹افزوده
می شود وآمار مرگ ومیر که باال برود
خودبخود می تواند بر نتیجه انتخابات
اثر بگذارد.و ترامپ قادر به بازسازی
اقتصاد آمریکارا نخواهد بود و انتخابات
را واگذار خواهد کرد.
اقتصاد کشورها که تا حد ورشکستگی
رسیده است شاید نتواند به این زودی
ها شکوفایی خودرا ازسر گیرد .دراین
کارهم لج بازی ها خودنمایی می کند.
مبلغ یک تریلیاردی کمک های دولت
آمریکا به مردم خود با اکراه مجلس
نمایندگان وبا تأخیر ولجبازی های
کنگره تصویب شدو وقتی نتیجه مورد
رضایت مردم شد دموکراتها تصمیم
گرفتند این بار با پیشنهاد مبلغ بیشتری
که به سرعت مورد تصویب نمایندگان
دموکرات قرار گرفت درلجبازی با
رئیس جمهور به کسب رضایت مردم
از حزب دموکرات بپردازند حتی به
قیمت کسربودجه سرسام آور برای
دولت آمریکا .که البته هنوز این کمک
ثانویه به تصویب سنا و رئیس جمهوری
نرسیده است و لزومی هم برای تصویب
آن وجود ندارد.
ما قحط سالی دمشق را ندیدیم
اما ارسال کمک های بشردوستانة
کشورهای مختلف را برای مردم ایران
که سراز دمشق درآورد را دیدیم.
ما ملتی کورونا زده هستیم که
شاید از قحطسالی دمشق چیزی کم
نداشته باشیم  .اما عشق را فراموش
نکردیم .عشق به زادگاهمان،
عشق به سرفرازی و جاودانگیش
همچنان دردل ما شعله می کشد.
کمک های هموطنانمان دراین
روزهای کورونایی به مستمندان و

تهی دستان با سخاوت و بخشندگی
ویژة «ایرانی» ادامه یافته است.
مهربانی رنگ و بوی خاص خود
را حفظ کرده است .ازخودگذشتگی
امدادگران ،پرستاران و پزشکان
ایرانی درمداوای بیماران کورونایی
هریک داستانی از جوشش وکوشش
دالور مردان و زنانی رابازگو می
کند که درسینة تاریخ سرزمینمان
محفوظ خواهد ماند.
اما ازسوی دیگر درآمریکا شاهد
حضور سیاستمدارانی هستیم که
حاضرند به قیمت جان هموطنانشان که
با ساده لوحی زیاد دنباله رو سیاستهای
آنها هستند قدرت را درآمریکا بدست
بگیرند .وما آموختیم که در کشور
ماهم دولت ورژیم برای جان مردم
هیچ ارزشی قائل نیستند .در خوزستان
که چرخ اقتصاد مملکت را با تالش
مردمانش می چرخاند ،ده ها روستا
هستند که آب آشامیدنی شان باید
ازطریق تانکرهای آب که هفته ای
یکبار به این روستاها می آیند تأمین
شود واکنون برخی ازاین روستاها هفته
هاست تانکری ندیده اند .هیچ برنامه
مشخصی هم برای آمدن این تانکرها
اعالم نشده است .نتیجه آشامیدن
آبهای ناسالم است که بیماریهای
زیادی را بهمراه می آورد .اعتراض
مردم این روستاها نیز با گلوله که از
ویروس کورونا کشنده تراست پاسخ
داده می شود.
وقتی آن نیک اندیش درمقام پادشاه
ایران می گفت سلطنت بر مشتی مردم
بیچاره برای من فخر نیست نشان از
خواست او برای داشتن ملتی سعادتمند
و کامروا داشت.
پوشیده نیست که ملت ما این دوران
سخت ویروس تاج دارکوروناو دوران
سخت ترازآن که کوروناهای عمامه
دار هستند را پشت سرخواهد گذاشت
وققنوس وار از خاکستر محرومیت ها و
تحقیرها سربلند خواهد کرد .این راز
پایداری ایران زمین است.
مردم آمریکا اما ،و ما نیز به تبع
آنها دوراز وطن خود روزهای بدی
را درپیش داریم .شیرینی قدرت،
سیاستمداران هرکشوری را ازمردم
خودغافل وزندگی را بکامشان تلخ
می کند .و هرچقدر این قدرت
بزرگ ترباشد منافع بیشتری از
مردم را بباد خواهد داد.
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می خوانید

سیاوش آذری

اردشیرزاهدی و تعابیر نادرست درمورد او!
محقق ونویسندة توانا ونکته سنج
وگرامی جناب ک .هومان
بادرود به شما وسپاس ازتوجهی
که به سلسله مقاالت « برگزیده
هایی ازتاریخ موسیقی ایران»
مبذول می دارید ،ضمن تصدیق
نقد آگاهانه جنابعالی درشماره
 ۱۲۴ماهنامه آزادی بایستی نکته
ای رابعرض مبارک برسانم وآن
اینکه این سلسله مقاالت صرف ًا
مربوط به بزرگانی است که نقشی
درتاریخ موسیقی ایران داشته اند
نه درتاریخ ادبیات ایران وچون
رودکی اولین وتنها شاعر قرون
اولیه بعداز اسالم است که به فن
موسیقی آشنایی وعلم کامل داشته
است لذا نام او درردیف بزرگان
تاریخ موسیقی ایران آمده است.
ازجمله شاعرانی که موسیقیدان
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پرستاران ایران آفرین
نو
بر پزشکا 
ِ
			
کاران درمان آفرین
آفرین بر این نکو
ِ
لباندردرا خانم یافا ابراهیمی
نبر ِ
جانبخشخودجا 
کز َد ِم
ِ
ِ
رسان نازنین
راحت
دم
ِ
همدم عیسی ِ
ِ
آتشناک بیما ِر نژند باسپاس از شما ،چک اشتراک و
ِ
مذاق تلخ و
بر
ِ
یکهریز دشهدِ شیروانگبین همچنین کمک شما به مجله رسید
ساغ ِرمهر 
درمانگراندرمداواسختکوش ازمهرشما بسیار سپاسگزاریم.
جانبکف
ِ
ایران مهین
بخش
یاوران را ِد درمان
ِ
ِ
ِ
گر
ایثار
جان
به
جانفرسا
ر
پیکا
در ر ِه
ِ
چند نکته
مصاف ِ
ِ
شیران عرین
مرگ عالم گیر
در
ِ
ایرانبزرگ شاعر می گوید :قاضی به قضا رفت
یکبهیککوشابههراقصای ِ
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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

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

دربرخی واکنش هاحتی دیده شد
“تفسیرگران یکشبه مفسر شده !”
رئیس دیپلماسی پیشین ایران راکه
سربزنگاه های سیاسی باالترین
خدمت را به میهنش کرده  ،تا انجا
به تفسیرهای بی ربط کشاندند
که با”فتوشاپ”عمامه برسرش
گذاشتند،و نزد شیخ علی خامنه ای
نشانش دادندوبه ذکرواژه هائی
پرداختند که درپاسخ شان باید
گفت “ همه تان اشتباه فرمودید” !
مالحظه کنید دوستان ،نه آقای
زاهدی باانهمه پشتوانه سیاسی
در بیان نظر خود که با عکس
العمل نادرست شما منتقدان ناوارد
مواجه شد نیازبه دفاع من دارد ونه
من به سفارش شخص یا اشخاصی
به نوشتن مطلبی که مالحظه می
کنید،توصیه شده ام.

مثال ها فراوانند.واقعه سال 57
نمونه ای ازاین واقعیت است که
حاال لشگرلشگرپشیمان اند که
چرا نادانسته علیه شاه بخیابان
ریختندوعلیه ش شعار دادند تاانجا
که وقتی چنین ملت قدرنشناس
رادید راه خارج رادرپیش گرفت
تاهرچه میتوانند بسرخود ومیهن
شان بیاورند.
همه معنای سخنان آقای زاهدی
این بوده است که بیائید نسبت
به عملکرد افرادتاثیرگذارجامعه
خودمان درمقاطع مختلف ،که
نقشی بر عهده داشته یادارند،
درست قضاوت ورای صادر کنیم.
سرلشگرقاسم سلیمانی بنطرزاهدی
درواقع دارای دو پرونده است
یکی خدمت ودیگری جنایت!.بله
جنایت....
بنظرایشان آنجاکه توانست بساط
آدمکشی داعش راکه باسربریدن ها
رعشه براندام انسان میافکند،ازبیخ
وبن براندازد وسیادت ایران را
درخاورمیانه بگسترد وکشورهای
همسایه روی ایران حساب باز کنند
فردی بوده است که باید قهرمانش
دانست.

تنها عاملی که راقم سطوررابه
تقریراین نوشته ناگزیرساخت
حضورخبری سالها پیش من،
وشرکت درمصاحبه های مطبوعاتی،
دیدارایشان درایران ،وخارج
ودوستی ودیدار با رهبران مهم
ترین ممالک جهان و شناخت
دیدگاهشان نسبت به افراد
ومسائل سیاسی بویژه پادشاه
فقیدبوده است وبس.

اماآنجا که مادران داغدیده فرزندان
دلبند خودرا توسط همین شخص
ازدست دادند،یا آنکه گفته است
اگرچشمان رهبر”خامنه ای” از
اشک پرشود،ده میلیون نفررا
میکشم باید محاکمه شودو
مجازات حقه خودرا دریافت دارد.

ماایرانی ها متاسفانه مردمی
هستیم که درهرامری شتابزده
قضاوت میکنیم،بهمین جهت

زاهدی هرگزنگفت جاوید باد
جمهوری اسالمی که سهل است
هرگزدرباره حاکمیت جمهوری

اسالمی اظهارنظرنکرده است.
یاهرگزنگفته است زنده باد قاسم
سلیمانی.
نکته ظریف همین جاست خوب
به مفهوم ومعنای گفته ایشان
توجه کنیدکه درمرحله دوم باید
سلیمانی را محاکمه کرد ،حق
انتخاب وکیل ودفاع آزاد به اوداد.
اگرمحکوم به اعدام شد حکم مرگ
اوراایرانی اجراکند ووی را به جزای
جنایاتی که مرتکب شده ،برساند.
چراکشوربیگانه ای چون امریکا
که همه بالو بدبختی 4دهه گذشته
را برسرمردم ومیهن ما ریخت
باوجودآنهمه فاصله بعیدودوربخود
اجازه دهدهواپیمای بدون خلبانش
رابه بیرون ازمرزهای ایران بفرستد
واوراازمیان بردارد.؟؟؟؟!
همین اعتراض را حامدکرزای
رئیس جمهوری پیشین افغانستان
که مورد عالقه امریکا بود باهمه
وابستگی اش به واشنگتن مطرح
کردوگفت اگرهواپیماهای”درون”
بدون سرنشین “آمریکا ،طالبان
راازبین ببرند او نیزبه طالبان

خواهدپیوست.
درسیاست وبویژه گفته های
دیپلمات ها نباید باشتاب قضاوت
کرد بلکه باید بدرستی آنرادرک
وسپس نسبت به آن ابرازنظرکرد.
خلعتبری
عباسعلی
مرحوم
اززاهدی،
پس
وزیرخارجه
ازکنفرانس بی نتیجه ای دراروپا به
ایران بازمیگشت.شکست کنفرانس
را خبرگزاری ها پیشاپیش گزارش
داده بودند،اما خلعتبری درپای
پلکان هواپیما درپاسخ این سئوال
من که سرنوشت کنفرانس چه
شد پاسخ داد“ :درراه ...موفقیت..
است”!
بنابراین دوستان،زاهدی نه به رژیم
سلطنتی پشت کرد،نه ازتعلق
خاطرشدیدخود به شاه دست
برداشت ونه به حاکمیت اسالمی
زنده بادگفت بلکه خدمتی که
سلیمانی دردفع داعش وسیادت
ایران در منطقه آشوبزده بکشورش
انجام داد قهرمانش نامید اما آنجاکه
جوانان مملکت راکشت ،باید بارأی
صادره ازسوی قضات عادل بعنوان
قاتل معرفی وبوسیله ایرانی بدار
آویخته می شد.
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پاسخ به مهر جناب هومان

نیز بوده اند ودراین سلسله
مقاالت نامشان آمده است موالنا
جالل الدین بلخی (موالنا) است
سد محکمی
که با تثبیت « سماع» ّ
درمقابل قشریون مذهبی ساخت
وبنوبة خود موسیقی را نجات
بخشید.
بااحترام  :مجید زندیه  -نیویورک

رنج بیما ِر حزین
سر بسر خواهان ِ ِ
رفع ِ
در پی بیمار داری بی نصیب از دستیار
کسری و نقصانها قرین
نامجهز با کم و
ّ
آمران بی خِ َرد
در تعب یکسو ز ام ِر
ِ
َجاسرهایدشمنهاغمین
زآندگرسوازت ُ
خوابسحر
نرگسمخمورشانبیتاباز
ِ
ِ
پیکر ذیجودشان بستوه بس با ِر وزین

و غذاخورد و غزا کرد
که قضا از باب قضاوت و داوری
است ،غذا به معنای خوراکی
وخوردنی ،و غزا به معنی جنگ
است .در جنگهای پیغمبر که
« غزوات نام دارند  ،به سربازان
میگفتند درجنگ هم که هستید،
روی شتر واسب هم که نشسته اید
باید نماز بخوانید(نصف رکعت)
نکته دیگر اینکه اعراب بیابان گرد
بادیه نشین  ،دختران خودرا پس از
تولد زنده زنده بگور می کردند.
در هنگام غزوات به سرباز می
گفتند اگر کشته شوی به بهشت
میروی واگر فاتح شوی اموال و
زن های دشمن بین شماها قسمت
خواهدشد .اعراب خیلی زود این
گفته راقبول کردند ودرغزوات
درراه اسالم لشکر کفاررا شکست
دادند.
مهرتان افزون ز نده باد ایران
دکترپرویز کالنی -آلمان

مصاحبه اردشیرزاهدی مطرح
ترین دیپلمات ایرانی معاصرمقیم
سوئیس”با بی بی سی لندن -که
ماهیت وهدف این رسانه!!دروارونه
جلوه دادن حقایق ایران برهمه
اَشکار و نیازبه توصیف ندارد -،در
هفته های اخیر،باتفسیروتعبیرهای
اکثرا اشتباه وغرض آلود،در سامانه
های مجازی سروصدای بسیار براه
انداخت.

سعدی شاعربزرگمان تاکیدکرده
است “درهرکارتامل اولی تر بکن
وگرنه پشیمان شوی درآخرکار”....

باظاهرشدن هواپیماهای
روسی  ،برفراز لیبی ،
نگرانی های پنتاگون در
لیبی افزایش می یابد.
فرماندهی نیروهای آمریكادر
آفریقا از مسكو خواستار كاهش
مقیاس درگیری است كه دولت
ترامپ بیشتر به دنبال جلوگیری از
آن بوده است.
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نوشته JACK DETSCH :
May 26 , 2020
وزارت دفاع آمریكا روز سه شنبه
 ۲۶ماه مه  ۲۰۲۰اظهار داشت كه
روسیه پرواز هواپیماهای جنگنده
خودرا رابرفراز لیبی افزایش داده و
در تالش برای حمایت از پیمانكاران
نظامی است که تحت حمایت
کرملین به طرابلس اعزام شده اند ،
اقدامی كه مقامات دفاعی می گویند
می تواند هدف ازاین کار کشاندن
كشور جنگ زده لیبی به اردوگاه
مسكو باشد.
در یک ارزیابی نادر که به طور
علنی منتشر شد  ،فرماندهی نیروهای
ایاالت متحده در آفریقا گفت که
هواپیماهای جنگنده MiG-29
روسی از سوریه وارد لیبی شده اند و
برای پنهان کردن نشان های روسی
خود ،دوباره رنگ آمیزی شده اند.
ژنرال استفن تاون سند درفرماندهی
نیروهای آمریکایی درآفریقا که
مقرآن در آلمان است دربیانیه ای
می گوید“ :روسیه به وضوح در
تالش است تا معیار های مورد
نظرومنافع خود را در لیبی افزایش
دهد .دقیق ًا همانطور که دیدیم در
سوریه دست به چنین کاری زد ،
آنها با استفاده از گروه های مزدور
تحت حمایت دولت مانند واگنر ،
فعالیتهای نظامی خود را در آفریقا
گسترش می دهند .تاون سند با
اشاره به بیانیه اخیر جنگ ساالرلیبی
خلیفه هفتار  ،که تحت حمایت

ارتش روسیه است تابا تهاجم خود
پایتخت کشور یعنی طرابلس را ،
که دراختیارتوسط دولت وفاق ملی
تحت حمایت سازمان ملل است به
تصرف خود درآورد ،می گوید:
“دنیا شنید آقای هفتار اعالم کرد
که قصد دارد یک عملیات هوایی
جدید را آغاز کند .این خلبانان
مزدور روسی هستند که هواپیماهای
مجهز روسیه را برای بمباران لیبیایی
ها به پرواز
درمی
آورند“ .

هواپیماهای جنگنده  -، MiGکه به
نظر می رسد پاسخ مسکو به افزایش
جنگجویان شبه نظامی تحت حمایت
ترکیه است که وارد درگیری شده
اند  -،می تواند یک تغییر عمده
سیاست برای دولت ترامپ باشد.
تاکنون دولت آمریکا تمایلی به
مداخله در درگیری نداشته است.
سلف رئیس جمهور دونالد ترامپ
یعنی  ،باراك اوباما  ،مداخله درلیبی
رایكی از بزرگترین
خطاهای
سیاسی
خود
می

ی سیاست
ردنیا
د

چه م
ی
گ

در
د
ن
ی
کا ر شنا سا
گویندن که ای سیاست چه می
می

تصمیم پنتاگون برای مقابله
علنی با روسیه بر سر استقرار

ذ
رد

گذرد

دانست
و از زمان
اخراج مشاور
امنیت ملی جان بولتون در
سال گذشته تا كنون این امر نادیده

گرفته شده است.
ً
“پنتاگون” اساسا در اینجا ازخط
قرمز حرف می زند “ ،جالل
هرچاویی  ،عضو پژوهشکده موسسه
کلینژندال در الهه  ،به نشریه فارین
پالسی گفت“ .این واقع ًا پنتاگون
است که می کوشد کاخ سفید را از
انجام برخی اقدامات بترساند”.
ژنرال جف هریگیان  ،رئیس نیروی
هوایی ایاالت متحده در اروپا و
آفریقا  ،در بیانیه ای روز دوشنبه۲۵
ماه مه  ۲۰۲۰هشدار داد كه روسیه
می تواند پایگاه هایی در سواحل
لیبی را تصرف كند که به آنها اجازه
می دهد آتشبار های دفاع هوایی
رادرآنجا مستقر كنند كه می تواند
از پرواز جنگنده های آمریكا برفراز
لیبی جلوگیری كند .هریگیان گفت:
“اگر آن روز فرا رسد  ،نگرانی های
امنیتی بسیار واقعی در جبهه جنوبی
اروپا ایجاد خواهد کرد”.
هرچاوئی گفت  ،اما هرگونه پاسخ
نظامی می تواند تحت لوای ناتو و ،
با بسیج توانایی های نیروی دریایی
صورت گیردویا باتالش همه نیروها
جلوگیری از عملیات روسیه بعمل
آید.
انتشار نادر تصاویر دقیق
هواپیماهای جنگنده روسی که طبق
گزارش ها از سوریه به پروازدرمی
آیندو به لیبی می رسند  ،پس از
ماه ها گمانه زنی درباره استراتژی
جدید دولت ترامپ برای لیبی است
که هنوز صبح دولتش ندمیده است.
ترجمه از فارین پالسی

خروج آمریکا از
افغانستان بحرانآفرین
خواهد بود؟
دونالد ترامپ به تازگی بار دیگر از
تمایل به خارج کردن نیروهای این
کشور از افغانستان خبر داده است.
به نقل از خبرگزاری رویترز ،دونالد
ترامپ در یک نشست خبری در کاخ

هشدار نماینده ویژه آمریکا به
رسانههاي فارسی زبان

ترامپ درمیان سربازان آمریکایی درافغانستان

القاعده ،داعش ،لشکر طیبه ،نهضت
اسالمی ترکستان و گروههای دیگر
تروریستی نیز فعالیت دارند .این
گروهها در یک مساله کامال با
هم متفقالقولاند و آن دشمنی با
آمریکاست .به همین دلیل تمام
این گروهها در هر جای ممکن علیه
منافع آمریکا وارد عمل میشوند.
از این بُعد قضیه اگر به مساله نگاه
کنیم .نیاز به حضور آمریکا همچنان
وجود دارد.

اما بُعد دیگر مساله توانمندی
دولت افغانستان در امر مبارزه
با گروههای هراسافکن است.
دولت افغانستان البته با حمایت
لجستیکی ناتو توانست ضربات
مهلکی بر پیکر داعش در
افغانستان بزند .تا جایی که بدنه
اصلی گروه داعش در افغانستان
عمال به دولت افغانستان تسلیم
شدند .دولت افغانستان در مبارزه
با طالبان هم اگر با قاطعیت عمل
کند همیشه پیروز است .پس از
دستور رئیس جمهور غنی برای
تهاجمی شدن نیروهای افغان و
حمله بر مراکز طالبان ،نیروهای
امنیتی ضربات سنگینی را بر
طالبان وارد آوردند که دهها
طالب در اثر این ضربات از بین
رفتند .با این حال مصلحتهای
سیاسی داخلی و خارجی دولت
افغانستان را ناچار میسازد تا

در بیشتر مواقع از در مسالمت
با طالبان پیش بیاید .در چنین
وضعیتی نیاز افغانستان به
حمایتهای سیاسی و تسلیحاتی
آمریکا بیشتر از هر زمانی
احساس میشود .به خصوص
که همسایههای افغانستان
نسبت به این کشور کمتر از
منظر یک همسایه خوب وارد
تعامل شدهاند .واضح است که
حمایتهای مالی و استراتژیک
آمریکا از دولت افغانستان به
خصوص نیروهای امنیتی ،توان
آنان را روز به روز باال میبرد.
به همین دلیل اگر ترامپ تمایل
دارد تا از افغانستان خارج شود
باید برای تداوم این نظام حمایت
مالی و تسلیحاتی به خصوص
آموزش نیروهای افغان از سوی
ناتو را همچنان تداوم بخشد .در
چنین وضعی امکان سقوط دولت
نیز منتفی است و دولت در سایه
قدرت نظامیاش میتواند از منظر
قدرت وارد گفتوگوهای صلح
شود .هرچند تا هنوز مشخص
نیست که تمایل ترامپ به خروج
از افغانستان چه وقت کامال عملی
میشود .اما اگر این تمایل تنها
یک حربه انتخاباتی نباشد و اراده
برای خروج آمریکا از افغانستان
شکل گرفته باشد و در صورتی
که حمایتهای مالی و تسلیحاتی

نماینده ویژه وزارت خارجه
آمریکا در امور ایران گفت:
صدای آمریکا باید با دروغ
پراکنی های رژیم ایران مقابله
کند .این یک اولویت برای دولت
آمریکا است .زیرا حمایت از
مردم ایران ،دادن گزارش های
حقیقی و مستقل را شامل میشود.
برایان هوک افزود :در صورتی که
التزامات ضروری محقق نشود،
کنگره باید به تأمین مالی بخش
فارسی صدای آمریکا پایان دهد
و اقدام به بستن آن نماید.
سیامک دهقانپور ،مجری پیشین
بخش فارسی صدای آمریکا ،پیام
برایان هوک را بی سابقه خوانده
و گفته است :برایان هوک،
مسئول ویژه امور ایران در وزارت
خارجه آمریکا ،د ر یادداشتی
کمسابقه با انتقاد شدید از بخش
فارسی صدای آمریکا از کنگره
خواسته است اگر این بخش
نتواند به وظایفش عمل کرده
و معیارهای تعیین شده را تحقق
بخشد بودجه آن را قطع و بخش
فارسی را تعطیل کند.
پیش تر روزنامه وال استريت
ژورنال در این باره نوشته بود:
رييس جمهور آمريکا بايد از
روشهاي ويژهي خود براي
رسانههاي
در
خانهتکاني
فارسيزبان آمريکايي که
بودجههاي قابل توجهي نيز
دريافت ميکنند ،استفاده
کند ،تا اين رسانهها به همان
مأموريت اصليِ که براي آن
طراحي شدهاند يعني رساندن
صداي آزادي به کشورهايي که
فعاليتهاي رسانههاي آزاد را
محدود ميسازند بازگردند.
نقل از خبرگزاریها
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* هرگونه پاسخ نظامی در تجاوز روسیه به لیبی باید ازطریق ناتو صورت گیرد.
* اوباما گفته بود بزرگترین اشتباه او دخالت درامور لیبی بوده است.
* اگر ترامپ تمایل دارد تا از افغانستان خارج شود باید برای تداوم این نظام حمایت مالی و
تسلیحاتی به خصوص آموزش نیروهای افغان از سوی ناتو را همچنان تداوم بخشد.

سفید گفته است که حضور نیروهای
آمریکایی در افغانستان بس است .او
گفته است ۱۹« :سال در افغانستان
حضور داشتیم .به نظر میرسد که
این مقدار زمان کافی است و ما باید
بیرون برویم .البته هر وقت خواسته
باشیم دوباره برمیگردیم».
ترامپ همچنان گفته است که
آمریکا با طالبان و دولت افغانستان
در ارتباط است و رهبری را در
زمینههایی در این کشور به دست
دارد.
هرچند براساس توافق سیاسی
میان طالبان و دولت آمریکا،
نیروهای این کشور در یک برهه ۱۴
ماهه از افغانستان خارج خواهند شد.
اما تکرار این مساله از سوی ترامپ
نشان میدهد که او میخواهد زودتر
از زمان مقرر از افغانستان بیرون
برود .با این که ترامپ در نشست
خبریاش از زمان مشخصی نام نبرد
اما تصریح کرد که هرچه زودتر
این تصمیم عملی شود بهتر است.
صاحبنظران سیاسی بر این باورند
که تاکید ترامپ بر مساله خروج از
افغانستان و حتی از کشورهای دیگر
جهان که در این نشست خبری
مطرح شده ،بیشتر جنبه تبلیغ برای
کارزارهای انتخاباتی را دارد .اما
امضای توافق صلح با طالبان ،آمریکا
را ملزم میسازد تا از افغانستان
خارج شود.
اما سؤال اساسی این است که
خروج نیروهای آمریکا در افغانستان
بحرانآفرین خواهد بود یا خیر؟
به این مساله از دو بُعد میتوان
پرداخت :در بعد اول بحث مبارزه با
تروریسم نهفته است .هرچند آمریکا
و ناتو زمان زیادی است که به طور
رسمی جنگ علیه طالبان را متوقف
کردهاند اما عملیات ضدتروریسم
همچنان ادامه دارد .آمریکا براساس
پیمان راهبردی که با افغانستان دارد،
متعهد به مبارزه علیه شبکههای
تروریستی است و در این راستا باید
دولت و نیروهای امنیتی افغانستان را
حمایت کند .به همین دلیل آمریکا
برای تسهیل توافق صلح با طالبان
این گروه را از فهرست گروههای
تروریستی بیرون آورد تا توافق با
این گروه مشروعیت بینالمللی نیز
پیدا کند .اما در افغانستان تنها گروه
طالبان نیستند که به عنوان گروههای
تروریستی فعالیت دارند.

آمریکا و ناتو همچنان تداوم
داشته باشد ،نباید زیاد نگران
این خروج بود.
نقل از ایندیپندنت

-۱
-۲
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دنیای کورونایی ما از ورشکستگی
بهداشتی به ورشکستگی های مالی
رفته است.وسیاسیون اف راطی برطبل
جنگ روانی می کوبند ولی قادر به
جنگ هم نیستند.
= نفی جهانی شدن تجارت درآغاز
نوعی ریا بود وامروز همانها می کوشند
با توسل به اقتصاد محیط واکولوژی
همان جهانی شدن را بعمل درآورند.
چ را؟ زی را باستناد کلیه صاحبنظ ران ،
دنیا هرگز چنین بح ران بخود ندیده
است.
کند شدن دادوستدها درعرصة
جهان  ،کند شدن صنعت جهانگردی
ومسافرت ها درکشورهای بزرگ
درگذشته ها بصورت سطحی وجود
داشت .اما نه به این طول وعرض .عمق
که شاهد آن هستیم.وادامه دارد.
ظرف پنج هفته در آمریکا  ۲۶میلیون
شاغل به صف بیکاران پیوستند
وبگذریم از بیکارگی ها که همیشه در
حدی وجود دارند . .اینک شاهد صف
 ۳۰۰متری درب رابر داروخانه هائیم.
ب راین مصائب دونام رادی افزوده شده
است .دراین ایام نخست آمار مبتالیان
و شمار فوت شده ها دقا کافی ندارند
 .پس ما کوریم درب رابر ابعاد بحر ان
ونیز در بررسی چه باید کردها!؟
کشورهای ع ربی درکار بررسی
آمارهای داده شده اند .درحالیکه
درکشوری مثل برزیل  ،امر آمار گیری
دقیق محال است.
درمورد اروپای متحد  ،بررسی ها نشان
داده است که قریب  ۷۰۰۰۰تن مرده
به حساب گرفته نشده است.
همه جا مردم ودولت ها بدنبال رقم
درست هستند و هنوز به آن نرسیده
اند.
تنها امید مؤسسات آمار گیری
درانگلیس و آمریکاست که درآنها
روش ها دراجزاء و کل معتب رند.
باضافة هشت کشور اروپائی وکره
جنوبی.

دربخش اقتصادیات کشورهای
صنعتی به شرکت ها مدد بسیار می
کنند.
حجم مصرف درکشوری مثل ایاالت
متحده ب رای کل اقتصاد بسیار سودمند
است وکمپانی هارا س رپا نگهمیدارد.
نمی شود وممکن نیست عمر بح ران
را سنجید .حتی آلمان که صادرات
آن عظیم است قادر نیست موتور
بازگشت به وضع عادی باشد.
به هریک از مصاحبه ها ونوشته های
متفکرین اقتصادی وامور مالی که
م راجعه کنید تأسفی نزد آنها مشاهده
می شود از باب کاهش چشمگیر
تجارت جهانی وجهانی شدن ها،
کسانی هستند که درآن شک دارند.
به دلیل وضع خاص بعضی کشورها
مثل آمریکا که تک روی به سودشان
است.
کمترین نشانه هنوز برحل این اختالف
نیست جزاینکه وال استریت ژپ رنال
پیش بینی می کند که دنیای بعداز

دفع کورونا درسایة رونق نظام کارتل ها
خواهد زیست و بسیار متوجه فناوری
خواهد بود.
داروها به کمیابی ها وگ رانی ها می
روند .درکشوری مثل ف رانسه تهیه مواد
اولیه انواع دارو مشکل شده واین
کشور ب رای مواد اولیه محتاج چین و
هند است.
 ۹۰درصد پنیسیلین مورد نیاز جهان
و ۸۰درصد ویتامین  Cواسید
سیتریک مورد نیاز جهان در دست
چین است که تهیه کنندة بزرگی
است.
حمله به چین بسبب ب رتری ها که
دارد دراین بازار آسان است ولی نگاه
به بایگانی ها درآکادمی های پزشکی
نشان می دهد که علما همه را بموقع
گزارش کرده اندودولتها درغفلت ها
بوده اند واسیر سود آنی.
چین بکل از تاریخ خود بریده ودر
آینده نگری هاست.
سر جان هوگتون (ب رنده نوبل فیزیک)

در ۱۹۹۷تغییر هوای کره زمین را ثابت
کرد .ازآن ببعد هیچیک از دانشمندان
هواشناس تا به امروز جزاین نگفتند.
اما بسیاری از اف راطیون سیاسی آن را
رد کردند یا اعتنا نکردند .نقار بین این
دو قطب با آمدن پرزیدنت ت رامپ به
اوج رفت .اینک بسیاری انگشت ندامت
میگزند.
محمد یونس اقتصاد دان ب رنده جایزه
نوبل اینک می گوید :ساختار وساخته
ها باطلند همه چیزرا ازنو باید ساخت.
درمورد هوا بسیاری از کارشناسان
می گویند  :درسرزمین های
گرمسیروسردسیر تا سال  ۲۰۷۰به
سختی ها می روند.
مردم درس راسر جهان خانه نشینی را
آزمودند و هنوز هم کم وبیش ادامه
دارد  .اینک درانگلستان که دومین
کشور کورونا زده بعداز آمریکاست
تایمز لندن می نویسد :آمریکا واروپا
روزهای سختی درپیش دارند .واین
همان کشوری است که درآغازبح ران
کورونا منکر شد وغفلت ها ازنخست
وزیرش سرزد ولی وقتی بیش از
 ۳۳۰نفر مردند بیدارشد .افسوس
خود نخست وزیر بیمار کرونا شد
واینک با نقد اروپا وآمریکا درحقیقت
دعوت به همکاری می کند .رسانه ها
درانگلستان جملگی درفدا ودعوت
بکارند ومردم نگ ران ومثل همه جا
خسته اند.
***
درحالیکه دولت ها درتالش ب رای
رفع مشکالت روزانه اند شمارزیادی
ازصاحبنظ ران  ،آینده نگرها ،هنرمندان،
با اعالمیه ها و امضا ها فریاد می زنند
که  :فردای کورونا باید دنیای دیگری
باشد نه مثل امروز .اما هرچه دراسناد
منتشرشدة آنها دقیق شدم جز نوعی
سانتیمانتالیزم اکولوژیک ندیدم .گوئی
درق رائت آیة (لنگش کن) هستند.
همکاری وهمصدایی دولت وملت
درغرب وجود ندارد .بح ران به کمک

آسمان من

( بمناسبت افتتاح کتابخانة اصباح)
برایم آسمانی تازه میسازی
که تا مرغ خیالم باز جان گیرد ...پریدن را دوباره پیشه گرداند
وخورشیدی بنور وگرمی خورشید عالمتاب...
که در هرروز آینده ...،طلوعش باشگرفی نورتاباند...
وماهی ،اختری روشن...
که درشبهای پی درپی ...بدنیای عظیمی  ،جلوه افشاند...
برایم گلشنی می آوری ،بهتر زهر گلشن...
که عطر دلپذیرش ،نکهت رویائی عشق وطن را برهمه دلها بپاشاند...
بدریایی مرا ره می دهی کانجا...
روان جستجو کارم  ،پی صید صدف گردد
ومروارید غلطانی به تاج فخر ،بنشاند...
ومن درساحلش با گلشنی زیبا ،بزیر آسمانی آنچنان پربار...
به کاوش درعلوم وهرهنر باشم...
که من را زندگی کردن شناساند...
حسام الدین کریم الدینی  -بوستن
افتتاح کتابخانه اصباح را به جامعة ایرانی مقیم ماساچوست شادباش
می گوییم و از خانوادة هنردوست و فرهیختة « اصباح» بویژه آقای
دکتر حمید اصباح ،خانم دکتر فریبا اصباح و دیگر اعضای این خانواده
سپاسگزاری کرده و آرزو می کنیم روان دکتر احمد اصباح درآرامش
جاودان باشد .ازدکتر کریم الدینی عزیز واحساس شاعرانه اش
نیز سپاسگزاریم که این خبر بهجت اثر را برای درج در «آزادی» ارسال
داشتند .ازخانة ایران در ماساچوست نیز انتظار داریم تسهیالتی برای
دسترسی عموم به این کتابخانه فراهم آورند .ماهنامه آزادی نیز
آمادگی دارد با کمال میل ده ها جلد کتاب باارزش را به این کتابخانه
هدیه کند .در روزهای آینده با خانواده اصباح دراین مورد گفتگو
خواهیم کردتا ترتیب انتقال این کتابها به کتابخانه اصباح داده شود .
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به دستگاه اج را(ازه رنوع) نیاز دارد تا
درمان به ثمر رسد و واکسن کشف
شود***.
درسوریه وع راق داعشی ها فعال شده
اند کجایند آنها که می گفتند کار
داعش تمام شد؟
درافغانستانطالباندرخیزتازهایاست.
قشون آمریکا یا باید دوباره ُ
بکشد
یا برگرداندن س ربازان خود را به وطن
کامل کند و رنج بزرگ شکست را
هضم کند.
دولت چین بعداز گفتن « وزیرخارجه
آمریکا دروغ می گوید» ،به نمایش
کل سالحهای عمده خود دست زد.
تایمز لندن آنهارا درج کرد ولی سالح
نهائی ،مردم چین هستند.
سالح های به نمایش نهاده شده تا
چندی پیش پنهان بودند .چین درکار
بازی «پوکر» روباز است.
لیست تسلیحاتش را عینا درصفحه
پیش آوردم تاروزی بپرسند  :دیگ ران
چی؟! جنگ کار احمق هاست.
***
درآمریکا دستور ت رامپ مبنی بر اینکه
« بروید سر کارتان» نزد بخشی از
مردمان به دخالت دولت درگسترش
قدرت برزندگی خصوصی تعبیر شده
است .واقعیت آن است که رقم تلفات
باالی  ۷۱هزار نفر دلهره آمیز است.
پس تظاه راتی چند ظهور کرده است.
این تظاه رات ساده نیستند .ریشه
در تفاوت ها درایاالت و نزد ایاالت
با دولت فدرال دارند .خانه نشینی
یک تولید کننده مشکل کوچک اما
سهمگین است.
محروم ساختن بعضی اقشار ازرفتن به
کلیسا وتفریحات و تفرج ها ودیداررفقا
مسئله شده یعنی که تلویزیون وتلفن
و غیره ،جای آزاد زیستی را پُر نمی
کنند ..شبح یک حرکت نافرمانی
مدنی درافق است .این پدیده را
موسع ًا رنه بوشارد R.Beauchard
درفیگارو ششم ماه مه  ۲۰۲۰پرورده
است اما درخود آمریکا کثرت
اظهار کنندگان  ،عمق یک برخورد
فرهنگی را می رساند .اولیویه پیتون
 O.Pitonوکیل دعاوی درواشنگتن
می گوید :فدرالیسم آمریکا البته بر
حل بسیاری از مسائل قادر است اما
درمسئله بهداشت درضعف هاست.
دولتی ها می کوشند دراین ایام
بفهمانند دکه «:تودرخانه نشینی
متوقف نیستی ،برعکس درامانی».
ازق رار مردم ،دربیم حصر هوشمندی

های خویشند.
***
درحالیکه زندگی در کره زمین حاصل
یک سلسله دادوستدهای مواد اولیه
است مردم گاه وبیگاه آن را در تم لُّک
یک کشور ودر تع لُّق یک شرکت
وحتی یک فرد می بینند.
مگر اتومبیل بدون نفت خاورمیانه
درآغاز پیدایش خود  ،به کار می افتاد؟
غرب برسر فروش فرآورده خود تاجر
است وبرسر خرید مواد اولیه همان
فرآورده اشغالگر یا مداخله گر واقعی
است.
غرب ب رای ساخت دارو ها به مواد اولیه
ای درحد  ۹۰درصد احتیاج دارد تا آن
را ازچین وهند وارد دکند .ولی نه چین
حرمت گذار غرب است ونه غرب
حرمت گذار چین وهند .درحالیکه
هردو طرف مکمل هم اند.
***
اخبار جهان اینک دریک کلمه کورونا
خالصه شده است .هرکشوری می
کوشد ثابت کند درمبارزه با بال
بهترین است.
دراین میان انگلستان با سی هزار
مرگ ورو به باال،رفتن ها ،از بدترین
هاست .هیچکس درنیافت چ را؟
دولت بوریس جانسون  ،سرمست
خروج از از اروپای متحد بود
واینک انگلستان درآمریکا واروپا در تنه
زدن بهم اند تا غفلت هارا پوشش دهند.
باید ایتالیارا ستود که  ۶۰۰هزار مهاجر
را راه داد ،پذیرفت و نترسیدازاینکه آنها
قوز باالی قوز شوند.
درحالیکه ف رانسه صد هزار مهاجررا به
زحمت قبول کرد!!.
اما اخبار ناحیه ای باز از تالطم
خاورمیانه خبر می دهد اس رائیل در
خط زدن ای ران است مثل همیشه.
ای ران دررقابت با روسیه برسر می زان
نفوذ در سوریه است .وخود سوریه بشار
اسد درجنگ نام رئی خاندانی است.
این است که داعشی ها فرصت
حضور یافته اند واگر خودرا باز سازند
بعید است بشود جلویشان را گرفت.
البته هنوز رهبر شاخص ندارند=.
دربح ران کورونا چ را کشورهای غرب
دموک رات بیشترین تلفات انسانی
را داشته اند؟ این سئوال هنوز طرح
نشده است زی را بح ران ادامه دارد.
این سئوال مطرح خواهدشد زی را
جواب آن درتصمیم گیری های
بعدازرفع بح ران ضرورت دارد.

