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 میخوانید

درشهریور۱۳۲۰ کشورما به اشغال متفقین درآمد  
آمدند،   ، بودیم  کرده  بیطرفی  اعالم  باآنکه  و 
بنیانگذار ایران نوین، رضاشاه بزرگ را ازسلطنت 
خلع کردند  و نه بعنوان میهمان ، که  چونان 
صاحبخانه ، به هرجا که می خواستند می رفتند و 
هرکار که دلشان می خواست  می کردند. پادشاه 
جوان که رسماً سمتی نداشت  دربرابر ابرقدرت 
ها کاری از دستش ساخته نبود. سرانجام کنفرانس 
تهران  باحضور سران متفق  برگزارشدو تصمیم 
گرفتند ۶ ماه پس از پایان جنگ دوم جهانی ، 
ببرند، تمامیت  بیرون  ایران  از  نیروهای خودرا 
ارضی ایران را به رسمیت بشناسندو خسارتهای 

وارده به ایران را جبران کنند.
پس ازپایان جنگ، آمریکا و انگلستان نیروهای 
خودرا ازایران بیرون کشیدند ، اما شوروی نه تنها 
نیروهایش را بیرون نبرد بلکه تمامیت ارضی مارا 
نیز محترم نشمرد و گروهی را که فرقه دموکرات 
نامیده می شدند  در آذربایجان  حمایت کرد و 
سرانجام در آذرماه ۱۳۲۴  این فرقه درآذربایجان  
حکومتی تشکیل داد و  به نشر اسکناس پرداخت 
و هیئت دولتی  معرفی کرد، مجلس قانونگزاری  
آذربایجان  نجیب  مردم  توانست   وتا  کرد  برپا 
در  حتی  قراردادو  خود  وستم  ظلم  مورد  را  
کردستان و نقاط دیگر مملکت هم عده ای را 
برای  جداشدن از ایران  ترغیب وتشویق می 

کرد.
رهبر این فرقه  جعفر پیشه وری بود که درزمان 
رضاشاه  به دلیل همکاری با کمونیستها  مدتی 

زندانی شده بود.
دوسال پیش ازاین واقعه شوم  پیشه وری ازسوی 

مردم تبریز بعنوان وکیل  انتخاب شده بود اما 
اعتبارنامة او  به دلیل همکاریهایش با کمونیستها 
در مجلس   رد شد  ودوسال پس ازآن بود که  

حکومت خودرا در آذربایجان بروی کارآورد.
کسانی که درآن روزها در آذربایجان زندگی 
می کردند  وهنوز زنده اند  به یاد می آورند  که 
این فرقه چه جنایاتی را مرتکب شد و چه فجایعی 
را ببارآورد.  نه ناموس مردم درامان بود ونه شهر 
امنیت داشت.. قوام السلطنه که پس از شروع این 
فتنه  جای حکیم الملک را گرفته بود و نخست 
ها  روس  که   دریافت  بود،  ایران  قانونی  وزیر 
چشم طمع به نفت شمال دارند و تا این موضوع 
حل نشود  اینگونه  دست درازی ها ادامه خواهد 
با ترفندی به روسها قول واگذاری   . لذا  یافت 
نفت شمال راداد وبه آنها گفت پس از تصویب 
روسها  واگذارخواهدشد.   امتیاز  این  مجلس 
امتیازرا  این  بزودی  مجلس  که  شدند  مطمئن 

تصویب خواهد کرد.  قوام و مجلس هماهنگ 
نباید تصویب شود.  امتیازی   بودند  که چنین 

ومجلس باتفاق آرا این طرح را رد کرد  .
ایران  اساسی  قانون  به  ابتدا  دموکرات   فرقة 
پایبندی نشان داد  و پیشه وری خودرا نخست 
وزیر  خواند و اعضای کابینة خودرا به شرح زیر 

معرفی کرد:
سید جعفر پیشه وری- نخست وزیر ووزیرکار

جعفرکاویان- وزیر جنگ
دکتر مهتاش- وزیر کشاورزی
غالمرضا الهامی- وزیر دارایی

ربیع کبیری- وزیر پست وتلگراف
سالم اهلل جاوید- وزیر داخله
 محمد بی ریا- وزیرفرهنگ
 دکتراورنگی- وزیر بهداری

 یوسف عظیما- وزیر دادگستری
رضا رسولی- وزیراقتصادوتجارت

اما بعداً پیشه وری حکومت  ملی آذربایجان یا:
و  داد  تشکیل  را  حکومتی«  ملی  »آذربایجانین 

خود رئیس جمهور این حکومت شد.
عالوه بر هیئت دولت که با پیشه وری همکاری 
داشتند  اعضای رهبری این فرقه عبارت بودند 
از: سیدجعفر پیشه وری، علی شبستری ، صادق 
پادگان، امیر علی الهرودی ،قاسم چشم آذر و 

غالم یحیی دانشیان و بی ریا و چند نفر دیگر.
خوشبختانه این حکومت پوشالی بیش از یک سال 
دوام نیافت و مردم غیور آذربایجان  درصف اول 

به  مردم  سر  پشت  در  شاهنشاهی  ارتش  و 
با  فرماندهی  پادشاه جوان خود  به رویارویی 
بساط  وسرانجام   پرداخت  نامیمون  فرقة  این 
به  آذربایجان  باردیگر   و  برچید  را  فرقه  این 
دامان مام میهن بازگشت. اما هنوزآثار شوم  آن 
برزندگی ما ایرانی ها  خودنمایی می کند. هنوز 
گروهک هایی با دیدگاههای کمونیستی  سعی 
بر  ایجاد تفرقه میان مردم ما دارند. وهنوز داغ 
همکاری این گروه با خمینی، بر پیشانی اعضایش 

خودنمائی می کند.
    روز نجات آذربایجان بر همگان بویژه مردم 

دالور آن خطه خجسته باد.
مرتضی پاریزی

یادداشت
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آقای پاریزی، مدیر ارجمند ماهنامة 
»آزادی« 

پیاپی۱۲۸  شمارۀ  در  درود.  ضمن 
زیرسرفصل    ۱۳۹۹ مهرماه  اول 
را  مطالبی  خواندنی«  و  »کوتاه 
امیر کبیر  :» دکانی که  زیر عنوان 
باز کرد« می خوانیم که با واقعّیت 
نویسنده  ندارد،  مطابقت  تاریخی 
مرقوم داشته اند:» وقتی امیر کبیر 
ناصرالین  از  باز کرد،  را  دارالفنون 
شاه دعوت کرد تاازآنجا بازدیدکند.  
اما ناصرالدین شاه،زیربار نمی رفت. 
در  شاه  امیرکبیر  اصرار  با  سرانجام 
اینکه  دارالفنون حاضر شد و برای 
آگاه  آموزان  دانش  ازپیشرفت 
بلجیک  پرسید:  ازآنها  ازیکی  شود 
چه جور جایی است؟ آن محصل 
اوضاع اجتماعی وجمعّیت ومساحت 
کرد.  تشریح  شاه  برای  را  بلژیک 
ازاین  شاه  همگان  انتظار  برخالف 
و  کشید  درهم  ابرو  جوابی  حاضر 
از  امیر  بعداً  ترک کرد.  را  مدرسه 
ناصرالدین شاه دلیل ناراحت شدنش 
شاه  امرپرسید.ناصرالدین  ازاین  را 
گفت: این چه دکانی است بازکرده 
اگرمردم  یعنی چه؟  ای؟دارالفنون 
بفهمند بلجیک کجاست و مردمش 
چطورزندگی می کنند دیگر به من 

و توسواری نمی دهند«.،،،،،،
     که با پوزشخواهی از نویسنده ی 
این مطلب ناگزیربه استحضار ایشان 
می رسانم که اگرچه میرزا تقی خان 
امیرکبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه، 
ایجاد  برای  صدارتش  ازابتدای 
دارالفنون  زیرنام  عالی  مدرسة 
بنا  اعظم  بخش  بسیارکردو  تالش 
انجام شده بود، اما متأّسفانه هیچگاه 
ربیع  درروز۵  آن  گشایش  شاهد 
برابر  قمری،  هجری   ۱۲۶۸ االول 
دیماه ۱۲۳۰ هجری خورشیدی    با 

از  دسته  نخستین  که  چرا  نشد، 
استادان به سرپرستی»دکتر یاکوب 
ازعزل  ادوارد پوالرد« دوروز پس 
به  کاشان،  فین  به  تبعیدامیرکبیر  و 
با استقبال گرمی  تهران رسیدند و 

مواجه نشدند. 
       اگرچه آنگونه که در خاطرات 
بسیاری از معاصرین ناصرالدین شاه، 
وازآثار برخی  تذکره نویسان آمده 
کمترین  شاه،  ناصرالدین  است، 
رغبتی نسبت به فرا گیری مردمش 
از  آگاهی  و  دانش  های  درزمینه 
گذشت  می  غرب  در  که   آنچه 

نداشت. با احترام ، ک - هومان
 ۵ اکتبر۲۰۲۰  

متفكر

است  ای  مجسمه  میزم  روی 
 .)The Thinker( »متفکر«  بنام 
بنام  سازی  مجسمه  کار 
فرانسوی  رودین  آگوستا 
که   )Auguste Rodin(است
ساخته  میالدی   ۱۹۰۴ سال  در 