دوست عزیز وارجمند چناب آقای پاریزی

ضمن عرض سالم وتشکر وتقدیر از خدمات ارزشمند فرهنگی شما،
ازجمله ادامة انتشار مجله آزادی ،تقاضا دارم اطالعیة زیررا درمجله
بعوان اطالع رسانی فرهنگی درج نمایید:
کتابخانه قدیمی خانه ایران در ماساچوست ازرونق افتاده ،دچاربی
نظمی ودرحال اضمحالل بود .دکتر حمید اصباح بکمک افراد خانواده
ودوستان داوطلب اقدام به بازسازی وتنظیم آن( بعداز مرمت ساختمان
آن) نمودند وباألخره کتابخانه باچهره ای نو واسم جدید« کتابخانه
اصباح» افتتاح شد.هزینه تمام این اقدامات ازطرف شادروان دکتر
احمد اصباح تأمین شده و حتی قسمتی از هزینه پس از وفات ایشان
جمع آوری گردیده است ..منهم بعنوان تقدیر ازخانوادة اصباح
بخاطر این اقدام فرهنگی شعری سرودم بنام « آسمان من» که برای
شما می فرستم تا درصورت مناسب بودن به چاپ آن اقدام فرمایید

* تاریخ ما درست نوشته نشده است .بهترین مورخان مادرقرن اخیر
نوشته های بیگانگان راسندگرفته وگاه آنهارا ،کم و زیاد کرده اند.
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فقط زمان می تواند انقالب
وعوارض آن را الک کند .وارزش
های پیش وپس آن را بر نمایاند.
انقالب  ،کوربینی می آورد .زیرا
ریشه در غریزه هایی داردمتبلور
شده درسرخوردگی ها ،نامرادی ها.
نفی انقالب به مدد حرکات
ضدانقالب همیشه فرصت ظهور
دارد.
انقالبیون وضدانقالبی ها هردو
حامل ارزش هایی اند .تشخیص این
ارزش ها نزد هردو طرف درروزها
وماه ها وگاهی سالهای اولیه رفتن
یک نظام وآمدن یک نظام دیگر
قریب به محال است .چون آن
که درسقوط است دچار وحشت
وحیرت است وآن که در تسخیر
قدرت است در دستپاچگی ها
بسر می برد.
این است که زمان می طلبد تا
محتوای اذهان هردو طرف به
الک روند.
از ایران حرف زدن هنوز آسان
نیست .حتی بین طرفداران نظام
رفته وبسیار حک شده ومانده
درحافظه جمعی  ،بحث ها آغازی
دارند وپایانی ندارند .حتی بین
طرفداران انقالب والیت فقهی
بحث ها به بغض ها منتهی می
شود .اما وجه مشترک درهرمورد
دخالت یاعنصر سیاست بیگانگان
است .واین نکته ای پرمعنا که نفرت
ایرانیان راازنفوذ خارجی حامل
است .پرمعنا  ،زیرا ایمان فردفرد
ایرانیان را به دفاع از استقالل وطن
مألوف درمدیریت های سیاسی می
برد.
استقالل طلبی ایرانیان ریشه هایی
برنکندنی وزایل نشدنی درخود

سرزمین ومختصات آن که فالت
ایران است ومردم ساکن آن که
حامل فرهنگ وتمدن خود هستند
دارد  .بعنوان واالترین ارزش ملی
واژة استقالل سالح ب ُ ّرای همة
گروههای سیاسی است ودربحث ها
همه به این واژه برمی گردند.
پس این استقالل طلبی خاصیت
محوری دارد و آسانگر اختالفات
هم هست..
درگذشته دخالت ها کم وتصرف
وتملک یک جای یک کشور عادی
واصل بود .امروز این امر محال شده
ونفوذ درمدیریت ها برای تدار کات
سودآور رسم شده است .تجارت
خارجی متوجه سالح ببهانه امنیت و
مواداولیه ببهانه فناوری ها درصنایع
است.
بنابراین آنچه از مثال ها که درمورد
اشغال ها وجوددارد نشانه ها ازعقب
ماندگی سیاسی و استراژیک یک
کشور اشغالگر است ..این خبط
منتهی به نفی دیگری  ،محال است
که با مقاومت ملی وبرون رفت
اشغالگر تمام نشود .و پساورد آن
دراذهان به این سادگی ها محو نمی
شود.
***
تاریخ ما درست نوشته نشده است.
بهترین مورخان مادرقرن اخیر
نوشته های بیگانگان راسندگرفته
وگاه آنهارا ،کم و زیاد کرده اند.
بی شک امروز که دسترسی به
منابع ،کار مورخان ایرانی را آسان
کرده است ،باید درانتظار شکفتگی
مورخان امروزی بود.
به هرحال ایرانیان درحیات تاریخی
خود همیشه درنوعی مقاومت اند.
یعنی که درانواع مقاومت هایند.

استقالل طلبی نباید درشرایط کنونی
جهان منتهی به نفرت شود .هرملت
مقاوم قادر است برحراست استقالل
خود به مذاکرات ودیپلماسی .جنگ،
راه حل کهنه پوابزاری از اثر افتاده
است.
درانقالب ایران جنگ لفظی علیه
غرب اشتباه بود وشاهدیم که ظرف
قدری بیش از چهل سال سودی
عاید نکرد .درست است که غرب
موذیانه درکار ایران ومدیریت
سیاسی دخالت کرده بود .اما انقالب
وبویژه رهبر انقالب بدلیل نیاز به
بسیج مردمان در دشمنی باغرب
عوضی رفت ودیپلماسی ایران را با
شعار « تاابد مرگ برآمریکا» فلج
کرد ونتیجه آن شد که از شرق
هم امتیازی نگرفت .پس معلق بین
شرق وغرب بماند.
یک رهبر داهی نمی تواند د بگوید:
« نه شرق و نه غرب» درحالیکه
حیات اقتصاد کشورش وابسته هم
به غرب است وهم به شرق .وهم به
شمال است وهم به جنوب .وباألخره
به کل کشورها درسراسر زمین.
باید دید چه چیز موجب این خطای
انقالبی شد؟
= آمریکا وانگلیس وآلمان وفرانسه
به پیشباز انقالب رفتند ووظایف
کمک به انقالب را بین خود
تقسیم کردند .آمریکا رهبر تماس
همه جانبه شد تا نزد رهبر انقالب
تحصیل کند .ومانع
امتیازاتی
مقاومت ارتشیان شود .انگلستان
و  bbcقطب تبلیغات علیه نظام
پادشاهی شدوالبته نفرت انگلستان
علیه ایران عهد پهلوی شناختة
همگان بود .فرانسة ژیسکار دستن
در نقش میزبان سران ورهبر

انقالب وتدارک تسهیالت ( از
ورود رهبر انقالب تارفتن وی به
ایران( پرواز انقالب) بسیار کوشید(
بویژه که ژیسکاردستن رئیس
جمهور فرانسه درموردی از سوی
شاه خودرا درتحقیر دیده بود چرا
که خبر از بیماری شاه درآن زمان
که فکر کرد تحقیر شده نداشت).
درقبال سئوال
ژیسکاردستن
های مجلسیان فرانسه حقیقت را
نگفت .و اما آلمان قطب حمایت
از کنفدراسیون دانشجویان بود
وخوب وخوش درحمایت نقش آنها
کوشید.
این حمایت ها را خمینی  ،رهبر
انقالب گرفت واعتنا نکرد  .بقول
آقای بنی صدر به حساب « خدعه»
گذارد .که درجنگ مجاز است.
رهبر انقالب بااستقالل رأی خود
در نظام خود تاآنجا رفت که
بعدازآن «خدعه» نخست وزیر
او آقای بازرگان گفت و درکتاب
خودنوشت « نظام والیت فقیه قبائی
قد وقامت شخص آقای
است به ّ
خمینی ».
پس انقالب به استقالل رأی رهبر
رفت واز مزایای استقالل ( روابط
پایاپای با کشورهای جهان) محروم
بماند .بعبارت دیگر رهبران انقالب
با خصومت ودشمن تراشی ها،
کشوررا ازهمان روز اول درچشم
جهانیان محیل وخوفناک نشان
دادند .درتاریخ شوروی وانقالب
لنین نیز اشتباهاتی ازسوی رهبران
ظهور کرد که شوروی را درسیما
به هولناک ترین نظام جهان بُرد
ونیز به سقوطی کشاند که همة
دست آوردها به بادرفت.
اما این که ایران پادشاهی می

باغبانی میگفت:

ریشخندی می کرد....
بیم آن داشت
که برگردد توفان
روز دیگر
به سالمش رفتم

باغبان

گله ای نیست ولی؛
باعبورش توفان
خون گل ریخت ورفت

گفتم:
خون گل درتن گل جاری نیست
اما
بذرگل درخاک است
درامان ازبدتوفان؟!
انقالبی که تو دیدی
شدورفت
فکر گل کن

ماندانا

ماندانا،

باغبان
رو بگرداند زمن
زیرلب گفت:
باغبانی دانم
بایداول لب آن آب روان
بوسه زند برتن خاک
تا بجنباند بذر
مانبودیم

باغبان هم،اینک

باغ درباغی ها
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توانست مقاومت کند وبماند درابتدا
شدنی می نمود ولی بعدازآن توطئة
چهاردولت بزرگ علیه شخص شاه
شدنی نشد.
وقتی دخالت متفقان بزرگ ایران
ازکنفرانس تهران تا خروج شاه به
آنجا رسد که نه فقط از انقالب
حمایت کنند بلکه هایزری را به
ایران بفرستند واوبعدازخواندن
اورادی درگوش عوامل آمریکا ،
نزد شاه برود وبگوید آنچه نباید
بگوید ودرخیل ارتشیان بکند آنچه
نباید بکند  ،طبیعی است که ارزش
های میهنی به مقاومت کردن
ازسکه می افتند .وشاه درست گفت
در« شام آخر» که ما دیگر متفقی
نداریم.
باورمن این است که به استقالل
ایران دوبار خیانت شد .یکبار
ازسوی متفقین ایران که کور نفت
بودند وایران را نشناختند وباردیگر
ازسوی رهبر خمینی که استقالل
رأی خودرا با استقالل ایران عوضی
گرفت.
طی چهارسال قبل از انقالب نظام
ایران برخالف روشنگران به
تدارکات انقالب اعتنا نکرد .وطی
همان دوره روحانیت ایران
کورماند براستقالل رأی خمینی
وفهم والیت فقیه .درحقیقت انقالب
ایران به مدد گروه اربعه شدنی شد
همانطور که درانقالب لنینی روسیه
کمک یکصد میلیونی آلمان به لنین
انقالب او را شدنی کرد.
درهمه انقالب ها استقالل سرفصل
تقاضاهاست .وبه معنای نارضایتی از
نقش ودخالت بیگانه درامورداخلی
است .درانقالبات  ،درمستعمرات
دخالتها علنی بود .بیادآریم که
درانقالب الجزیره دوگل گفت«:
شمارا فهمیدم» وپس ازآن الجزیره
به استقالل رفت.
مردم ایران بسیار به استقالل
کشورخود قبل از انقالب می
بالیدند .مردم ایران داستان
حمایت انگلیس راازخزعل که
تبعه انگلستان شد تا خوزستان را
ازایران جداکند ،ازجملة حماسه ها
می دیدند .تاروزی که حتی استالین
به پیشه وری نوشت کشورتو تحمل
کمونیسم را ندارد.
= درایران مردم ،به دالیلی تاریخ
حماسی رابرتاریخ مستند ترجیح
می دهند .حماسه ابزار کارسازی

است دربسیج مردمان .اما مدیریت
های سیاسی بعهد پادشاهی ،
چنانکه مرسوم بود طی قرون
ازاین ابزار بهره نبردند .خوزستان
از چنگ انگلیس به درآورده شد
وازاین مهم جز به دوسه سطر در
کتب درسی وجراید حرفی به
میان نیامدو نیز آذربایجان ازچنگ
شوروی بدرآمدوتجزیه وتحلیل آن
به رسانه هانرفت حتی بسیاری از
مورخان ازنامة استالین به پیشه
وری بی خبر ماندند .یاخبرداشتند
و خبر ندادند.
پس اهرم بسیج حماسی دردست
روحانیت تحقیر شده بصورت یک
ابزار انحصاری بماند و انقالب به
دوام و تداوم انقالبی رفت .وازهمه
بدتر اصالحگران برآمده از تنه
وبدنة انقالب خلع سالح شد ونظام
در نبود یک اپوزیسیون واقعی یکه
تاز شد.
درجو
که
خالئی
با
فقیه
والیت
نظام
ّ
سیاسی خود بوجودآورده بود حتی
منکر اسالم صفوی شد .ومردم بی
خبرشدند از چرای بیرون رفتن
عثمانی ها از مناطق غربی ایران که
حداقل یک حماسه بود.
***
درغرب کانون ها ی فتنه علیه ما
پیوسته فعالند  .وهرروز به بهانه ای
دربرابر آنها نیروهای جامعه ناراضی
ما درست دربُن بست هاست .آن
کانون ها درتبلیغات خود بظاهر
همدست اپوزیسیون ضد نظام است
ودرباطن ازآن بسود خود بهره می
برد.
آیا آن مردم مخالف نظام قبل از
انقالب اسالمی که دراروپا وآمریکا
برای انقالب سینه چاک می کردند
بعداز انقالب به اهداف وتقاضاهای
خود رسیند؟ هرگز .که اگر جزاین
بود اینک آوارة جهان و سر به
گریبان نبودند.
این واقعیات ریزو درشت به ما
می رساند که هرملت جز به اتکای
نیروی خود زای خود به استقالل
نمی رود .وتوسل به بیگانه به استناد
همین انقالب آزادی ُکش عین
کشتن آزادی هاست بدست خود.
توسل به بیگانه عین کمک به
بیگانه است تا به باجگیری ازایران
برسد وبعد به امتیازات تازه به
ِ
دست دست پرورده های دیروزی
خود دست یابد.

دکتر کاظم ودیعی

* برای اولین بار اندام برهنة زن را دیدم.
*باوجود«ناتاشا»خانهبرایمنازبهشتزیباترودلانگیزترشدهبود
* چیزی مثل آتشفشان دردرون من می جوشید
* مادربزرگ حس کرد که آتش وپنبه رانباید درکنارهم گذاشت.
* برای اولین بار حس
کردم که چطور بایک
نگاهبهجنسمخالفدل
ودین از دست می رود.
* اصفهان د ِر دنیای
دیگری را دربرابرمن
گشود
* اولین کتابی که
خواندم« حاجی بابای
اصفهانی» بود.
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شب بود که من رسیدم .تابستان
بود وتوی حیاط رختخوابی انداختم
وخوابیدم .صبح که بیدارشدم دیدم
آن طرف حیاط پشت شمشادها یک
فرشته آسمانی برهنه دارد شستشو
می کند .وبرایاولین بار اندام برهنة
زن رادیدم .فکر کردم هنوز خوابم،
دارم خواب می بینم .چشمهایم
را مالیدم ،دیدم نه بیدارم .سرم را
کردم زیر شمد .بعد دوباره یواش
یواش ازگوشه شمد نگاه کردم.
درعمرم زن به این زیبایی ندیده
بودم .حیرت انگیز بود بدن مثل
مرمر ،گردن بلند ،سینه ها متوسط
وبرجسته ،کمرباریک  ،گیسوی
طالیی افشان تا کمر .تصور کنید
درآن زمان ،درآن سن ،من چگونه
دچار حیرت و شگفتی شده بودم.
منِ ساده لوح بلندشدم رفتم به
مادربزرگ گفتم :یک زن برهنه
توی حیاط دیدم .مادربزرگ بفکر
فرورفت وفهمید که بد جوری
گرفتارشده است وبایدراه حلی برای
این کار پیدا کند .این راهم درنظر

داشته باشید که شوهر این زن جوان،
اگرچه جوان بود اما نیمه فلج بود.
زن هم عادت داشت هرروز درکنار
حوض حمام کند .بنابراین خیلی زود
مادربزرگ حس کرد بوی فاجعه می
آید وآتش وپنبه را نباید در کنارهم
گذاشت .این بود که روز دوم
مراهمراه با خاله ام که می خواست
به دماوند برود روانه کرد .من ازآن
خانه دل نمی کندم.

تبعید به دماوند
بهروزی :وبازهم تبعید!
(می
فرازمند:
خندد) بله ،واین بار
نظربازی
بجرم
وبرای اولین بار حس
کردم که چطوربا
طرح از کیخسروبهروزی
یک نگاه به جنس
مخالف دل ودین از دست می رود
فرازمند :بله ،اما درآنجا کوه ودشت و
باغ ،گل ،گیاه ،هیچکدام به چشم
من نمی آمد .روح ،فکر ،واندیشة من
درتهران بودودرخانة مادربزرگ.
ودرد بزرگتر این که می خواستند
تمام تابستان من رادردماوند
نگهدارند که دراین صورت دیوانه
می شدم.
این یک عشق به تمام معنا بود.
عشقی که هم با جسم وهم باروح من
سروکارداشت .بخصوص که پیش
از آمدن من به دماوند ،این خانم
روسی ،ناتاشا که کمی هم فارسی
صحبت می کرد به من گفت :خیلی
خوشحالم که تو به این خانه آمدی
ومن دیگر تنها نیستمورفت ازاین
نان های کوچکی که مثل پونچیک
بود وخودش درست کرده بود آورد
به من داد که از هرچیزی دردنیا
خوشمزه تربود.
چندی گذشت .یک روز یک نفر
ازتهران آمد وگفت :مادربزرگ
پیغام داده است که تورج را به
ودیگر شما هرچه می خواهید
تهران بفرستید .مثل این بود که
نصیحت کنید که این بداست ،
دنیارا به من داده اند .خاله ام من را
برخالف دین واخالق است ،گناه
سواراتوبوس کردوازدماوند به آبعلی
دارد ،هیچکدام اثر نداردومن مثل
وازآنجا به تهران رفتم .خوشحال
دریا واقیانوسی که سطح آن آرام
وارد خانه شدم .پس از سالم
ودرون آن درغوغاست چنین بودم.
وعلیک مادربزرگ گفت :خاله ات
چیزی مثل آتشفشان دردرون من
دراصفهان منتظر توست .وفالن کس
می جوشید.
فردا بااتومبیل تورا باخود می برد.
بهروزی :ورفتید به دماوند؟

س
ـف
ر
هب
ردو

خانه برای من ازبهشت زیباتر ودل
انگیزتر شده بود .هرچه بهانه آوردم
که من می خواهم درتهران بمانم ،می
خواهم دوستانم را ببینم ،برادرم را که
آن موقع دبیرستان نظام می رفت می
خواهم ببینم ،هیچ یک ازاین بهانه ها
کارسازنشد ومادربزرگ گفت:
خاله ات تنهاست وتوباید بااو بروی.

ن

فرازمند :باردیگر مرا تبعید کردند.
این بار به جایی دورتر .هرچه به
مادربزرگ گفتم  :من مدرسه دارم،
باید مدرسه بروم .مادربزرگ گفت:
همانجا تورا به مدرسه می گذارند.
با چشمان اشکبار با « ناتاشا»
خداحافظی کردم .مراسواراتوبوس
کردند وبه اصفهان فرستادند وخدا
می داند که درراه برمن چه گذشت.
بهروزی :این خاله کدام خاله بود؟
فرازمند :همان خاله ای که درکودکی
درکرمانشاه پیش او بودم .حاال همسر
او سرهنگ شده بود ورئیس ادارة
نظام وظیفه اصفهان ودریک خانة
بزرگ زندگی می کردند.
دراصفهان برای اولین بار با تاریخ
زندة وطنم روبرو شدم .برای اولین
بار باآثارهنری ومعماری ایران
آشناشدم وفهمیدم پل قدیمی،
مسجد ومدرسه قدیمی یعنی چه،
نقاشی یعنی چه .شوهر خاله ام
که آدم هنردوستی بودبا نقاش
ومینیاتوریست بزرگ مصورالملکی
دوست بود .بااین هنرمند وآثاراو
آشناشدم .باهنرمندان ارمنی جلفا
آشناشدم .با طالکاران  ،نقره کاران،
موسیقی دان ها ،ونوازندگان خوب
آشناشدم وخالصه اصفهان د ِر
دنیای دیگری را دربرابر من گشود.
که برای من غنیمت بود .تابستان که
تمام شد من رابه مدرسه گذاشتند
وبرای تشویق ودلگرمی من یک
دوچرخه هم برایم خریدند.
بهروزی :خانه خاله درچه محله ای
بود؟
فرازمند :در چهارباغ .دریک کوچه که
چهارصد پانصد متر ازمدرسة
معروف چهارباغ فاصله داشت .ادارة
نظام وظیفه هم همانجا بود .خانة
خاله حیاط بزرگی داشت ،گل کاری
خیلی زیبا وسه اتاق هم درانتهای
حیاط بود که یکی از آنهارا بمن
دادند ومن برای اولین بار صاحب
یک اتاق ویک دوچرخه شدم.
ودرکالس هشتم دبیرستان سعدی
شروع به پرس خواندن کردم.
بهروزی :مدرسه نزدیک خانه بود؟
فرازمند :نه ،پشت میدان نقش جهان
بود.
بهروزی :بنابراین بادوچرخه می
رفتید.
فرازمند :همه بچه ها بادوچرخه می -

آمدند .چیزی که خیلی مهم بود،
شوهر خاله ام کتابخانه ای داشت
وبه من اجازه دادکه هرکتابی
بخواهم بردارم وبخوانم .اولین کتابی
که خواندم حاجی بابای اصفهانی بود.
که چقدر برمن اثر گذاشت وبدنبال
آن کتاب های دیگر..
بهروزی :چه مدتی دراصفهان ماندید؟
فرازمند :درست درمیان سال ،در
تعطیالت نوروزی من را به تهران

فرستادند.

عبدالحسینسپنتاوفیلمدختر ُلر
بهروزی :ازاصفهان بگویید .ازخاطرات
این شهر.
فرازمند :خاطره زیاددارم .ازجمله
مالقات با عبدالحسین سپنتا
کارگردان وبازیگر اولین فیلم
فارسی .شاید پیش ازاو کسانی

بقیه درشمارة آینده

سپنتا و سامی نژاد درصحنه ای از دخترلر
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گفتگوی طوالنی کیخسرو بهروزی با تورج فرازمند
قسمت چهاردهم

تبعید به اصفهان

درایران فیلم ساخته باشند .اما فیلم
دخترل ُر اولین فیلمی بود که روی
پرده آمد ومورداستقبال قرارگرفت.
بهروزی :شمافیلم دخترل ُررادیده اید؟
فرازمند :چهل بار ،شایدهم بیشتر ،وقتی
که درهمدان بودم.
بهروزی :دوران خیالپردازی های
کودکانه.
فرازمند :بله ،دردوران خیالپردازی و
کودکی ،قهرمان فیلم برای من
قهرمان زندگی شده بود .تااین که
دراصفهان روزی شوهر خاله ام،
جناب سرهنگ رادعوت کرده بودند
اگر اشتباه نکنم به کارخانة پشم بافی
اصفهان ومن هم راباخودبرد .اول این
که من بایک کارخانه آشناشدم
که درزندگی من بسیارمهم است
وبعدهاکه خودم کارگر کارخانه
شدم هیچوقت اولین دیدارم
راازیک کارخانه وکارگرهایی که
مشغول کاربودند راازیاد نمی برم.
این خیلی مهم است که انسان با
مسایل ومحیط کارگری آشناباشد.
بسیاری ازروشنفکران بدون آشنایی
دربارة کارگر صحبت کرده اند .حتا
آدمهای خیلی معروف دنیا .آنها که
تمام فلسفة خودرا براساس کارگر
گذاشته اندو باید آدم کارگری کرده
باشد تابداند ماجراازچه قراراست.
دوم این که درآن کارخانه آقای
سپنتا یا جعفر فیلم دخترلر رادیدم.
ایشان باصطالح رئیس روابطعمومی
کارخانه بود .دیدن او برایم خیلی
مهم بود.

آزادی -شماره  ۱۲۵صفحه14

و روی بی آرایش باشد .زنانی که به
بزم های مردان می آیند و درآن بزم
ها یا در کوچه و بازارها با مردان بیگانه
در می آمیزند کمتر یکی می تواند
خودرا پاک نگاه دارد[ ُمشتی سخنان
توهین آمیزبهبانوان!].چنین آمیزشی
لغزشگاهی است که نه تنها زنان می
لغزند ودامن خودرا آلوده می سازند،
مردان را نیز می لغزانند .می گویند:
زن را دل پاک باید بُود از آمیزش با
مردان چه باک؟ می گوییم این سخن
با خِ َرد نمی سازد ،زن باید بی آرایش
و پیرایش ازخانه بیرون بیاید .زنی که
آراسته وپیراسته به کوچه می آید
اگر مقصود او کشیدن نگاه مردان به
سوی خود نیست؛ پس چیست؟ خدا
زنان را برای کارهایی آفریده ومردان
را برای کارهایی .زنان نباید ُجز به
کارهای زنانه بر خیزند .کسانی زنانی را
کوتاه خِ َرد می ستایند ،این درباره ی
زنانی درست است که به کارهای
مردانه برخیزند .چه خدا زنان را
برای کارهایی آفریده ومردان را برای
کارهایی .زن برای بچه پروردن و خانه
نگهداشتن و روفتن[ جارو کشی و
نظافت] و پوختن[پُختن] و این گونه
پیشه ها است و چون دارای هوش و
دریافت بیشتر گردانیده تا از عهدۀ
کارهای خود به نیکی درآیند[ یعنی
حدی است که از ُعهده
هوش زنان تا ّ
کارهایی که بر ُعهده آنان است
توانسته باشند برآیند] ،ولی مردان
کارهای خودرا جز به دستیاری خِ َرد
و اندیشه انجام نمی توانند و این است
که خدا خِ َرد آنان را بیشتر گردانیده
است .آنچه زن را ُرسوا کرده ُمشت
اورا وا می کند به کارهای مردانه
برخاستن است .این که اروپاییان زنان
را به پیشه های مردانه بر می گمارند
این خطای ایشان است ...هر آدمی چه
مرد و چه زن باید خواندن و نوشتن
بداند ،ولی دانشی که به دختران
باید آموخت نه آن دانشی است که
به پسران می آموزند .دختران را
باید دستور خانه داری و دوختن و
پوختن و رشتن و بافتن یادداد که
با این هنرهای خود خانه ی شوهر
را بیارایند و مایه ی خرسندی او
وخویش باشند ،کتابهایی که دختران

و زنان می خوانند ،باید درزمینۀ
تندرستی ،بچه داری ،هنرهای خانگی
باشد .بار دیگر می گویم :زنان را
باید ُجزدرس خانه داری نیاموخت و
آنان را از خواندن ُرمان ها و افسانه
ها بازداشت ،شگفتا از کسانی که به
دختران جبر و ُمقابله می آموزند یا
با یاد دادن زبان های اروپایی عمر
گرانبهای ایشان را هدر می سازند...
آنهمه سخنان به نام آزادی زن و نیک
خواهی او ،جزبرای این نیست که
زنان را به بزم های رقص و بدمستی
بکشانند وراه کامیابی را به روی خود
باز دارند.
وآنگاه کسروی ،در شمارۀ چهارم
سال دوم نشریّۀ پیمان ،با اشاره به
چند آیۀ قرآن ،می نویسد :دستور
خدا ُجز چنین نبایست بُود و من برای
جهان راه رستگاری همین را می دانم
و بس و آرزومندم که باهمه ی زنان
چنین رفتار شود .همچنین درایران،
من هوادار آن هستم که زنان روسری
انداخته سراسرتن و اندام ها و موی
خودرا به ُجز رو ودست پوشیده دارند
وبدین سان به کوچه ها بیایند...
[ همانگونه که در حکومت اسالمی
ا ِعمال می شود] کسانی که زنان را
به آزادی می خوانند ،بدانند که چه
ستمی براین جنس زیبا روا می دارند...
من می بینم کسانی گفتگو از عضویّت
زنان در پارلمان و بلدیّه[ شهرداری]
واین گونه انجمن ها دارند و این را
یکی از حقوق زنان می شمارند .از
مغز های پوچ بیش ازاین چه تراود؟
ای نادانان ،مگر خدا زنان را برای این
کارها آفریده؟ مگر این اندازه نادانید
که فرقی را که میانه ی آفرینش زنان
با آفرینش مردان است در نمی یابید؟
...ای نادانان خاموش باشید که خودرا
رسوای جهان ساختید و پستی و
نادانی خودرا روشن تر از آفتاب
گردانیدید ،...اینکه اروپاییان زنان را
به پیشه های مردانه بر می گمارند،
این خطای ایشان است.
و آنگاه به شماتت هواداران آزادی
زنان می پردازد و می گوید:ای نادانان
خاموش باشید که خودرا رسوای
جهان ساختید و .»...که دانسته نیست
جهان مورد اشاره ایشان کدامین
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یادی ازهنرمندی واالمقام ،ادیب وشاعری گرانقدر:
سرزمین هاست که هواداران آزادی
زنان نزد مردمان آن سرزمین ها
رسوا شده اند؟ اروپا ،امریکا ( شمالی
و مرکزی و جنوبی) ،استرالیا  ،چین،
ژاپُن و حتا بسیاری ازسرزمینهای
مسلمان نشین؟ ایشان که در همین
سلسله نوشتاربه انتقاد ازاروپاییان
برخاسته ومی نویسد:اینکه اروپاییان
زنان را به پیشه های مردانه برمی
گمارند ،این خطای ایشان است .آنگاه
چگونه است که هواخواهان آزادی
زنان نزد اینان و دیگر سرزمینها که
به روش اروپاییان نسبت به زنان رفتار
می کنند ،رسوامی شوند!؟
امیداست نویسندگان ما
مطالب خودرا درباره ی شخص ّیت
های تاریخی و سیاسی و فرهنگی؛
چه میهنی وچه ازدیگر سرزمینها
وجایگاه به حق آنا ن،برپایه ی آگاهی
بیشتر و تکیه بر ُمستندات برنوک
قلم جاری سازند؛ تا شهرت های
نادرست به خاطر تکرار به صورت
سندی ُمتقن به آیندگان ابالغ نشود،
باشدازاین راه نادرستی ها از درستی
ها پاالیش شود.
همانگونه که اشاره کرده ام ،دانش
احمد کسروی بیشتردر تاریخ نگاری
و زبان شناسی بود  .شخص ّیت علمی
و پایگاه کسروی را باید از زوایای
گوناگون بررسی کرد ،زوایای ستودنی
و زوایای نکوهیدنی در آثارایشان
فراوان می توان دید.
مشکل بسیاری از ما در داوری
نسبت به آفرینندگان آثارو شخص ّیت
های تاریخی،دراین است که کافی
است هریک از آنان در یکی دورشته
از دانش ویا خدمات ارزنده ؛از خود
توانایی و شایستگی نشان دهند،تا به
صورت تابو جلوه گر شوند ودر همه ی
رشته ها صاحب نظربه حساب آیند.
ضمن ًا اگرچه ملک المتکلمین
و سید جمال واعظ ،از کوشندگان
راه آزادی ومشروطه خواهی بوده
اند و جان شان را برسراین راه
گذاشتند،اما به خاطرذهن ّیت وپای
بندی مذهبی؛ به ویژه کسوتی که در
تن داشتند،هیچگاه خواهان آزادی
زنان به مفهوم راستین واژه نبوده اند.
بقیه درصفحه ۲۳

شاهکارها ازراه مستقیم وآسان ایجاد
نمی شود .ذوق واستعدادوزیرکی
ودقت وهمت می خواهد .باید همة
راهها راانتخاب کرد .گره ها دردرون
مغزماست وبرای بازشدن گره ها باید
مغزرا غنی ومقتدر وروشن ساخت.
بیش از پنج دهه می باشد که جامعه
هنری ما نقاشی توانا وادیب وشاعر
واندیشمندی پرهنر را ازدست داده
که متأسفانه جانشینی برایش ندارد.
سه سال در هنرستان کمال الملک
افتخار شاگردی استادرال داشتم.
اومردی بود که ازعلوم وشعروادبیات
بهره کافی داشت ودارای صفای باطن
وقلبی سرشار از محبت وعشق الهی
ولی ازافکار خشک مذهبی سخت
بیزار بود وحرفهای بعضی از دکانداران
دین راقبول نداشت .او معتقد بود
درهر کسوت وشغلی اگر خلوص نیت
وارادت باشد سعادت نصیب انسان
میشود .برای وی مسجد ،خرابات
وعمامه با کراوات فرقی نداشت.

نقاشی تعلیم می گرفت ویا تعلیم می
داد ،بابدبینی اجتماعی شدیدی روبرو
می شد وحتی خطر تکفیر تهدیدش
می کرد .ازویژگیهای استاد آشتیانی
که باید دربررسی شخصیت اجتماعی
وهنری او موردبررسی وتحقیق قرار
گیرد سنت شکنی وزیرپاگذاشتن
قواعد ورسوم نامعقول اجتماعی بود.

گرانبهایی ازخود بیادگارگذاشت که
براستی نظایرش را جز درموزه های
معروف دنیا کمتر می توان یافت.
تعدادی از کارهای استاد اینک زینت
بخش چندموزه وکتابخانه مجلس
ایران است.
یکی دیگر از شاهکارهای استاد طرحی
است که باالهام از یک غزل حافظ

ساخته است:
درآسمان نه عجب گر بگفتة حافظ
بقیه درصفحه۲۳

زندگی استاد:
استاد اسمعیل آشتیانی به سال ۱۲۷۱
شمسی درخانواده ای روحانی چشم به
جهان گشود .از همان دوران کودکی به
هنر وادب دل بست وباهمة مخالفت ها
ومشکالت ومحرومیت ها راهی را
که برگزیده بود دنبال کرد .درآغاز
تنها بخاطر ارزش روحانی پدرش که
مجتهد بود مورد احترام استادان قرار
می گرفت اما بعدها چنان استعداد
شگفت انگیزی از خود نشان داد که
ازسویی اعجاب دوستان ونزدیکان
را برانگیخت وازسوی دیگر به دلیل
تضادی که آن زمان میان لباس
روحانیت و پرداختن به هنر نقاشی
وجودداشت موجی از مخالفت ومالمت
برضد او بوجودآمد.
دربرداشت های اجتماعی وفرهنگی
آن زمان که متأسفانه هنوز هم آثارش
رادرجامعه امروز بجا گذاشته است،
نوع لباس وطبقة اجتماعی ،تعیین کننده
گروهی ازارزش ها ونفی کننده گروهی
دیگر بود ،این بود که اگر یک روحانی

او درحالی بسوی تمایالت ذوقی خود
گام برداشت که کمتر کسی  ،حتی
درجامه غیرروحانی ،جرأت نزدیک
شدن به هنر نقاشی راداشت .استاد
درمحیط هنرستان با نظم وانضباط
کامل که در تمام امور زندگی
مورد توجهش بود کار می کرد.
یکبار تصویر بانوی زیبایی را که تا
اندازه ای نیمه عریان بود  ،بروی پردة
نقاشی آورد که پدررا خوش نیامد
واورا مورد انتقادشدید قرارداد .فرزند
که برای پدر احترام زیادی قائل بود
ونمیخواست برخالف میل وی کاری
انجام دهد ،باهمة عالقه ای که به این
اثر نفیس خودداشت به احترام پدر آن
راپاره کرد ودیگر هرگز زن عریان
ویا نیمه عریان ترسیم نکردوازاین
پس توجه خودرا بیشتر به ترسیم
سایرزیبایی های طبیعت معطوف
ساخت والحق ازعهده کار بخوبی
برآمد وباقدرت قلمی که داشت آثار
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نوشته ای را که می خوانید ،نه؛
نقداست ونه؛ تکمله ای برآنچه که
خانم هما برازنده در نوشتارشان زیر
عنوان«زنان ایران دردوران پهلوی»
از زنده نام« احمد کسروی» درباره ی
لزوم آزادی زنان یاد کرده اند،بلکه
نوشته ای بر پایه ی اسناد به هدف
روشنگری است ،تا حقایق آنگونه که
بود وهست به آگاهی دیگران برسد،
که غایت از نوشتار جزاین نیست.
جای کمترین تردید نیست که
احمد کسروی،یکی ازتاریخ نویسان
وزبان شناسان ارزنده و کم نظیر
ایرانی است که از فضیلت شهامت و
پاکدامنی نیزبرخورداربوده است،اما
نگاهش درباره ی بانوان آنگونه
نبود که نوشته اند «:دراین دوران با
مردان روشنفکری روبرو می شویم
که در اشعار و نوشته ها و سخنرانی
ها از جایگاه نامناسب زن در اجتماع
و لزوم آزادی آنان می گفتند و می
نوشتند مانند ،آخوندزاده ،طالب اف،
ملکم،دهخدا،ملک المتکلمین،سید
جمال واعظ ،احمد کسروی ،قزوینی،
حسن ُرشدیّه ،تقی زاده،دولت آبادی،
اشرف الدین گیالنی ودیگران».
در سالهای  ۱۳۱0 -۱۳۱4درزمان
پادشاهی رضا شاه بزرگ،از آزادی
زنان و تنقید از حجاب؛ مسألۀ پر
سر و صدایی شده بود ،از یک سو
روشنفکران واروپا دیده ها و برخی از
تجدد و دستگاه دولت
روزنامه های ُم ّ
هوادار کشف حجاب و آزادی زنان واز
سویی دیگر بازاری ها و طبقۀ ُسنتی
جامعه و آخوندها و مذهبی ها مانع
آزادی زنان و کشف حجاب بودند.
درهمین شوروهیجانات ومخالفت
خوانی ها ،احمد کسروی نیز دیدگاه
خودرا درباره بانوان در شمارۀ یکم،
سال یکم نشریّۀ «پیمان» ،رویه ی
سیزدهم ،چنین ارائه می دهد:
« حجاب یا پرده داری که خدا برزنان
فرستاده دو چیز است .یکی آن که
با بیگانگان در نیامیزند و دیگری آن
که دربیرون خانه ساده و بی آ رایش
باشند ،پیغمبر اسالم نیز این دو پرده
را فرمودند .زن باید با بیگانگان آمد و
شد نکرده و با آنان درنیامیزد و هرگاه
که ازخانه بیرون می آید با رخت ساده
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از محمدعلی دولتشاهی