شده است.
مدتی  و  بودم  نوشتن  گرم  سر 
به آن خیره شدم.خیلی عمیق 
به  گویا  و  بود  کردن  فکر  در 
چرا  که  میکرد  فکر  انسانها  ما 
متمدن  را  که خود  دنیایی  در 
شیر  همان  درون،  در  میدانیم، 
فکر  بخود  که  هستیم  جنگل 
نامیده  جنگل  سلطان  میکندو 
غرور  اینهمه  باید  چرا  میشود. 
بین  مرزی  و  باشیم  داشته 
بوجود  دیگران  و  خویش 
آوریم. چرا گفتار و کردارمان 

دگرگونه باشد؟
سیاه  یک  آمد  در  نسبت  چرا 
پوست به یک سفید پوست در 
کشور کنگو یک به هفتاد باشد؟ 
همچون  فردی  که  کشوری 

 Patris( لومومبا  پانریس 
پرورش  را   )Lumumba
قوام  دکتر  گفته  به  چرا  داد. 
 )Kwame Nkrumah( نکرومه 
ایم  برده  رنج  گری  جدا  از 
امامیخواهیم چنین »شرارتی را 

جاودانه سازیم؟«
گوهرش  انسان  راستی  به 
بیشتر  و  است  کنجکاوی 
همین  مدیون  را  خود  دانش 
چرا  پس  میداند.  کنجکاوی 
را  اندیشه  و  کنجکاوی  این 
ساخت  و  برابری  راه  در 
بکار  همه  برای  بهتر  زندگی 
و  خود  بین  چرا  نبریم؟ 
باشیم؟  داشته  مرزی  دیگران 
 Lord(کروزون لرد  گفته  به 
تیز  های  لبه  Cruzon(«مرزها 
سرنوشت  که  هستند  شمشیر 
متزلزل، جنگ و صلح، زندگی 
و مرگ تنها بر روی آنها استوار 

است.«
گزیده  بر  که  هم  ما  نباید  آیا 
متفکر  یک  هستیم  مخلوقات 

عمیق باشیم؟

منصور سیاوشی
ادموند، اکالهما

اوت ۲۰۲۰

ویروس سیاسی نیست

جناب پاریزی گرامی 

در صفحه ۴ ستون اول شماره 
۱۲۹ یکی از خواننده های شما 
فوقالعاده  بودند  نوشته  مطلبی 
از  بود،  آور  تعجب  من  برای 
هم  مجله  جواب  البته  و  طرز 
کرد  وادار  مرا  این  همچنین، 

چند مورد را به توجه بیاورم  

در جواب این شخص: 
دسامبر  در  کورونا  ویروس   -۱
کرد،  ظهور  چین  در   ۲۰۱۹
ترامپی  های  خواه  جمهوری 
رای  با  فوریه    ۵ ،در  سنا 
اکثریت جمهوری خواهان که 
تبرئه شد.  کنترل سنا رو دارن 
نداشته  هم  به  ربطی  هیچ  پس 

اند و نمیتوانستند داشته باشند 
نوشتن چنین موردی مثل این 
زلزله  که  بگوییم  که  میماند 
یک  خشم  بخاطر  طوفان  یا 
خدایی بخاطر آواز و موسیقی 

مردم آمده  
دانشمندان  عموم  عقیده   -۲
ویروس شناس  بر این بود که 
بچه هایی که مشکالت بدنی و 
بیماری هایی مثل آسم و قند و 
ریه ای، قلبی ، شریانی، کبدی، 
«حتی  ندارند   «... و  ای  کلیه 

اگر مبتال بشوند نمیمیرند 
پخش  دورانی  در  نظریه  این 
شده بود که بچه ها در قرنطینه 

بودند نه در مدرسه، 
البته وقتی بچه ها وارد مدرسه

حق اشتراک یكسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریكا                                 ۵0    دالر
کانادا          ۱00 دالر
اروپا          ۱۵0 دالر
خاورمیانه         ۱60 دالر
استرالیا         ۱80 دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یكسال پیشاپیش 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

دستور  رعایت  بدون  شدند، 
های CDC, آنهایی که بیماری 
یا  داشته  را  شده  ذکر  های 
مریض  طبیعتأ  خوب  دارند 

می شوند.  
در  اشرار  از  دقیقی  آمار   -۳
آنها  بیشتر  و حتی  نیست  دست 
های  امریکایی  با  را  خود  که 
و  مساوات  برای  کننده  تظاهر 
مخالفت با تبعیض نژادی قاطی 
نشدند  شناسایی  بودند  کرده 
به  آنها  آیا  نمیداند  هیچکس  و 
ویروس مبتال شدند یا نه ، پس 
آنها  هیچکدام  که  این  نوشتن 

بیمار نشدند درست نیست.
بی  از  مورد  این  جدأ   -۴
ماهیت  از  نویسنده  اطالعی 
سخن  ویروس  عمل  طرز  و 

می گوید 
وقتی ۳۰۰ نفر در مراسم معرفی 
کاخ  در  عالی  دادگاه  قاضی 
سفید بدون فاصله بدون ماسک 
دقیقه   ۱۵ از  بیش  هم  پهلوی 
چی  میکنید  فکر  خوب  باشند 
اطرافیانش  و  ترامپ  ؟  میشه 
کنند  ثابت  میخواهند  بزور 
نیست!  خطرناک  ویروس  این 
با  امریکا  اشتباه  همین  برای 
درصد   ۲۰  ، دنیا  ۵٪،جمعیت 
داره،  رو  کورونا  های  مرده 

ترامپ  های  طرفدار  چون 
ترامپ  و  خوردند  را  او  گول 
میخواهد  شدن  انتخاب  برای 
اقتصاد رو بزور و به هر قیمتی به 
دوران قبل از کورونا برگردونه 
قبلی  مورد  با  مورد  این   -۵
یکی هست. ریپابلیکن ها گول 
دروغ های ترامپ رو خوردند 
و ماسک نپوشیدند و پهلوی هم 
ایستادند و دست هایشان را ضد 
متر   ۲ فاصله  و  نکردند  عفونی 
مریض  طبیعتأ  خوب  نگرفتند 

می شوند .
بیماری  یک  کورونا  این 
دموکرات  نه  هست  ویروسی 
این  .نه  ریپابلیکن  نه  میشناسه 

نژاد یا مذهب نه اون یکی .
هرکه پرهیز کنه شانس کمتری 
داره مریض بشه .هرکه فکر کنه 
رستم دستان هست مریض میشه 

و شاید بمیره .
»طرز  باره  در  مطالعه  کمی 
قرن  در  که  ویروسی   » عمل 
۲۱ در دنیا بیش از یک میلیون 
نفر رو در ۹ ماه هالک کرده و 
بیش از ۳۰ میلیون نفر را کشته 
خود  میکنه  کمک  شخص  به 
نگاه  سالم  رو  اش  و خانواده 

داره. ویروس سیاسی نیست 
با عرض احترام همایون مشیری

مناسبت های آذرماه 

شنبه ۱ آذر)۲۱ نوامبر( آذر جشن
چهارشنبه ۵ آذر)۲۵ نوامبر( روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

یکشنبه ۹ آذر )۲۹ نوامبر(جشن آذرگان ،آذر روز
سه شنبه ۱۱ آذر)اول دسامبر( روز جهانی ایدز

پنجشنبه ۱۳ آذر)سوم دسامبر( روز جهانی معلوالن
جمعه ۲۱ آذر)۱۱ دسامبر( سالروز نجات آذربایجان

یکشنبه ۳۰ آذر)۲۰ دسامبر( جشن شب یلدا
یکشنبه ۳۰ آذر)۲۰ دسامبر( روز پرستار و به ورز

توضیح اینکه در رژیم شاهنشاهی پنجم اسفند روز پرستار بود.

و  مترجم  نویسنده،  نفیسی،  محمود  زعزیمان  کار  هم بسیار  تأسف  با 
ژپوهشگر ، پس از چندروز هک رد امک بود  روز پنجشنبه  اول آبان ماه  رد 
کالیفرنیا  دارافنی راوداع گفت.  ردگذشت اورا هب خانواده اش،

تسلیت  اپرسی  ورفهنگ  ادب  دوستداران  و  کارانش  هم  
گفته  و یاد او را رگامی می داریم. روانش آرمیده باد.

ژمده افسری،کیخسرو بهروزی، اقسم بیک زاده، احمد بی نظیر،

 رمتضی اپرزیی، مهرداد حقیقی، مهرداد رحیمی، حسن فیاد، علی فیاد
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رابطه کلینتون و بهار عربی 

ایمیلی  افشای  از  عربی  رسانه های 
نزدیک  روابط  از  که  داده اند  خبر 
هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه 
قطری  رسانه  با  آمریکا،  سابق 
بهره برداری  برای  تالش  و  الجزیره 
مرج  و  هرج  »گسترش  برای  آن  از 

در خاورمیانه« خبر می دهد.
افشای  اسکای نیوز،  نوشته  به 
می دهد  رخ  آن  از  پس  ایمیل  این 
رئیس  جمهور  ترامپ،  دونالد  که 
آمریکا به تازگی تمام اسناد مربوط 
به تحقیقات فدرال درباره استفاده 
خصوصی  سرور  یک  از  کلینتون 
حالت  از  را  دولتی  ایمیل های  برای 

طبقه بندی خارج کرد.
خانم  که  می دهد  نشان  ایمیل   این 
مه  ماه  بازدید  جریان  در  کلینتون 
خانفر،  وداح  با  الجزیره،  از   ۲۰۱۰

مدیر این شبکه دیدار کرده  است.
اعضای  با  دیدار  پی  در  بازدید  این 
هیئت مدیره این رسانه انجام شد. 
با  مالقات  دیدارها،  این  مهم ترین 
حمد بن جاسم آلثانی نخست وزیر 

سابق قطر بود.
سفر  سال  همان  مه  ماه  اواسط  در 
هیئتی به واشنگتن مورد بحث قرار 

گرفت.
قطر  از  دیگر  نامه ای  در  هیالری 
خواسته است از طریق صندوقی که 
دارد،  اختصاص  کلینتون  بنیاد  به 
را  عربی  بهار  انقالب های  بودجه 

تامین کند.
درز  ایمیل های  از  دیگر  یکی 
از  که  می دهد  نشان  کرده 
گروه  با  قطر   ۲۰۱۲ سپتامبر 
یک  ایجاد  برای  اخوان  المسلمین 
کرده  همکاری  رسانه ای  کانال 

 است. 
در ماه جاری، رئیس  جمهور آمریکا 
در توییتر اعالم کرد که تمام اسناد 
مرتبط با تحقیقات فدرال در مورد 
مداخله انتخاباتی روسیه و استفاده 
از سرور شخصی  کلینتون  هیالری 

حالت  از  را  دولتی  ایمیل های  برای 
محرمانه خارج کرده است.

کامل  مجوز  »من  نوشت:  ترامپ 
هرگونه  که  اسنادی  تمام  تا  داده ام 
ارتباطی با بزرگ ترین جرم سیاسی 
تاریخ آمریکا دارند -طرح ساختگی 
همچنین  شود.  منتشر  روسیه- 
ایمیلی  رسوایی  به  مربوط  اسناد 

هیالری کلینتون. بدون سانسور!«
استفاده  به  مربوط  پرونده  این 
در  دولتی  ایمیل های  از  کلینتون 
تا   ۲۰۰۹ سال  از  او  تصدی  زمان 
خارجه  امور  وزیر  عنوان  به   ۲۰۱۳

است.
دموکرات  حزب  نامزد  کلینتون، 
سال  در   ،۲۰۱۶ جمهوری  ریاست 
۲۰۱۵ متهم شد که از سرور ایمیل 
خصوصی خود در خانه اش در ایالت 
نیویورک برای رسیدگی به پیام های 
کرده  استفاده  خارجه  امور  وزارت 

است.
کلینتون ۵۵ هزار نامه را به مقامات 
خصوص  این  در  که  آمریکایی 
اما  داد،  تحویل  می کردند  تحقیق 
گفته  که  را  دیگر  نامه  هزار   ۳۰
می شد شخصی است و مربوط به کار 
نیست، تحویل نداد. او به گفته خود 
این نامه های خصوصی را از بین برد 
که با انتقادات شدیدی روبه رو شد.

خارجه  امور  وزارت   ۲۰۱۶ سال  در 
این  بازیابی  برای  ملی  آرشیو  و 

ایمیل ها اقدام کردند.
در اکتبر ۲۰۱۶ اف بی آی حکم آغاز 
پیام های  از  زیادی  تعداد  بررسی 
تلفن  دستگاه  یک  در  شده  یافت 
از دستیاران  یکی  به  متعلق  همراه 
ارشد کلینتون به نام هما عابدین و 
به دست  را  واینر  آنتونی  همسرش 
آن  در  ژورنال  استریت  وال  آورد. 
پیام ها  تعداد  که  داد  گزارش  زمان 
حدود ۶۵۰ هزار پیام بوده است، اما 
بعید است که همه آن ها مربوط به 

تحقیقات کلینتون باشد.
یانگ  جیمز  که  بود  حالی  در  این 
که  کرد  اعالم  اف بی آی  مدیر 
پیام های مربوط به کلینتون را برای 
تعیین میزان حساسیت اطالعات و 
در  که  تحقیقاتی  بررسی  همچنین 
ژوئیه ۲۰۱۶ به پایان رسید، بررسی 

خواهد کرد.
وی در نامه ای به تعدادی از روسای 
مجلس  کمیته  یک  جمهوری خواه 
نمایندگان آمریکا گفت: »اف بی آی 
نظر  به  که  ایمیل هایی  وجود  از 
است  تحقیقات  به  مربوط  می رسد 
به  را  خود  رضایت  من  دارد.«  خبر 
دفتر اعالم کرده ام تا اقدام تحقیقی 
مناسبی انجام داده و به کارآگاهان 

بررسی  را  ایمیل ها  این  دهد  اجازه 
کنند و مشخص کنند که آیا حاوی 
اطالعات محرمانه هستند یا خیر.«

پرونده  که  می گویند  ناظران 
ریاست  اخیر  انتخابات  در  ایمیل 
دوره  در  است.  حساس  جمهوری 
ریاست  انتخاباتی  مبارزات  قبلی 
در  که  بود  گفته  ترامپ  جمهوری، 
صورت انتخاب، کلینتون را محاکمه 
انتخابات  از  پس  اما  کرد،  خواهد 
تحقیقات  تعقیب  به  عالقه ای  گفت 

ندارد.
فدرال  پلیس  رئیس  کومی،  جیمز 
آمریکا، روز ۶ نوامبر ۲۰۱۶، پس از 
کلینتون  شکست  به  که  انتخاباتی 
نمایندگان  به  نامه ای  در  انجامید 
در  که  کرد  اعالم  آمریکا  کنگره 
ایمیل های شخصی هیالری  پرونده 
دموکرات،  حزب  نامزد  کلینتون، 
جرمی پیدا نشده و به همین دلیل 
تعقیب  تحت  کلینتون  خانم 

قضایی قرار نمی گیرد.
از ایندیپندنت

یمن  ناراضی  مردم 
رفتار  به  واکنش  خواستار 

خصمانه تهران شدند

با اعزام سفیر به گروه وفادار  یران 
به خود در صنعا، پشتیبانی سیاسی 
نظامیان  شبه  از  را  خود  نظامی  و 
تقویت  یمن  در  حوثی  کودتاگر 
نارضایتی  اقدام  این  که  کرده است 
گسترده ای را در افکار عمومی یمن 
مشروع  دولت  از  مطالبه  با  همراه 
خصمانه  گام  این  به  واکنش  برای 

تهران را به همراه داشته است.
تهران سالها از اذعان رسمی به گروه 
حوثی اجتناب می کرد، تا اینکه این 
ابراهیم   ،۲۰۱۹ آگوست  در  گروه، 
رهبر  به  نزدیکان  از  یکی  الدیلمی 
این گروه را به عنوان سفیر ادعایی 
نیز  تهران  کرد،  منصوب  تهران  در 
دفتر  و  شناخت  رسمیت  به  را  او 

داد. وی  تحویل  را  یمن  سفارت 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران امروز )شنبه( در 
فارس  خبرگزاری  سؤال  به  پاسخ 
به  ایران  جدید  سفیر  ورود  دربارٔه 
یمن ضمن تأیید این خبر گفت که 
و  تام االختیار  سفیر  ایرلو  حسن 
فوق العاده ایران در یمن وارد صنعا 

شده است.
به گفته وی، ایرلو به زودی رونوشت 
شرف  هشام  به  را  خود  استوارنامه 
استوارنامه  و  کودتا  خارجه  وزیر 
رئیس  المشاط  مهدی  به  را  خود 
شورای عالی سیاسی کودتا در یمن 

تقدیم خواهد کرد.
ایرلو  ورود  راه  ایران  که  حالی  در 
منابع  نکرده است،  را فاش  به صنعا 
که  دادند  گزارش  صنعا  در  مطلع 
وی چهارشنبه گذشته با هواپیمای 
عمانی وارد شد که ۲۸۳ بیمار حوثی 
بودند  معالجه  تحت  که  را  مجروح 
منتقل می کرد. این نقل و انتقال به 
عنوان بخشی از توافق با واشینگتن 
دو  حوثی ها  آن  اساس  بر  که 
با تابعیت آمریکایی  بازداشت شده 
کردند. آزاد  را  سوم  نفر  جسد  و 
حوثی  گروه  به  وابسته  رسانه های 
تأکید کردند که سایر  در آن زمان 
آنها  تعداد  که  گروه  این  اعضای 
به  را  نیز صنعا  نشده است  مشخص 
تا تحت  کردند  ترک  مقصد مسقط 

معالجه قرار بگیرند.
و  ملل  سازمان  یمنی،  فعاالن 
به تسهیل ورود  را  هواپیماهای آن 
به  ایرانی  کارشناسان  و  فرماندهان 
حکم  استقرار  به  کمک  برای  یمن 
آن،  از  نظامی  پشتیبانی  و  کودتا 
مواد  تولید  تکنیک های  انتقال 
قطعات  ترکیب  آموزش  و  منفجره 
بدون  هواپیماهای  و  موشک ها 