سماع زهره به رقص آوردمسیحارا
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محمدرضاشاه پهلوی به ظاهر با
زندگی بدرود گفت ولی اگرمنصفانه
قضاوت کنیمماملت  ،پادشاهمان را
کشتیم .عذابش دادیم .وحشیانه به
دیار نیستی اش فرستادیم .دنیایی
از غم واندوه برتاروپود قلبی که فقط
برای ایران می طپید وبه روحی که تنها
عشق به زندگی داشت وفکری که تنها
هدفش آبادانی وسرفرازی ایران بود ،
ناجوانمردانه رفتار کردیم.
ایرانش را ویران ساختیم .ملت مرفه و
پرکارش را فقیر وبی کار کردیم .وحدت
کشوری را به باد دادیم .افتخارات ملی
اش را ُخرد و نابود کردیم .به این ها
اکتفا نکردیم .سیل اتهامات وناسزا را
به سوی پادشاهی که برای کشورش
کارکرد ودرراه میهنش جان باخت رها
ساختیم.
غم دشمنی دوستان دیروز پادشاه×
غم جهل وتعصب وبی فکری ملت
ایران پادشاهمان را کشت .غم ایران ،
دردناک ومردافکن است .غم وطن
ویران شده کشنده و جان گداز است.
غم ایران برای پادشاهی که سازنده
ایران بود غمی جانکاه و بزرگ بود.
محمدرضا شاه چقدر می توانست
صدای گلوله هایی که برقلبهای مملو
ازعشق به ایران پادشاهی فرو می
رفت را بشنود؟ چقدر می توانست
خبر غارت ایران را بشنود  .چقدر می
توانست توطئه های شرق وغرب راکه
آزادانه برای نابودی خودش وویران
کردن ایران درحرکت بودرا مالحظه
کند.چقدر می توانست برای وطنش
اشک غم بریزد وبرای آینده تاریک
ملتش بگرید وبه ماتم نشیند؟ چقدر
می توانست امیدهای پرپر شده اش
رادرراه ساخت ایرانی آباد وملتی
دررفاه وخوش فرجام را نظاره کند؟
چقدر می توانست ضجه اسیران و نعرة
جالدان وسکوت ممتد ومرگبار مردم
جهان ومراجع بین الملل را تحمل
کند؟
با ایران خود چه کردیم؟ با چه دریدگی
ها  .باچه ویرانگری ها .با چه تهمت
ها از زحمات پادشاهمان تشکر
کردیم؟ به ارتجاع وجهالت رو کردیم.
روشنفکرانمان که با پُفی روشن
شده بودند خیانت کردند .ملت ایران
جهالت کرد .کارگرش اعتصاب کرد،
کارمندش از کارکردن فرار کردوکیل
مجلسش دردشمنی با شاه قیام
کرد .دوستان دیروز پادشاه دوستان
دشمنان پادشاه شدند .با آخوندها و
جاسوسان خارجی پیوند کردند ،رو به
دشمنی نهادند و به شاه پشت کردند.
به فریب پادشاه نشستند .به تسلیم

رگدآرفین

ایرانش را ویران ساختیم .ملت مرفه و پرکارش را فقیر وبی کار کردیم .وحدت
کشوری را به باد دادیم .افتخارات ملی اش را ُخرد و نابود کردیم .به این ها اکتفا
نکردیم .سیل اتهامات وناسزا را به سوی پادشاهی که برای کشورش کارکرد ودرراه
میهنش جان باخت رها ساختیم.
نخست وزیرش (شاپور بختیار) که
امید شاه بود ،به او خیانت کرد .شاپور
بختیار به دنیا گفت شاه را بیرون
کردم .برای همیشه ازوطنش راندم.
آرتش قدرتمند و نظامش را ویران
کردم .دشمنش خمینی را محترمانه
به ایران آوردم .آخوند عقب مانده
فکری (منتظری) را طرف احترام
ومشورت شخص پادشاه کردم .یک
اداره مخصوص در دربار فقط توصیه
ها وسفارشات وخرده فرمایشات این
مرجع تقلید را انجام می داد.
توجه شود :بختیار با پادشاه
ایران(محمد رضا شاه) آن کرد که هیچ
دشمن شاه نکرده بود .قیام مسلحانه
را باب کرد .مردم را به قیام علیه ارتش
وشاه تحریک کرد .تبریزرا پیشقراول
روگردانی ازشاه کرد .فریاد انقالب
انقالب را متداول کرد .چشمش را
بست .خدمات شاه به ایران وملت و
اسالم را نادیده گرفت .به انجام وظیفه
اش که ویرانی ایران ومبارزه بااقدامات
ملی ومیهنی محمدرضا شاه بود رفت.
بختیار ازقدرت مذهب و جهالت
واطاعت ملت استفاده کرد تا به مبارزه
با شاه بپردازد .ملت ساده لوح ایران
را شوراند وایران را به خون کشید.
سپس ایران را تحویل هم کیشانش
داد و به کناری خزیدبرای فردایی دیگر
و خیانت و ننگی دیگر.
خواننده گرامی مگر یک انسان  ،یک
پادشاه چه قدرتی دارد که درمقابل
اتحاد شرق وغرب وآخوندها ومذهب
وازهمه مهمتر جاسوس ها وتوطئه
گرهای داخلی وخارجی مقاومت

کند .این ضربه های روحی برای یک
آخوند یا یک خیانتکار پذیرفتنی
است ولی برای یک انسان متمدن و
بویژه پادشاهی که مسئولیت تاریخ
وکشورش را بعهده دارد بسیار سخت
وطاقت فرسااست.
پادشاه ایران تنها امیدش به ملتی زجر
کشیده بود که زیر چرخ های سنگین
خشونت هاوخیانتهای مقامات مسئول
بخصوص فعالیتهای آخوندها ُخرد شده
بودند .امید دیگر شاه به امیران ارتش
وافسران از جان گذشته بود .ناگفته
نماند بسیاری از آنهاهم جان خودرا
برداشته وفرار کردند .لذا توکلش به
خدای بزرگ وحافظ ایران بود .امیرش
باید به پا می خاست و کاری می کرد
که امید وانتظار شاه وملت بود ولی
آن امیر دراولین اظهار نظرش گفت
بازگشت شاه مطرح نیست .کسی
به او نگفت  :ارتشبد محترم چگونه
بازگشت فردی که نزدیک  ۴۰سال
برای ایران جان کند وایران را ازهیچ
به همه چیز رساند وسرکار عالی را
غرق در امتیازات وافتخارات نمود و
عالئم آن  ،مدالها ونشان هایی است
که به سینة مبارک شما نصب کرد،
چطور بازگشت او مطرح نیست؟ ولی
بازگشت خمینی مطرح است .چگونه
بازگشت شاه ایران که پرچم دار ۲۵۰۰
سال افتخارات شاهنشاهی ایران
است مطرح نیست ؟ طراح این مطرح
بودن ها ونبودن ها کیست؟ آیا اراده
واقتضای دانش سیاسی شمااست
ویا همان ها که طراح بدبختی ایران
وبرکناری پادشاه بودند وبرای کوبیدن

آخرین ضربه های شدید کاری به
ملت ایران ونظام شاهنشاهی  ،شمارا
دراوج غرور ودام فریب قرار دادند.
به قاهره رفتید از پادشاه بیمارمان
دیدن نکردید به اعتراضتان آمدیم
اعتنایی نکردید وبازهم نه یادی از
شاه کردید ونه مهری به بیمار بزرگ
ملت ایران روا داشتید همین غرورها،
همین زدوبندها ،همین روگردانی ها،
همین بی اعتنایی ها ،همین انحراف
ها ،امید پادشاهمان را به یأس تبدیل
کرد امیدی که فقط حافظ حیات
پادشاهمان بود .امید شاه که ملت بود
زیر فشار خشونت واختناق و سیالب
خون ببادرفت .انتظارش که امیرانش
بودند به این شکل وانفسا رخ نشان
دادند.
محمد رضاشاه به هرکجا پاگذاشت
دامی برایش پهن شده بود .حیله
وتزویر  ،دورویی و خیانت درانتظارش
بود .شاه امیدش بربادرفت ،قلبش
ایستاد و روح پاکش به آسمانها پرواز
کرد واین خواست خدا وعنایات
وتفضل او بود که شاه از چنگال جهالت
وعوام فریبی ملی ما نجات یافت وروز
پنجم امرداد ماه درست مقان روزی که
اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر بدرود
حیات گفت اعلیحضرت محمد رضا
شاه هم درهمان روز به ابدیت پیوست.
روان شاه همیشه جاویدمان آرمیده
باد.
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان
باقی است.

بر سر ما سایه اهریمن است
هستی ما زیر پای دشمن است
آهسته رو
در مزار آباد ما.
کندرین مرداب .خون تا دامن است
سرو باالیان به خاک افتاده اند
اینکه باالمی نماید .شیون است
از جوانان یوسفی بر جا نماند
آنچه بینی غرق خون .پیراهن است
نه ثریا نه منیژه شب سیاه
سر به سر این ملک چاه بیژن است
سالها رفت است و وحشت بر قرار
همچنان تکرار تیر و بهمن است
در افق ها چهره ای میپرورم
ماه رخساری که پشت توسن است
کیسوان افشانده بر تاراج باد
تیغ در کف .راست چون روئین تن است
من ز مردان نا امیدم بیگمان
کاوة آیندة ایران «زن» است
زان که این آزرده جانان قرن هاست
طوق خون آلودشان برگردن است
آه ،این مهر آفرینان سالهاست
روحشان در محبسی بی روزن است
پای دیوار اسارت بسته نای
رخت تاریک عزاشان برتن است
صبرشان روزی به پایان میرسد
پیش من این نکته روز روشن است
گرچه اینک نام این نازک دالن
الله و نسرین و ناز و سوسن است
بر جهد
باش .تا گردآفریدی
تا ببینی زن نه آتش .آهن است
ناخن رنگین او ُم ِ
شت دُ رشت
اطلس زرتاش ،آنک جوشن است
دست در شمشیر آرد نا گزیر
آنکه دستش خونچکان از سوزن است
بگسلد زنجیر ها تا بنگری
تیغ این شور افکنان شیر افکن است
بر افق هاچشم دارم هر سحر
تا چه آید صبح شب آبستن است
من زمردان نا امیدم بیگمان
کاوة آیندة ایران زن است

هدیه از
همایون مشیری
به
خوانندگان ماهنامة آزادی

ی از رفیدون مشی ری

شعرسیاس ی چاپ نشده ا
م ن زرمدا

ن انامیدم ،ب ی امگن

ی ده اریان زن است
کاوه آ ن
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محـم

د مجزا

ایران و پیروزی آخوندها کمر بستند
و به سازش با دشمن ایران و شاه
برخاستند.

نقش کلیدی میرزا رضا کرمانی،
دربرپایی رژیم مشروطه درایران
(قسمت دوم)
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نگارنده در تأیید مطالبی که دکتر
ملک زاده به آنها اشاره کرده است،
به یاد دارد که در زمان رضاشاه ،
روزی پدر بزرگ در جمع ما نوه ها
گفت «:فرزندان من شما باید روزی
هزار بار خدارا شکر کنید که دراین
زمان به دنیا آمده اید ،او ضمن
برشماری مشکالت و مسایلی از
آنچه که ملک زاده در کتابش آورده
است ،از جمله گفت :ده الی دوازده
ساله بودم ،روزی که از مکتب به
خانه بر می گشتم ،در بازاری که
محل عبور من از مکتب به منزل بود،
سبد کوچکی پُر از میوه های سرخ
رنگ در دکان میوه فروش توجهم را
جلب کرد ،که تا آن زمان چنان میوه
ای را ندیده بودم ،پولی که داشتم
از بابت بهای سه چهار عدد آن
پرداختم و به منزل آمدم و با شادی
به مادرم گفتم به بین چه خریده ام
که تا به امروز ندیده بودیم ،زمانی
که به مادرم نزدیک شدم ،با آشفته
حالی و با صدایی تحکم آمیزگفت:
از جایت تکان نخورتا ببینم که چه
خاکی از نادانی تو باید روی سرم
بریزم! من هاج وواج همچنان که
به دستور مادرم در جایم ایستاده
بودم ،لحظه یی بیش نگذشت که او
در حالی که انبر و خاک اندازی در
دستانش داشت ،نزد من آمد ودانه
دانه آن میوه های قرمز را با انبر از
دستهای من بیرون کشید و به خاک
انداز ریخت وپس از آن مرا به کنار
حوض بُرد ودستهایم را غسل داد و
گفت اینها که تو خریدی خوراک
ارمنی هاست و نجس است و پیراهن
مرا نیز که در تماس با آن میوه های
قرمز رنگ به زعم او آلوده شده بود،
از تنم در آورد تا با پیراهن نجس
وارد اتاق نشوم ،آنگاه پرسید :بچه
ها می دانید آن میوه های قرمز چی
بود؟ چون صدایی از ما در نیامد با
خنده گفت آن میوه ها گوجه فرنگی

بود که حاال شما بوته های آن را در
خانه تان کاشته اید و می خورید
ودر بازار فراوان به فروش می رسد
و نوعی چاشنه ی غذا ها شده است».
بدیهی است که با چنان
جامعه ای نادان وبی خبر واسیر
سخنان آخوندها و خُ رافه ها ،و
حکومتگرانی به غایت ُمستبد وبی
رحم؛ کار رسیدن به مشروطه بسیار
دشوارونشدنی به نظر می رسید ،به
ویژه آنکه خانها و شیوخ را اندک
تحمل گوش دادن به این سخنان
نبود تا چه رسد به پذیرفتن چنان
حد و اندازه
رژیمی که با قدرت بی ّ
و ترکتازی های شان در تقابُل بود.
بی اعتنایی و بی خیالی و
عدم شایستگی و آلودگیهای رجال
کشورما در راهبردی امور کشور در
عهد قاجارها نیز از جمله مشکالتی
بود که مشروطه خواهان در پیش رو
داشتند ،از جمله زمانی که معاهده
ای میان ایران وانگلستان در پاریس
به امضاء رسید ،که قرارداد پاریس
نامیده شد ،وبه موجب آن ایران
متع ّهد شد که هرات را تخلیه
کند وجدایی سیاسی و جغرافیایی
افغانستان را از ایران بطور قاطع به
رسمیّت بشناسد ،صدر اعظم وقت
ازآن به شادی استقبال کرد!
شجاع الدین شفا ،می نویسد«:
موقعی که متن این معاهده در
تهران به دست میرزا آقاخان نوری
صدراعظم ناصرالدین شاه رسید
ودید که انگلیسی ها درآن از
موضوع عزل او از صدارت که قب ً
ال
مطرح کرده بودند چیزی نگفته اند،
خدا را شکر کرد که اگر هرات
وافغانستان از دست رفته صدارت او
بجای خودش باقی مانده است».پس
از  ۱۴۰۰سال ،رویه ۸۱۳و۸۱۴

درسال دهم پادشاهی ناصرالدین
شاه ،ودرزمان صدراعظمی میرزا
آقاخان نوری ،زمانیکه هرات از
افغانستان پس گرفته شد و به پیکر
خاک اصلی ایران برگشت ،آقاخان
نوری از طریق شجاع الملک مأمور
ویژه ی خوددر بوشهر ،به کنسول
انگلیس درآن شهرتوصیه می کند
که اگر می خواهید هرات را ازایران
پس بگیرید ،بوشهررا تصرف کنید،
تا ما از در مصالحه بیرون آییم و
هرات را به شما واگذار کنیم و شما
هم بوشهر را تخلیه کنید که کار
بروفق مراد شود.
به حاج میرزا آقاسی صدر اعظم
محمدشاه قاجار ،خبر دادند که
روسها تمامی دریای مازندران رادر
اختیار خود گرفته و به حقوق دریایی
ایران تجاوز کرده اند،ازاین رو الزم
است به آن دولت اعتراض شود
تا حقوق ایران را محترم بشمارد،
پاسخی که داد این بود که «:ما کام
شیرین دوست را با آب شوردریای
مازندران تلخ نمی کنیم!»،
واگرکسانی چون میرزا ابوالقاسم
فراهانی،صدر اعظم محمدشاه و یا
میرزا تقی خان امیر کبیرصدراعظم
ناصرالدین شاه ،به منافع میهن
واصالحات می اندیشیدند ،چندان
نمی پاییدند وجان شان را از دست
می دادند.
این چنین بود حال وروزکشورما
ازعوام گرفته تا خواص ،در بی خبری
و گمراهی وبی قیدی وعقب ماندگی
که حتا پس از برقراری مشروطه،
و زمانی که رضاشاه خواست مردم
ما را ازحال و وضع شمایل مبتذل
و قرون وسطایی بیرون بکشد وسر
ووضع آبرو مندی به دور از ریشخند
اروپاییان به آنان بدهد ویا هویّت
شان را با صدور شناسنامه و ثبت

در دفاتر رسمی در نهادی زیر عنوان
ثبت احوال رسمیّت به بخشد ،وبه
اموال غیرمنقول به نفع مالکان آن
رسمیّت دهد تا هر مالیی نتواند با
صدور حکمی یا فتوایی به اصطالح
شرعی به خلع ید صاحب مال فتوا
دهد ویا انسجامی در نیروی نظامی
کشوربدهد وبه دختران نیز امکان
تحصیل دانش در نهادهای آموزشی
اعطا کند ویا راه آهنی که مبادالت
بازرگانی ما را از طریق دریا های
آزاد تأمین نماید ویا همچنین
درزمان جانشین او که به زنان حق
رأی داده شد تا به وکالت مجلسین
شورا و سنا ویا به وزارت و سفارت
برسند و از حقوقی برابربا مردان بهره
مند شوند ویا دهقانان را از قید رسم
ارباب رعیّتی رهانید وبه کارگران
امنیّت شغلی و امکانات رفاهی
بخشید ووو،چه غوغا ها و شورشها
حتا از سوی آنان که از چنان تحول
و امتیازاتی برخوردار شده بودند
برنخاست وچه هرزه گویی ها بر
علیۀ شاهان ایرانساز نکردند و چه
اتهاماتی ناروا برعلیۀ آنان انتشار
ندادند! تا سر انجام به برپایی
رژیمی واپسگرا وحکومتگرانی فاسد
و ظالم انجامید ،سخن در این باره
بسیار است ومجال سخن در این
نوشتاراندک.
حاج سیاح ،می نویسد«:ایرانیان
که تمام در حبس و فشارجهل و
استبداد و بی خبر از آزادی افکار و
عقول و نطق و ترقیات عالم هستند،
مانند مردم کور که هیچ روشنایی
ندیده باشند ،لذت آزادی را ندیده
اند و هرچه برای ایشان از آزادی
بگویی نمی فهمند» .خاطرات  .رویه
۴۲۲
زمانی که قاجارها بر سرکارآمدند،
در اروپا که فاصلۀ چندانی با کشور

حاج سیاح ،در باره ی اوضاع
و احوال مردم ایران در عهد
ناصرالدین شاه می نویسد «:از بد
بختی از وقتی که از کشتی پیاده
شده به خاک ایران قدم نهاده ام و
این دور را گردش کرده ام ،در هیچ

حاج سیاح

تا پیش از برقراری مشروطه
هیچکس مالک عرصۀ خانه ویا
ملکی که داشت نبود ،چون شاه
مالک تمامی عرصۀ کشور بود که
اتباع اجازه داشتند روی این عرصه
ها فقط مالک اعیانی باشند وهرگاه
ثروتمندی در می گذشت ،همه ی
ثروت ودارایی او متعلق به شاه می
شد و بسته به میل شاه بود که تمامی
یا چه مقدار از ماترک شخص فوت
شده به ورثه یا وراثش برگردانده
شود ،در زمان ناصرالدین شاه ،عالوه
براین اختیارات؛ تمام حقوق ومزایا
مانند تأسیسات عمومی واستخراج
معادن وکشیدن خطوط تلگراف و
ساختن جاده ها وحق بهره برداری
از همه ی منابع کشورمتعلق به اوبود
قوۀ حکومت ؛ ُمقنّنه،قضاییّه و
وسه ّ
اجراییه دریک جا جمع وبه اختیار
او و چند تنی از ُمجتهدین به نام و
نفوذ بود که بر مال وجان وناموس
همه ی مردم با اختیارات نامحدود
تسلط داشتند ،و به این ترتیب
فضایی از اختناق وگمراهی وعقب
ماندگی در سراسر ایران برقرار بود.
اعتمادالسلطنه ،وزیر نگارشات
ناصرالدین شاه ،می نویسد« :جمعه
 ۱۴جمادالثانیه -۱۳۰۶امروز
خبر فوت رحیم کن کن را به شاه
[ناصرالدین شاه] دادند ،حاجب
الدوله به عجله شهرآمده که پولهای
اورا جمع کند و تسلیم خزانۀ عامره
نماید ،با وجود اعالنی که چند ماه
قبل به اغوای ایلچی انگلیس دادند
که مال وجان مردم در مهد امان
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پژوهشی از:ک -هومان

ما ندارد ،در پی از سر گذرانیدن
ُرنسانس؛ دگر گونی ها و پیشرفت
های زیادی در همه ی زمینه ها ی
علمی وفرهنگی به وجود آمده بود
وهمچنان در حال پیشرفت بود و
برخی از دولتهای اروپایی توانسته
بودند با بهره گیری از چنان زمینه
هایی؛ برای بسط نفوذ واقتدار خود
درجهت رفاه وبهبود هرچه بیشتر
مردم و رونق اقتصاد خود؛ در صحنۀ
جهانی ظاهرشوند و بر سرزمینهایی
با مردم عقب مانده وناتوان تسلط
یابند ،همزمان با چنان دگرگونی ها
در اروپا ،در میهن ما ازآن دگرگونیها
به خاطر بی کفایتی و در خواب فرو
رفتگی شاهان قاجار و ناآگاهی های
مردم اسیر در خرافات خبری نبود
و همچنان به شیوه ی گذشته روز
وروزگار می گذراندند وآنقدر که
به مسایل شرعی وخُ رافه و زیارت
بقاع و نذورات بها می دادند ،در بند
میهن دوستی ومسایل آن نبودند،
بدین معنا که اگر بخشی ازسرزمین
ما ازپیکرش جدا می شد ،صدایی
ازکسی درغم از دست رفتن آن بلند
نمی شد واین چیزی جز همدستی
آخوند جماعت با پادشاهان به ویژه
در زمان صفویان وقاجارها نبود که
برای منافع مادی و موقعیّتی خود؛
مردم را در عقب ماندگی وغرق
در باورهای خُ رافه و ناآگاهی می
خواستند وهرگاه کوچکترین صدای
انتقاد ویا پیشنهادی جهت بهبود
اوضاع اجتماعی وفرهنگی از کسی
رجل سیاسی بلند می شد ،با
ویا ُ
تکفیر ویا تهدید از سوی آخوندها و
شاه ودرباریان روبرو می گردید که
در مواردی جانش را نیزاز دست می
داد ،در آن زمان طرفداری از آزادی
عقیده بزرگترین گناه محسوب می
شد و آزادی خواهی و عدالت جویی
باالترین ُجرم و طرفداری از تمدن
و فرهنگ نوین گناهی بی گذشت
بود .تکلیف مردمی که زیر اقتدار
حد و اندازه ی خانها
و ُسلطۀ بی ّ
و شیوخ روزگار می گذرانیدند نیز
روشن بود.

جا بویی از رحم و عدل و انصاف به
مشام نمی رسد ...مردم هم از بس
که ازاین بی ترتیبی ها دیده و ا ُنس
گرفته اند ،اینهارا مثل کارهای عادی
می بینند ،کشتن و جریمه و غارت
مال و ده مقابل گرفتن منال از امور
الزم است،خود رعایا هم اعتقاد پیدا
کرده اند که ابدا ً رعیّت حق ندارد
لباس خوب یا فرش مرغوب یا طعام
لذیذ یا اسب و مرکوب پسندیده یا
عمارت با شکوه یا زن جمیلۀ پاکیزه
داشته باشد ،باید اینهارا ا ُمراء یا علما
داشته باشند ...همه جا مردم ایران
در فشار و ظلم هستند ،ابدا ً ملتفت
نیستند که انسان هستند و انسان
حقوقی دارد ،یعنی مال ها و امراء
خواسته اند اینان نادان و حیوان و
َمرکب مطیع آنان باشند و انصاف ًا
خوب هم به مقصود رسیده اند ...لکن
کو آن خراسان قدیم؟ اوالً بیشتر از
نصف خراسان را روسها دوستانه
برده اند ،مرو و سرخس و اطراف
رود اترک و جاهای باصفا و محل
های آباد به تصرف روسها رفته؛ از
طرف دیگر جاهایی مثل بلخ و هرات
و غیرها در دست افغان است ،باقی
تعدیات
مانده ی خراسان هم از
ّ
حکام ویران ...اجماالً هرکس وضع
ایران را به بیند می داند که رعایا
و ضعفا دایم ًا تو سری خور هستند،
در بعضی جاها نفوذ حکام و ا ُمراء
مساوی نفوذ ُمالها است ،دراین
صورت یا باهم می سازند و شریک
غارت می شوند و ُمالها برای ُحکام
راه دخل پیدا می کنند یا ُحکام هم به
ُرشوه گیری و دخل مال ها مساعدت
می نمایند ،خون ضعفا را می خورند
و گاهی با هم معارضه می کنند...
درندگی و قتل و غارت وشکنجه

و حبس در ایران عبارت از کفایت
است ...باری در این بندر[انزلی]،
ایران نه توپ و نه استحکامات دارد،
نه کشتی جنگی و نه کشتی تجارتی
دارد ،گویا انزلی مال روسیه است و
فوایدش مال روسها و ایرانیان جز
عمله نیستند ...بیسمارک را در زمان
انزوایش در بارسین مالقات کردم و
اظهار امید به ایران و ایرانیان نمودم،
جواب داد :من شاه و رجال ایران را
دیدم مردمانی که هیچگونه ارزشی
تقرب
برای خود قایل نیستند و برای ّ
به شاه از هیچ پستی و تملق گویی
باک ندارند ،به آنان امیدداربودن
بیجاست »خاطرات ،رویه ۱۳۱و
 ۱۷۱و ۱۷۳و ۱۸۱و ۱۹۲و۲۱۲
و۳۱۷

است ،این رحیم کن کن به روایتی
صدوپنجاه و به روایتی صد هزارتومان
دارد ،تفصیل این شخص این است
که شغلش کن کنی یعنی مبال پاک
کنی بود» .خاطرات  .رویه-۷۰۸
آنچه را که اعتمادالسلطنه نوشته
است ،به روشنی نشان می دهد که
شاه قاجارازمات ََر ِ
ک کنّاس هم نمی
گذشت!
عبداهلل مستوفی ،درباره ی حضورخود
همراه با برادرانش نزد ناصرالدین
شاه ،که به خاطر مرگ پدرانجام
شده بود از جمله مشاهداتش درآن
جلسه می نویسد «:شاه پس از
پرسش از برادر بزرگم میرزا محمود
وزیر دفتر ،از سن پدرم به هنگام
مقدمه از قوام الدوله
مرگ ،بی
ّ
پرسید :قوام الدوله تو چطوری؟ قوام
الدوله با بیان نستعلیق جواب گفت:
تصدق خاکپای مبارک خوبم و
از
ّ
عمری که صرف دعاگویی ذات
مبارک بشودباقی است» .وآنگاه
مستوفی به دنبال این مطالب می
افزاید :شاه مدتی بود مرگ قوام
الدوله و گرفتن المحاله صدهزار
تومان از ماترک اورا به خود وعده
میداد» .شرح زندگانی من  .دفتر
یکم .رویه ۴۵۷
با چنین شرایطی که در
میهن مابرقرار بود ،دودولت بزرگ
ونیرومند شده ازرهگذر برخورداری
از مواهب فن ودانش پیشرفته؛ یکی
در شمال ( روسیه) ودیگری در
جنوب ( انگلستان) توانستند بر امور
ایران با رجالی بی خبر از همه جا
و فاسد وشاهی خودکامه و بیگانه
با تنگناهای کشور وبی خیال در
غم مردمش ،و نیروی بازدارنده ای
به نام آخوند و بعض ًا عامل بیگانه؛
و مردمی اسیر خرافات و ناآگاه؛
مسلط شوند وبخش گسترده ای از
خاک کشورما را درزمان فتحعلیشاه
و محمد شاه وناصرالدین شاه از
پیکر اصلی جدا و ضمیمۀ خاک یا
مستعمرۀ خود کنند ،عالوه بر آن؛
دولت ناالیق قاجاری در مواردی نیز
ناگزیر به پرداخت خسارت وتاوان
هنگفت نیز به آن دو دولت می
شد ،با همه ی این حال پس از بسته
شدن عهدنامه ی ننگین ترکمانچای؛
کسانی اگرچه کم شمار ،پیدا شدند
که دل دراصالح کارها و بیداری
مردم داشتند.
ادامه دارد

ملکههند

بخش دوم
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پس از مرگ شاه جهاندار پدر تو
جمهور « ،مای» سرافراز پادشاهی
یافت .او نیز مرا به همسری برگزید
و از این پیوند «طلحند» زاده شد.
اکنون چون از سال وخرد بر طلحند
برتری ،همان بهتر که برای جلوگیری
از خونریزی و دشمنی  ،صبر کنی تا
بخردانه تصمیم گرفته شود .اگر من از
شما دو یکی را برگزینم ،دیگری از من
خواهد رنجید .بنابراین انتخاب یکی از
شما باید با داوری انجام پذیرد .طلحند
که هرگز پند مادر نمیشنود گفت هر
چند «گو» به سال از من مهتر است اما
به عقل من از او برترم و مادر جانب
گو را میگیرد نه جانب حق و عدالت
را .مادر سوگند خورد که هرگز چنین
اندیشهای در سر ندارد که گو را بر
اوبرتری دهد و گفت از اینکه انتخاب
را به داوری بزرگان واگذار میکنیم،
برای رعایت کامل عدالت است نه
جانبداری از یکی و برتری دادنش بر
دیگری .گو به طلحند گفت حق با مادر
است و مادر جز به داد نگفته است .از
بزرگان و جنگآوران عدهای را طلب
میکنیم تا در انتخاب ما را یاری کنند.
طلحند نپذیرفت .دو برادر از ایوان مادر
مجادله کنان خارج شدند .سرانجام
تصمیم گرفتند که از میان آموزگاران
دو تن را برای قضاوت برگمارند.
آموزگاران  ،یکی به جانبداری گو و
دیگری به حمایت از طلحند برخاست.
چون آموزگاران نتوانستند بیطرفانه
قضاوت کنند ،از بزرگان خواستند
که در این باره رای دهند .عدهای از
بزرگان را عقیده بر این بود که کشور
را به دو نیم کنند ،یک قسمت را به گو
و بخش دیکر را به طلحند دهند .اما
نامداری برخاست و مخالفت آغاز کرد.
قرار شد که حاضران به ایوان خویش

روند و شب در این باره بیندیشند و
فردا عقیده خود را ابراز دارند .بزرگان
نتوانستند اتفاق کنند  .گفت و گوی بال
گرفت و هر دو آماده جنگ شدند .گو
طلحند را از جنگ و خونریزی بر حذر
میداشت و محبت میان پدر خود و پدر
او را یادآور میشد ولی گوش طلحند به
شنیدن هیچگونه پند و اندرزی بدهکار
نبود و دائم راه ستیز میپیمود .آموزگار
فرزانه و رایزن گو به او گفت که
هرگز با طلحند به نبرد نپردازد  ،چون
مرگش نزدیک است ،مبادا به دست
او در جنگ کشته شود .گو هر بار
که طلحند آماده کارزار میشد ،با پند
واندرز و تمهیدهای گوناگون از بروز
جنگ جلوگیری میکرد .آخرین بار که
طلحند پافشاری در جنگ میکرد به او
پیغام داد  ،سپاه را به کنار دریا میبریم.
یکی کنده سازیم گرد سپاه
برین جنگجویان ببندیم راه
ز دریا به کنده در آب افکنیم
سر آبها در شتاب افکنیم
بدان تا هر آنکس که بیند شکست
ز کنده نباشد ورا راه جست
ز ما هر که پیروز گردد به جنگ
نریزیم خون اندر آن جای تنگ
سپه را همه دستگیر آوریم
مبادا که شمشیر و تیر آوریم
«طلحند» پیام «گو» را با بزرگان در
میان نهاد و همه رای گو را پذیرفتند
و به کنار دریا رفتند و به همان روش
که گو گفته بود در برابر یکدیگر صف
آرایی کردند .ناگاه طوفانی شدید
برخاست و از باد موجهای عظیم در
دریا بوجود آمد و سراسر زمین چون
دریای نیل شد .باد موجی بسوی طلحند
آورد و آب اطراف او را برگرفت و
سرانجام غرقش نمود .گو که از پشت
پیل مینگریست چون طلحند را ندید
 ،دلخون گشت و یکی را سوار بر پیل
مأمور یافتن طلحند کرد ،چون با جسد
طلحند برخورد خبر به گو آورد  ،جهان
در پیش چشم او تیره و تار گشت و
بر مرگ برادر سوگوار شد .مادر که
از اختالف میان دو برادر همیشه دل پر
از بیم و درد داشت و روزها را به تلخی
به شب میرساند  ،ناگاه دیدهبان به او

زانن شاهناهم

خبر داد که گرد سپاه از راه برخاسته
است اما طلحند در میان لشکریان
نیست .مادر چون از مرگ طلحند با
خبر شد به ایوان او رفت و جامه بر تن
درید و سر به دیوار کوفت ،بدانسان
که خون از سر و رویش جاری گشت ،
آنگاه آتشی برافروخت تا به آداب و
آیین هندوان خود را بسوزاند . .چون
گو از قصد مادر با خبر شد شتابان خود
را بدو رساند و وی را در بر گرفت و
گریان گفت:
که ای مادر مهربان گوش دار
که ما بیگناهیم از این کارزار
نه من کشتم او را نه یاران من
نه گردی گمان برد از آن انجمن
که خود پیش او دم توان زد درشت
ورا گردش اختر بد بکشت
مادر «گو» را سرزنش کرد که برای
تاج و تخت  ،برادر را کشته است .گو
سوگند یاد کرد که هرگز چنین قصدی
نداشته است و گناهی متوجه او نیست
و اگر مادر چنین میپندارد  ،او خود را
در آتش خواهد افکند .مادر دل را بر او
بسوخت و گفت برای اینکه آرام گیرم
چگونگی مرگش را برای من آشکار
کن .گو به ایوان خویش بازگشت و با
آموزگار فرزانه و راهنمای مهربان خود
مطلب را در میان نهاد .آموزگار گفت
برای گزارش چگونگی مرگ طلحند از
هر والیتی فرزانگان را فرامیخوانیم تا ما
را یاری کنند.
ز هر جا بخوانیم برنا و پیر
کجا نامداری بود تیز ویر
ز کشمیر و از دنبر و مرغ و مای
از آن تیز ویران جوینده رای
ز دریا و از کنده و رزمگاه
بگوییم با مرد جوینده راه
«گو» با راهنمایی آموزگار فرزانه از
هر سو اندیشمندی را فرا خواند تا به
درگاه او آیند .خردمندان به درگاه
آمدند و آموزگار دانا پیکار شاه و سپاه
و دریا و کنده و آبگیر همه را برای آنان
بیان داشت .خردمندان هیچیک شب ،
نخفتند و در خصوص آنچه از ایشان
خواسته شده بود اندیشه کردند .چون
صبح شد دو مرد گرانمایه و نیکخو

ـخبر
از کاران هچ

بخش سی و هشتم

تختهای چهارگوش آماده کردند و
برابر یکدیگر نشستند و:
همانند آن کنده و رزمگاه
به روی اندر آورده روی سپاه
بر آن تخت صد خانه کرده نگار
خرامیدن لشکر و شهریار
پس آنگه دو لشکر زساج و زعاج
دو شاه سرافراز با فر و تاج
پیاده پدید اندرون با سوار
دو صف کرده آرایش کارزار
ز اسبان و پیالن و دستور شاه
مبارز که اسب افکند با سپاه
همه کرده پیکر بر آیین جنگ
یکی تیز و چنبان یکی با درنگ
بیاراسته شاه قلب سپاه
ز یک دست فرزانه نیکخواه
ابر دست شاه از دو رویه دو پیل
ز پیالن شده گرد همرنگ نیل
دو اشتر بر پیل کرده بپای
نشانده بر ایشان دو پاکیزه رای
به پهلوی اشتر دو اسب و دو مرد
که پرخاش جویند روز نبرد
مبارز دو رخ بر دو روی دو صف
ز خون جگر بر لب آورده کف
پیاده برفتی ز پیش و ز پس
که او بود در جنگ فریادرس
چو بگذاشتی تا سر آوردگاه
نشستی چو فرزانه بر دست شاه
همان نیز فرزانه یک خانه بیش
نرفتی به جنگ از بر شاه پیش
سه خانه برفتی شتر همچنان
به آورد گه بر دمان و دنان
همان رفتن اسپ سه خانه بود
به رفتن یکی خانه بیراهه بود
نرفتی کسی پیش رخ کینه خواه
همه تاختی او همه رزمگاه
ادامه دارد

نجف دریابندری چشم ازجهان فروبست

رفع خطر از یک نویسنده پیشکسوت

شهرام اقبالزاده ،مترجم ،نویسنده
و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان
در سال  ۱۳۳۳در کرمانشاه متولد
شد .از آثار او میتوان به ترجمه
«فرهنگ اصطالحات انگلیسی /
فارسی»« ،گاندی»« ،بینظمی نوین
جهانی»« ،یادداشتهایی درباره
نادر ابراهیمی»« ،چگونه رمان خود
را بازنگری و ویرایش کنیم»« ،یاد
مهرگان»« ،درد جاودانگی»« ،آسیب
شناسی داستانهای عامه پسند» و
«آسیب شناسی داستانهای دینی»
نجف دریا بندری که در زمستان
 ۱۳۰۸درآبادان بدنیا آمد .از سال
سوم دبیرستان ترک تحصیل کرد
و در ۱۸سالگی به کار پرداخت..
پس از ماجراهای سال ۳۲بخاطر
فعالیت های سیاسی درطیف چپ
به زندان افتاد.اما قبل ازرفتن به
زندان کتاب وداع بااسلحه همینگوی
را ترجمه ومنتشر کرد .او زیان
انگلیسی را در همان آبادان وبدون
معلم فراگرفت بطوریکه وقتی
درشرکت نفت استخدام شد زبان
انگلیسی را بخوبی صحبت می کرد.

نجف دریا بندری منتقد ادبی هم
بود و نقداو درباره کتابهای بوف
کور،وملکوت بهرام صادقی ،سنگ
صبور صادق چوبک ،آنها را آثاری بی
ارزش تلقی می کند .از جمله آثار وی
میتوان به ترجمه کتابهای یک گل
سرخ برای امیلی و گور به گور نوشته
ویلیام فاکنر ،رگتایم و بیلی باتگیت
اثر دکتروف ،معنی هنر از هربرت رید
و پیامبر و دیوانه نوشته جبران خلیل
جبران اشاره کرد دریابندری در۱۵
اردیبهشت  ۹۹درسن  ۹۱سالگی
بعلت کهولت سن درتهران درگذشت

مهدی اخوان لنگرودی درگذشت
دوشنبه 5،خرداد 25 / 1399
می 2020مهدی اخوان لنگرودی،
ِ
معروف « ُگل یخ»
شاع ِرترانۀ
(باصدای کورش یغمائی) -پس
ازیک بیماری طوالنی -در
بیمارستان وین (اتریش) درگذشت.
اخوان لنگرودی ازسال  ۱۳۵۲به
اتریش رفت ودرآنجا ماندگارشد.
کتابی درباره شاملو نوشت تحت
عنوان «:یک هفته باشاملو» که
مورد انتقاد روشنفکران چپ قرار
گرفت .کتاب « نامۀ همروزگاران »
(  )1397را نیز انتشارداد که درآن
نشانه های بارزی از انس والفت او
به شاعران و نویسندگان ایرانی

به چشم می خورد .خانة او دروین
میعادگاه شاعران ونویسندگان
ایرانی بود .یادش گرامی و روانش
آرمیده باد.

اشاره کرد .اقبالزاده در کنار فعالیت
نویسندگی و ترجمه برای کودکان و
نوجوانان ،مدتی نیز به عنوان دبیر
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
فعالیت میکرد.او از نوروز امسال به
کورونا مبتال شد اما خوشبختانه پس
ازدوهفته بهبودی نسبی یافت .هم
اکنون بعلت ناراحتی های گوارشی
تحت درمان است.اما خوشبختانه
خطر کورونارا پشت سر گذاشته
است .اودرسال  ۱۳۹۲نیز به سرطان
روده دچارشده بود که بخیرگذشت.