سرنشین قاچاقی متهم می کنند.
پیش  روز  چند  حوثی  رسانه های 
هواپیمای  یک  که  دادند  گزارش 
صبری  عبداهلل  متحد  ملل  سازمان 
را پس از انتصاب او به عنوان سفیر 
حوثی ها در نزد رژیم سوریه، به جای 
نائف القانص، به دمشق منتقل کرد.
این رسانه ها همچنین اظهار داشتند 
العجری  عبدالملک  گروه  این  که 
یکی از رهبران و نظریه پرداز وفادار 
دوحه  در  سفیر  عنوان  به  را  خود 

منصوب خواهد کرد.
دولت  که  می گویند  یمنی  فعاالن 
به ایران  گام  این  به  باید  قانونی 

برای  اصرار  حاکمیت،  نقض  دلیل 
طوالنی شدن جنگ و نقض قوانین 

و تصمیمات بین المللی پاسخ دهد.
البیل  فارس  زمینه،  این  در 
الشرق  به  یمن  سیاسی  پژوهشگر 
االوسط گفت، »این اقدام را می توان 
مسئولیت  به  ایران  رژیم  اعتراف 
چالشی  و  یمن  در  فاجعه  در  خود 
برای جامعه جهانی و تالش های آن 
برای صلح دانست و نباید از سوی 
دولت قانونی بی پاسخ بماند، »این 
سفیر وارد کشور شده در حالی که 
تحت  خروج  و  ورود  مبادی  همه 
نظارت هستند و باید با یک حرکت 

دیپلماتیک گسترده مواجه شود.«
البیل گفت: »این گام تحریک آمیز 
پیامی از سوی رژیم ایران است که 
یمن  در  صلح  برابر  در  روشنی  به 
ایستاده و بازوی حوثی خود را برای 
مسئله  بیشتر  پیچیدگی  و  تشدید 

تحت فشار قرار می دهد«.
اجازه  تهران  که  کرد  اظهار  البیل 
صلح  حلقه  به  حوثی ها  نمی دهد 
»جامعه  افزود:  وی  شوند.  نزدیک 
مسئله  بخواهد  اگر  المللی  بین 
از  را  معادله  باید  کند  حل  را  یمن 
نو تنظیم کند. ایران مسئول جنگ 
تالش های  همه  و  است  ویرانی  و 
که  زمانی  تا  و  می کند  رد  را  صلح 
با  مطابق  المللی  بین  تالش های 
صلح  نشود،  انجام  انداز  چشم  این 
می شود  خارج  از دسترس  یمن  در 
و دایره ویرانی در منطقه گسترش 

می یابد.«
با  را  خود  دیپلماتیک  رابطه  یمن 
تهران در ۲ اکتبر ۲۰۱۵ قطع کرد و

ایران را ملزم به رعایت مفاد  رژیم 
دربارٔه  وین  کنوانسیون   ۴۵ ماده 
روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و محافظت 
دیپلماتیک  نمایندگی  مقرهای  از 

یمن در تهران کرد.
گذشته،  سال  ایرانی  رسانه های 
حوثی ها  سفیر  الدیلمی  دیدار 
و  ایران  رهبر  ای  خامنه  علی  با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

وی را  منتشر کردند.
عبدالملک  از  نامه ای  هیئت  این 
شبه نظامی  گروه  این  رهبر  حوثی 
این  در  داد.  ای  خامنه  تحویل  را 
نوشته:  الحوثی  گونه  بیعت  نامه 
خط  امتداد  را  شما  والیت  »ما 
ابی  پیامبر اسالم و والیت علی بن 
طالب می دانیم«. پس از آن، ایران، 

حوثی ها را به رسمیت شناخت.
از شرق األوسط

نتیجة انتخابات آمریكا

باألخره  پس از نزدیک به چهارسال 
درمخالفت  ها   دموکرات  تالش 
پرزیدنت  با  معنی   بی  و  بامعنی 
ترامپ ، و طرفداری یک طرفة بیش 
از ۹۰درصد رسانه های آمریکایی از 
دموکرات ها ، انتظارها بسر آمد  و 
انتخابات آمریکا بعنوان یک پروسه 
تعیین   و  رسید  انجام  به  تاریخی  
نوشتن  لحظة  تا  جمهور  رئیس 
ولی  نشده  اعالم  رسمًا  سطور  این 
باید  ترامپ   آقای  میرسد  بنظر 
انتخاب   شاید   . برود  سفید  ازکاخ 
ازطی  رئیس جمهور دموکرات پس 

شود.  مشخص  قانونی   دعواهای 
را  سطور  این  که  اکنون  درهرحال 
رسانه  ازطریق  حتما  خوانید  می 
های  آمریکا ویا کشور محل اقامت 
درچهارسال  اید.  شده  مطلع  خود 
گذشته دموکراتها درکنگره آمریکا  
انجام  مردم  برای  که  کاری  تنها 
دادند  تحقیقات پیرامون  دوسیه ای

جمهوریخواهان  ادعای  به  که  بود   
و  بودند  کرده  تهیه  خوددموکراتها 
اثبات  برای  دالر   میلیونها  باصرف 
دروغ خود  کوشیدندوآخر به نتیجه 
ی روزها  درآخرین  نرسیدند.  ای 

آمد  دست  به  اسنادی  اکتبر   ماه   
و  پسربایدن  پولشویی  از  نشان  که 
دخالت خودبایدن دراین امر داشت 
پست  نیویورک  روزنامة  جز  که 
انعکاس  به  دیگری  نشریه   هیچ 
بام  یک  ماجرای  و  نپرداخت  آن 
مردم  چشمان  مقابل  ودوهوارا  
مردم  ومتأسفانه  گذاشت  آمریکا 
دموکرات  حزب   عضو  که  عادی 
هستند به این رویداد مهم  توجهی 
آشکارا  وفیسبوک  توئیتر  نکردند. 
و  پرداختند   خبر  این  سانسور  به 
درامر  خطرناکی  بسیار  بدعت 
آزادی مطبوعات و  دیگر آزادی ها 
درآمریکا   دموکراسی  بطورکلی  و 
آینده  درماههای  که  شد  نهاده 
شاهد  را  آن  بار  فاجعه  نتیجة 

خواهیم بود.
تا آخرین  فعال پرزیدنت ترامپ که 
ایالت  در۷  انتخابات  شب  لحظة  
با   ناگهان  بود   پیشتاز  باقیمانده 
انتخابات    بر  نظارت  کمیته   ادعای 
به دلیل خوانده نشدن آرای پست 
برنده  گیری   پی   ، روبروشد  شده 
فردای  و  شد  متوقف  ایالت  هر۷ 
آقای  رقیب  شد  اعالم  روز  آن 
ترامپ  برنده است. وقتی گفته شد 
ترامپ  آقای  پنسیلوانیا  درایالت 
رقیب  از  بیش  هزاررأی   ۵۰۰ حدود 
این درست  که  ادعا شد  دارد  خود 
رآی   میلیون  یک  حدود  هنوز  اما 

پستی خوانده نشده است .
 درهرحال  انتخابات  پرسروصدایی 
بود که شاید تاکنون تاریخ آمریکا 
مردم  فعال   گویا  نداشت.   یاد  به 
انتخاب  با  هربار  باید  آمریکا 
بکش  نوعی  با  جمهوری   ریاست 
رؤسای  و  باشند  روبرو  واکش  
جمهور انتخاب شده از طعم شیرین 
بمانند. روزهای آینده  پیروزی دور 

آبستن رویدادهای  بدی است.

                             دردنیای سیاست چه می گذرد
      

دردنیای سیاست چه می گذرد

سالحهای ساخت ایران دردست حوثی ها
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اینک سئوالی برسر زبان مردم جهان 
است بسبب کورونا وقدرت کشتار آن 
که هیچ جوابی هنوز برای آن نداریم 
واکسن  برکشف  امیدی   اینکه  جز 

داشته باشیم.
اما هنوز علمای ویروس شناس دربارة 
کورونا  به یک عقیدة  واحد نرسیده 
اند  تا تعریفی دقیق از کورونا به دست  
همه  آن   تصویر  که  یعنی  دهند. 

جاهست وتشخیص آن هیچ کجا.
حجاج   فابریس  ها  آخرین  ازجمله 
رئیس مؤسسه فیالتروپ  است. این 
ورسالت  است  درسویس  مؤسسه 
است  محققانی  وآموزش  پرورش  آن 
را   وزیستی  انسانی  حیات  ابعاد  که 
دربررسی   ومضایقه  دارند   درهدف 

ادیان هم ندارند.
ویروس  دربارة  مؤسسه  این  سخن 
کورونا این است که covid-19   یک 
است  میکروبی  ویروسی  موجود 

باضافة  یک ویرال نُِمریک
Viral Microbien + Viral 
Numerique.
مسئله  این  به   ورود  صالحیت  من 
را بهیچوجه  ندارم . خواستم بگویم 
بسیارند  تالشها  دانشمندان  ازسوی 
نتیجه  به  هنوز  ولی  متنوع  ونتایج 
نرسیده اند. ضمناً  دولت های ثروتمند  

مضایقه  درتأمین بودجه ها ندارند.
مردم  سرزبان  سئوالی  دیگر  ازسوی 
جهان است  که:  بعداً یعنی بعدازرفتن  
ازشّر  شدن   وکنده  ها   آسودگی  به 
کورونا  دنیای ما چگونه خواهدبود؟ آیا 
بر می گر دیم  به نظم و وضع دیروزین 
یا ورود خواهیم داشت  به وضع ونظم  
دیگر؟ وبسیار مایلند  بدانند  اگر وضع 
ما متفاوت  ونظم ما  دگرگون می شود  
خط.ط کلی نشم و نظام بعدی کدتم 

است؟
متفکران   از   بسیاری  زمینه  دراین 
دراندیمندی  تنها  نه  انسانی  علوم 
هایند بلکه مقاالت  بسیار در  جراید 
معتبر  نشرداده اند و دست کم نباید 
گرفت که در اقشار مردمان  تا سطح 
عوام اندیشه ها ورؤیاها  و فرضیه ها 

نامرئی  دشمن   زنندوچون  می  لول 
مان covid-19   راهنوز نمی شناسیم  
اعتنائی  وبی  برهرفرضیه  ازتأمل 
برای  هررؤیا  زیرا  گذشت.  نباید  بآن  
حقیقت  از  چیزی  وهرفرضیه  فردا  
درخوددارند وحق وواقعیت  همیشه 
هرجا هست دراندازه هائی  بسیارکم 

تا بسیارزیاد.
ولباب   لّب  به  بسیارسطحی  نگاهی 
شده  مطالعه  شده،  منتشر  مطالب 
مارا می رساند به اینکه صاحبنظران  
کشف  درصورت  براینکه   باوردارند  
واکسن مابعدازیک دوران  امید  آلوده 
به بحران برمی گردیم  به همان  نظم 
دنیای  دیروزی خود، که در عادتمان 
می  متوسل  دیگرانی  هست.  هم 
اشتباهات   چون  اینکه  به  شوند  
زیستمان  محیط   با  که  مادررفتاری 
داشته ایم  پرازخطاست نباید به وضع 
گذشته  برگردیم بلکه  باید به نظم و 
نظامات دیگری برویم که نامش حرمت 
محیط   حرمت  واین  است  محیط 
وهرطرح  هرچیز  از  پرهیز   یعنی 
عمرانی است که تعادل  سرزمین مورد 
عمران  را به خطر اندازد. مثال  برآن 
بسیاراست چه در کشورخودمان  وچه 
درکشورهای دیگر. وما درایران قبل از 
انقالب اسالمی دردانشگاه تهران  ونزد 
ارکان  دولتی  خوب کاشتیم وبعداز 
بماند  تأیید   مورد   فقط  نه  انقالب  

بلکه  تعقیب هم شد. 
مردم  درسر   که  است   فکری  مهم، 
جای افتد  وگرنه  گذراندن  یک قانون  

کاری است آسان.
درباره   هنوز  جهان   متفکران  درکل 
واحدی  فکر  به  کورونا   فردای عصر 
نرسیده اند  ولی  کوشندگان توانسته 
اند  تمام گوشه های  زیستن برکرة 
زمین ر اولو  باختصار  بکاوند ومردم را 
باروشنگریها متوجه ضرورت  قضاوت  
های رفتاری کنند. زیرا خواندن  درست 

طبیعت الزمة زیستن  با آن است.
بهداشتی  درهمین چندماه  وجدان 
است.  بسیارباالگرفته  مردمان  
ها   تفاوتی  بی  چندماه   درهمین 

بحران  به  منتهی  بهداشت   درقبال 
شده  ازسرزمینها  دربسیاری  ها 
است، تحمل محدودیت ها   برای ما 
سخت است ولی عدم تحمل  همین 
محدودیت هم درانگلستان، درُکبک 
و  جنوبی  ودربرزیلوآفریقای  )کانادا(  

درآمریکا بسیارفاجعه  آمیزشد.
***

 باید  توجه کرد  که این بحران  از نوع 
بحران های گذشته نیست. یک مثال 
اینکه  وآن  بشود  ما  روشنگر  شاید  
درطول تاریخ هرگز دولت یا دستگاه  
حاکمه ای به مردم خود  نگفته است:» 
کارنکنید. درخانه بمانید. ما غرامت 

می دهیم.« 
کافی  ساالنه  مصوب  بودجة   اگر 
نیست، اگر مالیات ناچیز است  جای 
نگرانی نیست . دولت  با دست باز  رو 
به وام می کند. واین وام دیگر  عار 
است.  مردم  سالمت  ضرور   نیست. 
نمی  خود  از  هیچکس  آنکه   دیگر 
پولی که  دردست  پرسد  پشتوانة  
دارد  چیست وکجاست؟  زیرا  برگردش 
پول  وبرخوردپول  اعتقاد  واعتماد دارد 
. پس تااین اعتماد  بجاست  گردش  

چرخ اقتصاد یات بجاست. 
حیات  ادامة    covid19 چون  اما 
دارد  دولت از پس هزینه ها  بتمامی 
بر  نمی آید. پس می پردازد  به کار 
ماندن  درخانه  یعنی»  الکترونیک 
وکارکردنOn Line«  که کارفرماهاهم 

ازآن رضایت دارند.
سپس دولت می رود  به سمت پول 
Numerique  که بررسی آن  وسیلة 
شده  شروع  هادی  بزرگ   بانکهای  
است وپول Bitcoin  هم مدتهاست  
به  چین  حتی  است.  داده  رواج  آنرا 
زده  دیجیتالی دست  »یوان«   نوعی 
است. واین پول یوآن  دیجیتالی چین  
قادراست )درصورت راه افتادن  واثبات  
را  آمریکائی   های  وتحریم  مجازات  
 R.Muray باستناد   « بزند.(.  دور 
پالیسی  فارین  پژوهشگرمؤسسة   
از فیگاروی اقتصادی  آمریکا به نقل 

مورخ ۲۰/۱۰/۳«: ودراروپا ی متحد 

یوروی نومریک  بزودی  در جیب ها 
خواهد بود. 

قبول  که  روز   آن  به  برسیم   شاید 
کنیم  ویروس  مفید ماهم  بوده است  

درمقیاس یک یا دو نسل.
***

چراها  از لحاظ اقتصادیات  ، کورونا 
به  دولتها   تا  است   شده  موجب 
درکار  ها  نهی   سرمایه  اهمیت 
بهداشت  مردمان  پی برند. همچنین 
است  درکارآموزش  وپرورش  وتوسعه  
همه جانبه  پژوهشگری. زیرا تجربه  
برای  دولت   که سودبری  داد   نشان 
بهداشت   درکار  مدیریت   توسعة 
حتمی است. وتوسعة مدارس  وعلوم 
موجب  انواع  اختراعات  وصنایع وهمة 
بخش های  اقتصادی  سودآفرین اندو 

بشرط توسعه علوم وفنون.
بهداشت  بنگریم  که  ها  بگذشته 
همیشه   را  وپرورش   وآموزش 
یابیم.  می  ها  بودجه  درتنگناهای 
اینک میرود تا بودجه بندی دولت  ها 
به  افزایش بی دریغ  دراین دو بخش  

بپردازند.
امنیت، آموزش ها،توریسم، بهداشت، 
تبدیل می شود  به چهاررکن توسعة 

همه جانبه  اقتصادیات. 
 ، داناتر  فرد  که   سمتی  به  جوامع  
مبتکرتر  معتمدتر  بخود  می زید 

خواهند رفت.
دراین زمینه ها  امروز  دولتها و مردمان  
وحشت   وشاید  هایند   زدن  درلنگ 
ویروس مهلت  به تفکر ندهد ، ولی 
متفکران  علوم انسانی  واقتصادیات 

درتوقف نمی توانند باشند.
درکتاب      R.Boyerبویه روبرت 
نمی  فردافکر  به  جز  خود   تازة 
کندوروشهای  توسعة فعلی وبودجه 
بندی های جاری  را باحوسلة بسیار رّد 
می کند.  وی معتقد است که درآینده 
» بعدازدورشدن  ازوحشت فعلی  واین 
بحران که  از هیچ نظر  قابل مقایسه 
با  بحرانهای قبلی نیست  دوبخش 

عمدة اقتصاد  سرمایه داری  دولتی 
وسرمایه داری  نومریک دنیارا  پیش 

می برند ودررقابت همدیگرند.
وی یقین  دارد که رفتن  به امر سالمت  
وبهداشت وسرمایه نهی  درآن  ورفتن 
فرهنگ  وتوسعه  ها  جهانگردی  به 
پیشتاز  جوامع اند . اما باید که رسانه 
ها اعم از دولتی  یا خصوصی  ازدرج 
اطالعات  نسنجیده وکاذب که هدف 
هاست  کردن  ومسموم  فروش  آن 
بپرهیزند. باید قلمها  درنقش مبشر 
ومعرفی  افراد   وسالمت  فرهنگ  
چرخش کره زمین  وسرزمین ها  بکار 

افتند.
رسالت رسانه ها  درروشنگری هاست  
ونه پخش عقاید  مغرضانه  واحتماالً  
شخصی.  هیچ چیز برای ما مهمتراز 
زیستمان  وشرایط  محیط   شناخت 
نیست. اینگونه دیدن  راه را برهرنوع 
می  بر  نفرت  و  وتبعیض  نگری  کج 
بندد وآدمی به  شکفتگی ها  خواهد 
رفت. وچنین انسان  از نقار وجنگ که 
که طی هزاره ها، تنها  راه ثروت مندی 

دروغین  بوده است دور می شود.
***

کورونا شناخته خواهد شد حتی اگر 
مهار نشود  عمر طبیعی ومتابولیسم 
اندازد.  می  ازقوت  آنرا  اش   حیاتی 
بنابراین تحمل  برای عبوراز این دوره  
وظیفه  ماست. بخصوص که دولتها  
پی به ناشکیبائی  های مردم برده اند. 