بازگشایی گالری ها درایران

لیلی گلستان عضو هیئت مدیره انجمن
گالری داران دربارة بازگشایی گالری
ها گفت :ارشاد فقط مجوز بازگشایی
گالریها را صادر کرده وگرنه اجازه
برگزاری افتتاحیه نمایشگاه را به ما
نمیدهد .نمایشگاهی هم که افتتاحیه
نداشته باشد ،عم ً
ال سوخته است .یک
هنرمند از  ۳سال پیش برای برگزاری

نمایشگاهش وقت رزرو کرده ،اما االن
اجازه ندارد افتتاحیه بگیرد ،در صورتی
که افتتاحیه سرنوشت یک نمایشگاه را
تعیین میکند.
مدیر گالری گلستان اظهار کرد :فع ً
ال
چارهای جز صبر کردن نداریم .خو ِد
من زودتر از تیرماه گالری گلستان را
باز نمیکنم.
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دکتر طلعت بصاری (قبله)

هم

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
جهان را سامانی دیگر نیاز
است
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زمین شوره سنبل بر نیارد
درو تخم عمل ضایع مگردان
سعدی شیرازی
حدود هفت صد هشت صد سال از
این حرف میگذرد و پندی که شیخ
اجل به دنیا داد ،هنوز به خورد عالم
و آدم نرفته است .آقا جان  ،با چه
زبانی باید گفت؟ دندانی که از ریشه
خراب است باید کند .همه نشانه ها
بر آنست که این فرهنگ در هم برهم
اسالمگرایی و اسالم سیاسی و اصوأل
تازی پرستی به درد الی جرز هم
نمیخورد .خب نهایتأ در یک برههای
از زمان  ،پس از قرنها کشمکش
و بحث و جدال  ،باید قال قضیه را
کند و از این فرهنگ درب و داغون
لنگ به هوا برید و زد بیرون .بنا به
باور ما چه بهتر که جنبش فرهنگی
پیشرو جنبش سیاسی باشد ولی
چون طبعأ کارهای ما وارانه است  ،این
کار امکان پذیر نیست .هرکسی باید
درگزینش دین و مذهب و اعتقادات
خود آزاد باشد به شرط اینکه آنرا به
زور و مشت و لگد به خورد دیگران
ندهد منتهی چون در کشور ایران
مشتی آخوند و مالی بیسواد و امتی
و حزب اللهی عقب مانده در رأس
امور هستند  ،فکر میکنند که دین و
مذهب درجه یکشان بهتر از هر چیز
دیگری در دو عالم است که تا بحال
بجز واپسگرایی و خمودی ذهن و
خاموشی عقل انسان هیچ نتیجه
دیگری نداشته است .البته بسیاری
از روشنفکران و مجذوبان اهل بیت
بر این باورند که اکثر دانشمندان و
چامهگرایان و بزرگان تاریخ ایران
تحت تأثیر همین مذهب ،آثار بینظیر
خود را آفریدهاند که همه این ادعاها
ت است چون با نگاه دقیقتری
نادرس 

میتوان دید که اکثریت آنها از ترس
جان و رحمت اسالمی و تبعید و
آوارگی مجبور به نشر آثاری شدند که
اسالمگرایان امتی از آن دم میزنند.
هر کدام از مشاهیر تاریخ ایران پس از
اینکه برایشان پرسشهایی پیش آمد
که با عقل سلیم جورنبوده و مهمالت
مذهبی نیز پاسخگو نبودهاند ،راه خود
را عوض کرده و از قافله ابلهان جدا
شدند .باری ،حال و روز دنیای امروز
و پیشرفتهای بشری و انفجار صنعت
کامپیوتر و شبکه های ارتباطات
جهانی و شتاب هر چه بیشتر آن ،
دردسری بزرگ برای آندسته از
مردمی که هنوز طرز فکرشان در
عهد عتیق مانده  ،ایجاد کرده است.
بیگمان مردم دنیا بویژه ایران هم
اکنون بر سر دو راههیی قرار گرفته
اند که یا باید بر مبنای باورهای گذشته
بمانند و یا باید راه تازهیی را برگزینند.
این یکی از همان گذرگاههای تاریخی
میباشد که فرصتی است غنیمتی.
به عبارت ساده تر حاال که بعد از
چهل سال  ،رژیم روضه خوانان و
بیسوادان فیضیه قم  ،در راستای
فرهنگ سازی اسالمی نتوانستند
به هیچ هدف واالی انسانی برسند
و طبق شواهد و وقایع تاریخی که
زوال عقل و انجماد رفتار انسانی را بر
مبنای دین مبین  ،نمایان کرده است،
تنور جدایی دین از سیاست داغ شده
است که باید فوری نان خردمندی
و انسانگرایی را به آن چسباند .هر
کشوری که با قوانین اسالم عزیز
اداره میشود ،بدبخت بیچاره است.
حاال هم که بخاطر قدرتنمایی یک
عدد ویروس تک سلولی اوضاع دنیا
بهم خورده است ،دولتها و کارآمدی
مسئوالن زیر ذره بین رفته و قدرت
یا ضعف آنان کامأل نمایان شده است.
در ایران اسالمی عزیز که خب معلوم
است چه خبر است .اگر عالمه دهخدا
حاال زنده بود میتوانست در مورد واژه

خر تو خر ،مثنوی هفتاد من کاغذ
بنویسد .وزیر ابلهش یک حرفی
میزند ،معاون ابلهترش یک حرف
دیگر .بعد تازه دعواهای این وحوش
از همه جالبتر است ،هم برای سرگرم
کردن مردم است و هم بین خودشان
که برای ادامه دزدیدن و غارت ایران
میباشد .ما را یاد آن فیلم هالیوودی
میاندازد که سفینهای در یک سیاره
عجیب غریب سقوط میکند که
هنگام شب  ،جانوران وحشی در
تاریکی بیرون آمده و هر چیزی که
دم دستشان میآمد میخوردند از
جمله سرنشینان سفینه  ،و موقعی
که چیز دیگری گیرشان نمیآمد ،به
جان همدیگر میافتادند دقیقأ طبق
همان آداب و رسوم صدر اسالم و
دستورات پیامبر اکرم ! .نمونهاش
هم همین روزها میتوان دید .اگر امت
فلکزده  ،نتوانند خارجی و کفار را
بکشند ،همدیگر را تکه پاره میکنند.
در مورد ایران وقتیکه توانایی و
ارادهای وجود نداشته باشد نتیجهاش
همین است که میبینیم .دلیل اصلی
آنهم طرز فکر امتی میباشد چون
اگر به اندازه سر سوزنی عرق ملی و
وطن دوستی در تار و پود این امت
وامانده وجود میداشت ،امروز ایران
دیگری میداشتیم منتهی منم منم
های شیعی بودن باعث نابودی کشور
ومزاحمت برای منطقه و نابودی
هزاران انسان شده است  .در وهله
اول رفتار سیاسی این وحوش و
دخالت در امور منطقه باعث اصلی
تحریمها و فشارهای جهانی میباشد
نه دسیسه و نقشه های شیطانی غرب
و اسراییل فالن فالن شده .در وهله
دوم برنامه حقوق بشر است که تقریبأ
هیچ وجود خارجی در ایران ندارد.
دگراندیشان و دگردینان و اصوأل
دیگرانی که خارج از دایره این ارازل
و اوباش متعصب جاهل هستند ،
همواره زیر فشار و آزار میباشند.

خالصه که مجموعه نادانی و دشمنی
با عالم و آدم  ،اقتصاد مافیایی کشور
را که چندین دهه تحریمها را دور
میزده به زانو درآورده و از شانس
بد اینها برنامه برجام خورد به تور
حاج آقا ترامپ که از روی دشمنی با
مشدی اوباما  ،هرچه او رشته بافته
بود پنبه کرد .نه بخاطر اینکه سیاست
میداند و وارد است بلکه چون اصوأل
اوضاع روانی درستی ندارد و روحش
را هم که چه عرض کنم ،از همان اول
بخاطر کمبود ویتامین اخالقیات  ،یک
جورایی بازنشسته شده .حاال این
طایفه آخوند ومال به هر دری میزنه
تا شیرازه رژیم تستیکولی اسالمی
از هم نریزد و بتوانند هنوز سر قدرت
خود بمانند .از عربده کشیهای آقای
بزرگ رهبر شیعیان دو عالم گرفته تا
اون ظریف ابله و پرزیدنت روحانی
کارچاق کن که برای این و آن شاخ و
شونه میکشند .طبق گفته خودشان
هیچوقت آدم بشو نیستند .از دیوار
سفارت مردم باال رفتن و گروگان
گرفتن و یا آرزویی با هدف محو کردن
یک کشور و مردم آن که بنا بر مشتی
مزخرفات دینی هزار و چند صد
ساله میباشد ،نمیشود بدون جواب
بماند .این اواخر یک مشتی بسیجی
و حزب اللهی کله پوک یکی از
تاریخی ترین بناهای ایران که مقبره
استر ملکه هخامنشی و مردخای که
یهودی میبودهاند را در همدان به
آتش کشیدند.این چیزی جز دشمنی
با عالم و آدم نیست و بیگمان یهود
ستیزیست و هیچ فرقی با بقیه مرده
پرستان همکیش خود از قبیل طالبان
و داعش و القاعده و بقیه آسهای
برنده جهادی ندارند  .جمهوری
اسالمی برای خودش تابلویی است که
همانند ندارد .دعواهای بین خودشان
هم خالی از تفریح نیست.خیمه شب
بازیهای رنگ و وارنگ به اسم اداره
امورات کشور که در واقع بدست

مرحوم کمال الملک از میان شاگردان
ممتاز وهنرمند هنرستان  ،اسماعیل
آشتیانی را بمعاونت خود منصوب
کرد ودرسال  ۱۳۰۷استاد کمال-
الملک از کار کناره گرفت وریاست

بقیه :سخنی ازباب روشنگری
دریغ که نام زنده یاد ایرج میرزا،
درنوشتار خانم برازنده خالی بود که
یکی از پیشگامان آزادی زنان بود.
درپایان الزم می دانم
ازآقای پاریزی مدیر ارجمند
ماهنامه به خاطر چاپ نگاره ی
جاوید نام بانو ف ّرخ رو پارسا در یک
رویه ی تمام و بخشی ازرویه ی بعدی
سپاسگزاری کنم ،زنده نگاهداشتن
نام چنین شخص ّیت هایی ،خود نشان
عرق ملی وحق شناسی و احترام
به بانوانی است که نشان داده اند
درشایستگی کم از مردان نیستند،
دست تان مریزاد.
ک  -هومان ۲۹اردیبهشت ماه
۱۳۹۹
هرچه زودتر به کار بساز بفروشی خود
و اعالم ورشکستیهایش برگردد و
اوقاتش را جلوی ایینه بگذراند و از
خودش تعریف کند چون حسابی به
اوضاعدنیاترکمونزدهاست.البتهباید
در خاتمه یادآور شد که اگر خدای
نکرده به کسی برخورد یا ما کمی
بی ادبی کردیم  ،تقصیر ما نیست ،
نمیدونم این اواخر چی شده که زیادی
شنگولیم .شاید به خاطر نسخه های
درمان کرونا  ،از طرف رییس جمهور
روانپریشان و نا متعادل ممالک
امریکیه باشد چون چند وقتی است
که مواد سفید کننده و تمیز کننده به
رگ میزنیم و زیر اشعه ماورای بنفش
آفتاب میگیریم ،هم رنگ و رویمان
بهتر شده و هم از شر ویروس خالص
شدیم و هم یکجورایی مغزمون حالی
به حالی شده .خدا عمر نوحش بده که
به داد ما رسید وگرنه حاال حاالها باید
با گوگیجه و بال تکلیفی سر میکردیم.
دنیا را سامانی دیگر و رهبرانی دیگر
نیاز است چون این نخبگان با ندانم
کاری و عقدههای جور واجور  ،هزاران
انسان را به کشتن میدهند.
Facebook.com/Teymour Shahabi

		
زین جهان بار سفررا بستی
		
مرگ تو مرگ هنربود بلی
		
شد عزا دار هنر ،درغم تو
		
گلش باغ هنر ،بی پرشد
		
داشتم آرزوی صحبت تو
		
ازجهان رفتی وآثار تو ماند

رفتی از فتنة دوران رستی
بودبانک غم و افسرده دلی
جامه درشد هنر ازماتم تو
گل گلزار هنر ،پرپر شد
که نداد گرگ اجل مهلت تو
یادتو دردل احباب بماند
محمدعلی دولتشاهی
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تیمور شهابی

تعدادی آخوند کپک زده میگردد نه
مجلس و دولت و سوسول بازیهایی از
این قماش.
چند وقتیست اینها شروع کردند به
دستگیری افرادی که سلطان فساد
هستند که البته همه میدانیم چرند
است چون هیچ فردی در ایران
نمیتواند به مال و منال آنچنانی
برسد مگر با ساخت و پاخت با
طایفه مفسدین که آنهم میدانیم
برای دورزدن تحریمها از این افراد
استفاده شده و حاال تاریخ مصرفشان
گذشته و دیگر بدرد نمیخورند و
محکوم به اعدام میشوند ولی آن
دانه درشتشان هنوز ول میگردد و
جوابگو نیست .آن بدبختهای زندانی
هم هاج و واج ماندهاند که چه شد؟ ما
که خوش خدمتی میکردیم .غافل از
اینکه وحوش امتی اصأل پایبند هیچ
نوع اخالقیاتی بجز باورهای اهریمنی
خود نیست .بشنوید سخنان یکی
از دستچین شدههای امتی را که در
طویله شورای اسالمی نماینده است.
طبق گزارش اصالحات نیوز  -فریدون
احمدی نماینده زنجان در نشست
علنی چراگاه اسالمی لب به سخن
گشود که اگر آدم از کره مریخ آ مده
باشد و اینان را نشناسد ،فکر میکند
که به به  ،به به عجب تریبون آزادی
برای انتقاد و نقد سیستم اسالمی!!!
استاد ما چنین گفت...«:این اقتصاد
محصول کنار گذاشتن متخصصان،
فرار مغز ها و سرمایههاست .این
سامانه نابسامان با اعدام و زندان
درست نمیشود.ایها الناس شهوت
جدیدی در کشور ایجاد شد ه است
که از همه شهوات خطرناک تر است
و آن هم شهوت پروند ه سازی است.
سیستم های ما به حدی از توانایی
رسیدهاند که به طرفهالعینی چنان
پرونده ای میسازند که فوق تصور
خیال است »...الزم به یادآوریست
که خود این استاد پرونده فساد
دارد و بخاطر باند بازیهای مافیایی
فعأل گرفتار است  .استاد ما ادامه
داد که ...«:شرایط بد اقتصادی کشور
محصول کمکاریها ،سوء مدیریتها،
باندبازیها ،بیتدبیریها و توجه
نکردن به رهنمودهای رهبر انقالب
است »...اوخ اوخ بنازم به رهنمودهای
رهبر معظم که باید آنرا طال گرفت و
غصه خورد به حال ملت ایران.
البته اینطرف دنیا هم ما گیر آدم
خل و چلی افتاده ایم که امیدواریم

بقیه :استاد اسمعیل آشتیانی

مدرسة صنایع مستظرفه ر ا بعهده وی
محول گردانید .استاد آشتیانی بادعوت
نامه های رسمی به فرانسه ،ایتالیا،
آلمان ،اتریش و شوروی سفر کرد
ودانشجویان این کشورها طی سه سال
اقامتش درخارج از کشور از محضرش
بهره ها گرفتند.
ناگفته نماند استاد فارغ التحصیالن
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه را
قبول نداشت ومیگفت آنها پس
ازدریافت دیپلم بیایند به هنرستان ما
وبا تکنیک صحیح  ،نقاشی بیاموزند.
آشتیانی به کیفیت کار بیش از
کمیت آن اهمیت مبداد بهمین جهت
اص راری نداشت که تعداد تابلوهارا

باال ببرد .سعی اش ب راین بود که کار
ازهرحیث زیبا وبی عیب ونقص باشد
وقتی به شاگردان تعلیم می داد گاهی
صحبت از یک مو ویک هوا بود .مثال
می گفت :پیشانی را یک مو بلندتر
ورنگ را یک هوا روشن تر کن .نگارنده
قبل ازاینکه به آمریکا سفر کنم هفته
ای یک روز اکثر هنرمندان بویژه رهی
معیری درهنرستان کمال الملک
گردهمایی داشتند که مخلص هم
بااشتیاق کامل دراین جلسه شرکت
می کردم وافتخار مصاحبتش راداشتم.
تااینکه خبردارشدم استاد دردهم
اردیبهشت ماه  ۱۳۴۹چ راغ زندگیش
خاموش شد.

سده یا همایونشهر

سده اصفهان درحقیقت سه ده
بوده است با نامهای :خوزان،
فروشان ،ورنسفادران.که بیکدیگر
وصل شده ویک شهرک را تشکیل
دادند .این شهرک دررژیم سابق به
همایون شهر تغییر نام داد.

نخستین روزنامه نگار زن
عزت ملک خانم درسال ۱۲۸۸
هجری قمری درکرمانشاه متولد
شد .او در نوجوانی با اعتمادالسلطنه
ازدواج کرد و به تهران آمد.
پس از مرگ اعتمادالسلطنه ،در
سال  ،۱۳۱۳عزت ملک خانم از
تهران رفت .اعتمادالسلطنه در
وصیتی تمام داراییهایش را به
ناصرالدین شاه بخشیده بود.
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در تاریخ آمده که ناصرالدین شاه
بخشی از داراییهای او را طبق
وصیت برداشت و باقی را به عزت
ملک خانم داد .عزت ملک خانم
راهی مشهد شد .ارث همسرش
را که کتابهای خطی بود به
کتابخانهی آستان قدس رضوی
اهدا کرد .به عقد حاج سید حسین،
نایبالتولیهی آستان قدس درآمد
و پس از مدتی زندگی با او در سن
 ۵۳سالگی از دنیا رفت .او را در

دارالسیاده دفن کردند .از او چند
عکس باقی ماند و بخش عظیمی
از کتاب خاطرات اعتمادالسلطنه
را او نوشت و شهرتی زیاد در بازی
ن َرد و شطرنج داشت و نامش به
عنوان اولین عکاس و روزنامهنگار
زن ایرانی درتاریخ ایران به ثبت
رسیده است.

باکتری شناس بزرگ

هرکول
تآتر شهر اپیدرو دریونان که
درسال  ۳۳۰قبل از میالد ساخته
شده بود قادربود  ۱۴۰۰۰تماشاچی
را درخود جای دهد .عالوه بر آن
دارای یک سیستم صوتی کامل
بود که بخاطر آن حتی تماشاچیانی
که در ردیف آخر نشسته بودند
صدای هنرپیشگان صحنه را
بخوبی می شنیدند .ارتفاع این
ردیف ها  ۲۱متر وفاصله اش
ازصحنه بیش از  ۵۴متر بود.

تفاوت نژادها

دانشمند ژاپنی
کیتاساتو
بزرگترین باکتری شناس تمام
دوران ها بشمار می رود .او با
همکاری « بهرینگ» آلمانی موفق
به کشف سرمی جهت پیشگیری
ازبیماری کزاز گردید .او اولین
کسی بود که توانست اطالعات
زیادی دربارة باسیل هایی که آن
را بوجود می آورند بدست آورد.
او همچنین موفق گردید باسیل
اسهال را نیز کشف کند.درسال
 ۱۸۹۴موفق گردید با « پرسین»
سویسی باسیل طاعون را نیز کشف
کند.

سیستم صوتی قبل از میالد

دربدن انسان ها اعضایی وجوددارد
که اندازة آنها برحسب نژاد فرق
می کند.برای مثال طول روده
درسرخپوستان به  ۸متر می رسد
درحالیکه رودة ژاپنی ها فقط ۶
متر است .یا طحال یک سیاهپوست
بطور متوسط  ۵۰گرم سبک تر از
طحال افراد نژادهای دیگر است.

در مرکز صورت قرار می گرفت.

اهرام مصر و پیشکویی

از مدتها قبل عده ای از دانشمندان
اعالم کرده بودند که هرم معروف
خئوپس درمصر دارای یک زبان
مخصوص هندسی است واز طرز
قرار گرفتن قطعات سنگ وعالئم
مخصوص آنها میتوان آینده را تا
سال  ۲۰۰۱خواند .آنها همچنین
اعالم کرده بودند که عالئم نشان
می دهد روز اول سپتامبر سال
 ۱۹۳۹حوادث شومی روی می دهد
که باعث خرابی های زیاد می شود.
بد نیست بدانید این همان روزی
بود که آلمان به لهستان حمله کرد
وجنگ جهانی دوم شروع شد.

کشف آمریکا
درتاریخ آمده است که کریستف
کلمب قاره آمریکارا کشف کرد.

قدمت عینک
استفاده از عینک جهت رفع
نقص دید چشم ها درسالهای
 ۱۵۰۰میالدی تهیه ومورد استفاده
قرارگرفت .تاقبل ازآن ذره بین
بجای اینکه درجلوی مردمک چشم
قرار گیرد طوری ساخته می شد که

هرکول قهرمان افسانه ای آتنی
هاست اما درمجسمه هایی که ازاو
دردست است وهمچنین درنقاشی
های باستانی وتوصیف هایی که
درباره اش نوشته شده اندازه های
بدن او کام ً
ال متناسب است :اندازه
قد  ۱۹۵سانتیمتر ،قفسه سینه ۱۳۲
سانتیمتر ،کمر  ۷۳سانتیمتر ،قطر
بازو  ۴۸سانتیمتر و وزن  ۹۲کیلو
گرم.

ارتباط باارواح
بعداز جنگ جهانی اول ودوم تعداد
زیادی از مدیوم های دروغین سر
پدرو مادر و همسران افرادی که
درطول جنگ گم شده بودند بعنوان
آنکه آنهارا باروح یا فکر عزیزانشان
درارتباط می گذارند گاله گذاشته
و کالشی می کردند.
باید دانست برخالف تصور دراروپا
اعتقاد به فالگیری وارتباط با ارواح
شدیدا ً رواج دارد.

بلندترینوکوتاهترینسیگار
بلندترین سیگاری که تاکنون
ساخته شده هد پلیزHead Plays

واما کوتاه ترین سیگار جهان لی لی
پوت بوده است که  ۳۱/۷میلیمتر
بلندی و  ۳میلیمتر قطر داشته
است این سیگار درسال ۱۹۵۶
درانگلستان ساخته شد.

اسکندرودیوژن
می گویند درمالقاتی که اسکندر با
دیوژن داشت به او که در آفتاب
گرم می شد گفت - :چیزی از من
بخواه.
حکیم گفت :سایه ات را ازسرم کم
کن .
واسکندر گفت :اگر اسکند نبودم
می خواستم که دیوژن باشم.
دیوژن آدمی بود که درکلیه فصول
پابرهنه راه می رفت ودررواق
معابد می خوابید  .لباس او یک
ردا بود ومأوای او خمره ای که
درآن استراحت می کرد  .جزین
ازاندوخته ها چیزی نداشت .نوشته
اند که یک کاسه چوبین برای
آشامیدن آب داشت .روزی دید که
طفلی دودستش را پرازآب کرده
آشامید ،هم درزمان کاسة خودرا
برزمین زده گفت  :این هم زیادی
است.

ناصرالدین شاه درسال اول ودوم
تأسیس به پیشرفت دارالفنون توجه
مخصوص داشت وهفته ای یکی
دوبار ازآن سرکشی می کرد واگر
داخل مدرسه نمی شد  ،همچنان
که براسب سوار بود برابر مدرسه
اندکی درنگ می نمود و این نشان
عنایت وی بود
درانتخاب رئیس وناظم ودیگر
کارکنان مدرسه شخص ًا نظارت
می کرد .پس از افتتاح مدرسه ،
ناصرالدینشاه به میرزا آقاخان نوری
که صدراعظم بود دستورداد نام
کسانی را که استعداد وقابلیت نظام
مدرسه رادارند به ترتیب کفایت
بنویسد تا او میان آنان کسی را که
شایسته ترازهمه باشد به نظامت
دارالفنون برگزیند .میرزا آقاخان
صورتی از نام کسانی که مورد

نظرش بودند تنظیم کرد .آخرین
نفر رضا قلیخان هدایت -هلل باشی
 بود که صدراعظم بااو میانة خوشینداشت .شاه که هنوز بیش از بیست
ودوسال نداشت با دقت تمام آن
صورت را مطالعه کرد ورضاقلیخان
را که به حقیقت مردی دانشمند
و صاحب فضیلت بود به نظامت
مدرسه برگزیدوصدراعظم بااکراه
تمام بناچار تمکین کرد.

شمشیرداموکلس
قدیم
روم
درامپراتوری
درشهرسیراکوز مردی به اسم
داموکلس از ندمای حاکم شهر ،
مدعی بود که حکومت کاری آسان
است وهرکس می تواند حکومت
کند .حاکم سیراکوز وقتی این ادعارا

درخور حاکم بود برایش فراهم
آورد .اما شمشیری بسیار سنگین
وبُرنده را باالی سرش به یک
تارمو آویخت .داموکلس درتمام
مدتی که برتخت زر نشسته بود
آنی چشم از آن شمشیر که مانند
حیاتش به مویی بسته بود برنمی
داشت .زیرا ساقط شدن همان و
دونیمه شدن همان بود .وقتی حاکم
ازاوپرسید که برتخت فرمانروایی
چگونه ای؟ گفت :حقا که تمام
خوشی های دنیا بیک ثانیه دغدغه
واضطراب درزیر این شمشیر نمی
ارزد(.نقل ازخواندنیها شماره ۴۲
سال سی وهشتم-دهم تیرماه ۲۵۳۷
شاهنشاهی)

شعرازنظرفروغ فرخ زاد
شعربرای من مثل پنجره ای
است که هروقت بطرفش می روم
خودبخود باز میشود .من آنجا می
نشینم ،نگاه می کنم ،آواز می خوانم،
دادمی زنم ،گریه می کنم ،وباعکس
درختها قاطی میشوم.
من درشعرخودم  ،چیزی را جستجو
نمی کنم ،بلکه درشعر خودم ذره
خودم را پیدا می کنم...
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خ واندن ی
ک واته و

اما به مرورزمان ثابت شد که پیش
از کلمب درسالهای  ۱۰۰۰میادی
حدود پنج قرن زودتر یک دریا
نورد روسی بنام « اریکسون لیُف»
با دریا نوردی درمسیر جنوب غربی
از گروئنلند به سرزمینی که او آن
را « وینلند» نامیده بود درسواحل
غربی آمریکا رسید.

نام داشته که طول آن حدود
 ۲۷/۹سانتیمتر بوده ودرپاکت های
 ۵تایی تا سال  ۱۹۳۰درآمریکا
بفروش رسیده است.

ناصرالدین شاه ودارالفنون

شنید احضارش کرد واورابرمسند
حکمرانی نشاند .انواع وسایل وآابزار
آسایش وطرب  ،ازمأموران دست
بسینه تا سیم تنان ساق بلورین را که

* مؤسسه ملی بهداشت ایاالت
متحده آمریکا خبرداد  1.5میلیارد
دالر برای سرعت بخشیدن به
آزمایشات تشخیصی ویروسی
که باعث  COVID-19می
شود  ،خبر داد .در همین حال ،
 REMDESIVIRداروی تجربی
برای درمان کووید ۱۹در اولین
کارآزمایی بالینی بزرگ نشان
دادبیماران بستری در اثر این
بیماری براثر استفاده ازاین دارو
بهبودی یافتند.
* .موزه ها در کشورهای مختلف
عالقه مند به حفظ تصاویر  ،نشریات
و آثاری دربارة شیوع ویروس
کورونا هستند.
* دانشگاه هاروارد گزارشی را
درباره جفری اپستین  ،سرمایه دار
نیویورکی منتشر کرد  ،و تأیید کرد
که وی پس از محکومیت خود در
سال  2008به اتهامات جنسی ،

واکسن کورونا

درحالیکه چند شرکت دارویی
درآمریکا و بعضی از آزمایشگاههای
دیگر در نقاط مختلف جهان سرگرم
ساختن واکسن برای ویروس کورونا
هستند شرکت فایزر اعالم کرد که
باسرعت به کارخود دراین زمینه
ادامه می دهد .بعضی نیز ابراز
امیدواری کرده اند که واکسنی که
قب ً
ال برای بیماری  MERSساخته
شده بتواند ویروس کورونارا ازپای
درآورد.هزینه ساخت ویروس برای
فایزر و شریکش BIONTECH
حدود  ۵۶۳میلیون دالر خواهد بود.
شرکت جانسون اند جانسون نیز
دراین تالش به نتایج امیدوارکننده
ای رسیده است.

ساخت وساز برروی ماه
دارای دفتری در دانشگاه هاروارد
بود و به محققان کمک می کرد تا
سرمایه الزم برای تحقیقات خودرا
بدست آورند.
* .یک طرح  5ساله برای تأمین
دقت آماری بیشتر در مورد تجزیه
و تحلیل آزمایشگاه های جنائی 20
میلیون دالر بودجه برای ادامه کار
خود بدست آورد.
*رابرت می  ،فیزیکدانی که در
زمینة اکولوژی  ،ریاضیات و سیاست،
فعالیت می کرددر سن  84سالگی
درگذشت.

آژانس فضایی اروپا روز جمعه هشتم
ماه مه  ۲۰۲۰اعالم کرد که روزی
فراخواهدرسید که ادرار انسان

عالئم ابتال به کووید۱۹-
عالئم ابتال به بیماری ناشی از ویروس
کورونا در اشخاص مختلف متفاوت
است .لیست زیر این تفاوتهارا نشان
می دهد:

درحالیکه همه کشورها درمورد
آلودگی هوا به اظهارنظر های

بسیارجدی می پردازند ،یکی از
دانشمندان انگلیسی بنام جیمز
الوالک فرضیه ای ارائه می کند که
می گوید :حیات شرایط مورد نیاز
خودرا ایجاد و وبصورتی قابل قبول
نگهداری می کند .اما ازسوی دیگر
هوای اطراف زمین مناسب ترین هوا
برای ادامه حیات است  .این هوا
مقدار کمی گاز کربنیک دارد وچون
ما انسان ها گازکربنیک زیادی را
به این هوا می افزاییم استفاده ازاین
هوارا نامناسب می کنیم.

رصد خانه مراغه
رصدخانه مراغه یک رصدخانه
نجومی بود که در سال 1259
میالدی تحت حمایت ایلخانیان و
سرپرستی خواجه نصیرالدین طوسی ،

سرفه خشک ()٪68
خستگی ()٪38
سرفه همراه با خلط ()٪33
تنگی نفس ()٪19
درد مفاصل یا عضله ()٪15
گلو درد ()٪14
سردرد ()٪14
لرز ()٪11
حالت تهوع یا استفراغ ()٪5
احتقان بینی ()٪5
اسهال ()٪3
سرفه کردن همراه باخون ()٪1
ترشحات چشم ()٪1
تب ()%۸۸
الزم بیادآوری است که دربعضی از
مبتالیان هیچیک ازاین عالیم دیده
نمی شود.

با مراجعه به دائره المعارف
های جهان متوجه می شویم که
اصوال کشوری بنام ایران یا پرشیا
هرگز وجود نداشته است .وقتی
درموردتاریخچه ریاضیات به
جستجو می پردازیم نامهایی همانند
خوارزمی و خواجه نصیرالدین طوسی
را جزء دانشمندان عرب می بینیم.

بلکه

لیزر نور تولید نمی کند
نورموجود را تقویت می کند.
اشعه لیزر برای اندازه گیری
فاصلة ماه تا زمین مورد استفاده
قرارگرفت.
جراحان می توانند با استفاده از لیزر
شبکه چشم را که صدمه دیده است
ترمیم کنند.
با لیزر می توان یک دیوارسیمانی
یا یک صفحه فوالدی را برید .ازاین
ویژگی برای ساختن دندانه های اره
در کارخانجات اره سازی استفاده
می کنند.
لیزر مخفف کلمات زیر است:
Light
Amplification
by
Stimulated Emission of
Radiation

معاینةسالیانةچشم
نزدیک به  ۶۰درصد مبتالیان به
بیماری قند از معاینة سالیانة چشمهای
خود طفره می روند  .این امر باعث می
شود تا اشکاالت قابل درمان درچشم
که بر بینایی اثر می گذارند به یک
مشکل غیرقابل حل تبدیل شود.
پزشکان دریافته اند که آنچه درچشم
می گذرد با کبد ارتباط مستقیم دارد.
اگر آزمایشات نشان دهند که دیابت
تحت کنترل نیست باید نگران بینایی
خود باشید و با معاینة سالیانه می توان
اشکاالت ایجاد شده دربینایی بیماررا
به آسانی درمان کرد.

شر موش
خالص شدن از ّ

سهم ایران در پیشرفت علوم
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خالصة خبرهای علمی

* اروپای شمالی برای سومین سال
متوالی با خشکسالی روبرو است.

درکره ماه برای ساختن سیمانی که
در ساختمان سازی برروی ماه مورد
استفاده خواهدبود بکاررود .این
آژانس گفت محققان در یک مطالعه
اخیر که با حمایت مالی این آژانس
صورت گرفته به این نتیجه رسیده
اندکه اوره -ازترکیبات آلی اصلی
در ادرار -مخلوط «بتُن قَمری» یا
“ ”LUNAR CONCRETEرا قبل
از آن که به شکل نهایی خود محکم
وسخت شود قابل انعطاف ساخته و
می توان به هرشکلی که مورد نیاز
است آن را درآوردتا پس ازسفت
شدن بهمان صورت باقی بماند..

آلودگی هوا

دانشمند و ستاره شناس ایرانی  ،در
ارتفاعات غرب مراغه  ،که امروز
در استان آذربایجان شرقی ایران
واقع شده است  ،تأسیس شد .زمانی
پیشرفتهترین مؤسسه علمی در
جهان اوراسیا به حساب می آمد.
هزینة ساخت این رصد خانه توسط
عواید وقف تأمین شد و به آن اجازه
داده شد حتی پس از درگذشت
بنیانگذار خود به فعالیت خود ادامه
دهد و بیش از  50سال فعال بود.
این مرکز به عنوان الگویی برای
رصدخانه های بعدی از جمله
رصدخانه الغ بیگ در قرن پانزدهم
در سمرقند  ،رصدخانه تقی الدین
قرن شانزدهم در قسطنطنیه و
رصدخانه جی سینگ قرن  ۱۸در
جیپور استفاده شد.

برای خالص شدن ازشرموش راحت
ترین وبهترین روش کمک خواستن
از کسانی است که به این کار اشتغال
دارند .اما اگر مایل نیستید هزینه کنید
ابتدا باید محل فعالیت موش را درخانه
پیدا کنید .هرکجا که تکه کاغذهای
ریز ریز شده وجود دارد و یا در محل
هایی که فضله موش می بینید آنجا
محل فعالیت موشهای خانگی است.
وقتی محل فعالیت موشها مشخص
شد می توانید سم موش را در سرراه
آنها قراردهید ویا تله موش رابرای

نقش ویتامین  Aدر سالمتی
پژوهشی اخیرا ً برروی  ۱۲۰هزار
مردوزن  ۲۶ساله بباالصورت گرفته
که نشان می دهدکسانی که ازرژیم
غذایی سرشار ازویتامین  Aاستفاده
می کنند  ۱۷درصد کمتراز دیگران
درمعرض خطر ابتال به سرطان پوست
خواهند بود.
برای رساندن این ویتامین به بدن
بفکر ویتامین موجود دربازار نباشید.

همکارما دکتر همایون آرام می گوید
ویتامین  Aاز ویتامین های حیاتی است
اما استفاده زیاده از حد قرص های
موجود دربازار باعث مسمومیت می
گردد .لذا باید برطبق تجویز پزشک
ازآن استفاده کرد.

روزهایی که برکامپیوتر
گذشت
اولین کامپیوتر الکترونیکی درسال
 ۱۹۴۳توسط انگلستان ساخته شد
وبه دنبال آن آمریکایی ها درسال
 ۱۹۴۶کامپیوتر دیگری ساختند اما
هردو کامپیوتر آنقدربزرگ بودند
که دریک اتاق بزرگ باید جای می
گرفتند ..با آمدن ترانزیستور دردهه
 ۵۰کامپیوترهای کوچکتری ساخته
شدند دردهه ۷۰تجهیزات الکترونیکی
مینیاتوری پیشرفت عظیمی درصنعت
کامپیوتر بوجود آوردند و کامپیوترها
کوچک وکوچکترشدند وبصورت
امروزی درآمدند .و قیمت آنها نیز بسیار
بسیار ارزان تراز کامپیوترهای اولیه شد
و به  PCمعروف شدند که مخفف
PERSONAL COMPUTER
است.
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س س علم
رپ ش واپ خ ی

وقتی در باره موسیقی تحقیق می
کنیم بزرگان موسیقی ما مانند
ا ُرموی (تصویر صفحه قبل) ،و ابراهیم
موصلی و زریاب وفارابی همه جزء
موسیقیدانان عرب شناخته می شوند.
بزرگان ما درعلوم دیگر نظیر
ابوعلی سینا و محمد ذکریای رازیویا
شاعربزرگ ما رودکی هیچ نشانی از
ملیت ایرانی ندارند .معلوم نیست
مسئول این بی توجهی ها کیست.
آنچه مسلم است دهه ها وبلکه سده
ها می گذرد و کسی به این قلب
حقایق تاریخی اعتراضی نکرده
است .اما اکنون با فضای مجازی می
توان حقایق تاریخی را برای مردم
جهان و بویژه محققین و پژوهشگران
جهان فاش کرد .شاید موفق شویم
تا حقوق از دست رفتة تاریخی
خودرا باز پس بگیریم.

ازلیزر چه میدانید؟

این منظور بکار برید .توجه داشته
باشید موش مرده ویا فضله موشها و یا
سمی که برای موش می گذارید بدون
دستکش به آن دست نزنید .موش
مرده را دردرون یک کیسه نایلونی
قراردهید و آن کیسه را هم درداخل
یک کیسه نایلونی دیگر بگذارید و در
ظرف آشغال بیندازید .سپس دستکش
را باصابون بشویید و درآخر نیز دستان
خودرا با صابون وآب گرم شستشو
دهید . .موشها می توانند ویروس های
عفونت زا را به انسان منتقل کنند.

زیرا می توانید با استفاده از میوه هایی
نظیر پرتقال ،میوه های قرمز و سبز تیره
و همینطور سبزی ها  ،ماهی و لبنیات
ویتامین  Aموردنیاز را برای بدن خود
تأمین کنید.

موادغذائیوروشاهئیربایکمک هبسالمتی بدن
جسم
فعالیت ی:

تأثیر فعالیت جسمی وکاهش وزن
درپیشگیری ودرمان بسیاری از بیماری
ها به ثبوت رسیده داست.
کم کردن وزن بدن فشارخون را
پائین آورده ،ومیزان قند وکلسترول بد
خون ( )LDLرا کاهش می دهد .بنا به
گزارش پژوهندگان دانشگاه هاروارد
فعالیت جسمی به سبب افزودن به
سرعت ضربان قلب وافزایش کار ریه
بهترین روش برای بهبود جریان خون
وکاهش فشار خون می باشد.
فعالیت جسمی منظم به استحکام
استخوان ها کمک می کند وسبب
تولید استخوان های جدید می گردد.
با کاهش وزن فشار کمتری به مفاصل
زانو  ،ران وپاشنه وارد می گردد.
همچنین عضالت ساق پاها ولگن قوی
تر شده وبه تحرک مفصل ها افزوده
می گردد.
ازفواید دیگر تحرک جسمی افزایش
توان مغز ،تولید سلول های جدید
درمغز و تقویت حافظه می باشد.