پس  هرنوع دستپاچکی خطاست.

اینکه  چرا  به  بر می گردیم   اینک 
غالب  اقتصاد دانان  باور دارند  براینکه 
بحران   ازاین  درآینده   داری   سرمایه 

سربلند ونیرومند  بیرون می آید..
دیگر   تحقیر  مقوله  ازاین  مرادآنها  
مکاتب  آنکه   بویژه  نیست.  مکاتب 
انواع  سوسیالیسم،   انواع   « دیگر 
کمونیسم، انواع استبداد ملی، انواع 
نظام های مذهبی«  درطی یک قرن 
وچین   داده   خودرا  امتحان   اخیر  
امروز از کل انقالب بظاهر  کمونیستی 
ودرباطن ضد استعمار  تنها انضباط 
کند  می  ومصرف  گرفته  را  حزبی  
یک   جز  خود   درنظام  چین  وگرنه 
نیست.  بیش  دولتی  داری   سرمایه 

ولی بسیار هوشیار تحوالت است.
فردای  براینکه  اقتصاددانان   تکیه 
کورونا شاهد  ظهور دو نوع  سرمایه 
داری  دولتی ونومریک است  ناشی از 
واقعیتی  است  درباب قدرت  بودجه 
آموزش وپرورش  وتحقیقات  وبودجة 

و  ها   وجهانگردی  بهداشت  کالن  
فرهنگ وهنر است.

اکولوژی که گاهی مریدان خودرا  به 
فرضی  است  برده  حزب  یک  ایجاد 
در   نشسته  اکولوژی  نادرست.  است 
آموزش وپرورش  وتحقیقات  مربوط 
به عموم  وامری است متعلق   است 
مردمان وفعالیت های  انسانی ونگاه 

آنها برطبیعت.
که  انقالب   از  قبل  تهران   دانشگاه 
معهذا   داشت   هم  ها  محدودیت  
درنشریة محیط شناسی خود نه فقط 
از حرمت محیط  حرف میزد بلکه از 
مخالفت علیه هرنوع سیاسی کردن  

محیط زیست نهراسید.
برای  که  کوششی  باهمة  اروپائیان 
ایجاد  احزاب سبز  کردند هم اکنون  
امری  اکولوژی   اینکه  به  معترفند  
آن تک  تدارک   عام ومسئول  است 
زیرا  دولتهایند.  کل  و  دولتها  تک  
ماجز یک کره زمین نداریم  وامراقلیم، 
جهانی است. وجهانی دیدن فردا  امر 
سالمت   حامل  که  است   مشترکی 
دنیای  است.  صلح  و  وهمبستگی 
بعداز covid۱۹  تکرار دیروز  انسان 
ها و نظامات اقتصادی امروزی نخواهد 

بود.
قبل  ایران  وتربیت   تعلیم  درنظام  
تنگ  از  بعضی  باوجود   ازانقالب  
نظری ها  وبی خبری  برخی از محافل  
سیاسی دولت ودانشگاه تهران  امر 
کتب  رابه  زیست   محیط  به  توجه 
بعد  نسل  علمای  و  بردند  آموزشی 
 ، اسالمی  نظام  درک  عدم  باوجود 
ازآن غافل نشدند.ولی انقالب  متعهد  

سالمت نیست.
فعاالن   بسیارند  امروز   که  شکر 
برکاهش  که  مختلف  درسطوح 

توجهات  پرده نمی کشند
.***

مخالف   رهبران  آن  به   اعتنا  بدون 
دهه  واشتباهات  ها  دیدن  جهانی 
گذشته  فرد انسانی، هرروز در دانش 
آموزی  برابعاد محیط  زیست  وکره 
فکر  این  است.  وبهداشت  زمین  
درسرها نشسته  و دراذهان جا افتاده 
ابعاد   از  درهیچیک  اکولوژی   است. 
خود سیاسی نیست. امری است عام 
، همگانی، درعهدة همگان، بادولتی 

مسئول
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سعیدی سیرجانی
آزادی خواه  وقتل   زایش  ماه  آذر،     
نام  زنده  زهدوریا.و...  دین،  وخصم 
»سعیدی سیرجانی« است. سعیدی 
دربیستم آذرماه ۱۳۱۰ درسیرجان  زاده 
شد.ودرششم آذرماه ۱۳۷۳  پس از ماه 
ها زندان وشکنجه بدست دژخیمان  
قتل  به  درتهران  اسالمی   جمهوری 
رسید.ضمن تورق  ماهنامة » مهرگان« 
یاد زنده  مدیریت   به  که 
شد  منتشرمی  »محمددرخشش« 
های  شماره  چهارم-  )سال 
به    )۱۳۷۴ وزمستان  پائیز  ۳و۴- 
، نام  جاوید  از  ارزشمند  ای  نوشته 
»صادق  ما  بزرگ  نویس  داستان    
او  چوبک«  برخوردم که شرح دیدار 
بهمین  است.  سیرجانی  سعیدی  با 
مناسبت این مطلب درشمارة آذرماه 
ماهنامه آزادی  تجدید چاپ می شود.  

***
سعیدی سیرجانی  درآخرین سفرخود
دوتائی   من  درخانة  شبی  آمریکا  به 
سالها  واو  من   بودیم.  وگو  درگفت 
مرتب  ودرتهران  بودیم  دوست  باهم 
شب  درآن  دیدیم.  می  را  همدیگر 
ودلمرده  حال  پریشان  خیلی  اورا 
را   تیزش  طنز   کمتر  چنانکه  دیدم 
درسخن می آورد. من می گفتم راهی 
است  مقدس  ای  گرفته  درپیش  که 
آخوند  درمیان   شنوائی   گوش  اما 
جماعت  نخواهی یافت وجان خودرا  

خواهی باخت. میگفت آنقدر  فریاد 
می زنم  تا پردة گوششان  را پاره کنم. 
یکسانی  خاطرة  دوست  ازدو  گفتم 
دارم که برایت  تعریف می کنم. یکی 
به آن مرد  بهروزاست. روزی  از ذبیح 
دانا گفتم که چرا اشعار خود ومعراج 
نامه را  خودتصحیح و چاپ نمی کنی 
تا اینقدر نسخه های گوناگون  مغلوط  
دردست مردم نباشد. گفت اگر کسی 
وعمامة  عبا  شبی  دربالماسکه  
آخوندی به شوخی برتن بکشد  وروز 
انتخاب   کند،  رها  را  دیگر  آن رخت 
او  نسل اندرنسل  فاسد و  ستمگر 
اکنون  هم  بارخواهندآمد.  جانی  و 
بااینکه دلیلی دردست ندارند که این 
اشعار ازآن من است باهمة اینها  بانامه 
وتلفن وپیام چه تهدیدها که به جان 
خانة  زدن  وآتش  من   وخانوادة  من  
من وحتی کشتن پسرم خسرو نشد. 

توآخوندجماعت را نمی شناسی.
نظیر این گفتگو را بیست وپنج سال 
بعد  بارادمرد دانشمندی که دوست 
مشترکمانهم بود، آقای علی دشتی ، 
داشتیم. یک ایران شناس معروف  به 
)F.R.C. Bagley( نام پروفسور  بگلی
 استادکرسی فارسی  دانشگاه  دورام 
درانگلستان  که  مترجم  تنگسیر و 
چندتا ازداستانهای من نیز هم هست    
آقای  پیش  اورا   که  خواست   ازمن 

دشتی  ببرم وبُردم. درآنجا  این 
آقای دشتی  ببرم وبُردم. درآنجا  این 
ازآقای دشتی  خواست  ایرانشناس  
وسه  بیست  کتاب  دهد   اجازه 
دشتی  آقای  کند.  ترجمه  اورا  سال  

اجازه داد. به شرط آنکه نام اورا  بنام 
نویسندة برکتاب  نگذارد. پس ازآنکه

با ومن  رفت  بگلی  پروفسور   آقای 
آقای دشتی  دو به دو شدیم  گفتم 
نام  ازاینکه  احترازداری   چرا  چرا  
شما  برکتابی  به این واالئی  گذاشته 
حرکت  وبا  شد   درهم  دشتی  شود. 
دادن  خشمگنانة دستهایش  گفت:  
برای اینکه تو هنوز  آخوند جماعت 
درمیان  خود  من  نمیشناسی.  را  
آنها بوده ام آنهارا می شناسم وازاین 
آنها   ازمیان  خودرا  مکافاتی   با  رو  
بیرون کشیده ام. کاری به این کتاب 
به خاطر همین  چند جزوه  نداریم، 
عقل«  عقالبرخالف   « بنام  که  ای  
پوالد«   »تخت  و  و»دردیارصوفیان« 
دمی   « حتی  دیگر   جزوة  وچند 
باخیام« به من نامه  نوشته شده  وتلفن 
ها شده  ومرا تهدید  به قتل کرده اند.
از اینگونه سخنان  آن شب نه چندان 
کم  با آقای سیرجانی رفت. من اورا 
درکارش  جزم و صمیم یافتم. گوئی  
من  بود.  شده   داده  رسالتی  او   به 
ازاوخواستم  تاقطعه شعری  را که بنام
 »خدانشناس «  گفته بود درُجنگم  