لوبـیا:

انواع لوبیا( سفید ،قرمزو چشم بلبلی)
سرشار از پروتئین ها ،مواد فیبری،
مواد معدنی وضد اکسیدان ها می
باشند .نصف فنجان لوبیا به تقریب
دارای  ۵۹۵میلی گرم پتاسیم۶۷ ،
میلی گرم منییزیم ۹۶. ،میلی گرم
کلسیم است لوبیا به توان عظالت
کمک می کندواز کاهش حجم
عضالت درسنین باال جلوگیری می
کند .وهمچنین تحرک مفاصل را بهبود
می بخشد .از اثرات دیگر لوبیا کاهش
کلسترول بد خون  ،کاهش فشارخون
وتنظیم میزان قند خون است.

خـنده :

خندیدن سبب آزادشدن ترکیب
اندورفین که یک ضد درد وشادی آور
طبیعی است می گردد .دریک مطالعه،
واکنش التهابی درافرادی که کرارا ً می
خندیدند  ۶۶درصد کمتر از دیگران
بود.

بیهوده نیست که گفته اند :خنده بر
هردرد بی درمان دواست.

رگدو :

گردو سرشار ازاسیدهای چرب امگا
 ۳می باشد .این چربی های سودمند
دارای اثر ضد التهابی بوده ومحافظ
قلب می باشد.
گردو حاوی مقادیر زیاد ضداکسیدان
های اسید  Oleicاسید  Ellaeicو
ویتامین  Eمی باشد.
دریک بررسی فشارخون افرادی که
روزانه یک اونس (معادل  ۴گردو)
مصرف کرده بودند کاهش یافت.
ازفوائد دیگر گردو کمک به کم شدن
کلسترول خون  ،تنظیم قندخون وکمک
به سالمت سلولهای مغز می باشد.

زردآلو:

این میوه با دارابودن مقدار زیاد
منیزیم وترکیب کریپتوکسانتین
برای پیشگیری ورم مفاصل مؤثر بوده
وبه کاهش درد کمک میکند .زردآلو
همچنین ضد سرطان است واثر
داروهای ضد فشارخون را تشدید

می کند.

خوابکافی:

استحمام با آب گرم قبل از خواب
موجب بهبود کیفیت خواب وسریع
تر به خواب رفتن می گردد .پس
از استحمام با آب گرم بدن گرمای
خودرا ازدست داده وبزودی خواب
برانسان غلبه میکند.

تخ

مکدو

تخمه کدو سرشاراز ماده معدنی روی
( )Zincمی باشد .روی به تقویت
دستگاه مصونیت بدن وبه ترمیم انساج
کمک کرده و برای درمان بسیاری از
بیماریها مانند سرماخوردگی ،بیماری
قند ،آسیب عصبی بسبب بیماری قند،
جلوگیری ازافزایش چربی خون وکم
کاری غدة تیروئید بکاررفته است.
تخمة کدو همچنین حاوی اسید
آلفالینئپ لئیک ( نوعی چربی امگا)۳
واسید آمینه های آالنین ،گلیسینوگلو
تامیک بمقدار زیاد استکه دردرمان
بزرگی غده پروستات مؤثراست.
مصرف روزانه مقداری تخمه کدو
دربسیاری از کشورهای دنیا برای
درمان بزرگی پروستات بکاررفته
است .برخالف باور سنتی ،دلیل علمی
برای اثبات اثر تخمه کدو درازبین
بردن کرمهای روده وجود ندارد.
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اسفناج

ازدرمان های غیردارویی بیماری
فشارخون ،اسفناج را میتوان نام برد.
اسفناج یخ زده() دارای مقدار بیشتری
اسید فولیک است  .این اسید درپائین
آوردن فشارخون مؤثراست.
بقیه درصفحه ۴۸

بقیه رنگ درمانی ازشماره قبل

سفید
رنگ خلوص ناب ،سفید است .این
رنگ محافظ و در برگیرنده است و
راحتی و آرامش می آورد .تکانه های
احساسی و ناامیدی را تسکین می دهد
و کمک می کند تا احساسات ،افکار و
روح شما را پاک سازد.
چنان که به زمان و فضایی نیازمندید
که بر زندگی تان اثر نهد ،رنگ سفید
می تواند به شما آزادی بی حد و اندازه
دهد .البته استفاده ی افراطی از این
رنگ ممکن است سرد و منزوی کننده
باشد ،چنانچه در طب سنتی رنگ سرد
محسوب شدهباعث کسالت وسستی
بدن میشود
نقره ای
نقره ای ،رنگ ماه است که پیوسته در
حال دگرگونی است .این رنگ با اصول
زنانگی ،احساس و بعد حساسیت های
مغز در ارتباط است .در ضمن متعادل
کننده ،هماهنگ کننده و از لحاظ ذهنی،
پاک کننده است.
قهوه ای
رنگ زمین زاینده! قهوه ای احساس پای
داری می دهد و ناامنی را می زداید .هر
چند موجب تجمع احساسات و ترس
از دنیای بیرونی می شود .عالوه بر این،
نیروهای ذهنی را محدود می سازد که
ناشی از نبود اعتماد به نفس است.
خاکستری
خاکستری ،نمایان گر استقالل ،اعتماد
به نفس و خوداتکایی است .خاکستری،
محافظی در برابر تأثیرات بیرونی است.
گرچه خاکستری معموالً احساسات
منفی ایجاد می کند .مث ً
ال ابرهای
ضخیم ،مه و دود خاکستری هستند.
خاکستری ،رنگ فرار است و عدم
تولید؛ چون نه سفید است و نه سیاه.
این رنگ ،دیواری در اطراف شخص
می کشد .جدا ،غیر متعهد و غیر درگیر
می ماند و در نهایت به تنهایی منجر می
شود و ضمن ًا این رنگ ،نمایش گر خود

طب سنـتی
انتقادی است.
طالیی
طالیی ،مثل زرد ،با خورشید در ارتباط
است و از همین رو با فراوانی و توان
ایده آلیستی ،هوش و ادراک مرتبط
است .این رنگ سبب تجدید حیات
ذهنی و تجدید انرژی شده ،در چیره
گی بر ترس ،عدم اطمینان و عدم
عالقه یاری می کند .طالیی کم رنگ
بر افسردگی و تیز کردن ذهن اثر دارد.
واینک به مبحث جدیدی می پردازیم:

آشنایی با رایحه درمانی

رایحه درمانی یا همان “آروماتراپی”
( )Aromatherapyبه یکی از علوم
کهن اطالق می شود که در آن با
استفاده از عطر و بویی که از عصاره
قسمت های مختلف گیاهان بدست
می آورند به درمان جسمی و روحی
اشخاص می پردازند .امروزه به عنوان
یکی از شاخه های مهم علم پزشکی
قلمداد می شود و نتیجه آن بهبودی،
ایجاد آرامش ،و تامین انرژی باال در
عموم افراد است.
واژه آروماتراپی از دو تک واژه آروما
( )aromaبه معنای عطر /بو و تراپی
( )therapyبه معنای درمان/معالجه
تشکیل شده است.و از آنجایی که مواد
اولیه تولید اسانس از گیاهان گرفته
می شود ،این علم در زیر شاخه گیاه
درمانی قرار می گیرد که امروزه از
رایجترین شیوه ها در طب مکمل یا
آلترناتیو وطب سنتی است وهمچنین
طب رایج نیز در مواردی از آن در
جهت درمان بهره میگیرد.

رایحه درمانی در طب سنتی
افالطون از حس بويايي و تـاثير بـوي
خوش در بر انگيختن احساسات
انسـان سـخن گفتـه اسـت و بقراط
و جالينوس از آثار بوي خـوش در
مـزاجهـاي مختلـف صفراوي ،دموي،

( رایحه درمانی)

سوداوي و بلغمي ياد كـرده اند
در کتب طب سنتی  ،برای رایحه
درمانی از ادویه های گوناگون وگیاهان
متعددی که هریک مزاج گرم یا سرد
دارند در جهت درمان اختالالت مزاج
عضوی وبدن نامبرده شده است که
بعنوان نمونه به برخی از آنها اشاره
خواهد شد:
درکتاب «الحاوی فی الطب» اثر
گرانقدر «حکیم زکریای رازی»،
فیلسوف ،پزشک و داروساز بزرگ
ایرانی (قرن سوم و چهارم) ،در حدود
 151مورد اشاره به داروهای بوییدنی
در درمان بیماریهای مختلف شده
است و رازی داروهای مفرده و مرکبه
معطر را به صورت منحصر یا به عنوان
بخشی از برنامه درمانی خویش در
مورد تعدادی از بیماریها تجویزمیکرده
است از جمله کافور در درمان بیماری
دوار (سرگیجه) وشونیز(سیاهدانه)در
درمان زکام استفاده شده است
 درکتاب «القانون فی الطب» اثرمشهور «ابن سینا» ،فیلسوف ،حکیم
و پزشک بزرگ ایرانی (قرن پنجم)،
حدود  34مورد داروی بوییدنی در
موارد بیماریهای مختلف اشاره شده
است که کاربرد درمانی برخی از
آنها درکاربرد درماني زعفران در
مشکالت خواب ودرمان آن وهمچنین
بیماریهای ریوی و عطر یاسمین برای
سردرد ناشی از بلغم
در کتاب «فردوس الحکمه» عالوه
بر کاربردهای درمانی فوق الذکر،در
مبحث حفظ الصحه یا به عبارت دیگر،
تدابیری که جهت حفظ و صیانت از
سالمتی باید رعایت گردد؛ در کنار
توصیه های معمول در زمینه خوردنیها
و آشامیدنیها ،خواب و بیداری ،هوا،
حرکت و سکون ،احتباس و استفراغ و
اعراض نفسانی ،تدابیر جالبی در مورد
نوع عطرها و رایحه هایی که در هر
فصل از سال بهتر است استفاده شود
بیان شده است

رایحه های توصیه شده در فصل بهار
گلها و شکوفه های با بوی معتدل مثل
خیری ،نسرین و گل سرخ
در فصل تابستان پرهیز از ادویه معطر
حاره (گرم)
در پاییز روغن زنبق
 درکتاب «مصالح األبدان و األنفس»اثر ابوزید بلخی ،فیلسوف و طبیب
اوایل قرن چهارم هجری قمری که
به طور کلی در موضوع تدابیر سالمتی
میباشد؛ فصل جداگانه ای به «تدبیر
مشمومات» اختصاص یافته است
که نشان دهنده اهمیت استفاده از
بوییدنیها در حفظ سالمتی و پیشگیری
از بیماریها میباشد .در این فصل بعد از
بیان طبیعت انواع مواد و ترکیبات معطر
و بیان ضررها و منافع آنها ،به تقسیم
بندی آنها میپردازد و سپس تدابیری
که در استعمال آنها جهت حفظ
سالمتی باید رعایت گردد بیان شده
است؛ برای مثال
بعضی از این تدابیر عبارتنداز
-۱توجه به طبیعت ماده معطر و
استفاده از آن با توجه به مزاج فرد
-۲عدم بوییدن ماده معطر از فاصله
خیلی نزدیک
 -۳ایجاد تناوب و عدم بوییدن مداوم
یک ماده
 -۴بهره گیری از اثر قوی عطرهای
مناسب برای تقویت روح و حرارت
غریزی
مبنای علم رایحه درمانی را روغن
های چرب معطر تشکیل می دهند.
این روغن ها از عصاره ی قسمت های
مختلف گیاهان -گل ،برگ ،ساقه ،تنه،
ریشه و غیره -و با استفاده از روش
هایی نظیرتقطیر ،جوشاندن ،فشردن،
و حل کردن بدست می آیند؛ بسیار
غلیظ بوده ،دارای بوی قوی می باشند،
تا حدی فرار هستند و اصوالً به تنهایی
مورد استفاده قرار نمی گیرند .برای
رقیق کردن این روغن ها می بایست
بقیه درصفحه ۴۸
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دکتر همایون آرام  -نیویورک

دکترسیمین ملک افضلی

از
ازهمــــــــــه جا

آیا ترامپ ازاعتراضات اخیر بهره می برد؟

فضانوردان آمریکایی درایستگاه فضایی
یورو نیوز :فضاپیمای «دراگن »۲
متعلق به شرکت خصوصی آمریکایی
اسپیسایکس شامگاه شنبه  ۳۰مه
( ۱۰خرداد) برای انجام مأموریت
دمو ۲-از مرکز فضایی کندی ناسا در
فلوریدا به فضا پرتاب شد.
در این رویداد که به صورت مستقیم
از رسانهها پخش می شد ،فضانوردان
آمریکایی رابرت بنکن  ۴۹ساله
و داگالس هرلی  ۵۳ساله پس از
سفری  ۱۹ساعته به ایستگاه بین
المللی فضایی مستقر در مدار زمین
پیوستند.
داگالس هرلی ،یکی از دو فضانورد
حاضر در فضاپیما ،درباره لحظات
حساس سفر می گوید« :وقتی موتور

اول خاموش می شود یک مقدار طول
می کشد تا موتور بعدی در فاز دوم
فعال شود .اینجا از جاذبه  ۳جی (۳
برابر کمتر از سطح کره زمین) به
یکباره در حدود نیم ثانیه به جی
صفر (شرایط خالء) میرسیم .این از
لحظات مهم سفر بود».
این فضانورد ناسا که پیش از این
خلبان بوده است ،با اشاره به احساس
پیمودن فضا با سرعت  ۲۰هزار
کیلومتر در ساعت می گوید« :یک
لرزش خفیف در سفینه احساس می
کنید ،نه در حدی که ناخوشایند باشد،
فقط در این حد که متوجه موتوری که
پشت شماست و دارد فضاپیما را به
پیش می برد می شوید».

آنجا

از اینجا
با وجود آنکه پلیس فرانسه برگزاری
هر نوع تجمع برای روز سهشنبه
دوم ماه ژوئن در پایتخت این کشور
را ممنوع اعالم کرده بود ،هزاران
تظاهرکننده در حمایت از خانواده
آداما ترائوره به خیابانهای پاریس
آمدند و در اعتراض به خشونت پلیس
شعار دادند.
پلیس پاریس شمار تظاهرکنندگان
در این شهر را حدود  ۲۰هزار نفر ذکر
کرده است .مشابه این تظاهرات در

شهرهای لیون ،لیل و مارسی هم
برگزار شد.
آداما ترائوره ،جوان سیاهپوست ۲۴
ساله در  ۱۹ژوئیه سال  ۲۰۱۶میالدی
هنگامیکه در بازداشت نیروهای
ژاندارمری فرانسه به سر میبرد ،جان
باخت .مرگ او حدود دو ساعت پس از
دستگیری در شهر «بومونسوراواز»
فرانسه و پس از تعقیب و گریزی میان
او و نیروهای ژاندارمری روی داد.

اصالحات درصدای آمریکا بخش فارسی

ماهنامه آزادی :پرزیدنت ترامپ
درسخنانی از بخش فارسی صدای
آمریکا انتقاد کرد و خواستار
اصالحاتی در سطح مدیریت آن شد.
اگر به سایت اینترنتی صدای آمریکا
سری بزنید متوجه می شوید که این
سایت توسط چند متخصص افغانی
اداره می شود وبیشتر خبرهای آن
هم درباره افغانستان است.
این امن ترین راه برای گریز از
انتقادعلیه جمهوری اسالمی است.
پرزیدنت ترامپ ازاین موضوع آگاه
است و امید است هرچه زودتر در

این رادیو وتلویزیون نیز تغییراتی
در جهت سیاست های آمریکا
درقبال ایران صورت گیرد.
الزم بیادآوری است که از چندسال
پیش جمهوری اسالمی به خانواده
های گویندگان صدای آمریکا ،
درایران هشدار داده بود که به
فرزندانشان که درصدای آمریکا
کار می کنند تذکربدهند که انتقاد
ازجمهوری اسالمی را کناربگذارند
وگرنه جان خانواده هایشان درایران
بخطر می افتد.

میانجیگری آلمان بین آمریکا وچین
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صدای آلمان :کریستیان هکه ،کارشناس سیاست ایاالت متحده ،و استاد
علوم سیاسی آلمانی احتمال میدهد که رییس جمهور آمریکا موفق شود،
افکار عمومی را از ناتوانی دولتش در زمینه مقابله با کرونا منحرف کند ،زیرا
اکثر آمریکاییها بهطور سنتی ،در بحرانها از رییسجمهورشان پشتیبانی
میکنند.
به اعتقاد این استاد علوم سیاسی ،رقیب دموکرات ترامپ هم شخصیتی
نیست که بتواند از پس ترامپ برآید« :جو بایدن در تلویزیون آدمی
سالخورده به نظر میرسد که انگار در یک زیر زمین به بند کشیده شده و
دیگر قادر به درک درست مسائل روز نیست».
بسیاری از کارشناسان ،از جمله هاکه معتقدند که ترامپ با برانگیزاندن
احساسات سطحی آمریکاییها و دروغگویی به محبوبیت خود میافزاید ،اما
با ادامه سیاستهای فعلی به حل مشکالتی که مردم را به خیابانها کشانده
کمک نمیکند.
کارشناس آلمانی سیاست ایاالت متحده تصریح میکند« :این قتل (جورج
فلوید) و اعتراضات ناشی از آن میتوانند رؤیای آمریکایی را به کابوس
آمریکایی تبدیل کنند».

آفتاب یزد :در حالی که پیشتر نیز
سایه تنشی سنگین بر مناسبات
چین و آمریکا سنگینی میکرد ،طی
ماههای اخیر اختالفات دو کشور بر
سر همه گیری کرونا تشدید شده و
به مرحلهای رسیده که حتی پکن به
واشنگتن هشدار داده «جنگ سردی
تازه» به راه نیاندازد. .به گزارش
ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آلمان،
با توجه به باال گرفتن تنش« ،هایکو
ماس» وزیر امور خارجه آلمان
خواهان ایفای نقش میانجیگرانه
اروپا برای رفع اختالفات دو طرف
شده است .ماس در گفتوگویی
با نشریات گروه رسانهای فونکه
تصریح کرد« :این به نفع و مصلحت
اروپا نیست که اختالفات میان چین

و آمریکا به مشاجرهای حلنشدنی
تبدیل شود ».وی افزود« :جهان
نباید به دو بخشی تجزیه شود که
یکی تحت مصالح آمریکاست و
دیگری تحت مصالح چین» .به باور
ماس ،این اروپاست که باید در راه
مبارزه برای «حفظ چندجانبهگرایی»
گام بردارد .وزیر خارجه آلمان در این
راستا به نقش آلمان اشاره کرده که
ریاست ادواری شورای اتحادیه اروپا
را از اول ژوئیه( ۱۲خرداد) برعهده
خواهد داشت .او با تاکید بر لزوم
برگزاری نشست اتحادیه و چین در
ماه سپتامبر(شهریور) یادآور شد:
موضوعات بسیار زیادی هستند که
اروپا باید بر سر آنها با چین گفتوگو
کند .ماس گفت« :ما میخواهیم چین

صدای آمریکا :میشل پیکولی،
هنرپیشۀ مشهور و چهرۀ محبوب
سینمای فرانسه در سن  ٩٤سالگی
در اثر سکتۀ مغزی در گذشت.
آقای پیکولی روز سه شنبه  ١٢می
درگذشته بود ،اما خبر مرگ وی
روز دوشنبه  ۱۸می از سوی خانوادۀ
پیکولی به خبرگزاری فرانس پرس
داده شد.
میشل پیکولی در  ۲۷دسمبر ۱۹۲۵به
دنیا آمد و در طول چند دهه زندگی
هنریش در بیش از  ۲۰۰فلم در
ژانرهای مختلف نقش بازی کرد.
پدر میشل پیکولی نوازندۀ ویلن
و مادرش پیانونواز بود .او پس از
گذراندن آموزش بازیگری ،در سال
 ١٩٤٥به طور حرفهای پا به عرصۀ
سینما و تیاتر گذاشت.
پیکولی در زندگی درخشان هنریش

نه تنها در سینما بلکه در تیاتر
نیز به نقش آفرینی پرداخت و در
نمایشنامههایی به کارگردانی پتر
بروک  ،کارگردان معروف جهان تآتر
ظاهر شد.
فیلمهايى چون « تحقیر»« ،خاطرات
يك خدمتکار»« ،جذابيت پنهان
بورژوازى» و «پرخورى بزرگ» از آثار
ماندگار جهان سینما است که پیکولی
در آنها خوش درخشیده است.
میشل پيكولى جوايز متعددى
دريافت كرده که از آن میان جايزۀ
بهترين بازیگر مرد در جشنوارۀ
سینمایی كن در سال  ،۱۹۸۰جايزه
خرس نقرهای درجشنواره بينالمللى
فیلم برلين در سال  ،۱۹۸۲جايزه
فرهنگ و هنر فرانسه در سال ۱۹۸۴
وجايزه گولدن گلوب در سال ۱۹۹۷
را میتوان نام برد.

کمک به یمن در چهارچوب سازمان ملل
العربیه :نا به دعوت پادشاهی عربستان
سعودی سهشنبه  2ژوئن 2020
کنفرانس مجازی کشورهای کمک
کننده به یمن با همکاری سازمان ملل
متحد در ریاض پایتخت سعودی آغاز
به کار کرد .در آغاز کنفرانس ،آنتونیو
گوتیرش دبیرکل سازمان ملل متحد
سخنرانی افتتاحیه کنفرانس را ایراد
کرده و تاکید کرد که  24میلیون یمنی
نیاز به کمک دارند.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که
تعداد آوارگان جنگی در داخل یمن به
 4میلیون نفر رسیده است.
گوتیرش ضمن اشاره به این که
یمنیها اکنون نیاز مبرم به صلح دارند
از همگان خواست تا در کمک مالی
برای مقابله با بحران انسانی در یمن
مشارکت کنند.
در همین راستا گوتیرش اعالم کرد که
بیش از  30%از برنامههای امدادرسانی
سازمان ملل به یمن سال آینده متوقف
خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل درباره بحران
انسانی در یمن افزود که نیمی از
یمنیها نمیتوانند به آب شرب سالم
دسترسی پیدا کنند.
او همچنین به کمبود حاد امکانات
از جمله دستگاههای کمک تنفس
مصنوعی و خودروهای اورژانس در
سایه شیوع ویروس جدید کرونا در
یمن نیز اشاره کرد.
عربستان سعودی  ۵۰۰میلیون دالر به
یمن کمک می کند
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تظاهرات  ۲۰هزار نفری درفرانسه

میشل پیکولی هنرپیشه فرانسوی درگذشت

یادی ازکاوه ده گان
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کاوة دهگان مردی که تا چشم
بازکرده ام نام اورا برمقاالت وکتابها
دیده ام اولین باراورا درروزنامه کیهان
دیده ام که به عنوان مسئول اخبار
خارجی به دیگران امرونهی می کرد.
بااحتیاط به او نزدیک شدم .چون خیلی
بد برخورد بود  ،آدم فکر می کرد که
خیلی دیکتاتور مآب وخشن است.
علت این هم داشتن یک عینک سیاه
بود که کسی نمی توانست چشم های
اورا ببیند ،مگر نه اینکه چشم آیینه
دل است غم وشادی ومهروکین را
می توان از چشم کسی خواند ،خالصه
باهم دوست شدیم.وبیشتراوقات بااو،
خسرو شاهانی ،عبداهلل ارکانی ومحمد
طاهر طاهریان دبیر سرویس اقتصادی
کیهان و بقیه نجبای اراذل واوباش
به قول شاهانی ،باهم به گشت وگذار
شبانه می پرداختیم.
خاطره ای ازکاوه دهگان عالوه بر
دانستن چندزبان خارجی ،زورخانه
کار و ورزشکار باستانی بود که بقول
معروف کسی نمیتوانست یک سیلی
اورا بخورد.
داستانی که اکنون نقل می کنم به
آخرین سالهای حکومت شاه استکه
من هم با کاوه دهگان درسرویس
خبرگزاری رادیو تلویزیون ملی ایران
کار می کردم .باصطالح تلویزیون چی
ها وقتی خبر روی آنتن میرفت ما آزاد
بودیم(ساعت  ۸شب) شب گردی مان
آغاز می شد .درتجریش کافه ای بود
که اکثر شب ها پاتوق ما بود .من
وکاوه دهگان هرمز ملکی ،وهرکسی
که با ما بود درآنجا بودیم.
اما داستانی که میخواهم تعریف کنم
مربوط به شبی است که درکافه کارون
درخیابان پهلوی قدیم رخ داد .دراین
کافه با دهگان وچندتن از دوستان
سرگرم کار خودمان بودیم .دراین
ضمن روانشاد غالمحسین ساعدی که
همه ما بااو دوست بودیم وبه او احترام

کاوه دهگان  -عکس از مجله بخارا

می گذاشتیم با دوسه نفری که همراه
اوبودند به کافه کارون وارد شدند
ووقتی مارا دیدند و اورا به سر میز خود
دعوت کردیم وبا هم نشستیم دهگان
ضمن گفتگو با غالمحسین ساعدی
درباره اجرای یکی از نمایشنامه هایش
نظری انتقادی داشت وآنرا با ساعدی
درمیان گذاشتکه منجر به بحث
وگفتگوی دونفره شد .یکی از جوانانی
که همراه ساعدب به گافه آمده بود
ودهگان را نمی شناخت به خیال اینکه
او مخالف ساعدی است با دهگان به
بگو مگو پرداخت ووقتی که نتوانست
پاسخ درست ومنطقی به او بدهد لیوان
نوشیدنی خودرا به روی دهگان پاشید.
دهگان از جا برخاست وآرام جوان را
ازصندلی او بلند کرد وچنان به روی
میز کوبید که جوان ومیز درآخر سالن
به دیوار خوردند.
درباره کاوه دهگان باید گفت او
فرزند مردی است که نزدیک به صد
سال ثبل برای اولین بار مانیفست
کارل مارکس رابه فارسی ترجمه
کرد وفرخی یزدی آن را درروزنامه
خود توفان بصورت پاورقی به چاپ
رسانده است .او نزدیک به  ۶۰سال
درمطبوعات ایران قلم زد وصاحب

بهترین ترجمه ها ازآثار بزرگترین
نویسنده هاستو ...گاوه دهگان
پیشکسوت مطبوعات فرزند دوم سید
محمد دهگان مؤسس اولین اتحادیه
های سراسری کارگران بتاریخ ۱۲۹۸
شمسی ومدیر روزنامه کارگری
«حقیقت» که از ۹دی  ۱۳۰۰تا
 ۱۰۵شماره منتشر گردیده ،می باشد.
کاوه دهگان در  ۱۵آبان ۱۳۰۴
دربابل بدنیا آمد .درپائیز سال ۱۳۲۶
ازطرف احسان طبری دعوت به
عضویت وهمکاری با حزب توده ایران
شد .به پیشنهاد احسان طبری ازسال
 ۱۳۲۶تا  ۱۳۲۸درروزنامه قیام ایران
بود وشاهرخ مسکوب ازدیگر همکاران
این روزنامه بود .سرمقاله روزنامه
را حسن صدر که وکیل دادگستری
بود می نوشت .کاوه ازسال  ۲۶تا
 ۱۵بهمن  ۱۳۲۷نیز ترجمه اخبار
ومقاالت سیاسی درروزنامه «مردم»
رابعهده داشتاز سال  ۱۳۲۸تا ۱۳۲۹
به تدریس خصوصی زبان انگلیسی
مشغول بود .ازسال  ۱۳۲۹تا ۱۳۳۰
با مجله های « پیک صلح» و « ستاره
صلح» همکاری داشت ازسال ۱۳۳۰
تا  ۱۳۳۳۳دبیر زبان انگلیسی
درمدرسه اسدآبادی تهران بود.
درهمان هنگام فصلی از ترجمه «

هنرچیست» نوشته تولستوی وترجمه
«امثال چینی» رادرمجله فرهنگ نو
ارکان اتحادیه معلمان که درآبان
ماه  ۱۳۳۸شروع به انتشار کرد منتشر
کرد.
بخاطر اعتقادات
کاوه دهگان
فکریش ازطرف وزیر فرهنگ منفصل
ازخدمت شد .او درشهریور  ۳۲تا ۳۷
ابتدا بعنوان مترجم روزنامه کیهان و
وبعد سردبیر سرویس خارجی کیهان
بود وازسال  ۴۰تا  ۴۲عضو شورای
نویسندگان هفته نامه « کتاب هفته»
بود .کتاب هفته زیر نظر دکتر محسن
هشترودی واحمد شاملو و انتشارات
سازمان چاپ وانتشارات کیهان
منتشر میشد «.خاطرات یک دیپلمات
انگلیسی ،ده رمان بزرگ سامرست
موآم ،ازمسکو تا استالینگراد» ازجمله
ترجمه های کاوه دهگان بود.
کتاب هفته :صاحب ومؤسس دکتر
مصطفی مصباح زاده زیر نظر دکتر
محسن هشترودی ،شورای نویسندگان :
کاوه دهگان ،دکتر علی اصغر حاج
سیدجوادی،احمد شاملو ،مهندس
کاظم انصاری ،مدیرفنی احمد شاملو،
مدیر اداری  :دکتر علی اصغر خبره
زاده .مدیر هنری وآتلیه  :مرتضی ممیز،
هیئت دبیران اقتصاد دکتر جمشید
بهنام .علوم ومعارف بشری مهندس
کاظم انصاری ،روانشناسی وعلوم
تربینی وجامعه شناسی :دکتر کاردان،.
مباحث هنری وتاریخ وسیاست  :کاوه
دهگان ،داستانها وادبیات وسرگرمی
ها دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی.
اندیشه وادب و هنرهای زیبا :احمد
شاملو ،سینماوتآتر فرخ غفاری،
داستانهای کهن متون فارسی وفرهنگ
کتابشناسی فارسی :دکترمحمدجعفر
محجوب...
« نقل از یادمانده ها -کاوه دهگان
صفحه  ۳۰ببعد جلد اول».

مها بهارتا

مهابهارت یا مهابهارتا بزرگترین منظومة کهنة موجود جهان به زبان سانسکریت است.
میرغیاث الدین علی قزوینی مشهوربه نقیب خان متوفی درسال  ۱۰۲۲هجری قمری این
کتاب را ترجمه کرده است.بعضی آنرا باشاهنامه وبرخی با اودیسه وایلیاد برابردانسته اند
مهابهارتا یا مهابارتا و یا مهابهارت
بزرگترین منطومة کهنة موجود
درجهان است که به زبان
سانسکریت سروده شده و باعنوان
« دائره المعارف هندو» خوانده
می شود .مها به معنی بزرگترین
است که درزبان فارسی نیز مه
ومهتر بهمین معنی بکار برده
می شود .و بهارت نام نخستین
سلسلة پادشاهی درهند است که
چون داستان کتاب پیرامون جنگ
بزرگ هند است آن را مهابهارت
نامیده اند.
بیرونی در کتاب ماللهند از کتاب
مهابهارت نام می برد اما هیچ
آگاهی جامعی درباره مطالب این
کتاب به خواننده نمی دهد .بویژه
فصل دوازدهم وسیزدهم این کتاب
که درباره فلسفه نوشته شده توجه
بیرونی را جلب نمی کند.
حماسة مها بهارت (Maha-
 )bharataقطع ًابزرگترین منظومة
حماسی جهان است ولی قدیمی
ترین نیست .قدیمی ترازآن نیز
درفرهنگ هند وجوددارد که
«راماینه به معنای ماجرای رام»
نام دارد .آنچه در راماینه و مها
بهارت آمده است داستانهایی است
که قبل از تدوین این دو حماسه نیز
برسر زبان مردم هند بوده است .اما
درهرعصری عده ای داستان های
جدیدتری را به مها بهارت افزوده اند.
مهاباراتا نوشته یا تألیف ویاس
 Vyasaاست که آن را به شاگردش
ویشم پایانا Vaisampayana
آموخته است.
دراصل کتاب با  ۸۸۰۰بیت از
سروده های ویاس یا بیاس با نام
جایا یا « پیروزی» تنظیم شد اما

شاگرد وایاس ویشم پایانا ۱۵۲۰۰
بیت دیگر به آن افزود وآن را
بهارات یا بهارت سمهیتا به معنی
مجموعة بهارت نام نهاد.
ویاس در سنت هندوان از شخصیت
های قابل احترام شمرده می شود
اکبرشاه سومین پادشاه گورکانی
که به اکبر کبیر مشهوراست و
ازسال  ۱۵۵۶تا  ۱۶۰۵میالدی
برهند فرمان روایی کرد دستورداد
کتاب مهاباراتا به زبان فارسی
ترجمه شود .تعدادی از مترجمین
دربار به ترجمه آن همت گماشتند
که مشهورترین آنها نقیب خان یا
میر غیاث الدین علی قزوینی بود.
پس از اتمام ترجمة کتاب  ،اکبرخان
آن را رزم نامه نامید.
گرچه موضوع این منظومه پیرامون

صحنه های جنگی است که در
هندوستان روی داده است اما
داستانهایی قدیمی و آداب وسنن
هندیان ومسائل مذهبی واخالقی
واجتماعی وسیاسی و همچنین
پیدایش جهان و تقسیم جامعه
هندوان به چهار طبقه و نقش خدایان
مختلف و تأثیر دعای برهمنان و
بیان تاریخ اساطیری واعتقاد به
تناسخ و رسوم وقوانین متداول
زمان وفهرست های جغرافیایی
وکیهان شناسی و مضار ستمگری
و تشریح مسائل فلسفی واجتماعی
خاصه مکتب های سمخیه و یوگا
وده ها مسائل ادبی پراکنده دیگر
را دربر می گیرد.
الزم بیادآوری است دلیل اینکه
اکبرشاه دستور ترجمه این کتاب را
داد این است که درآن زمان زبان
رسمی دربار هند فارسی
بود واکبرشاه با آنکه
خود سواد زیادی نداشت
اما کانونی از دانشمندان
و ادیبان  ،شاعران
ونویسندگان فارسی زبان
را ایجادکرده بود تا تمام
کتابهایی را که به زبان
سانسکریت نوشته شده به
فارسی برگردانند.
دراینجا به نمونه ای از نثر
ترجمة این کتاب اشاره
می کنیم:
دراینجا به ترانه گیتا می
رسیم:
« ...چون ارجن  ،وکرشن
برارابه بزرگ که اسبان
نقره فام داشت ،سوارشدند ؛
وهردو سفید مهرة خودرا
بنواختند  ،درین وال ارجن،

دالوران درجودهن (= جرجودهن)
رادرمقدم کارزاردید وکمان
برداشت وباکرشن گفت که ارابة
مرا پیشتر ببر ودرمیان هردو لشکر
نگاهدار؛ می خواهم جماعتی را که
برکارزاراقدام نموده ،درین میدان
درآمده اند ،ببینم  ،وبدانم و بشناسم
آنان را که بجهت رضایت خاطر
جرجودهن تیره عقل وخیرخواهی
او برجنگ قرارداده  ،بدین معرکه
حاضر شده اند  ،وایشان را بنظر
درآرم ،وبدانم که حریف من
کیست ،ومرا باچه کسان جنگ باید
کرد؟ وچون کرشن ارابه را درمحلی
که ارجن گفته بود نگاهداشت،
سرداران ولشکریان
وارجن
متخاصم را ازنظر گذرانید وطرفین
را پرازجماعت پدران  ،وپدران
کالن  ،وبرادران ،واستادان وخالوان،
وپسران ،ونبیرگان ،ودوستان ،وپدران
عروسان ،وآشنایان بدید؛ پس
ازدیدن طوایف مذکور  ،دگرگون
شد ،وبرسرترحم آمدوگفت:
ای کرشن! ازدیدن خویشان،
ودوستان  ،واستادان ،درمقام جنگ؛
اعضای من سست شد ومی آیند
ومی لرزند  ،وآب دهن خشکید
وموی برتن من می خیزد وکمان
کاندیو( )Gandivaازدست می
افتد ،وپوست بدن می سوزد ،ودل
درگرداب حیرت وغم فرورفت،
وقدرت برایستادن نمانده ،وشگون
های مخالف می بینم!ای کرشن!
ازدیدن خویشان واستادان،
ومردمان دیگر درعرصة کارزار
هیچ نیکویی نمی بینموهرچند آن
مردم قصد کشتن من کرده اند؛ من
قصد کشتن ایشان نمی کنم»...
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هندشناسی

سپهبد رزم آرا
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بهمین دلیل ایشان موفق شدند که
قرارداد  ۵۰-۵۰راازانگلستان بگیرند
ولی متأسفانه میتوان اذعان نمود
بزرگترین اشتباه رزم آراتأخیر در
اعالم این قراردادبود .مرحوم رزم آرا
کوشش می کرد که قدرت جهانی
روزبروز فزاینده آمریکا ،جانشین
کهنه وفروریختة
امپریالیست
انگلستان نشود ودر همین مسئله
کلی بود که او بامرحوم دکتر مصدق
اختالف داشت.
مرحوم دکتر مصدق به باوراینکه

قدرت آمریکا درپی دموکراسی
وآزادی واستقالل حقوق ملل غارت
شده توسط قدرتهای استعماری
است ،آرزوهای خودرا بجای حقایق
گرفتند تااینکه روز  ۲۸امرداد روز
سقوطش ناگهان چشمانش به این
واقعیت تلخ بازشد که آمریکا هم
دوستی خاصی با ملل ضعیف ومظلوم
غیر از تأمین منافع خودش ندارد.
به هرنحو بااوضاع واحوالی که درسال
 ۱۳۲۹درایران با هیاهوی ملی شدن
صنعتنفت ایجادکردند مرحومرزمآرا

دکتر منوچهررزم آرا

را مجری امپریالیسم انگلستان کهنه
کار معرفی کردند .ج ّو روانی برای
ازبین بردن وقتل ایشان آماده
گردید .نقشة قتل سپهبد رزم آرا
از چندین ماه وحتی با اطالعاتی
که موجود است اززمان ریاست
ستاد ارتش ایشان مورد نظر بوده
وموقعیت زمانی بدست آمد که
ایشان را با تبلیغات منفور ملت
ایران نمایش دادند.
قتل مرحوم رزم آرا ناشی از:
اول :اتفاق نظر سیاست خارجی بین

دولت آمریکا وانگلستان بود.
دوم :عوامل اجرایی وداخلی وبازوی
قتل ظاهرا ً انجامش به عهدة فدائیان
اسالم گذاشته شد که باقتل مرحوم
کسروی شروع شد وتا به روز فاجعه
 ۲۲بهمن  ۵۷ادامه داشت ولی
طراحی دقیق وعملی قتل ،توسط
عوامل دربار انجام شد.
برهیچ صاحب نظری پوشیده نیست
که دستگاه آن روز دربار ازوجود
چنین مردی دررأس مملکت نگران
وترسناک ازآینده خود بودند.
کارگردانی واقعی این کار توسط
اسداهلل علم وزیر کار آن زمان صورت
گرفت که همه ایرانیان می دانند که
این فرد وتمام فامیلش وابسته به
استعمارانگلستانبودند.
قتل مرحوم رزم آرا به صورت موازی
توسط دو دستگاه اجراشد ،قاتل
ظاهری بنام خلیل طهماسبی که
بااسلحه ای بسیار ضعیف تیراندازی
نمود ولی گلوله هایی که به قتل
برادرم منجرشد توسط اسلحه کلت
قوی انجام شد .گلوله هایی که به
مغز وبدن مرحوم رزم آرا اصابت
نموده بود  ،توسط یکی از محافظین
ایشان به نام ستوان شهربانی مجتبی
سیدعلی اکبری شلیک گردید
این افسر شهربانی تا حدودی
که اطالع دارم تادرجه سرگردی
درشهربانی به خدمت مشغول بود.
سرنوشت این افسر نامعلوم است.
کسانی اظهار اطالع کردند که تا
حدود انقالب زنده ومعتاد به مصرف
الکل شدید بود ولی بعدازآن اثری او
بدست نیامد.
دکترمنوچهررزم آرا درپایان گفت:
قتلی که درصبح چهارشنبه ۱۶
اسفند  ۱۳۲۹درمسجد شاه باتوطئه
فدائیان اسالم  ،دربار ،وسیا صورت
گرفت مستقیما به واقعه  ۲۸مردادو
بهمن  ۵۷ختم شد.