برایم بنویسد وآن قطعه را  چنانکه

 آن را  درپیش دارید  به خط خودبرایم  
نوشت. من گفتم که درشگفتم بااین 
سابقه چگونه  اصرارداری درآن  محیط
اشعار   از  قطعه   این  کنی؟  زندگی   
بهروز و »بیست وسه سال«  دشتی  
چیزی کم ندارد . گاه رفتن  \درآستانة 
افتادیم.  هم  درآغوش  وداع   به  در  
سعیدی ناگهان  بغضش ترکید  وبه 
براثراو سخت   نیز   افتاد  ومن  گریه 
می  گریه  چرا   گفتم:»  شدم.  متأثر 
کنی؟«  گفت برای اینکه  میدانم دیگر  
پای من  به این خانه  و چشمم به روی 
ناهنجار   وضعی  افتاد.  نخواهد  تو  
بود. به خود جرأت دادم  پیش آمده 
وگفتم:»  چرا میروی؟« وخود  برجان 
خود  وخانمانت  آتش میزنی؟همین 
کاری  بزودی   دارم  یقین  بمان   جا 
برایت پیدا خواهدشد وتا نشده  درزیر 
همین سقف  بمان وهرچه داریم  باهم 
با چشمان اشکبار  و  می خوریم.«  
بُغضی که  درگلویش  جا بجا می شد  
بگذارم؟  خالی  نروم سنگررا   گفت:» 
اگر  خیال کنی یکنفر  مانده باشد 
که بااینها  پیکار کند  نمانده..  همه 
ازترس  جان پنهان  شده اند.« این بود 
آخرین دیدار من باسعیدی سیرجانی   

آن آزادمرد مبارزی که می توانم  فقط  
اورا با  میرزاآقاخان کرمانی همشهری 

بزرگوارش  برابر بدانم.

 خالق ، ارزنده ویکتا

بعدازظهر اول آذرماه ۱۳۵۶ ضیط صوتم 
را برداشتم، دسته گل کوچکی گرفتم 
وباقرارقبلی به دیدار  اکبر مشکین  
رفتم؛  افسوس که  این دیدارآخربود. 
او که زن وبچه ای  نداشت با خواهرش 
زندگی می کرد. مدتی بود که دردو ورم 
شدید  پا ، دراثر  قانقاریا توان حرکت را 
ازاو گرفته بود وبه رادیو نمی آمد. روی 
تختخوابی  ادراتاقی کوچک  خوابیده 
راپرسیدم.  وحالش  کردم  سالم  بود. 
صداوکالمش  اما  تکیده  صورتش 
همچنان گیرا ودلنشین بود. گفت: ای 
نام  به همین  خسروخوبان )همیشه 
مراصدامی کرد( درصفم. بعداز عزیزانم  
سروش  احمد  سارنگ،  هوشنگ 
وصادق هدایت نوبت من است. ضبط 
صوتم  راروشن کردم گذاشتم  هرچه 
می خواهد بگوید.)این گفتگو مرتبه 
اول  ازرادیو ایران  ویکبارهم  ازرادیو۲۴ 
آنجلس  درلس  ایران  صدای  ساعته 
پخش شد(. ازصادق هدایت گفت که 

از دوستان  صدیقش بودونسبت به او 
وآثارش تعصب داشت.

هربار  بود.  کم حرف  مشکین   اکبر 
که در جمع هنرپیشگان  رادیو بحثی 
پیش می آمد او کم وگزیده  می گفت 
وهمان کلمات  وجمالت  معدودی که 
او  تسلط  از  نشان  آورد   می  برزبان 
برفلسفه ومنطق بود واز کالم موالنا 
درسخنانش مدد می گرفت ومثالمی 
جامع.  بود  هنرمندی  آورد. مشکین 
در  تحصیل  با  راهمزمان   کارهنری 
وهنرستان  هنرپیشگی  هنرستان 
وبرای  کرد   آغاز  درجوانی  موسیقی 

ادامة تحصیل  به بیروت رفت. 

دربازگشت به ایران تآتررا  برموسیقی 
ترجیح داد ابتدا درتآتر گریمور)چهره 
بودورفته  صحنه  دکور  وطراح  پرداز( 
بازیگران  ازقدرتمندترین   رفته  
تآترشد. با تمام مهارتی که  درنواختن 
کالرینت )قره نی(  تار وپیانو  داشت 
می  موسیقی  کرد   نمی  ادعا  هرگز 
طبع  واز  داشت   خوش  خطی  داند. 
عربی  های  زبان  برخورداربود.  شعر 
وفرانسه راخوب می دانست. فلسفه، 
عرفان وتصوف موردعالقه اش بود ودر 
مجموع هنرمندی  بود با عزت نفس، 
مهربان ومتواضع. نمونه ی هنرمندی 
پرقدرت بود وسالها با  خالقیت  خود 
در تآتر، سینما، تلویزیون، ورادیو نشان 
و  پویا  کوشا،  است   هنرمندی  داد 
پیشرو. این هنرمند بزرگ وآزاده در۲۵ 
آذر ماه ۱۳۵۶ به جاودانگی پیوست . 

یادو نامش گرامی باد.

آرذ، ماه قتلهای زنجیره ای
فجیع  که  ماهی  هستیم،  آذرماه  در 
درایران  ای  زنجیره  قتلهای  ترین 
اتفاق افتاد. شایسته است که آذرماه 
درتاریخ مبارزات سیاسی کشورمان 
بنام قتل های زنجیره ای ثبت شود. 
نباید بگذاریم با خیمه شب بازی های 
ویروس کورونا، تحریمهای اقتصادی، 

انرژی هسته ای وازاین قبیل  سرمان  
که  ببرند  کنند.وازیادمان  گرم  را 
دد  باقتلهای   ۱۳۷۷ آذرماه  دراول 
کردن  تکه  وتکه  کشتار  منشانه، 
وقمع  قلع  فروهر  وداریوش  پروانه 
اسالمیشان  را آغاز کردند. وبدنبال 
محمد  پاک  خون  آذرماه  در۱۲  آن  
مختاری را ریختند وپس ازآن  جعفر 
پوینده راربودند وچندروز بعد  جسد 
متالشی شدة اورا به سردخانه تحویل 
دادندویکی پس از دیگری آزادی  -
دوست:  ایران  ومبارزان  خواهان 

سنجری،  سیامک  امیرعالئی،  احمد 
علی  شریف،  مجید  دوانی،  پیروز 
اکبرسعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، 
فریدون  کاظم سامی  شاپوربختیار، 
مظلومان)کوروش  حسین  فرخزاد، 
آریامنش( وسعید سلطانپور وصدها 
رادمرد وشیرزن دیگررا کشتند. وقطعًا 
دستوردهندگان  منحوس  نام  نباید 
خانه   دِر  که  وقاتالنی  ومجریان  
وارد  وبامکروحیله  زدند   فروهرهارا 
خانه شدند وبا ۲۶ ضربه چاقو  جسم 
فروهررا   وداریوش   پروانه  شریف  
سوراخ سوراخ کردند  ، فراموش کنیم.

باید  را   وقاتالن  عامالن  این  نام 
مسلمی،  ابوالفضل  بسپاریم:  بخاطر 
صفائی  علی  مهردادعالیخانی، 
عشری،  اثنی  محمدحسین  فر، 
هاشمی،  فالح،  جابرزاده،  محمود 
مزدور  هزاران  و  محسنی،  علی 
به  که  اسالمی  جمهوری  دیگر  
وجنونشان   جهل  رهبران   دستور  
وامروز  ریزند  ومی  خونهاریختند 
هرکدام  مصدر پستهای مهم وکلیدی 
این رژیم  سفاک هستند. جانیانی که  
۴۱ سال  است هرروز  داغ بردل  مردم 
ایران می گذارند وعواِم ناآگاه وجیره 
میروند  بوسشان   به دست  خوارهم 

ومدحشان  می کنند.

کاری رفهـنگی بی
بی مزدبودومنت هرخدمتی که کردم
یارب مبادکس را مخدوم بی عنایت

»حافظ«
کورونا  ویروس  که  چندماهی  دراین 
کتابفروشان  کارما  جهانگیرشده 
کتاب  ازفروش  کسادتراست.  ازهمه 
بیکار  مردم  نیست. چون  که خبری 
دارند  اگر  یا  ودرآمدندارند  یاپول   ،
مثل همیشه خرج کتاب ونشریه نمی 

کنند. یادخاطره ای افتادم؛ 
برهان  یاد  زنده  بخیر دوستم  یادش 
ابن یوسف  ادیب وپژوهشگر گرامی 

روزی درکلبة کتاب  نشسته بود باهم 
پرسید:  آمد   آقایی  زدیم.  می  گپ 
مجله رایگان دارید؟ گفتم : متأسفم. 
پرسید روزنامه مجانی دارید؟ عرض 
کردم  نه، نداریم. باسماجت گفت  : 

مفتی چی دارید؟
برهان گفت:  طناب، طناب مفت!!