									

جستهوگریخته

مرگ زنی جنجال آفرین
اخیرا ً زن جنجال آفرینی بنام
«لیندا تریپ » در سن  ۷۰سالگی،
به علت بیماری سرطان در آمریکا
درگذشت  ...او عامل اصلی
استیضاح و مواخذه بیل کلینتون
رییس جمهور آمریکا  ،در سال
 ۱۹۹۸میالدی بود...
کلینتون نهایت ًا در این مواخذه
تبرئه و در پست خود ابقا شد...
ماجرا از این قرار بود که خانم
لیندا که در آن زمان در پنتاگون
کار میکرد  ،توانست با مونیکا
لوینسکی  ،معشوقه کلینتون باب
دوستی را بگشاید و اعترافات او را
در خصوص داشتن رابطه جنسی
ضبط نماید و برای کسب درآمد
و ایجاد جنجال این رابطه را افشا
کند...
متعاقب این جنجال  ،بیل کلینتون،
لیندا تریپ را از شغلش اخراج
کرد...

تایتانیک در قعر اقیانوس
در  ۱۴آوریل سال  ۱۹۱۲میالدی ،
کشتی غول پیکر « تایتانیک »
پس از برخورد با یک کوه یخی
غرق شد...
ظرف چند ساعت اول  ،حدود ۱۵۰۰
نفر  ،سرنشینان این کشتی کشته
شدند...

بزرگترین بیمارستان جهان

ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

 ۲هفته بعد گاندی در سن ۷۸
سالگی ترور و کشته شد...

از کشور بود  ،توده مردم او را

طالق ممنوع

بیمارستان « چنگ گونگ » در
تایوان که در سال  ۱۹۷۶میالدی ،
توسط دو برادر نیکوکار ساخته
شده است  ،با تفاوت زیاد،
بزرگترین بیمارستان جهان است...
در این بیمارستان  ۱۰هزار تختخوابه
تاکنون بیش از  ۱۰میلیون نفر
بستری شده اند  ،یا به آن مراجعه
کرده اند...
دومین بیمارستان بزرگ جهان
با  ۴۳۰۰تختخواب در چین قرار
دارد...

درحال حاضر در دو کشور جهان
طالق ممنوع است که هر دو
مسیحی و کاتولیک هستند...
واتیکان و کشور فیلیپین که  ۸۰در
صد جمعیت آن کاتولیک است ...
البته برای  ٪۱۱جمعیت مسلمان و
دیگر ادیان طالق آزاد است...
در سال  ۱۹۷۰میالدی دولت ایتالیا ،
طالق را قانونی اعالم کرد...
همچنین در برزیل  ، ۱۹۷۷اسپانیا
 ، ۱۹۸۱آرژانتین  ، ۱۹۸۷ایرلند
 ، ۱۹۹۷شیلی  ، ۲۰۰۴مالتا ۲۰۱۱
و رومن کاتولیک ها طالق آزاد و
قانونی اعالم شد...

اختراع تایر بادی

گفته های شنیدنی

عدم میل به زندگی
مهاتما گاندی در  ۱۷ژانویه سال
 ، ۱۹۴۸در حالیکه اعتصاب غذا
کرده بود و پزشکان شدیدا ً نگران
سالمتی او بودند  ،در آخرین
سخنرانی خود گفت؛ با این درگیری
هایی که بین مردم هندوستان و
پاکستان وجود دارد که منجر به
کشتار شده است...من دیگر میلی
به زندگی کردن و حیات ندارم...

به زیر کشیدند و در میدان شهر او
را به دار آویختند...و جنازه اش را
وارونه آویزان کردند ...آنها حتی
با مشت و لگد به جنازه اش حمله
کردند...
موسولینی دیکتاتور ایتالیایی ۲۲
سال بر این کشور حکومت کرد...
معشوقه موسولینی  ،کالرتا پتاچی
در لحظه دار زدن او از مردم
خواست  ،وی را ببخشند و یا او را
نیز همراه با معشوقش اعدام کنند ،
مردم خشمگین او را نیز حلق آویز
کردند...

آندره میشلن  ،صنعتگر فرانسوی
همراه با دو برادرش در سال ۱۹۰۰
میالدی  ،کمپانی تایر میشلن را
بنیاد نهادند و با تولید الستیک
های بادی بجای تایرهای توپر ،
میزان فروش اتومبیل بشدت باال
رفت...

اعدام موسولینی
در  ۳۰آوریل  ۱۹۴۵در حالیکه
بنیتو موسولینی رهبر ایتالیا با
یک کامیون سربازان آمریکایی در
حوالی میالن در حال فرار و خروج

دروغ های بزرگی ما را احاطه
کرده است که آدم میخواهد خود را
سوراخ سوراخ کند تا این دروغ ها
در وجودش رسوخ نکند و ته نشین
نشود...
شاهرخ مسکوب ( تولد  ۱۹۲۴بابل-
وفات  ۲۰۰۴میالدی  ،پاریس )
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مصاحبه با دکتر رزم آرا

دکتر منوچهر رزم آرا از متخصصین
صاحب نام قلب درپاریس است.
او درکابینه سی وهفت روزة دکتر
شاپور بختیار وزیر بهداری بود.
دکتر رزم آرا برادر کوچکتر سپهبد
رزم آرا است که سالهای سال است
درمطب اختصاصی و چند بیمارستان
پاریس طبابت می کند.
چندسال پیش برای تکمیل مطلبی
که دربارة سپهبد رزم آرا نوشته بودم
از نظریات برادر او که می توانست
حاوی نکات خصوصی و تازه ای
باشد  ،پای صحبت های او نشستم که
خالصه ای ازاین گفتگوی دو ساعته
را باایشان دراینجا ذکر می کنم:
دکتر منوچهر رزم آرا می گوید:
برای اینکه مسائل تا حدودی بعداز
گذشت  ۴۸سال حتی األمکان
روشن شود با نهایت دقت وحقیقت
گویی ،بعنوان یکی از افراد فامیل
که از نزدیک شاهد زندگی نظامی
وسیاسی مرحوم رزم آرا بودم متذکر
میشوم:
زنده یاد تیمسار رزم آرا پس از
طی حرفه بسیار درخشان نظامی
درمدرسه نظام مشیرالدوله وسن
سیر فرانسه درزمان مرحوم رضاشاه
ازشروع ایجاد ارتش نوین ایران
وارد خدمت گردیدوبدالیل هوش
وپشتکار وصالحیت درفنون نظامی
 ،ترقی بسیار سریع وبی سابقه ای
تا احراز درجه سپهبدی درسن
 ۴۷سالگی نمودو مرحوم سپهبد
رزم آرا دررأس ستاد ارتش کلیه
امور حساس ومهم مملکت را زیر
نظر داشت وبهمین دلیل درارتش
ایران بخصوص درمیان کادر جوان
 ،از محبوبیت و پرستیژ بزرگی
برخورداربودولی درمراجع کهنه
کار وکهنه پرست ورجال سیاسی
پیروفرسوده ودربار دشمنان متعددی

برای خود ایجاد نمود.
پس از احراز مسئولیت نخست
وزیری که روح امیدی درمملکت
دمید ودرج ّو آن روز مملکت درسال
 ۱۳۲۹که تحت الشعاع مسئله نفت
قرارگرفته بود ،سپهبد رزم آرا با یک
واقع بینی وحقیقت جویی درپی
این بود که مملکت وملت ایران
بادرنظرگرفتن امکانات وشرایط
ژئوپولتیک وواقعیات سیاسی آن روز
حق وحقوق ایران را بحد اکثر وحد
کمال افزایش دهد.

گ
گ
وان و ن

ناصرامینی  -پاریس

کاش می فهمیدی:

جنوب

جـه

نم

درخزانی که ازاین دشت گذشت

سبزها باز،
چرا زردشدند.
خیل خاکستری لک لک ها
درافق های مسی رنگ غروب
تاکجا های کجا
کوچیده ست
کاش می فهمیدی:
زندگی ،محبس بی دیواریست
وتومحکوم،به حبس ابدی
وعدالت ستم معتدلیست
که درون رگ قانون جاری است
کاش می فهمیدی:
دوستی ،آش دهن سوزی نیست
عشق ،بازار متاع جنسی است
آرزو گور جوانمردان است
مرده اززنده
همیشه،
هرآن،
درجهان بیشتراست.
کاش میفهمیدی:
چیزهایی است که باید توبفهمی ،اما...
بهترآنست
کمی گریه کنم.

آفـتاب

آفتابا! شادی عالم ز تست
ازتوخیزد هرچه درگیتی است نور
ابرازتو یافت گوهرپاش ،نام
توبپوشی شام را ،اندرسمور
سرو پیش تو کشد درباغ وصف
آهوان را ناف مشگ آیین ز تو
هرچه هست ازتست لیکن زینهار
هستی تو بستة دیدار اوست
آدمی گر دیدگان برهم نهد

رشتة جذب جهان محکم زتست
میتوانگفتنکهظلمتهمزتست
بادرا وصف مسیحادم ،زتست
صبح را این خلقت قاقم زتست
وان صنوبر چون یکی پرچم زتست
ِ
بانگ زیر وبم زتست
بلبالن را
تا نپنداری که هم آدم زتست
گرچه درمیزان ظاهر کم ز تست
سربسر روی جهان مظلم ز تست

دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد
در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران
به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد
ترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس
یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد
تو را بر در نشاند او به طراری که میآید
تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد
به هر دیگی که میجوشد میاور کاسه و منشین
که هر دیگی که میجوشد درون چیزی دگر دارد
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد
بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد
بنه سر گر نمیگنجی که اندر چشمه سوزن
اگر رشته نمیگنجد از آن باشد که سر دارد
چراغست این دل بیدار به زیر دامنش میدار
از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد
چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمهای گشتی
حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد
چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی
که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد
منصوراوجی

محمد زهری

حمید مصدق
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غم ماهم غم نیست
غم مارا ازدل
استکان عرقی

نوشتن

من نوشتم ازراست،

ـغم ما
شیشة آب جویی

وسط سطر رسیدیم به هم

می شوید

انهل مستان

هوای باغ نکردیم

کجاست بام بلندی؟
ونردبان بلندی؟
که برشود وبماند بلند برسردنیا
وبَرشوی وبمانی برآن و نعره برآری:

تونوشتی ازچپ،

هوای باغ نکردیم و دورباغ گذشت.

هوشنگ ابتهاج(ه.الف .سایه)

احساسـ

بسترم
صدف خالی یک تنهایی است
وتو چون مروارید
گردن آویز کسان دگری...

شمرصـفتان

خشکید وکویرلوت شد دریامان
امروز بد و وزآن بَتَر فردامان

زین تیره دل دیوصفت مشتی شمر
چون آخرت یزید شد ،دنیامان

مهین مهریار

آنکـ رفیاد

فریادکوچه را نشنیدی؟
فریاد انبساط فضارا
درکوچة سکوت؟
شهر خموش  -آنک-
باازدحام نعره تکان خورد
ودرشبانة بی روزن
تازیانة بیداری
چشمان خواب را
به گشایش خواند
وخدشه ای
برشیشة سکوت
بجاماند
فریادکوچه را نشنیدی؟
فریادکوچه را....
م-سحر
به یاد فرخی یزدی

زغل آزادیـ

خون نسل هاباید ،گربهای آزادی
قرنها چه سنجدسر،پیش پای آزادی
تارهاکنندآخر ،تن زبند دریاها
عاشقان امواجند صخره سای آزادی
کافرم خدایان را ،ورجهان فروریزد
درنمی گشایم جز ،برخدای آزادی
برقنات رگهایم ،قطره ای نمیخواهم
گوبه سیل خون گردد ،آسیای آزادی
دشمنازشکتنها،صرفهاینخواهدبرد

رشک بال سیمرغند ،بالهای آزادی
ایغریقوحشتها،ورطهراگرانینیست

آشنانگردی گر ،باشنای آزادی

چنگشعرزیبارا،زخمه«فرخی»گوزن

تا نوای دل خیزد ،با نوای آزادی

درشبیچنینهایل،جانچراغظلمتکن
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کیومرث منشی زاده

رشید یاسمی

موالنا جالل الدین

مهدی اخوان ثالث

بی خطر نمی تابد ،روشنای آزادی

قسمت بیست وپنجم
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چرا که من روح ًا آسیب دیده
بودم،ریشه های سرطانی ناامیدی
به تمام سلولهای مغزم آسیب
رسانده بود ،نیمی از عمرم به
ناکامی ودردورنج وآه وحسرت
گذشت،زمان سرخوشی ام همان
چند صباحی بود که باهم فارغ
ازهرگونه غم ،رازونیاز عاشقانه
داشتیم ،ودلمان به وعده هایی که
بهم میدادیم لبریزازشادی وامید
بود،که مثل بادوبرق گذشت،پس از
آن نادانی هرگز رنگ شادی وخوشی
را ندیدم،بااین دردها وقلب ریش
ریش شده ازآنهمه رنج وناکامی
جزپناه بردن به افیون وادامه ی
آن راهی که مراازگرداب بدبختی
نجات دهد نمی دیدم،زمانی رسید
که من خودرایک سیاه بخت کامل
عیاروچاره بریده می دیدم،چراکه
بااتمام پولی که دردستم بوداگر
می خواستم به زندگی ادامه
بدهم،راهی جز خودفروشی،آنهم
تازه اگر کسی رغبت می کردبا
این چنین حال و قیافه ای دمی
در کنارم بنشیند ویاپرداختن
به گدایی ازبرایم باقی نمانده
بود،چون نمی خواستم چنین روزی
را شاهدباشم وشرف خانواده ام را
ّ
لکه دار کنم،بهترین ومناسب ترین
راهی که به نظرم آمد این بود که
خودرا ازقیدوبند زندگی آزاد کنم.
آقا جالل الدین شمارا به همان
عشق پاکی که داشتی سوگند می
دهم پس از خواندن این نامه،به
خانه ام به آدرسی که درزیرنامه
نوشته ام بیا،درراقفل نکرده ام با
فشار دست درباز خواهد شد،به اتاق

ُمحقّرونم داروبوگرفته ام داخل شو،
َج َس ِد مرا خواهی دید،به چهره ام
خوب نگاه کن،چهره ام نشان
خواهدداد که صاجب این چهره
از چه بارسنگین دردها ورنجها
آزاد شده است،چشمانم را اگرباز
مانده ببند،چراکه نمی خواهم پس
از مرگم چشمان بی جانم به این
دنیای عاشق ُکش چشم بدوزد،
غمخوارومهربانی به جز تو دراین
شهر ،درشهری که زادگاهم هست
ندیدم،خواهروبرادرم از من روی
برگردانیده اند ونمی خواهند حتی
نام مرا برزبان بیاورند،بنابراین به
شما روی آوردم تا پس از مرگم
پیکر بی جانم بوی تعفّن نگیرد،لطف ًا
ترتیب دفن وکفنم رابدهید،زیر
سرمن مقداری پول که کفاف
مخارجگورستانرابدهد،گذاشتهام،
نمی خواهم کمترین تحمیلی از
متوجه ِ شما بشود،پس
لحاظ مادی
ّ
از انجام مراسم خاکسپاری از
تو تمنا دارم که بوسه بر تربتم
زنی،آنگاه در جایگاه ابدیم به
آسودگی خواهم آرمید،چراکه
درزمان عشق ودلدادگی مان
آرزوداشتم که یکبار لب برلبم
بگذاری ومرا ببوسی،اماتوآنقدر
پاک وباشرف بودی که دست به
چنین کاری نزدی،خداوند به ع ّز
وجالل تو بیفزاید،درکنارهمسر
خوب وعزیزتان باعمری درازبا
شادی ورفاه وتندرستی وسربلندی
زندگیکنید،خدانگهدارتووخانواده
ات باشد.منیره یِ حسرت کشیده و
ناکام.
پدرم پس از خواندن نامه ی منیره
گفت:از گفته های او درروزپیش

پدرم گفت :حال که بنا
به خواست تو،داستان غم انگیز
منیره راشنیدی،امیدوارم این
تصور ازبرایت ایجاد نشود که
من ومادرت به سبب ذهنیّت
نامطلوبی که ازسرنوشت او پیدا
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نی
انز ن

از :ک  -هومان

ازمرگش متأسفانه متوج ِه قصداو
برای خودکشی نشدم،گمانم این
بودکه از گفتن اینکه از عمرش
چیزی باقی نمانده است این بود
که اعتیاد لعنتی اورا به زودی ازپای
درخواهد آوردوگرنه به هر ترتیبی
که بود نمی گذاشتم که اودست به
خودکشیبزند،گویااوهمبهایننکته
پی برده بود وازاین رو به من نگفت
که قصد خودکشی دارد،تاآنجا
که ازمن به قیدسوگندخواسته بود
نامه اش راتابامدادروز بعدبازنکنم
ونخوانم،خدایش رحمت کند.
پدرم پس از شرح داستان
منیره،غمگین وخاموش به مبل
تکیه دادوچشمانش رابه سقف
اتاق دوخت ومادرم آرام،آرام می
گریست،ناگفته نماند که منهم
گریستم عجب سرگذشتی وعجب
داستانی!
پس از دقایقی که ازآن حال
وهوا بیرون آمدیم ازپدرم پرسیدم
آیا درخواست منیره انجام شد؟
مادرم درحالیکه اشک
چشمانش را پاک میکردگفت:
معلوم می شود هنوز پدرجان را
نشناخته ای،به راستی دلم برای
منیره خیلی سوخت وبه پدرت
افتخار میکنم که چنین همسری
نصیب من شد،همسری با پدرت
بختی بود که به منیره روی کرده
بود تاهمسر ایشان شود،اما این بخت
نصیب آن ناکام نشد،آری پدرجان
باهمه ی آن پیشینه،خواسته ی اورا
باکمال میل وباهزینه ی خودش
انجام داد وپولی که درزیر بالش او
بود به دووارث یعنی به برادروخواهر
نامهربان او سپردوآنان با اینکه با بی
رحمی ازمنیره بریده بودنداما برای
دستیابی به مرده ریگ ناچیزاو از
خودالتهاب بسیار نشان دادند که
به راستی قلب انسان ازدست بعضی
هم جنسان خود بدرد می آید.

کرده ایم،می خواهیم نازنین را
به گناه ناکرده متّهم کنیم ویا
عمل عهد شکنانه ی او را به همه
تسری دهیم،نه،هرگز
ی دختران
ّ
چنین قصدونیّتی نداریم،ما
صمیمانه از نازنین خوشمان می
آید،دوستش داریم،اودختر شایسته
ایست،تاآنجاکه همین امروز اگر
روزی می بود که تو ازدانشگاه
فارغ التحصیل میشدی وبه دنبال
ازدواج با دختر خانمی برازنده
بودی وازما نظر می خواستی،نازنین
رابه تو پیشنهاد می کردیم،منتها
ازآنجا که تازمان دریافت پایان
نامه ی دانشگاه چهارپنج سالی
مانده است،بنابراین نمی شودبه قول
وقرارهای درازمدت ُمتکی بود،غافل
ازگردش روزگار و ُرخدادهای غیر
قابل پیش بینی نبایدبود،باکدام
اطمینان وتضمین میشودگفت
که توبارفتن به تهران وتحصیل
دردانشگاه دریک زمان نسبت ًا
طوالنی وبا دیدن چهره های دیگر
وهم صحبتی با آنان سلیقه ونظرت
عوض نشود؟نمی خواهم بگویم که
وقوع چنین چیزی حتمی است ویاتو
یک جوان بی قیدوبندی هستی ولی
تجربه ایکه اندوخته ام وآنچه را
که ازدیگران شنیده ام،بسیاری از
قرارومدارهای روزهای جوانی به
خاطر پاره ای مسایل وپیش آمدها
بدست فراموشی ویابی اعتنایی
سپرده شده است.
گفتم:برای محکم کاری موافقت
کنید تا بابرگزاری یک مراسم ساده
ومختصر باهم نامزد شویم.
گفت :بازهم یادآور میشوم
آنچه را که می گویم فقط به
فقط برای آگاهی تواست،تابتوانی
باآگاهی بیشتر ودرس ازتجربه
ی دیگران،تصمیم درست بگیری
وگفته های من یک دستور ویا
یک نظر واجب االجرانیست،هرطور
که بخواهی من ومادرت آماده
ایم،امااگر نظر من ومادرت برای
اخذ تصمیم ازبرایت اهمیّت
دارد،باید بگویم که ما با برگزاری
مراسم نامزدی برای مدت شش ماه
یایکسالمخالفتینداریم،امابهبیش
ازیکسال را به صالح ومصلحت نمی

دانیم،وانگهی اگر توونازنین اطمینان میکنم،همینقدر که با خواسته
به قول وقرار وعهد وپیمان تان ام مبنی بریک زندگی مشترک
دارید،چه اصراریست که مراسم با نازنین از نظر کلی مخالف
نامزدی برگزار شود،پافشاری نیستید،ممنونم،امیداست نازنین از
درانجام مراسم نامزدی نشان کوره ِ آزمایش روسفیدبیرون بیاید
میدهد که یک جای کار لنگ است و عروس دلخواه شما باشد ،مطمئن ًا
وچندان اعتمادواطمینانی به قول من ونازنین به توصیه ی شما عمل
وقرارها نیست،تاآنجا که میگویی خواهیم کرد،آنگاه ازجایم برخاستم
برای محکم کاری این مراسم انجام وابتدا پیشانی مادرم وسپس گونه
شود،بهزبانیدیگریعنیعهدوپیمانی های پدرم را به عنوان سپاسگزاری
که باهم بسته اید چندان محکم از طرز برخوردمهربانانه و ُمدبّرانه
نیست!ضمن ًا نه مامخالف دیدار تو شان باپسر جوان شان که به دور
ُ
وتحکم بود،بوسیدم
بانازنین بوده وهستیم ونه پدربزرگ ازهرگونه شایبه
ومادربزرگ او ونه مامخالف ازدواج وبه اتاقم رفتم.
شما دونفر هستیم ونه آنها،بنابراین
اگر عهدوپیمان تان محکم باشد
*****
جای کمترین نگرانی نخواهدبود.
بامدادفردای آن روز درحالیکه
ضمن ًا این نکته رانیزیادآورشوم باردیگر مورد بدرقه ی
که با توجه به فرهنگ جامعه ی پدرومادروحاج آحسن ودخترآقا
ما،درصورتیکه پیمان نامزدی به ونازنین قرار گرفته بودم،زادگاهم
هردلیل وجهتی شکسته شود،برای را بادغدغه ایکه ازشنیدن داستان
طی مراسمی نامزدی پدرم بامنیره به دلم راه یافته
دختری که ّ
اش به دیگران اعالم شده بود،ترک کردم،پیش از ترک آن
است،سرشکستگی ونگرانیهایی عزیزان،در فرصت کوتاهی که
ببار خواهد آورد،بارها شاهد بوده تاحرکت اتوبوس مانده بود ،بانازنین
ام که دختری دربرابربی وفایی درباره ی گفت وشنود دیروزم با
نامزدش،دست به خودکشی زده پدرومادرم درپیوند با من واو وابراز
است،چون خودرا آبرو باخته می نظرشان صحبت کردم وازاوخواستم
دیده است ویا دوخانواده که از آنچه که بین من واوگذشته
سالهاباهم دوست بوده ویا شده ومیگذرد باکسی درمیان نگذارد،واو
بودند ،به سبب بهم خوردن نامزدی ،ضمن ابراز خوشحالی ازگفته های
به دشمنی باهم برخاستند وحتی به آنان با پیشنهادم موافقت کرد.
خون هم تشنه شدند،در مورد بی
دوروز پس از رسیدن به
وفایی دخترنیزاین چنین رویدادی تهران دردانشگاه مشغول تحصیل
مصداق دارد،به هررو تو یک انسان شدم،تبادل نامه بین من ونازنین
بالغ وآزادی،حق تواست که برای مرتب ًا برقرار بود،محتوای نامه ها ی ما
آینده ات تصمیم بگیری،اگربرای ضمن شرح آنچه که در پیرامون ما
منیره دیگران به جای مشاوره میگذشت،پراز سوزدوری وتجدید
وتبادل افکار،تصمیم قاطع وزورکی میثاق وبیقراری وانتظاررسیدن
نمی گرفتند،یقین ًا او وامثال او دچار به وصال نیزبود،درهرنامه سعی
مصیبت وسیه روزی نمی شدند ،می کردم عهدوپیمانی را که
حال خوددانی وهر تصمیمی که باهم بسته بودیم به نوعی یادآور
بگیری،ولی آخرین نظر مشورتی من او شوم تا نکندبه دامی بیفتد که
به تو ونازنین این است که ازابراز منیره افتاده بود وچون او وسوسه
روابط وعهد وپیمان تان به دیگران شود،گاه به خود می گفتم ایکاش
جدا ً خودداری کنید،همین وبس.
پدرومادربزرگ نازنین را ازآنچه که
ّ
میان من واو،ومیان من وپدرومادرم
توصیه های پدرم راپذیرفتم در پیوند با نازنین گذشته بودآگاه
وگفتم:دلشورگی ها ودلواپسی می کردم،تانکند روی ناآگاهی به
های شماومادرجان را کام ً
ال درک یکی از خواستگاران او پاسخ مساعد

بدهند ونازنین نیز اغواشودوقول
وقرارش را فراموش کند،اما
بالفاصله به خود دلداری میدادم
که باتوجه به روابط خانوادگی
ما ودلبستگی پدر ومادرم به
نازنین،نگرانی بی مورد است،چراکه
حاج آحسن ودختر آقا برای انجام
هر کار سرنوشت ساز با پدر ومادرم
مشورت می کنند،اما این دلداری
هاپس از چندروز جایش راباز به
نگرانی میداد،یک انسان عاشق
همواره نگران است،دغدغه ی
حاصل از شنیدن داستان منیره مرا
رها نمی کرد،اگر برادرم هوشنگ
که ازماجرای من ونازنین آگاه شده
بود ،درکنارم نبود،هرآینه براثربی
تابی های ناشی ازدوری نازنین
ونگرانی ازپیمان شکنی احتمالی
او،به وضع تحصیلی ام لطمه وارد
میشد،اوبادلسوزی ووسواس زیاد
مراقب من بود وبارفتاری بسیار
مهربانانه وهمراه،مرا ازانصراف از
ادامه ی تحصیل بازمیداشت،یادش
همواره درذهن من زنده
است،افسوس که عمرش به دنیا وفا
نکردواکنون که مشغول نگارش این
داستان می باشم دوسالی است که
چشم از جهان فروبسته است.
بادلشورگی شش ماه را که
بیش ازشش سال درنظرم جلوه
کرده بود،پشت سر نهادم وتعطیالت
نوروز را با شور وشوق دیدارنازنین
به زادگاهم رفتم،هنوز یکساعتی
بیش نبود که به منزل رسیده بودم
وباپدر ومادرم مشغول احوالپرسی
بودم که ناگهان نازنین رادر میان
جمع خودمان دیدم ومن واو از
شدت شوق،آنچه را که پیش از این
ّ
به خاطر رعایت جنبه های فرهنگی
جامعه وخانواده برقراربود ،بی
اختیارنادیده گرفتیم وحضور پدر
ومادرم را از یاد بردیم ویکدیگررا
درآغوش گرفتیم وبوسه برگونه
های هم نهادیم!که هنوز سر خوشی
آن لحظه ی شیرین را فراموش
نکرده ام،بدنم یکپارچه آتش
شد وقطره های عرق برپیشانی ام
نشست،ضربان قلبم آنچنان شدید
وتندشده بود که گویی چیزی
نمانده بود تا قفسه ی سینه ام را

بشکافد،خون به چهره ام دویده
بود،سعی زیادی کردم تاتوانستم به
حال عادی بازگردم.
اینکه گفته ونوشته اند درد
دوری عزیزان بددردی است سخنی
نادرست وگزافه نیست،تاکسی درد
فراق نکشیده باشد،هرگزنمی تواند
دردی را که برتمامی وجود یک
عاشق می نشیند،احساس کند .
پس از چند لحظه،من ونازنین
ناگهان مانند کسی که دچاربرق
گرفتگی شده باشد،به خودآمدیم
وازهم جدا شدیم واو باوقاری که
برازنده ی اوبود روبه پدر ومادرم
کرد وضمن گفتن تبریک سال
نوافزود :به بخشید،شش ماه میشود
که آقا هوتن را ندیده ام،هرانسانی
پس از سالها مراوده ودوستی
نزدیک ،خودمانی به حساب می
آید ،آنگاه با گامهای شمرده همراه
با طنّازی که ازویژگیهای اوبود،ابتدا
به سوی مادرم رفت ووی را
درآغوش گرفت وبوسید وسپس به
همین ترتیب پدرم را.
دربرابردلربایی وسنجیده گویی
نازنین ،همواره این پرسش از
برایم مطرح بودکه او این استعداد
وشیوه رااز چه کس یاکسانی
آموخته است،آیا این رفتاروگفتا ِراو
اکتسابی است ویا جبلّی!؟تاآنجاکه
ازپدرش نقل شده،دارای این چنین
خُ لقیّاتی نبود،بعدها در تماس
وگفتگوی بیشتر بااومعلومم شد که
او ازنوجوانی عشق زیادی به مطالعه
ی آثار بزرگان ادب داشته است،او
آنچه را که می آموخت ،باوقار
وطنّازی وزیبایی اش،تلفیقی مقبول
به وجود می آورد،محال بود کسی
یکی دوبار بااو همصحبت شود ولی
شیفته ی او نشود.
پس ازآنکه من ونازنین ازهم
جدا شدیم،به چهره ی پدرومادرم
دقیق شدم تاعکس العمل آنان را
دربرابرعمل هیجانی من ونازنین
دانسته باشم،آیا خشنود شده اند
یانه؟دیدم نه تنها ناخشنودنشدند
بلکه بیش ازپیش بانازنین گرم
گرفتند وحتی به عنوان هدیه ی
بقیه درصفحه ۴۸

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش
جای عمل آپاندیسیت
دختر به دوست پسرش گفت :میخوای
جایی که آپاندیسیت خودم رو عمل
کردم بهت نشون بدم؟
پسر ذوق زده گفت :آره واالّا خیلی دلم
میخواد.
دختر آن طرف خیابان را به پسر نشان
داد وگفت :توی اون بیمارستان عمل
کردم.

 نمی دونم خانوم ،ولی اگر نوشیدنیمیخواین....
 -نخیر ،دنبال شوهرم می گردم.

کمک

آرزو
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یک هیئت اسالمی برای اطالع از درجة
عالقة دانش آموزان به امام ا ُمت  ،به
یکی از مدارس رفت واز محصلی
پرسید :پسرجان ،پدرت کیه؟
دانش آموز :امام خمینی
بازرس :مادرت کیه؟
دانش آموز :ایران
بازرس :وقتی بزرگ شدی میخوای
چکاره بشی؟
دانش آموز :یتیم.

دنبال شوهرم میگردم

دریک میهمانی مجلل ،خانمی به
صاحبخانه گفت :ببخشید ،اون
دخترخانم خوشگل موطالیی که
نوشیدنی تعارف میکرد کجاس؟

یک اروپایی از یک آمریکایی پرسی:
 راستی شنیدم تودرظرفشویی به زنتکمک می کنی.
 آره عوضش اون هم دررختشویی بهمن کمک میکنه.

(حافظ)
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درتیمارستان

دوزاری

رئیس تیمارستان داشت دیوانه هارا
امتحان می کرد .به یکی ازآنها گفت:
 -برومنزل ما ببین من خونه هستمیانه؟
 به چشموبعد باعجله بیرون رفت.
آقای پاکباخته که ناظر قضیه بود قاه
قاه زد زیر خنده وگفت:
 بابا این عجب دیوانه ای بود چطور مگه؟ آخه تلفن رو میز شماس میتونس باتلفن سئوال کنه.

اکرم خانم سراسیمه اومد پیش اوس
کاظم:
 اوس کاظم ،اوس کاظم ،بدبختشدم  ،داداشم یه دوزاری قورت داده.
 خفه خون بگیری اکرمی ،اونقدهخسیس شدی؟ یه دوزاری که مارو
ورشکست نمیکنه.

اوس کاظم دست اکرم خانم راگرفت
وباهم رفتند اصفهان .ازگاراژ که آمدند
بیرون اوس کاظم گفت:
 اکرمی میدونی تاکسی های اصفهانبااتوبوس هاش چه فرقی دارن؟
اکرمی :نه
اوس کاظم :پس بریم سواراتوبوس
بشیم.

مادر :بچه جون  ،بداخالقی نکن ،برو
ِ
صورت خانم مهمون را ماچ کن.
پسربچه :نه مامان ،ماچ نمی کنم.
این خانم خیلی بداخالقه .اگه ماچش
کنم یک کشیده میزنه تو گوشم،
همونجوری که چند دقیقه پیش که
شماتو اتاق نبودی زد توگوش بابام.

خسیس
اوس کاظم خسیس که تازه با اکرم
خانم ازدواج کرده بود ،توی گاراژ
ازاتوبوس پیاده شد .رفیقش که
اوراباچمدان وگردوخاک دید گفت:

دردادگاه
رئیس دادگاه به خانم شاهد گفت:
 چندسال دارید؟  ۲۵سال قسم بخورید که بعدازاین حرفراست بزنید

 کجابودی اوس کاظم؟ مسافرت ماه عسل ،رفته بودممازندرون.
 پس اکرم خانم کجاس؟ اون قب ًال مازندرون را دیده بود دیگه
نبردمش.

انتظار

شوهر درسفر
نازی :کی زده تو چشمت که اینجوری
سیاه وکبودشده؟
نرگس :شوهرم
نازی :شوهرت؟ من فکر می کردم اون
مسافرته.
نرگس :خودمم همینطور.

مرادعلی خان کیف دریک دست
واوراق واسناد دردست دیگر ،دنبال
مذاکره با یکی ازبدهکاران شرکت
راه افتاد وآدرس اوراپیدا کرد و
درزد .صبح زود بود وعیال مشتری،
خوشگل وسرحال  ،دریک روبدوشامبر

درآن دنیا

چشم روشنی خسیس
اوس کاظم ورفقاش به دیدن دوستی
رفتند که تازه عروسی کرده بود.
هرکدام هم یک چشم روشنی برایش
خریده بودند.
اولی :من برات یه سرویس چایی
خوری شش نفره خریدم
دومی :منهم یه سرویس غذاخوری ۱۲
نفره خریدم
اوس کاظم :یک قندگیر برات خریدم
که هزاران نفر میتونن باهاش قند
بردارند.

زن :هروقت تو میری مأموریت های
چندروزه ،من خیلی می ترسم.
شوهر :ترس نداره عزیزم .سعی می
کنم یه خورده از موعدش زودتر
برگردم.
زن :من همیشه ازهمین می ترسم.

خرید پارچه
اوس کاظم با پسرش رفت به پارچه
فروشی که برای خودش پارچه ای
بخرد .یک قواره رابه پسرش نشان
دادوگفت:
 این واسه من چطوره؟پسر نگاهی به پارچه انداخت وگفت:
 تعریفی ندارهاوس کاظم :خنگ خدا ،توکه داری
پشت پارچه را نگاه میکنی.
پسر :می دونم بابا ،اماتوهم میدونی
که چندسال دیگه همین پارچه رو
پشت ورو می کنی وواسه من کت
وشلوار می دوزی!

خیلی می ترسم

خواننده
نمایندة یک کارخانة بزرگ صنعتی
برای جشن تأسیس کارخانه خود به
سراغ یکی از خوانندگان مشهور رفت
تا دعوتش کند.
 خوب چقدر خدمتتان تقدیم کنیم؟ ده هزارتومان ده هزارتومان برای یه ساعت؟!آقای مدیر عامل ما که پنجاه ساله
داره کار می کنه ماهی ده هزار تومان
نمی گیره
 بسیارخوب  ،پس بگین همونمدیرعاملتون بیاد واسه تون آوازبخونه!

پیر مردی پولدارو زن جوان
وخوشگلش درتصادف اتومبیل کشته
شدند وبه سرای جاوید روانه گشتند.
جلو دروازة آخرت فرشته مربوطه یقه
شان راگرفت وگفت:
 خانوم ،آقا! ازامروز قانون عوضشده .قرارشده زن وشوهرهایی که
میان اینجا ،به تعداد هرخیانتی که
مرتکب شدن ،یه سوزن بهشون بزنن.
پیرمردرا ازیک طرف بردند به اتاق
مکافات وسه سوزن به باسنش فرو

دکتر حکمت علی خان معاینة
مفصلی ازرفیق عزیزش شیرعلی خان
کردوگفت:
 شیرعلی ،هنوز معتاد به الکلی؟ آره دکتر خوب  ،من احتمال زیاد می دهمکه ناراحتی ات از الکل باشه ،بنابراین
دوهفته اص ً
ال لب به عرق نزن .اگه
حالت بهترشد ،معلوم میشه که حتم ًا
از الکل بوده.
شیرعلی خان کمی لب ورچید ،بعد
یکدفعه فکری بخاطرش رسید
وپیشنهادکرد:
 یه کاردیگه هم میشه کردها ...مندوهفته مصرف مشروبم را دوبرابر می
کنم اگر حالم دوبرابر بدترشد معلوم
میشه ازالکل بوده.

مردایده آل

ابریشمی نرم دررا بازکرد.
 چه فرمایشی دارین؟زبان مرادعلی خان یکدفعه بند آمد
وعاقبت به زحمت گفت:
 آقا تشریف دارن؟بانو باصدای مخملی وعشوه آمیز خود
گفت:
 نخیر  ،رفتن سفر مأموریت تا یکهفته دیگه بر نمی گردن
مرادعلی خان آب دهان راقورت داد
وگفت:
 -میشه من بیام تو منتظرشون بشم؟

دختری بدوستش گفت:
میدونی من واسه چی تاحاالشوهرنکردم؟
 نه بگو واسه اینکه مردایده آلمروگیرنیاوردم .مردایده آل من باید
خوش صحبت باشه بتونه برقصه،
بخونه ،شبها خونه باشه ،سیگار نکشه،
عرق نخوره...
 اونی که تو دنبالش میگردی مردنیست!
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پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

فرق تاکسی واتوبوس چیه؟

بداخالق

کردند .پیرمرد داشست شلوارش را
می کشید باال که فریادهای وحشت
انگیزی ازاتاق بغل دستی شنید.
ازفرشته نگهبان پرسید:
 اون اتاق چه خبره؟ خانوم شماس .گذاشتنش زیر چرخخیاطی.

عکسقضیه

			
نجیب محفوظ

قسمت بیست ونهم
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خنفس از صدر قهوه خانه دربارة
گفتة او اظهارنظر کرد:
دراصل او یقین نداشت که توپسرش هستی.
همه زدند زیر خنده وبیشترشان به
خنفس برای این شوخ طبعی لطیف
تبرک گفتند .اما عمو شافعی به
خانه رفت واز عبده پرسید :رفاعه
برگشت؟ زن برآشفته شد وگفت:
 من فکر می کردم مثل همیشه دردکان است ،ونگرانی اش وقتی بیشتر
شد که به او خبرداد که به خانة
جوادهم نرفته .زن همچنان دلواپس
پرسید:
 پس کجا رفته؟آن دو صدای یاسمینه را شنیدند
که انجیرفروش را صدا می زد .عبده
با شک به شافعی نگاه کرد  .مرد
سری تکان داد وزهر خند کوتاه
وسردی زد ،اما زن گفت:
 دختری مثل او حالل مشکالتاست.
مرد مأیوس به خانة یاسمینه رفت.
درزد وخود یاسمینه دررا باز کرد.
وقتی اورا دید ،سری با ناباوری
وظفرمند تکان دادوگفت:
 تو؟ غافلگیر شدم.مرد با دیدن او درلباسی بدن نما
سر بهد زیر انداخت وغمزده پرسید:
 رفاعه پیش توست؟زن بیشتر متعجب شد وگفت:
 رفاعه ! نه ،چرا؟مرد شرمنده شد .زن به به داخل
خانه اشاره کرد وگفت:
 خودت بیا ببین.اما مرد برگشت که برود .زن به
طعنه گفت:
مگر امروز بالغ شده؟
مرد از داخل خانه صدایی شنید که

می گفت:
 دراین زمانه مردم باید بیشترنگران پسران باشند تا دختران
عموشافعی عبده را درداالن دید که
چشم براه ایستاده و به او گفت:
 باهم باید به بازار مقطم برویم.مرد غضبناک دادزد:
 خداگرفتارش کند ،این استپاداش من بعداز یک روز کار شاق؟
آن دو ارابه ای گرفتند دوبه سوی
بازار مقطم رفتند .از همسایگان
پیشین خود پرس وجو کردند
ولی هیچ اثری ازاونیافتند .اوگاهی
چندساعتی بعدازظهریا سرشب
غیبش می زد و باخودش خلوت می
کرد یا به کوه پناه دمی برد  ،اما
احدی تصور نمی کرد که تا این
ساعت شب در صحرا بماند .آن دو
همانطورکه رفته بودند مضطرب به
کوچه برگشتند .شایعه برسرزبانها
افتاد مخصوص ًا که روزها گذشت
وازرفاعه خبری نشد.غیبت او درقهوه
خانه  ،خانة یاسمینه ومحلة آل جبل
مایة خنده وشوخی شده بود .همه
پدرومادر غمزدة اورا به مسخره
می گرفتند .ام بخازرها ،وعمو جواد
تنها کسانی بودند که خودرا درغم
آنان شریک می دانستند .عموجواد
گفت :جوان کجارفت؟ او مثل
بقیه بچه ها نیست ،اگر بود ماغمی
نداشتیم.
بطیخه یکبار درحالت مستی
فریادزد :حالل زاده ها ،پسرک گم
شده.
انگاری دربارة کودک گمشده
ای حرف می زد  ،سرتاسرکوچه
خندیدند و پسربچه ها تکرارکردند.
عبده از غم بیمارشد شافعی پریشان
دردکان کار می کردوچشمانش از
بی خوابی سرخ بود .زکیه همسر
خنفس مالقات با عبده را قطع
کرد ودرگذرگاه به او محل نمی

بچه اهی کوهچ ما

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

گذاشت .یک روز شافعی باا ّره
تکه چوبی را می برید که یاسمینه
وقتی داشت از سرکار برمی گشت
باصدای بلند باو گفت:
 عموشافعی ...نگاه کن.شافعی به آخر کوچه نزدیک صحرا
جایی که زن اشاره می کرد ،نگاه
کرد .هنوز ا ّره دردستش بود  ،دکان
را ترک کرد ودید پسرش رفاعه
سرافکنده بطرف خانه می آید .ا ّره
را جلوی دکان انداخت وباعجله
بطرف پسرش رفت وباناباوری
اورا ورانداز کرد  .سپس بازوی اورا
گرفت ودادزد:
 رفاعه! کجابودی؟ می دانی غیبتتو برای ما یعنی چه؟ می دانی مادر
بیچاره اتاز شدت غصه به حال
مرگ افتاده؟
جوان چیزی نگفت.وپدر متوجه
ضعف او شدوپرسید:
 بیمار شدی؟اوباسردرگمی جواب داد:
 نه ،بگذار مادرم را ببینم.یاسمینه به آنان نزدیک شد
وباتردید پرسید:
 اماتوکجابودی؟رفاعه به او نگاه نکرد  .پسربچه ها
دورشان جمع شدند .پدرش اورا
به خانه بردوعموجواد وام بخاطرها
آنان را دنبال کردند .همینکه مادر
چشمش به او افتاد از بستر برخاست
واورا درآغوش گرفت وبا صدایی
ضعیف گفت:
 خدا ترا ببخشد .چگونه توانستیاین کاررا با مادرت بکنی؟
رفاعه دستهای اورا بین دستهایش
گرفت وروی بستر نشاند وکنارش
نشست وگفت -:متأسفم.
پدر با چهرة برافروخته ،برخالف
آرامش وجدآور درونی اش مانند
ابری سیاه که ماهرا پنهان می کند
سرزنش آمیز گفت:

 مامگر هدف دیگری غیرازخوشبختی ترا داشتیم؟
عبده با چشم گریان گفت:
 تو فکر کردی ماترا وادار بهازدواج می کنیم؟
رفاعه بااندوه گفت:
 من خسته ام.همه باهم پرسیدند:
 کجا بودی؟اوآهی کشید.وگفت:
 اززندگی خسته شده بودموبهصحرارفتم .دلم می خواست تنها
باشم .آنجارا ترک نمی کردم .مگر
برای خرید خوراک.
پدر دستی به پیشانی اش زد وگفت:
 آدم عاقل چنین کاری می کند؟ام بخاطرها ،با مهربانی گفت:
راحتش بگذارید من خبرة اینگونهاحوالم .نباید کسی مثل اورا وادار
به کاری کردکه نمی خواهد .عبده
دست بهم زدوگفت:
 خوشبختی او آرزوی ما بود .اماسرنوشت چیزی دیگر می خواست.
پسرم چقدر الغر شده ای ! عمو
شافعی با غیظ گفت:
 یک چیز به من بگو .پیش از ایندرکوچة ما چنین اتفاقی افتاده؟
ام بخاطرها مالمت کنان گفت:
 عمو شافعی به نظر من حالت اومایة تعجب نیست .باور کن .اوجوان
بیمانندی است.
شافعی زیر لب گفت:
 سرتاسر کوچه دربارة ما صحبتمی کنند.
ام بخاطرها با عصبانیت گفت:
 درسرتاسرکوچه جوانی مثل اونیست.
اشکال کادر همین است.ام بخاطرها صدایش را بلند کرد
وگفت:
 به وحدت خدا قسم ،تونمی دانیچه می گویی ونمی فهمی دیگران

۵۰
دکان به نظر فعال وموفق می رسید.
عمو شافعی یک طرف میز ایستاده
بود وچوبا ّره می کرد وطرف دیگر
رفاعه باچکش میخ می کوبید .زیر
میز خاک ا ّره تا نیمة قوطی چسب
رسیده بود .چند کرکرة پنجره
ولنگة در به دیوار تکیه داده شده
بود .وسط دکان تعدادی صندوق
تازه ساز به رنگ چوب  ،صیقل داده
شده  ،گذاشته شده بود که فقط نیاز
به رنگ داشتند .هوا بوی چوب می
داد  .سروصدای ا ّره کشیدن  ،میخ
کوبیدن  ،ذسنباده کشیدن ،وقرقرة
قلیان چهار مشتری که دم دردکان
نشسته بودند وگپ می زدند ،درهم
آمیخته بود .حجازی به عموشافعی
گفت:
 این کاناپه مهارت ترا نشانمی دهد .انشااهلل کار بعدی برای
جهیزیه دخترم (.سپس به طرف
هم صحبتهایش برگشت )...داشتم
می گفتم ما درروزگاری رندگی
می کنیم که اگر جبل بر می گشت
دیوانه می شد.
بقیه سری تکان دادند وبه قلیان
کشیدن ادامه دادند .اما برهوم گور
کن با لبخند از شافعی پرسید:
چرا برای من تابوت نمی سازی؟
مگر نه اینکه هرچیز قیمتی دارد؟
شافعی لحظه ای ازا ّره کشیدن
دست کشید و با خنده گفت:
 خدانکند ،وجود تابوت دردکان ،مشتری را رم می دهد.
فرحات گفتة اورا تأییدکرد:
 درست است  .نفرین برمرگ.حجازی گفت :
 عیب شما این است که بیش ازحد از مرگ می ترسید .بهمین خاطر
خنفس برشما چیره است .بیومی
برشما حکم می راندو ایهاب رزق
وروزی شمارا مصادره می کند.
 تومثل ما از مرگ نمی ترسی؟ عیب همه ی ماهمین است  .جبلقوی بود ،باقدرت وزورحق ماراکه
ترسوها از دست داده بودند  ،بازپس
گرفت.
رفاعه ناگهان از میخ کوبیدن دست
کشید ومیخها را ازدهانش بیرون
آورد وگفت:
 -جبل می خواست حق مارا
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چه می گویند.

دوستانه باز پس بگیرد .وبرای
دفاع از خودش متوسل به زور شد.
حجازی با تمسخر خندید وپرسید:
 پسرم بدون اعمال زور می توانیمیخ بکوبی؟
رفاعه با جدیت تمام گفت:
 آقا انسان چوب نیست.پدرش به او نگاه کرد وبه کارش
مشغول شد.
حجازی ادامه داد:
 واقعیت این است که جبل قویترین پاسداری بود که کوچة ما به
خود دیده واصرارداشت آل جبل
همه مثل او باشند.
فرحات حرف اورا تأیید کرد وگفت:
 او می خواست سرتاسرکوچه راپاسداری کند ونه فقط آل جبل را.
 امروز ما مثل موش وخرگوشیم.عمو شافعی درحالی که بینی اش را
با پشت دست پاک می کرد پرسید:
 عمو حجازی چه رنگی میخواهی؟
 رنگی که زود چرک نشودوتمیزکردنش راحت تر باشد.
وبه گفتگو با دوستانش ادامه داد:
 روزی که دعبس چشم کعبلهارادرآورد  ،جبل هم چشم اورا درآورد.
پس باقدرت عدل را برقرارکرد...
رفاعه آه بلندی کشید وگفت:
 ماکمبود قدرت نداریم .هرساعتاز روز یا شب می بینیم مردم می
زنند ،دعوا می کنند و می ُکشند.
حتی ناخن زنان به خون آلوده
است .اما عدالت کجاست؟ زشت تر
از اینها چیزی نیست!
همه لحظه ای خاموش شدند ،آنگاه
حنوره نخستین بار شروع به صحبت
کرد:
 این معلم جوان از کوچة ما متنفراست! چون بیش از حد مالیم است.
آقا شافعی این تقصیر تست.
 من؟ بله  ،او پسر لوسی است.حجازی به رفاعه نگاه کرد وباخنده
گفت:
 بهتر است برای خودت عروسیپیدا کنی!
همه به صدای بلند خندیدند.
سگرمه های شافعی درهم رفت
وچهرة رفاعه سرخ شد .حجازی
دوباره تأکید کرد:
 زور ...زور ،بدون آن عدل برقرارنمی شود.
رفاعه علیرغم نگاههای پدرش با

تأکید گفت:
 حقیقت این است که کوچة ما نیازبه آرامش دارد.
برهوم گورکن خندید وگفت:
 می خواهی مرا خانه دخراب کنی.باز همه زیر خنده زدند و به سرفه
افتادند تا جایی که آب چشمان
حجازی مثل چسب سرازیر شد
وگفت:
 درزمان قدیم جبل نزد افندیرفت برای درخواست عدلت ورحما
واو زقلط ونوچه هایش را بسوی او
فرستاد  ،گرز بود نه رحمت برای
نابودکردن جبل وخانواده اش.
عمو شافعی هشدار داد:
 هی ! دیوارها موش دارند ،اگربشنوندهیچکس از شما پشتیبانی
نمی کند.
حنوره گفت:
 راست می گوید  ،شما فقط بهددرد حشیش کشیدن می خورید.
همین اآلن اگر خنفس از جلویتان
بگذرد برایش به سجده می افتید.
سپس به رفاعه روکرد وگفت:
 پسرم حرفهای مارا جدی نگیر.برحشیش کش ها حرجی نیست.
رفاعه ،هیچوقت حشیش کشیدی؟
عموشافعی باخنده گفت:
 اوتمایلی به مجلس حشیش کشیندارد .اگر یکی دو پک بزند یا به
سرفه می افتد یا خوابش می برد.
فرحات گفت:
 چه پس خوبی ! بعضی فکر میکنند او جن گیر است چون با ام
بخاطرها نشست وبرخاست می کند.
عده ای دیگر هم می گویند شاعر
است بخاطر تعلق خاطرش به قصه
ها.
حجازی خندید:
 اوهمانقدر از مجالس حشیشکشی اکراه دارد که از ازدواج.
برهوم شاگرد قهوه چی راصدازد که
قلیان را ببرد .آنان آرام برخاستند
وگردهمایی شان تمام شد .شافعی
ا ّره را کنار گذاشت و با عتاب به
پسرش نگاه کردوگفت:
 با این جور آدمها هم صحبت نشو.پسربچه ها برای بازی جلوی دکان
جمع شدند .رفاعه میز را دور زد
وروبروی پدرش ایستاد  ،دست اورا
گرفت و به آخر دکان برد که کسی
صدایشان را نشنود .به نظر هیجان
زده وناآرام می آمد ،اما لبانش
مصمم بود .نور عجیبی در چشمانش

می درخشید واین چشمان پدررا به
پرسش وا می داشت .رفاعه گفت:
 من از امروز ببعد دیگر نمی توانمساکت باشم.
پدر ناراحت شد  .ازچه چیزی این پسر
عزیز رنج می برد .وقت باارزشش را
درخانة ا ُم بخاطرها تلف می کند.
ساعات طوالنی در کنار صخرة هند
خلوت می کند .زمان اندکی که در
جر و بحث باعث
دکان می گذراند با ّ
دردسر می شود.
 توخسته ای؟رفاعه باآرامشی غیر منتظره که
جایگزین ناآرامی اش شد  ،گفت:
 آنچه دردرونم می گذرد نمی توانماز تو پنهان کنم .
پ چه شده؟رفاعه به او نزدیکتر شد وگفت:
 دیروز بعداز نیمه شب که از خانةشاعر بیرون رفتم دلم می خواست تنها
باشم و به صحرا رفتم .در تاریکی رفتم
تا خسته شدم .سپس جایی زیر دیوار
خانة بزرگ مشرف به صحرا اختیار
کردم وپشت به دیوار نشستم.
نگرانی دردیدگان مرد پیدا بود واورا
تشویق بع ادامه می کرد.
 صدای غریبی شنیدم که صحبتمی کرد .انگاری درتاریکی باخودش
حرف می زد .ناگهان این احساس
جد
به من دست داد که این صدای ّ
جبالوی است.
مرد به صورت پسرش خیره شد و
بالکنت زبان گفت:
 صدای جبالوی؟! چه چیزی باعثشد که این چنین تصور کنی؟
رفاعه با شور وشوق گفت:
 پدر  ،من هیچ تصور نمی کردم،برایت دلیل می آورم .همین که صدارا
شنیدم روی برگرداندم وچشم دوختم
که اورا ببینم ،امادرتاریکی چیزی
ندیدم.
 خداراشکر. صبرکن پدر  ،شنیدم که می گفت«:ظن
جبل بپا خاست ومن به داو ُحسن ّ
داشتم ،اما امور بدتر از پیش شد».
شافعی احساس کرد آتش به سینه
اش افتاده .عرق بر پیشانی اش نشسته
بود وباصدایی لرزان گفت:
 بسیاری زیر دیوار جایی که تو نشستهبودی،نشستند وصدایی نشنیدند.
 اما من شنیدم پدر. شاید کسی درتاریکی آنجاددرازکشیده بوده
ادامه دارد.
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شاید بتوان به سختی یک ایرانی
راپیداکرد که یک فیلم هندی ندیده
باشد .و آنها که بیننده یک فیلم هندی
بوده اند حتم ًا با چشمانی اشکبار سالن
سینمارا ترک کرده اند .اما سینمای
هندوستان به چندصحنه رقص جذاب
که آمیخته ای از نجابت و زیبایی
ورنگهای چشم نواز است و یابه
چندصحنه ی تأثر برانگیز خالصه نمی
شود.سینمای هند با گردنفرازی خودرا
هم قدوقواره ی سینمای آمریکا می
داند و بالیوود را دربرابر هالیوود علم
کرده است.
سینما درهندوستان بسیار مورد توجه
طبقات مختلف است .درسال ،بیش
از دوهزار فیلم به زبانهای مختلف
در هند ساخته می شود .تماشاگران
فیلمهای هندی بسیار بیش ازمجموع
تماشاگران همه کشورهای جهان
هستند .یکی بخاطر جمعیت میلیاردی
این کشور ودیگری بخاطر استقبال
عمومی از سینما و بویژه فیلمهای تولید
شده درکشورخودشان .درسال ۲۰۱۱
بیش از سه میلیاردوپانصد میلیون بلیط
سینما درسرتاسر هندوستان بفروش
رفت که حدود  ۹۰۰هزاربیش از
شمار بلیط های فروخته شده برای
فیلمهای هالیوود بود.
بمبئی  ،حیدرآباد ،کلکته ،کوچی،
بنگلور ،تریواندروم،وچنای از شهرهای
مهم تولید فیلمهای هندی هستند.
درسال  ۲۰۱۳هندوستان درتولیدفیلم
مقام اول را درجهان بخود اختصاص
داد .وپس ازهند سینمای تالی وود و
بعد هالیوود وچین قراردارند.صنعت
سینمای هند درسال  ۲۰۱۱حدود
 ۱/۸۶میلیارد دالر درآمد داشته
است .درسال  ۲۰۱۵فروش گیشه
سینماها درهند به  ۲/۱میلیارد دالر
رسید که درجهان ازنظر مالی مقام
سوم بشمار میرود .این درآمد درسال
 ۲۰۰۰میالدی ۱/۳میلیارد دالر بود.
صنعت فیلم سازی در هندوستان که به
تولید فیلم به زبان هندی مشغول است
بالیوود نامیده می شود .بالیوود بیش از

 ۴۳درصد درآمد هندرا ازصنعت فیلم
برعهده دارد.بخش دیگری از تولید
فیلم درهندوستان برعهده فیلم بنگالی
است که به تالیوود مشهور است
فیلمهای تولید هند در بیش از ۹۰
کشور جهان بیننده مشتاق دارد.
ازجمله در جنو.ب آسیا ،سراسر اروپا،
آمریکای شمالی ،خاورمیانه ،شرق
آفریقا وچین .

سالهاینخستین
در اوایل سال  1913بود که یک
فیلم هندی به اکران عمومی دست
یافت .این فیلم راجا هریشاندرا بود.
کارگردان آن  ،داداصاحب فالک ،
اکنون از طریق جایزه ای که بنام او
به هنرمندان سینما بخاطر فعالیت یک
عمر اعطا می شود  ،درخاطره ها مانده
است ..در آن مقطع زمانی خیلی سخت
بود که شخصی بتواند نقش زنان را به
تصویر بکشد .در بین طبقات متوسط،
بازیگری زن با از دست دادن فضیلت ،
فروتنی و احترام زن همراه بود.
در حالی که تعدادی دیگر از
سینماگران  ،که با دیگر زبان های
رایج هندی کار می کردند  ،در رشد
و پیشرفت سینمای هند پیشگام بودند ،
سیستم استودیویی در اوایل دهه
 1930ظهور کرد .موفق ترین فیلم
اولیه آن  )1935( Devdasبود که
کارگردان آن«  .P.Cباروآ» نیز در
نقش اصلی ظاهر شد .کمپانی فیلم
 Prabhatکه توسط V. G. Damle
 ، Shantaram ، S. Fatehlalو دو
نفر دیگر در سال  1929تأسیس شد ،
نیز در این زمان به اولین موفقیت خود
رسید .اولین فیلم هندی به زبان مراتی
بنام سنت توکارام ساختة دیمل و فاتح
لعل ( ، )1936بود که در سینمای بین
المللی به رسمیت شناخته شد.
فیلم های اجتماعی ساختة V.
 ، Shantaramبیش از هر چیز  ،زمینه
را برای عده ای از کارگردانان فراهم

کرد که نه تنها به مؤسسات ازدواج ،
تأمین جهیزیه و رسیدگی به اموربیوه
ها بپردازند  ،بلکه نابرابریهای سنگین
ایجاد شده براثر اختالفات طبقاتی و
همچنین برخی از مشکالت اجتماعی را
مورد کندوکاو قراردهند .فیلمی نظیر:
آشوت کانیا (دختر غیرقابل تحمل ،
 ، )1936به کارگردانی Himanshu
 Raiفیلمی بود که در آن رنجهای
یک دختر هاریجان با بازی دویکا رانی
و پسری برهمن با بازی اشوک کومار
به تصویر کشیده شده بود.

سینمایجدید
مرحله قابل توجه بعدی سینمای هندبا
شخصیت هایی همچون راج کاپور ،
بیمل روی و گورو دات همراه است.
پسر پیت ویراج کاپور  ،یعنی راج کاپور
برخی از فیلم های قابل تحسین و به یاد
ماندنی را در سینمای هند خلق کرد.که
البته همسراو نرگس نیز دربرخی ازاین
فیلمها اورا همراهی می کرد.
آواره (،)1951 ،The Vagabond
آقای )1955( 420و بیداربمان
( )1957هم ازنظر موفقیت وهم از
نظر تجاری مهم بودندDo Bigha .
 Zaminساختة  Bimal Roy ،که
تحت تأثیر نئو رئالیسم ایتالیا بود ،
زندگی دهقانان روستایی را در
سخت ترین شرایط بررسی کرد.
در این میان  ،سینمای هند شاهد
ظهور اولین فیلمساز نابغة خودشد ،
که گورو دات نام داشت و فیلم هایش
نقد قرارداد های اجتماعی بود و از
شرایطی می گفت که باعث می شد
هنرمندان درایفای نقش خودازآن الهام
گرفته و بصورتی مؤثرتر هنرنمایی
ساختة باروآ
کنند  .از Devdas
( )1935گرفته تا «صاحب» ساختة
گورو دات  ،و ، Bibi aur Gulam
که به ترسیم «عشق از پیش تعیین
شده» می پرداخت از نظر بسیاری از
مخالفان  ،حتی بهترین های سینمای
هند تا قبل از ورود سینمای جدید یا

جایگزین سینمای هنددردهه ۱۹۷۰
ازیک احساسات ذهنی برخورداربود.
بدون تردید تحت تأثیر فیلمسازان
بنگالی مانند Satyajit Ray ، Ritwik
 Ghatakو  ، Mrinal Senسینمای
هند  ،نه تنها درآداب وسنن هندی ،
بلکه در دهه  1970با موفقیت های
تجاری نیز به تفاوت هایی دست یافت.
بدین معنی که سینمای هند که با
روال آهنگ و رقص  ،توطئه های ناچیز
و درام های خانوادگی مشخص می
شد تغییرکرد .قاتاک به عنوان مدیر
مدرسه فیلم و تلویزیون در پونه فعالیت
خودرا آغازکرد و از آنجا اولین نسل از
نژاد جدیدی از سینماگران و بازیگران
هندی مانند :نصیر الدین شاه  ،شعبانا
عظمی  ،سمیتا پاتیل و «ا ُم پوری»فارغ
التحصیلشدند.
این فیلمسازان مانند شیام بنگال  ،کتان
مهتا  ،گویند نیهاالنی و سعید میرزا
حساسیت زیبایی شناختی و سیاسی
متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند و
تمایل داشتند کاستی ها و تضادهای
طبقاتی جامعه هند  ،ماهیت ظلم و
ستمی که بر زنان تحمیل می شود ،
جابجایی های ایجاد شده توسط صنعت
گرایی و مهاجرت از مناطق روستایی به
مناطق شهری  ،مشکل زمین و بی آبی ،
ناتوانی در اجرای روش های معمولی
دموکراتیک و سیستم قانونی برای
جبران خسارات و غیره را افشا کنند.
سینمای عامه پسند هندوستان با
تغییرات مهمی روبرو شد که از این
تغییرات کمتر گفته شده است ..برای
مثال روال استفاده از آواز و رقص
اکنون در سیستم های منظم تری
صورت می گیرد« .چیزهای دیگر» ،
چه به شکل ترور و چه شرارت  ،حضور
غم انگیز تری دارد .دولت و ملت
در مطالبات خود نسبت به وفاداری
و احترام متقابل رفتاربهتری دارند.
جمعیت میلیاردی هند حضور گسترده
تری در تخیل هندی ها دارد .اینها
فقط بعضی از مالحظات است :هرکسی

با این حال  ،اکران فیلمهای
تجاری اصلی همچنان بر بازار
حاکم است  ،و نه تنها در هند ،
بلکه در هر کجا سینمای هند
طرفدارانی دارد  ،خواه در بسیاری
از مناطق کارائیب انگلیس  ،فیجی ،
شرق آفریقاو آفریقای جنوبی ،
انگلستان  ،ایاالت متحده  ،کانادا ،
یا خاورمیانه.
که بقولی
شاهرخ خان
ثروتمندترین هنرپیشه جهان
بشمار میرود ودراصل افغانی
است یکی از بت های سینمای
تجاری وهنری سینمای هند
بشمار می رود.

سینمای هنری هند
هند به دلیل سینمای تجاری
معروف است و بیشتر با عنوان
بالیوود شناخته می شود .عالوه بر
سینمای تجاری  ،سینمای هنری
هند نیز وجود دارد که منتقدین
فیلم آن را «سینمای جدید هند»
یا بعضا «موج جدید هند» می
نامند (به دانشنامه سینمای هند
مراجعه کنید).
بسیاری از مردم هند به سادگی
اینگونه فیلم هارا «فیلم های
هنری» می خوانند و برخالف
سینمای تجاری اصلی ،از دهه
 1960تا دهه  ، 1980فیلم
هنری یا سینمای موازی معموالً
سینمای تحت حمایت دولت بوده
است.

پوسترفیلم آواره

سینمای تجاری هند

راج کاپور

شاهرخ خان

سینمای تجاری محبوب ترین
شکل سینمای هند است .از زمان
آغاز به کار  ،فیلمهای تجاری
هندوستان موارد زیر را شاهد
بوده اند .سینمای تجاری یا
محبوب نه تنها به زبان هندی بلکه
در بسیاری از زبانهای منطقه ای
شرقی و جنوبی هند ساخته می
شود .بیایید نگاهی به برخی از
کنوانسیون های عمومی فیلم های
تجاری در هند بیندازیم .فیلم
های تجاری  ،به هر زبانی که
ساخته شوند  ،تمایل دارند بسیار
طوالنی باشند (تقریب ًا سه ساعت)
 ،وبین فیلم آنتراکتی هم گنجانده
می شود .ویژگی مهم دیگر
سینمای تجاری در هند موسیقی
است که هواداران بسیارب دارد.

سینمای منطقه ای هند
هند خانه یکی از بزرگترین
صنایع فیلم در جهان است .همه
ساله هزاران فیلم در هند تولید
می شود .صنعت فیلم سازی هند
شامل فیلم های هندی  ،فیلم های
منطقه ای و سینمای هنری است.
صنعت فیلم سازی هند عمدت ًا از
سوی عامه مردم هند حمایت می
شود  ،اگرچه فیلم های هندی
در سایر نقاط جهان به ویژه در
کشورهایی که تعداد زیادی از
هندی ها مهاجرت می کنند ،
محبوبیت فزاینده ای یافته است.
ودرپایان  ،این نکته را نباید فراموش

پوسترفیلم آقای ۴۲۰

کرد که بسیاری از کارگردانان
دیگر کشورها چندی است به
کارساختن فیلم هندی مشغولند که
آثار برخی ازآنهارا می توان در طبقه
بندی فیلمهای هنری هند قرارداد.
اما بطورکلی حضور کارگردانان غیر
هندی درسینمای هند بمنظور رقابت
هالیوود با بالیوود است.
بودجه ای که درسال های اخیر برای

تهیه فیلم های هندی اختصاص می
یابد روبه افزایش است  .وهمین
عامل سبب بهبود کیفی فیلمهای
هندی شده است .اگر زمانی فیلم
سنگام معرف سینمای هند بود
امروز فیلمهای پرخرجی مانند
ربات۲و ساهو سینمای هندرا
نمایندگی می کنند که نشان از
پیشرفت چشمگیر سینمای هند
دارند.
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زغا هل زی د ی

سینما ی

هندوستان ازآغاز ات ارموز

که مایل به کشف دنیای سینمای هند
باشد  ،باید در حضور خود در فضاهای
هند  ،ارتباط آن با اشکال هنری بکر و
هنرهای جمعی نیز تکیه کند.
صنعت فیلم سازی هند  ،معروف به
بالیوود  ،بزرگترین صنعت فیلم در
جهانشناخته می شود و استودیوهای
بزرگ فیلم در بمبئی (بمبئی)  ،کلکته
 ،چنای  ،بنگلور و حیدرآباد دارد.
نزدیک به  50سال  ،سینمای هند
سرگرمی اصلی مردم در هند بوده
است و با افزایش دید و موفقیت در
خارج از کشور  ،طولی نخواهد کشید تا
صنعت فیلم سازی هند به همتای غربی
خود -هالیوود -تبدیل شود.

دانشمندانونویسندگانکتب
ورساالتموسیقی
دردورانمغول
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دانشمندانی که در دورة مغول رساالت
ومقاالت وکتبی درزمینة علوم ریاضی ،
حکمت ،نجوم وموسیقی نوشته اند
عبارتنداز:
خواجه نصیرالدین طوسی ،صفی الدین
ارموی ،عالمه قطب الدین شیرازی،
شمس الدین محمد آملی ،یحیی بن
احمد کاشانی ،موالنا مبارکشاه بخاری،
فخرالدین خجندی ،ابوالمعالی اربلی،
شهاب الدین صیرفی وعبدالقادر غیبی
مراغی وگروهی دیگر که به شرح حال
چندتن از آنها می پردازیم:
 -۱خواجه نصیرالدین طوسی:
( ۵۹۷-۶۷۲ه.ق)حکیم ،ریاصی دان
وستاره شناس بزرگ ایرانی است.
حکیمی بزرگ وبافراست ودانشمندی
نیکو اخالق وکریم وباسخاوت بود.
اوبزرگترین عالم ودانشمندی است که
پس از فارابی وبیرونی وابن سینا وعمر
خیام درایران ظهور کرد ودرعصر
تاریک وپرفتنه وآشوب چیرگی مغول
وتاتار  ،مشعل فروزان علم ودانش را
به دست گرفت  .اوکسی است که
به جمع آوری کتب ارزشمند همت
گماشت .وی مؤلف کتابهای زیادی
است .یکی ازتألیفات او « معیاراألشعار»
دربارة عروض وقافیه است که به زبان
فارسی نوشته شده است .وی دارای
رساالت مختلفی درمورد موسیقی است
 .مثل کتاب «کنزالتحف» همچنین
مؤلف کتابی است درمورد حکمت
بنام«اخالق ناصری» که درآن علم
ریاضی را بطور مشروح شرح داده
است .ازخدمات بزرگ خواجه نصیر-

الدین طوسی این بود که پس از
مطالعه ودریافت محتوای ترجمه های
یونانی  ،آنهارا بصورت روشن ومفهوم
وخالی از اشکال برشته تحریر درآورد
تا برای جویندگان علوم قابل استفاده
باشد .بخصوص بخش ریاضی را با
بیانی روشن ونظمی خاص دردسترس
دانشجویان قرارداد .یکی از بزرگترین
کارهای او اقدام به تآسیس رصد
خانه مراغه بود .بدینصورت که وی
با جمع آوری دانشمندان ریاضی ونجوم
وهیئت درشهر مراغه وفراهم آوردن
وسایل تعلیم وتعلم ،شهرمراغه را به
مرکز علوم ریاضی ونجوم تبدیل نمود
واین کاراو درسدة هفت وهشت اقدامی
است که درتاریخ علوم ایران تاآن زمان
سابقه نداشته است .خواجه نصیرالدین
طوسی راباید یکی ازبزرگترین
متفکرین وسیاستمداران وعلمای
تاریخ ایران دانست اوازاینکه کشورش
مورد حملة اعراب وخارجیان قرار می
گرفت دل پُرخونی داشت وهمیشه
پی فرصت بود که دست اجانب را
ازسرزمین ایران کوتاه نماید تااینکه
این فرصت به او دست داد .درتاریخ
آمده است زمانیکه هالکوخان مغول
به بغداد واردشد ودستور قتل عام داد
وآخرین خلیفة عباسی بنام « المعتصم»
را به اسارت گرفت وقصد قتل
اوراداشت بامشاورانش به مشورت
پرداخت وچون خود به نجوم معتقد
بود ازدانشمندان این علم پرسید
که به قتل رساندن « المعتصم» چه
عاقبتی خواهد داشت همگی به او اظهار
داشتند که باریختن خون او یکی از
چهاربالی آسمانی  ،جهان را به نابودی
می کشاند :یازلزله ا ی عظیم جهان را
بپایان می رساند یا تمام جهان به آتش
کشیده خواهدشد یا سیل مهیبی بوقوع

می پیوندد یا زمین دهان خواهد گشود.
هالکو خان این موضوع را با خواجه
نصیرالدین که مشاور مخصوصش بود
درمیان گذاشت واو که دل خوشی
از اعراب نداشت ومی خواست به
هرطریقی انتقام مردم ایران را ازاین
خونخواران بگیرد به هالکو خان
پیشنهاد کرد که اورا بطریقی بقتل
برساند که ازاو خونی ریخته نشود تا
دنیا به پایان نرسد .وقتی هالکوخان
ازخواجه پرسید چگونه این کار عملی
است اودرجواب گفت که اگر «
مستعصم» را الی پتویی پیچیده واورا
به سرعت چرخانده سپس بکوبند نه
تنها خونی ازاو ریخته نخواهد شد بلکه
دنیاهمبه آخر نخواهد رسید .هالکوخان
پیشنهاد خواجه را بکار بست وبدین
طریق آخرین خلیفه عباسی جان به
جان آفرین تسلیم کردبدون اینکه
ازبدن او خون جاری شود.
 -۲صفی الدین ا ُرموی(۶۱۳ -۶۹۳
ه.ق ).وی درسال  ۶۱۳هجری قمری
درارومیه متولد شد (برخی می گویند
او اص ً
ال بلخی است) ودر خرد سالی به
بغداد رفت ودرمدرسة « مستنصریه»
به تحصیل پرداخت ودرنظم اشعار
وحسن خط
وعلم انشاء وتاریخ ُ
شهرت یافت ودرعلم وعمل موسیقی
بی مانند شد .مستعصم خلیفة عباسی
که فریفتة هنر های زیبا وعاشق حسن
خط وساز وآواز بود مقدم اورا گرامی
داشت واو کاتب کتابخانه و مغنی
وندیم و رئیس رامشگران خلیفه شد.
پس ازسقوط بغداد بدست هالکوخان
( ۶۵۶ه.ق ).صفی الدین به خدمت او
و خاندان جوینی درآمد وازسوی عطا
ملک جوینی کاتب انشاء دیوان بغداد
شد .بابرافتادن خاندان جوینی کاروبار
صفی الدین نیز رو به خرابی گذاشت
وبه سبب عیاشی ومخارج گزاف به

افقی -۱ :شهرستانی درجنوب شرقی مشهد-ازورزشهای دسته
جمعی-۲قسمتی از نیروهای مسلح -ازاتومبیل هایی که قرن بیستم بخود
دید -۳دشتی پهناور درشمال آسیا که بیشتراوقات سال پوشیده ازبرف
است -روستایی دربروجرد وشهری درافغانستان -شهر صنعتی دریکی از
کشورهای جنوب اروپا -۴تک وتنها -اشاره به ابوبکر که درغار تور همراه
پیامبر بودَ -عل َِم بزرگ درمراسم عزاداری -۵بسیاربخشنده -ازماههای
سال -۶حکایت کننده -نظیر ندارد -۷فوت وفن -جای پا -بکارنخ ریسی
اشتغال دارد -راه وطریقودرزمان ما به پول هم می گویند -۸کمک
ومساعدت -تغییر زبان فیلمهای سینمایی خارجینامی آشنا درصنایع
فوالدسازی جهان-۹آرایش دهنده -دوشیزه -لخت وعریان -جنس
لطیف -۱۰اسب ماده -چهارپایان -۱۱دوستان پسندیده ازاین صفت بد
بدور هستند -نام مشهور ترین شاعرنوپرداز ایران -۱۲کاسه چوبی-شاعر
لرد انگلیسی -بعضی ها دردوستی ازآنهم مایه می گذارند -۱۳درروزهای
گرم تابستان به آدمی روح می بخشد -زن عربی -نام نویسنده «تله موش»
که پربیننده ترین نمایشنامه جهان بود -۱۴مجموع کشتی های جنگی-
شهری قدیمی درغرب ایران -۱۵رب النوع زیبایی دریونان باستان-
معموالً حافظ رابه آن قسم میدهند تا جواب فال را مناسب بدهد.
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ربزگ یده اهیی از
ی م سی
ق
اتر خ و ی اریان

جدول کلمات متقاط
جهانگیرپارساخوع
طرح از :زنده یاد

عم
ودی -۱:نویسنده « تابستان ودود» و« ناگهان تابستان گذشته» -مادرترک
زبان -۲چنین سواری تنها تاخت وتاز می کند -فیزیکدان وسیاستمدار
فرانسوی درقرن  ۱۸که بدست یک زن درحمام منزلش کشته شد -زیلو
باف -۳شهرستانی درجنوب ایران -ازاجزاء اتومبیل-۴وسیله ای برای بعضی
از ورزشها که باتوپ سروکاردارد -تعالی آن آفریننده وخالق دوجهان
است -از کشورهای ناحیه استوایی -۵محلی -اندازه  -درصدد بهره گیری
ازانرژی آن نیز برآمده اند -خاطر -۶مایه حیات -پایه خارجی -یکی از
بزرگترین رودهای جهان -قلم خوشنویسی وخوشنویسان -۷دریایی بین
ترکیه آسیا وترکیه اروپا -نوک مفصل -قسمتی ازپا -۸برجسته ترین اثر
« اریش ماریارمارک» درباره جنگ جهانی اول -۹کلمه افسوس واندوه-
ازاجزاء دوربین عکاسی که گاهی هم موش می گیرد! تمایل -۱۰بالی
انگلیس -حیوان مکار -موجود افسانه ای -مثل ومانند -۱۱خرقه درویش
 شک وتردید -فعل امر از مصدررفتن -غذایی که نفخ می آورد-۱۲جداجدا ویکی پس از دیگری -نوعی پارچه که بیشتر بدرد تابستان
میخورد -رنگ -۱۳شهروبندری درآمریکا -بدون تعصب وبی طرف -۱۴
رشته جبالی که آسیا راازاروپا جدا می کند -سبک گزاردن نماز درعلم
فقه -مبهوت ومتحیر -۱۵ازحروف اضافه دردستورزبان -اثری از «جان
اشتاین بک»
پاسخ درشماره آینده

س
اپ خ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

افقی -۱ :خوشه های خشم-لوکس-۲ط-نیمروز -هزار-ن-۳ن ن-چادر-
متال -سگ-۴ورد-نگ-وراج -قرص -۵یمین-اسیاب -بناب-۶ساوآهن-لت-
ارد-و-۷ینا-م-کی-نجف-پر-۸درغرب خبری نیست-۹هی-فار-رد-ب-
راه-۱۰ش-دله-ال-ایوانف-۱۱تربت-میناب-یست-۱۲-بنه-سیرت-ژن -تیپ
 -۱۳هو-حاره-ساحل-لی-۱۴ش-سینا-هاوانا-ک-۱۵توان-ژان پل سارتر

کلبه کتاب

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

بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

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

فقر وتنگدستی افتاد  .درسالهای پایانی
عمرش بسبب قرض بسیار زندگی را
به سختی می گذراند وچون قادر نبود
بدهی خویش را بپردازد به حبس افتاد
وبه سال  ۶۹۳هجری در ۸۰سالگی
درزندان درگذشت .صفی الدین
تألیفات زیادی دارد اما بیشتر شهرت
او بخاطر کتاب هایی است که درمورد
موسیقی نوشته است .دقت نظری
که دراین کتابها مبذول داشته است
باعث گردیده که رساالت و کتابها
ی او بعنوان مرجع درزمینة موسیقی
مورد استفادة اهل علم قرار گیرد.
«فارمر» مورخ ونویسندة انگلیسی که
درمورد تاریخ ادبیات وموسیقی ایران
صاحبنظر است صفی الدین ا ُرموی
را پس ازفارابی مهمترین کسی می
داند که دراصول فن موسیقی تحقیق
نموده است  .وی می نویسد «:صفی
الدین اگر مؤسس فرضیة منتظم نباشد
پیشقدم آن محسوب می شود» .
فرضیة منتظم عبارت است از تقسیم
بُعد کلی موسیقی(گام یا اکتاو) به
ابعاد هفده گانه  .واساس این فرضیه
را درتقسیمات تنبور خراسانی فارابی
میتوان مشاهده کرد.واضافه می کند
که موسیقیدان فرانسوی بنام « البورد»
درسال  ۱۱۹۴فرضیه صفی الدین را
با صحت وبطور کامل تشریح کرده
است ومی گوید عقاید صفی الدین
درتمام علمایی که بعدازاو درباب
اصول موسیقی تحقیق کرده اند تأثیر
بخشیده پنخستین کسی که مستقیم ًا
تحت نفوذ نظریات صفی الدین
درآمد عالمه قطب الدین شیرازی
است که دردایره المعارف خود بنام«
دره التاج» رساله مهمی درباب اصول
نظری موسیقی نوشته ودرتاریخ
موسیقی ایران دارای اهمیت بسزایی
می باشد.
قبل از زمان صفی الدین بخاطر
اختالف نظری که بین علمای علم
موسیقی بود گامها بصورت منظم
تنظیم نگردیده بود وهردانشمندی طیق
عقیدة خود گام موسیقی را به طرقی
تعریف وتفصیل می کرد تا اینکه
صفی الدین گام را بصورت کامل
تعریف نمودوفواصل گام رابصورت
منظم درآورد .گام صفی الدین که
به  ۱۷فاصله استوارشده است گامی
است که پس ازاو مورد استفاده
دانشمندان موسیقی قرارگرفت وهمان
گام موسیقی مشرق زمین است.
بقیه درصفحه ۴۸
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ّ
سکه ی بزرگ
نوروزی،هریک
طال به اوهدیه کردند ومادرم
وعالوه
اورادرکنارخودنشاند
ّ
برسکه،یک انگشتری با دانه ی
برلیان نسبت ًابزرگ به انگشت
اوکردونازنین دست به گردن
مادرم انداخت واورابه گرمی
ّ
تشکرکرد .از
بوسیدوازپدرم نیز
کار مادرم چنین نتیجه گرفتم که او
بااین کار شیرینش که بدون تردید
با مشورت وصوابدید پدرم همراه
بود،بگونه ای غیر مستقیم خواسته
است به ما پیام بدهد که نامزدی
من ونازنین را تلویح ًا پذیرفته
اند،توجیه من از عمل مادرم این بود
که به زعم خود نخواست ازگفتار
شش ماه پیش پدرم که موافق با
برگزاری مراسم نامزدی من ونازنین
نبود،احتماالً رنجشی حاصل کرده
باشم وازسویی دیگرنخواست کاری
کند که با توصیه ی پدرم درتضاد
بوده باشدوازاین روانگشتری رانیز
به عنوان هدیه ی نوروزی به نازنین
اعطا کردوازاین ابتکار جالب مادرم
بسیار خوشحال وبه آینده امیدوارتر
شدم .
نازنین پس از دریافت هدیه ی
نوروزی وتشکراز پدرومادرم
گفت :قراربودبعدازظهر امروزپس
از تحویل سال همراه پدر ومادر
بزرگم،برای عرض تبریک،خدمت
شما برسیم،اما همینکه خدیجه
خانم خبر ورود آقاهوتن را ازبرای
ما آورد،دیگر منتظررسیدن تحویل
سال نشدم وخدمت رسیدم،سپس
با ظرافتی ویژه وبا لبخندی که
برلبانش نقش بسته بودافزود:بعد
ازظهر امروز باردیگرهمراه
پدرومادربزرگم خدمت خواهم
رسید تا عیدی وسوغاتی ام را از آقا
هوتن بگیرم!
از گفته ی نازنین،مادرم
درحالیکه می خندید پرسید:هوتن
عیدی وسوغاتی نازنین چه شد؟
گفتم :هدیه اش درچمدان
است،بعداز ظهرامروزتقدیم خواهد
شد.

کردم،چنین توقع وانتظاری
ازآقاهوتن ندارم،شما خیلی بیشتر از
آنچه که الیقش باشم به من عیدی
داده اید،دست تان دردنکند.
تبسم گفت:نازنین
مادرم با ّ
کمی تحمل کن تا عیدی وسوغاتی
ات را هم اکنون از هوتن بگیری که
گفته اند «سیلی نقد به از حلوای
نسیه است!»
گفت :اگر اجازه بدهید از
حضورتان مرخص می شوم،بیش
ازاین مزاحم شما وآقای گلشهری
وآقا هوتن که تازه ازراه رسیده
وخسته است نمی شوم.
گفته ها ی مادرم وشادمانی
پدر ومادرم درآن روز ،همه وهمه
را تأییدی برپذیرا شدن آنان به
پیوند من ونازنین تلقی می کردم واز
این بابت بسیار شادمان وبه آینده
امیدوارتر شده بودم ودر پوست
خودم نمی گنجیدم.
ادامه دارد

بقیه:برگزیدههاییازتاریخ...
همان گامی است که قطب الدین
شیرازی درکتاب « دره التاج»
بسال ( ۷۱۰ه.ق ).وعبدالقادر
مراغی( ۸۳۸ه.ق ).مؤلف کنابهای
« مقاصداأللحان -کنزاألیمان» نیز
آنرا تأییدکرده اند.
صفی الدین ارموی معتقد بود
که درموسیقی ایرانی دوازده
گام یا مقام(یا دوایر اصلی)
و۶آوازو ۲۴شعبه است۱۲ .
مقام راکه صفی الدین متذکر
میگردد عبارتنداز:عشاق ،نوا،
بوسلیک،راست،زنگوله،اصفهان،
حسینی ،حجازی ،زیرافکند،راهوی،
عراق  ،بزرگ واسامی ۶آواز
رابصورت زیر آورده است:
گواشت،گردانیا،نوروز ،سلمک،
شهناز و مایه.
ادامه دارد

نصف فنجان اسفناج دارای  ۴۱۹میلی
گرم پتاسیم ۷۸ ،میلیگرم منیزیم و۴۶
میلیگرم کلسیم است.

رسهکسیب

سرکة سیب مادة غذایی معجزه آسا
برای درمان ورمپ مفاصل وکاهش

بقیه  :رایحه درمانی
آنها را با موادی نظیر الکل ،استر،
آلدهید ،کتون ،و تروپن ها مخلوط کرد.
بسیاری از افراد بدون اینکه خودشان
هم متوجه باشند در زندگی روزمره به
وفور از این روغن های اصلی استفاده
می کنند.
از آنجاییکه بسیاری از این روغن
ها حاوی خاصیت ضد قارچی ،ضد
ویروسی و ضد عفونی کنندگی هستند
در مواد شوینده خانگی ،پاک کننده ها،
مواد آرایشی و بهداشتی ،محصوالت
مراقبت از پوست و مو ،خمیر دندانها،
دهان شویه ها ،و سایر مواد بهداشتی
دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
اسانس های معطر نه تنها بر روی
حاالت جسمانی تاثیر می گذارند بلکه
بر روی حاالت روحی و روانی انسانها
نیز تاثیر گذار واقع می شوند .از طرق
مختلف (حس بویایی ،المسه ،چشایی
و…) وارد بدن شده و تغییراتی را بر
روی سیستم عصبی ایجاد می کنند.
اخیرا ً پژوهشگران به این نتیجه دست
پیدا کرده اند که رایحه های مختلف
دارای خواص درمانی متفاوتی می
باشند ،مقدار وسیعی از خواص دارویی
را شامل می شوند و تاثیرات متعددی
بر روی بدن می گذارند.
به منظور استعمال می توانید اسانس
مورد نظر را بو کنید ،روی پوست ماساژ
دهید ،در هوا اسپری کنید ،درون آب
وان حمام بریزید یا انواع خوراکی آن
را مورد استفاده قرار دهید.
سریع ترین تکنیک جذب اسانس
“استنشاق” است .با این کار تاثیرات
اسانس معطر از دو راه دریافت می
شود :روغن از طریق دستگاه تنفسی
وارد بدن می شود ،و از سوی دیگر
توسط حس بویایی تجزیه و تحلیل
شده و پیغام ها به مغز انتقال پیدا می
کنند.
امید است که در ادامه به اثرات
گوناگون رایحه درمانی در درمان
بیماریها وحفظ سالمت بپردازیم .....

سیبزمینیشیرین

سیب زمینی شیرین( )Yamsسرشاراز
ضداکسیدان های بتا کاروتن وویتامین
 Cمی باشد این ترکیبات به کاهش
ورم مفاصل ازجمله ورم مفاصل
ستون فقرات وهمچنین به پیشگیری
بیماری قلبی ،سکته ،آب مروارید وانواع
سرطان کمک می کند.یک مطالعه
دردانشگاه هاروارد نشان داد زنهایی
که نصف فنجان سیب زمینی شیرین
درروز مصرف کرده بودند خطر حنلة
قلبی درآنها  ۲۲درصد و سکته مغزی
 ۴۰درصد کمتربود.

نعناع

دانشمندان آشکار ساختند که بو
کردن نعناع سبب تحریک مرکز انرژی
درمغز گردیده وبه رفع خستگی کمک
میکند ..این گیاه خوشبو برای درمان
سوء هاضمه ،قولنج روده وکمک به
هضم غذا بکار میرودوممکن است
به جریان صفرا از کیسه صفرا کمک
کند .نعناع برای درمان سردرد ،ورم لثه
وسندرم روده تحریکی نیز بکار برده
شده است.

گیالس:

گیالس دارای اثر مشابه داروهای ضد
درد غیر استروئید مانند آیبوپروفن (ایو
یا ادویل) است ودرکاهش دردهای
عضالنی ومفصلی مؤثراست.
گیالس بطور سنتی برای درمان
بیماریهای نقرس وبزرگی غده
پروستات بکاربرده شده است .واکنش
التهابی دربیماران مبتال به ورم مفاصل
که روزانه دوبار آب گیالس ترش یا
آلبالو بمدت  ۳هفته نوشیده بودند به
تقریب  ۵۰درصد کمتر گردید.

دکتر همایون آرام -نیویورک

* اهود باراک با انتقال بیشتر نواحی اورشلیم شرقی وساحل غربی اردن به فلسطینی ها موافقت کرد ،به شرطی که
عرفات با اسرائیل قرارداد صلح امضا کند .ولی او بالفاصله پیشنهادات باراک ر ا رد کرد.
* عناصر افراطی امضای قرارداد با اسرائیل را توسط سادات خیانت اعالم کرده اورا به قتل رساندند.
بنا به گزارش نشریات خبری امکان
امضای قرارداد آتش بس وعدم
تجاوز بین اسرائیل وکشورهای عرب
مسلمان وجود دارد .کشورهای عرب
باوجودی که دارای پارلمان ووزارت
خانه ها هستند ،با نظام دیکتاتوری
اداره می گردند .همه شهروندان باید
ازسر ان رژیم متابعت نمایندواز
آزادی انتخاب محرومند .بخالف
کشورهای دموکراتیک غرب ،تا
هنگامی که سران کشورهای عرب
قدرت رادردست دارند  ،قرار دادها
پایدارندولی پس ازمرگ یا برکناری
آنها قراردادها نادیده گرفته می شوند.
پیمانی که ممکن است بین کشورهای
عرب مسلمان واسرائیل به امضا برسد
قراردادصلح پایدار نخواهد بود .چنین
پیمانی به سود کشورهای عرب ،
وبرای مقابله با دشمن مشترک رژیم
اسالمی ایران بوده وبگونة قرارداد
ُحدیبیّه بین محمد وقبایل بت پرست
مکه که شرح آن خواهد گذشت
خواهد بود.
ناگفته نماند که غالب کشورهای عرب
مسلمان پیرو سنت محمد یعنی روش
وطرز زندگی او می باشند .مسلمان
کسی است که سنت محمد و الهیات
اسالمی را ارج بگذارد واز دستورات
قرآن پیروی کند.
پرسش این است که درصورت سقوط
رژیم کنونی حاکم برایران دولت های
عرب چه سیاستی درپیش خواهند
گرفت؟ آیا کشور اسرائیل را کشوری
یهودی با مرزهای مشخص به رسمیت
خواهند شناخت؟
علمای اسالمی معتقدند
اغلب
سرزمینی که به تصرف مسلمین
درآمده همیشه به آنها تعلق خواهد
داشت .بطور مثال سرزمین اسرائیل
که درسال  ۶۲۸میالدی توسط
مسلمانان تصرف گردید همیشه
به مسلمانان متعلق خواهد بود .هر
مسلمان که سرزمین اسرائیل را کشور
یهودی بشناسد خائن بشمار آمده وبه
سرنوشت انور سادات دچار خواهد

شد .محمود عباس رهبر فلسطین نیز
کشور اسرائیل را سرزمین اسالم که
به اهلل تعلق دارد می شناسد ویهودیان،
شهروند ثانوی آن بشمار می آیند.
درکشورهای خودکامة عرب ،
صلح بدان معنی که در کشورهای
دموکراتیک مرسوم است نیست .صلح
پایدار ودائم نمی تواند بین مسلمانان
غیر مسلمانان برقرار گردد .از دیدگاه
اسالم مذاکره و رسیدن به یک توافق ،
تنها اگر هدف آن پیروزی نهایی اسالم
باشد امکان پذیر است .وتنها عقد
قرارداد آتش بس وعدم تجاوزمجاز
است .شواهد تاریخی درتأیید این
گفته است:
 -۱درسال  ۶۲۸میالدی محمد با
 ۱۵۰۰نفر ازیاران خود برای زیارت
عازم مکه گردید( زیارت خدایان رسم
آنروز اعراب بت پرست بود) وی با
مقاومت اعراب بت پرست روبرو
گردید ونتوانست وارد مکه شود.
محمد با آنها یک قرارداد ده ساله
موسوم به ُحدیبیه امضاء کرد بنابر
این توافق ،او موافقت کرد اززیارت
صرفنظر کند ودرآینده به زیارت بیاید.
یاران محمد ازاین توافق یکه خوردند
ولی او مدعی گردید پیروز شده است.
برای تأیید ادعای محمد وحی از اهلل
نازل گردید «:ای پیغمبر به یقین ما
به تو یک پیروزی اعطاء کرده ایم»(
سوره الفتح آیه اول) تنها دوسال
پس از آنکه محمد توانست تجدید
قوا کرده وجنگجویان خودرا باندازه
کافی مسلح کند قرارداد را نقض کرد

ودرسال  ۶۳۰میالدی به قبایل بت
درست قریش حمله کرد و آنهارا
شکست داد ومکه بدست او گشوده
شد .سپس اهلل که طبق معمول پشتیبان
محمد است این آیه را نازل کرد«:
این اعالم بی زاری خدا و پیامبرش
از مشرکین است که با آنها پیمان
بستید» ( سوره توبه آیه اول)
جالب اینکه یاسر عرفات رهبر
فلسطینی ها دوهفته پس از امضای
قرارداد صلح با اسرائیل درا ُسلو
دربازدید از آفریقای جنوبی چنین
گفت « :توافقی که با اسرائیل امضا
کردم مانند قرارداد ُحدیبیّه بین پیامبر
ودشمن او قریش است».
 -۲پس از آمدن به مدینه  ،محمد
که هنوز پایه های قدرت خودرا استوار
نکرده بود با یهودیان از دردوستی
درآمد وبا آنها پیمانی منعقد کرد.
بنا براین پیمان یهودیان ومسلمانان
دراین شهر درصلح وآرامش بسر
خواهند برد.
هنگامی که محمد قدرت خودرا
درمدینه استوارکرد  ،قول وقرارهای
خودرا نسبت به یهودیان نادیده
گرفت .عده ای از آنهارا از مدینه
اخراج و  ۷۰۰نفر دیگررا دریک روز
گردن زد.
 -۳پس از جنگ استقالل اسرائیل
درسال  ۱۹۴۸درکنفرانس رودس
 Rhodesکه درسال  ۱۹۴۹منعقد
گردید  ،اعراب باامضای قراردادصلح
وتعیین مرزهای دائمی موافقت
نکردند .قرارداد با اسرائیل را به

اصرار قرارداد آتش بس نامیدندواعالم
داشتند خطوطی که نواحی تحت
کنترل اسرائیل راازنواحی تحت
کمترل اعراب جدا می کند خطوط
آتش بس می باشند.
 -۴انور سادات رئیس جمهور مصر
پس از امضای قراردادصلح با اسرائیل
درکاخ سفید هنگامی که به مصر
بازگشت گفت «:آنچه انجام دادم
به نفع مصر است .مصر به منابع خود
برای تجدید سازمان نیاز دارد .نباید
این منابع را بخاطر جنگی که پیروز
نخواهیم شد از دست بدهیم .آنچه
درآینده باید بشود خواهدشد ».این
گفته را چنین می توان تعبیر نمود:
« این یک توافق موقت است تا مصر
بتواند تاآنجا که الزم است قدرت
خودرا بیشتر استوار کند ».باوجود
این عناصر افراطی امضای قرارداد با
اسرائیل را خیانت اعالم کرده اورا به
قتل رساندند.
 -۵درسال  ۲۰۰۰بیل کلینتون رئیس
جمهور آمریکا در کمپ دیوید میزبان
اهود باراک نخست وزیر اسرائیل ویاسر
عرفات رهبر سازمان فلسطین بود.
مالقات برای امضای قرارداد  ،پایان
اختالفات بود .باراک با انتقال بیشتر
نواحی اورشلیم شرقی وساحل غربی
اردن به فلسطینی ها موافقت کرد ،به
شرطی که عرفات با اسرائیل قرارداد
صلح امضا کند .ولی او بالفاصله
پیشنهادات باراک ر ا رد کرد .عرفات
ازاین هراسان بود که خائن قلمداد شده
و به سر نوشت سادات دچار گردد.
حاصل کالم اینکه  :صلح پایدار هنگامی
برقرار خواهد شد که سردمداران
کشورهای عرب بخودآیند وبپذیرند که
اسرائیل کشوری مستقل ،دموکراتیک
وپابر جا است ،وآن را نمی توان از میان
برداشت.
برای رسیدن به صلحی پابرجا یک
دگرگونی و نو اندیشی وعقاید متعادل
مذهبی در جهان عرب مورد نیاز است،
ایده آلی که درآینده نزدیک نمی توان
انتظار آن را داشت.
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بقیه  :نازنین

نازنین گفت :به خداشوخی بقیه:موادغذاییوروشهای...

وزن بشمار آمده وهمچنین برای
درمان بیماریهای مختلف بکار رفته
است .بعقیدة دانشمندان دالئل کافی
برای تأیید اثرات سرکة سیب وجود
ندارد.

آیا انعقاد پیمان صلح بین اسرائیل وکشورهای عرب امکان پذیر است؟

are unfortunate, because
I believe that Iranians
have honour and will
pursue honour and justice.
Unfortunately, there is little
justice and dignity in the
world today, and everyone
who has the power and the
money will do whatever they
want, and others have no
choice but to follow them.
What kind of justice is this
that stops all justice at the
United Nations with a veto
“no”? In any case, the UN as
it is better than not having it,
but there is little justice in it.
What did they do in Syria
except destruction? Were
they able to change the
regime? What did they do
in Afghanistan other than
destruction? The same is
true in Yemen. They want
their own interests. If there
is fairness, every country
has the right to defend its
interests. If you do not do the
right thing, then one day the
cannon and the gun will roar.
What the United States is
doing against Iran is childish
and stupid behaviour. A
superpower should not say
childish things. They must
first study. The British at least
when they went somewhere,
calculated, and studied. You
see, all these actions are
unfair and dishonourable.
I may be criticized for
saying these things, but all
these words are from the
bottom of my heart and I
am not afraid of anyone.
I have repeatedly stated in
my interviews and articles,
both during and after the
revolution, about Britain’s
damage to Iran, and I was
the only one in Iranian
history to threaten British
Foreign Secretary George
Brown and said: if your
warplanes and fighter jets
once again flew on top of our
ships, if they cross over to
Persian Gulf, we will target
them and destroy them.

In my opinion, the main
reason for the revolution
was that the government
did not give freedom to
the people. This is a fact.
In this age freedom of
speech is the fundamental
right
of
the
people.
Regarding the situation in
the country and the decline
and fall of regime, the
main reason was that many
governments, men and
officials did not want to see

the facts and tell the truth.
There is no doubt about
what the likes of Alam and
Hoveyda and other corrupt
men brought to this country.
What can be expected from
a government when this one
is minister of the court and
the other the prime minister?
This was the reason why
I did not want to continue
in the government and
resigned several times but
the Shah did not accept it.

Siavosh Azari writes:

Ardeshir Zahedi and incorrect
interpretations of his words!
The interview of Ardeshir Zahedi, the most prominent contemporary Iranian diplomat in Switzerland «with the BBC
London, which is the nature and purpose of this media !! It does
not describe all the facts and needs of Iran, in recent weeks...
In some reactions, it has even been seen that «commentators
have become interpreters overnight!» The former head of
Iran's diplomacy, who has been the highest-ranking political figure in the country, has been dragged into irrelevant
interpretations ... They showed him and paid attention to the
words that should be said in response: «You all made a mistake»!...
The only thing thatI want to write this few lines, is a news
many years ago was the fact that I wrote it.
And participation in press conferences,their meeting in Iran,
and their outings and friendships with the leaders of the most
important countries in the world, and their understanding of
individuals and political issues, especially the late King,
have been interesting.
Unfortunately, we Iranians are a people who judge hastily
in any matter...
General Qasem Soleimani in fact, has two cases, one for his
service and the other for crime! Yes, crime ....
The subtle point here is to pay close attention to the meaning and significance of what Mr.Zahedi said, that in the second stage, Soleimani should be tried, the right to choose a
lawyer and free defense should be restored.
If convicted, he would be sentenced to death by the Iranian
authorities and sentenced to death for the crimes he committed.Why did a foreign country like the United States, which
brought all the misfortunes of the last 4 decades to our country and spilled our homeland, despite all the unlikely distance, allowed itself to send its drone out and kill soleimani
?????!Therefore, friends, Zahedi did not turn his back on the
monarchy, nor did he relinquish his allegiance to the Shah.
Sleimani must be juged and hanged as murderers by Iranians not by USA ....(Read the full article in Persian section)

Third Volume of H.E. Amb.Zahedi's
Memoirs in Persian Released in First
Week of June, 2020
The third volume of Ardeshir Zahedi’s
memoirs was published in Persian by
IBEX in Maryland, USA. A French
version has already been released, and the
English version is ready to be published
soon. This volume of Zahedi’s memoirs
is dedicated to his tenure as Iran’s
foreign minister. And this is the time
when National independent policy was
concocted and Iran’s relations with other
countries were based on this policy.
Zahedi has dedicated vol.1 of his
memoirs to his father, his second volume
to his daughter, and his third volume
to his colleagues at the Ministry of
Foreign Affairs. Truthfulness is one of
the prominent traits of Zahedi. All those
who worked during his tenure as director
general, ambassador or simple employee
of the Ministry of Foreign Affairs have
been thanked in this book.
But the peak of Zahedi’s gratitude and
appreciation is addressed to the Shah of
Iran. Zahedi writes about the Shah:
“I have known and seen Mohammad
Reza Shah closely, from the 28th of
Mordad 1953 to the last moment of his
life. It may be sad to say when he passed
away,I closed his eyes and attended his
washing ceremony with President Anwar
Sadat. So don’t forget the emotional side.
Mohammad Reza Shah, was my friend,
my brother, the grandfather of my only
child and above all he was my king. I will
not forget the love and kindness he gave
me.
Zahedi writes about the Shah’s
international awareness and domination:
“Every time I think about the role and
manner of His Majesty’s presence in front
of the greats of this world and I remember
their actions and expressions, I really feel
proud. I learned a lot from him in this
case.”
First, his historical, geographical,
and political information was truly
exceptional. From General de Gaulle, who
was not used to flattering , to President

Kennedy, to Conte de Marenches, and
especially to Richard Nixon,have praised
his mastery of international affairs and
the so-called geopolitics. The Shah never
expressed weakness when it came to
Iran’s prestige. He spoke with strength
and fluently. In this book, I have described
our negotiations with Khrushchev on a
trip to Moscow. As long as we canceled
our trip to Saudi Arabia over the issue of

Bahrain, the pressure from the Americans
and other countries to prevent this decision
from being announced was inconceivable.
The king did not give up. He did not back
down while Iran’s prestige was at stake.
More than half of the pages of Zahedi’s
third volume of memoirs include
documents and photographs from his
ministry era, which can be considered
part of Iran’s history.
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dirty thing and a good thing.
Just like language, if it says
good, it’s good, and if it says
bad, it’s bad. If all countries
are to use the atomic energy
only for electricity and
non-war issues, Iran must
also have it. My friend and
comrade Zulfiqar Ali Bhutto
used to say: “We Pakistanis
are ready to eat grass, but we
will not give up,” and their
work ended in an atomic
power. But, of course, the
atomic warfare is antihuman, and I strongly oppose
anything that is anti-human.
Man should stay human.
I am a supporter of all human
beings. I don’t believe in the
superior race either. What is
our judgement on the filth that
they have done and are doing
in Yemen? What did they do
in Syria? And elsewhere!
When some people outside
or inside Iran speak out
against me, when I oppose
the boycott of the people and
defend the independence
of the country and the right
to nuclear facilities, and
stand by the nation and my
people, they are hurt! When
someone stands up to this
position, he is without doubt
a person who has his roots
in the nation whether he is
reformist or monarchist,
and he speaks of what he
truly believes in, the people
appreciate and respond to it.
Any person or group that
acts against the country and
goes and takes money from
others to destroy its country
is neither trustworthy nor
respectable. If he comes
from this country, he must
serve the people to whom
he owes everything he has
if not he is betraying. The
gentleman who says: Go
and drop a bomb, even if he
has no one in Iran, isn’t the
grave of his parents, aunts or
uncles there? These are fools
and traitors, and they do
not get anywhere, and they

* Don't let US and British domination return * Foreigners have always used force on Iran
* Israel has had an atomic bomb from the beginning
“I tell young people to read the recent 200-year history of Iran to see that, unfortunately,
foreigners have always used force on Iran, so Iran must have the power to stand up to foreign
coercion,” said the former foreign minister of the ruling regime.
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NOURNEWSArdeshir
Zahedi, the former foreign
minister of the ruling
regime and former Iranian
ambassador
to
Britain
and the United States,
said in an interview about
Iran’s
confrontation
with
foreigners:
I confirm that the United
States wants to use force
against Iran, but they do
not know Iran and take
advantage of the current
situation in the world. What
they are saying to Iran today
is against honour, morality
and humanity, especially
by a country that claims
to be a superpower. The
superpower must understand
and know its audience.
Today, the population of
the country is 83 million,
when we were there it was
35 million. Of these 83
million, at least 60 million
are literate and can read
and write. 40 million are
university graduates. 30
million out of 83 million are
people who work, and 20
million of them are women,
which is an honour for Iran
and every other country, and
we should all be proud of it.
A country that claims to
be a superpower is now
happy to boycott medicine
for these people and cause
them trouble. Just because it
thinks regime change in Iran
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is that simple and they can
bring them to their knees.
I call on the youth to
read the recent 200-year
history of Iran to see that,
unfortunately,
foreigners
have always used force on
Iran, and therefore Iran must
have the power to stand up to
the oppression of foreigners.
These noble people – who
really make me proud to
say I am Iranian - endure
all these problems so that
they do not sell themselves
or sacrifice their honour.
Unfortunately, there are

people who have either
forgotten their country or
lost their dignity. We have
a Persian proverb that
matches these: The worst
person is the one who has
bitten his mother’s breast!
Some people are examples
of this proverb who say: Go
and drop a bomb on Iran!
On whom? On the heads
of people who are being
oppressed for no reason?
On the heads of people who
endure problems with such
dignity that they can help
and serve their country.

People of Iran are being
oppressed and oppressed
by foreigners, and it must
be stopped. Fortunately,
the Iranians are intelligent
men and women, and they
have been able to gradually
get their rights and prove
themselves capable and selfsufficient. As I’m talking
to you right now, the New
York Times article is in
front of me about the Iranian
resistance to these pressures.
I
mean,
Americans
themselves accept that.
They (the Americans) are
trading with Saudi Arabia.
What is the credit of Saudi
Arabia except that it is a
murderous regime that goes
and kills people in another
country and then says: I am
the protector of Mecca! A
person who is a Muslim and
has honour does not commit
murder and bloodshed,
which
is
so
brutal.
Israel has had an atomic
bomb since day one, and the
United States has turned a
blind eye to it. I have said
several times in meetings
with various ambassadors at
the United Nations that we
are ready to come and free the
whole region from nuclear
weapons, but they did not
accept it to make sure the
Israeli arsenal is not touched!
The missile is Iran’s right,
especially since they sold
150 billion dollars of

Title page of Jam-e Jam Newspaper

Iran must be strong against
the enemy. Is Iran supposed
to give everything and let
them do to us what they
did with Gaddafi? Iran is
not Libya, which has been
polluted but still remains
there! Gaddafi was deceived.
Iran is smarter than that. It has
a history and it has honour,
and it is not easy to shake it.
The British acted in violation
of international law and
captured the Iranian ship.
Fortunately, Iran persevered,
and European lawyers and
judges saw that Britain had
done something wrong, and
that the Iranian ship was
finally released. Iran resisted
against their invasion and
of course did a very good
job, because as I said and
as the Persian proverb
goes brother is brother but
business is business. So,
Iran acted strongly and
the British surrendered.
The world knew that if Saudi
Arabia fell everything might
change in terms of oil. We
helped Saudi Arabia survive.
This was the case, and if it
weren’t for us, it would have
disappeared! Now this boy
is good for he is working for

them! It’s good that someone
remembers the background
and learn from history!
However, we must not allow
the domination of the United
States and Britain to be
repeated. I remember when
I was a kid, my father was
kidnapped by that British,
and left my sister and I to
ourselves. We could not
move around. When we
wanted to go home from
somewhere, we had to give
an account to a Russian,
British, or American soldier.
Where did we come from
and where do we want to
go? In our own home, we
were treated like thieves
and
unwanted
aliens.
That was our situation.
We should never return to
those days of humiliation.
Economically, the situation
in the country was bad. We
stood in line and took “silo”
bread, which broke our teeth
from the stones inside! We
must defend our country
and not let a series of
puppets come from behind
the scenes and jeopardize
the interests of our country.
I have no doubt that today’s
young people in Iran read

and know history well. They
also have zeal and courage.
No one has been able to
use force against Iran to
this day, and in the end, this
nation has survived. Even
now, they must have power
and be able to have their
destiny in their own hands.
The calamity that befell Iraq
and started a war, and now
this is the situation in Iraq
today, which has destroyed
everything, either in this
dear country or in our other
neighbours
Afghanistan
and Pakistan, which is
causing other troubles.
Each of them is doing
everything they can to stay
in power for two more
days, under the influence
of those around them and
the influence of Israel ...
But they have the problem
that when we say we want
the interests of our country,
they say no. Of course, they
are very wrong and they do
not have such a right. Iran
has repeatedly said that it
has no problem signing the
Nuclear Non-Proliferation
Treaty, provided that others
also join and sign the Treaty.
Atomic power is both a
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weapons to the Saudis to
go and do dirty work in
Yemen and kill people!
Europe willingly signed
the Nuclear Deal with Iran.
Now the United States has
come and puts pressure on
them, and they are gradually
retreating to protect their
material interests and their
companies! This is against
the morals and obligations
of the European Union. Of
course, China and Russia are
committed to engagements at
the UN Security Council, but
sometimes they also relax!
It is not right for someone to
say that because I have the
power, I can do whatever
I want. You can’t have any
power by bullying and you
can’t do anything against
the will of the people of the
world! The whole area of the

Persian Gulf and other places
have been polluted! They
have come and, contrary to
all the historical evidence,
they have taken Palestine,
and now they are saying: you
have to ask our permission
to go to the bathroom!
Which international law
accepts such behaviour?
Some Arabs have forgotten
the Palestinians for money
and stopped helping them!
The treatment of Palestinians
is against human rights.
Why is no one talking about
this? What is mine is mine,
and what is yours is also
mine?! I once told Gromyko
when Russia had invaded
Yugoslavia. He was first
much hurt but of course
at the end we reconciled.
Words must be logical.
I am proud of Iran that it has
fabricated most of the things
it needs, without having
bought them from abroad,
with the efforts and zeal of
these young engineers. The
submarine and the missile
and everything needed for
its defence are made by these
people. This is great progress.

They are obviously trying to
leverage the crisis to achieve
their broader strategic intent

of ending the sanctions
regime.
The
Supreme
Leader also rejected offers
of humanitarian aid, but
did little
to appeal to
international audiences by
accusing Washington
of
seeking to use such aid to
increase, rather than ease, the
effects of pandemic.
But Washington is also
experiencing an increasing
publicly
and
privately
expressed opposition to its
policy as calls for sanctions
relief have grown both inside
and outside the US.
Apart from the usual
suspects, such as China
and Russia, more recently
a group of more than two
dozen US NGO’s called
for a temporary lifting of
sanctions, and
there

U.S. Grants Sanctions Waiver to Ease Humanitarian Aid to Iran via Swiss Channel

for a multi - billion-dollar
loan for the first time in 60
years, although Washington
is reportedly seeking to
block this. Regardless, it
indicates how significant a
financial cost the pandemic
is imposing on it.
With this in mind,
Washington today has an
opportunity to ease tensions
in the region and to gain
favour among the Iranian
population through a targeted
lifting of sanctions for the
duration of the pandemic.
It is not without precedent.
George W. Bush did it, albeit
on a much smaller scale,
after the 2003 earthquake
that devastated the Iranian
city of Bam.
Doing so in the middle
of a global pandemic makes
strategic and humanitarian
sense.
Rodger Shanahan is a
research fellow at the Lowy
Institute

try’s problems by uniting behind the Supreme Leader,”
said Taghavi.
Iran’s election watchdog, the
Guardian Council, disqualified over half of the candidates
from running in the parliamentary election, and left voters a
choice mostly between hardline and low-key conservative
candidates loyal to Khamenei
to contest the elections.
The February 21 election registered a 42.57 percent turnout,
the lowest in the history of the
Islamic Republic. This was indicative of the level of public
discontent amongst Iranians,
according to analysts.
The Iranian parliament has
no say in the country’s foreign policies or nuclear program, which are determined
by Khamenei. The new parliament is also unlikely to
change the Islamic Republic’s
troubled relations with the US.
President Rouhani expressed
hope that the new parliament
and his government would
“cooperate” for the remaining
one year of his administration.
Next week, lawmakers will
choose a speaker of parliament for a one-year term.
For the past 12 years, Ali
Larijani had served as speaker of parliament. Mohammad
Bagher Ghalibaf, a former
commander at the Islamic
Revolutionary Guard Corps
(IRGC), is viewed as a likely successor to Larijani.

یادداشت
A general view of the Iranian parliament, during the opening
ceremony of Iran's 11th parliament. (Reuters)

Romina Ashrafi: ‹Honour killing›
sparks outcry in Iran
Iran’s President Hassan
Rouhani has requested his
cabinet to speed up harsher
laws in so-called “honour
killings” amid a social media

outcry over the murder of
a 14-year-old girl by her
father.
Rouhani pushed on
Wednesday(May 27) for
speedy adoption of relevant
bills, some of which have
apparently shuttled for years
among various decisionmaking bodies in Iran.
Separately, Masoumeh
Ebtekar, the vice president
of Iran for Women and
Family Affairs, announced
a special order to investigate
the murder, while she also
requested the cabinet to
expedite and prioritise the

relevant bills.
The killing last week
(May21st 2020) of Romina
Ashrafi in the town of
Talesh, some 320 kilometres
(198 miles) northwest of the
capital, Tehran, prompted a
nationwide and social media
outcry.
She was reportedly
murdered while sleeping by
her father, Reza Ashraf, who
used a farming sickle to kill
her.
The father, who is now
in custody, was apparently
enraged after she ran
away with her 34-year-old
boyfriend Bahamn Khavari
in Talesh.
Five days later, after she
escaped, they were found
by authorities and Ashrafi
reportedly told the police she
feared a violent reaction from
her father.
Under the law, girls can marry
after the age of 13, though the
average age of marriage for
Iranian women is 23.
Iran’s judiciary said Romina’s
case will be tried in a special
court. Under the current
law, her father faces a prison
sentence of up to 10 years.
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Washington’s directionless
policy of maximum presure
against
Tehran
seems
particularly
devoid of
strategic thought in the middle
of the pandemic.
Iran has been one of the
epicentres of COVID-19
with
more than 74,877
infections and almost 5000
dead as a result.In common
with others- including the
US- the Iranian government
has been criticised for being
too late to acknowledge the
outbreak and too slow to react
to it. The Iranian population’s
trust in its government is
already at a historical lowest
turnout for a parliamentary
election since the 1979
revolution. But Iran is also
suffering under the weight of
crippling US sanctions, and
they are contributing both
directly to Tehran’s challenges
in addressing today’s crisis.
This raises obvious questions
about not only the strategic,
but the moral sense in
maintaining such a punitive
unilateral sanctions regime
during the course of a global
health calamity.
The Iranian President and
foreign Minister have been
quick to call for Washington
to end the sanctions rather
than
simply
to
offer
humanitarian assistance.

Alarabieh: Iran’s new parliament convened on Wednesday
despite the coronavirus pandemic, after February elections that registered record
low turnouts in the Islamic
Republic.
The temporary speaker of
parliament Reza Taghavi described the new parliament
as belonging to the country’s
top authority Supreme Leader
Ayatollah Ali Khamenei.
“We want to solve the coun-
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are media reports that London
has also been quietly urging
the same.
There are already indications
that some countrties are using
the pandemic to advance
their own interests with
respect to Iran, sometimes
with American
assent
and sometimes without.
Both Qatar and UAE have
sent direct shipments of
medical aid to Tehran, while
Germany, France, and the
UK utilised their Iran trade
mechanism
to
provide
limited medical products.
And an Iranian-British
woman,Nazanin
ZaghariRatcliffe,held for the past
five years,has been released
on furlough in Iran, as
has an American citizen
Michael White held in an
Iranian prison for the past
18 months. And the French
government announced the
swap of a French citizen for
an Iranian engineer whom
the Americans wanted to
extradite on charges of
sanctions violations.

Iran’s new
parliament
covened
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Suspending sanctions would
be smart at a time when the
ayatollahs are at a low ebb
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WASHINGTON COULD WIN
HEARTS AND MINDS IN IRAN

For its part, the Trump
administration claims there
are mechanisms for Iran
to access humanitarian
assistance evenwith the
sanctions regime in place,
and has cited the signing
of the Swiss Humanitarian
Trade Arrangement
as
evidence of the steps it is
taking to allow humanitarian
trade with Iran.
At the same time, Secretary
of State Mike pompeo has
accused Tehran of misusing
humanitarian
funding
provided by Europe to buy
non-humanitarian goods.
Critics of Washington’s
sanctions regime counter
that the threat of secondary
sanctions from the Americans
has made
financial
institution too wary of doing
business with Tehran and
supply chains too difficult
to access , while the Swiss
arrangement is too limited
to make a significant
differences to a country of
90 million people and it
requires Iran’s central bank
to continue injecting funds
into monitored offshore
accounts at the same time as
the sanctions regime denies
it funds.
Iran has applied to the
International Monetary Fund
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From Minneapolis to New York City, Atlanta and Washington, protesters clashed with police after
George Floyd killed by police officer in Minnesota.
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