هفته  مطلب.  سراصل  برویم  باری 
قبل  آقائی به کلبه ام آمد، نشست 
حدود  یکساعت  ازسوابق، خاطرات، 
وخدمات خودگفت. بعدازکیف دستی 
اش یک بسته قطور  کاغذ  دستنوشته  
روی میز گذاشت وگفت: این خاطرات

زندگی وخدمات اداری من است می 
خواهم  خواهش کنم آن رابخوانید، 
نظرتان   آیم  می  دیگر   چندروز 
رابفرمائید. وگذاشت ورفت. سه روز

طول کشید تا من خط ناخوانای ایشان 
کرده  سرهم  اباطیلی  که  خواندم  را 
آوردند  تشریف  آقا  پنجم  روز   . بود 
وبازساعتی وقت مرا  درتعریف ازخود 
گرفتند ونظر مرا درمورد  پانصدصفحه 
ای که نوشته بودند جویاشدند. بنده 
هم که آدم کم رویی هستم نتوانستم 
بگویم همه رابریز  توی سطل آشغال. 
گفتم:  نکنم  ناامیدش  اینکه  برای 
بازهم بنویسید، ادامه بدهید. پرسید 
چطوربود؟ عرض کردم: نوشتن بهتراز 
بیکار نشستن است. خوشش نیامد. 
متشکرم.  گفت:   ، راگرفت  نوشته 
همین؟گفت:  وگفتم:  کردم  پرروئی 
گذاشتید  وقت  که  متشکرم   خیلی 

وازدربیرون رفت.
همانطور  آقایان!  و  ها  خانم  تذکر: 
برق،  سیمکش  کش،  لوله  که 
هیچ  که  بینی  کف  مشاورخانواده، 
و... مجانی کار نمی  ندارد  تخصصی 
کند، چرا وقتی  رشتة  کسب وکار  
رسد  می  فرهنگی  های  موضوع  به 
چراباید  باشد؟  ومجانی  مفت  باید 
کتاب  ویراستار،   ، پژوهشگر  ادیب، 
و.... که  شناس، کارشناس فرهنگی 
سال ها عمر خودرا دراین راه صرف 
کرده،  تجربه  کرده،  تخصیل  کرده، 
تخصص  و  تحصیل  باید   ، کارکرده 
خودرا رایگان دراختیارشما بگذارد.

بگذریم،  حق الزحمة مشورت پیش 
که  کتابفروشی  وارد   لطفاً  کشتان، 
می شوید  الاقل  برای کتاب هم  به 
اندازة ساندویچ، همبرگر، چلو کباب 
ارزش قائل شوید  وهمانطورکه برای 
صورتحساب خوراک چانه نمی زنید 
چانه  هم   کتاب  قیمت  برای   لطفاً 

نزنید. تا ماه بعد خدانگهدارتان صادق چوبک

زنده یاد سعیدی سیرجانی

ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

طرح چهرة مشکین ازکیخسروبهروزی
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ه13 ح ماره ۱۱۷ صف    آزادی- ش

دوستان روزنامه نگار

بهروزی: نتیجة این رفت وآمد ها به  
دفتر نشریات چه بود؟

فرازمند: این سماجت ها باعث شد
پوروالی  اسماعیل  باألخره   که 
من  به  ما  ایران  روزنامة   سردبیر 
دوستی  افتخار  ودرنتیجه  کارداد 
با محمود تفضلی] را [ پیدا کردم. 
ما  ایران  روزنامة  امتیاز  صاحب 
هیچ  که  بود  تفضلی  جهانگیر 
اعتقادی به او نداشتم وخیلی هم 
ولی  داشتم.؛  انتقاد  او  به  نسبت 
نشریه  در  که  راازموقعی  محمود 
نبرد  وبعد درایران ما  می نوشت  از 
مقاالتش می شناختم وبااو دوست 
عشقی  ماجرای  وجالب   شدم. 
اوست که درفرصتی دیگر  دربارة 

آن  صحبت خواهم کرد.
بهروزی: ماجرای هما؟

فرازمند: نه، نه، آن  جهانگیر تفضلی 
بود  که عاشق خانمی  شده بود بانام 
مستعار زهره  که می تواند  هماهم 
معنی بدهد. هردو یک  معنی دارند 
وآن ترانه زهره که داریوش رفیعی  
خوانده است شعرش را  جهانگیر 
محمود  ولی  است.  گفته  تفضلی 
شعرهای خوبی می گفت، این راهم 
بگویم که محمود تفضلی  یکی از 
مترجمان  آثار افرادی مثل جواهر 
نویسندگان  از  وبعضی  نهرو  لعل 
وسیاستمداران  هند بود ونویسنده 
ای  خوش قلم، خوش صحبت وباهم 
ماجراهای عجیب وغریبی داشتیم 
وهمیشه تحت تأثیر  بیان محمود  
قرار می گرفتم وبعدها فهمیدم که 
او فقط دربیان،  مرد میدان است ونه 

درعمل)می خندد(.
 این دوبرادر بقدری باهم متفاوت 

بودند  و تضاد داشتند  که من  در
هیچ خانواده ای  ندیده ام.

اطالع  تا آن جائی که من   : بهروزی 
دارم یکی از نزدیک ترین  وصمیمی 
ترین دوستان  شما  دکتر هوشنگ  

کاووسی بود.
درست  کامالً  آفرین،  فرازمند:  
است. هوشنگ کاووسی  دارای تمام 
محسنات  یک مرد جوان بود. بسیار 
فارسی  ادبیات  باسواد،  باهوش، 
گفت... می  شعر  شناخت،  می  را 

بهروزی: شعرهم می گفت؟!
غزل  کالسیک،  شعر  بله،  فرازمند: 
می گفت نه شعر نو. فرانسه وتاریخ 
وادبیات فرانسه را خیلی خوب می 
دانست. عاشق کشور فرانسه بود. 
خوش  قدبلند،  رعنا،  بود  جوانی 
قیافه واز تیره ی شازده های چشم

 آبی  مو بوربود.
بهروزی:  شازده بود؟

فرازمند:  بله بله، پدرش پسرعموی 
مادرمن بود.

بهروزی: پس باهم نسبت داشتید؟
فرازمند: بله،  یک سال هم  درمدرسه
فیروز بهرام همکالس بودیم. وبعدها 
هردو  شدیم.  دوست  خیلی  باهم 
باهم  رفتیم دانشکدة حقوق وهردو 
فرانسه.  رفتیم  کوتاهی  فاصلة  با 
فوق  اثر  من  درزندگی  کاووسی 
العاده تعیین  کننده داشت. کشیدن 
من به سیاست توسط او بود. نمی 
دانم می دانید یانه. خانم  فرنگیس 
بود  کاووسی  مادربزرگ  نصیبی 
ها  ورشیدیان  ها.  رشیدیان  وعمة 
بودند.  کاووسی  مادر  دائی  پسر 
مهماندار  عمالً  رشیدیان  اسداهلل 

سیدضیاء الدین طباطبائی  درایران 
به  معروف  ویالئی   وآن خانة  بود  
دراختیار   رااسداهلل  خَورنَق  قصر 
سید ضیاء  گذاشت وهوشنگ هم 
رفت  می  ازرشیدیان  تبعیت  به 
پیش سید ضیا وعضو حزب  ارادة 
ملی شده بود که سید ضیا درست 
کرده بود ومحل آن هم  درخیابان 
کلوپ  سابق  درمحل  بود.  سعدی 
دربار  وزیر  تاش  تیمور  که  ایران 

رضاشاه تأسیس کرده بود.

دیداربا سیدضیاء الدین طباطبائی

بهروزی: شما سیدضیا رادیده بودید؟
که بودم  دهم  کالس  بله،  فرازمند: 
هوشنگ  نوروز  عید  روز  یک 
کاووسی مرا  برداشت وبرد  پیش 
سید ضیا که تازه ازفلسطین  آمده 
وهوا  بهاربود  بود.  عام  بود. جلسه 
خوب، درفضای باز درقصر خورنق  
مردم می آمدند  ونوروز رابه سید  
تبریک می گفتند. آن روز هوشنگ 
قصیدة بلندی برای سید ضیا گفته 
هنوز   ومن  خواند  بلندشد  که  بود 

بیت اول  آن را بیاددارم:
کشورعجم روشن  ازضیاء روی تو

مردم وطن دلشاد ازصفای خوی تو
وسیدهم  به همه  یک سکه نقره 
بعنوان عیدی داد ولی به هوشنگ  

سکه طالداد.
بهروزی: دکترکاووسی  اآلن درآمریکا
خواهد  تماس  باشما  حتماً  است، 

گرفت.
فرازمند: نه معلوم نیست. اگر بخواهد

نمی  تماس  حتماً  ایران  برگردد  
گیرد)هردو می خندیم(

سید پیش   رفتید   خب  بهروزی:  
ضیا. این اولین بار  بود که اورا می 

دیدید؟
فرازمند: بله، رفتیم...

سیدضیارا شما  چندبار  بهروزی:  
دیدید؟

فرازمند:  چهاریاپنج مرتبه. باهوشنگ
که  ملی  ارادة  حزب  رفتیم  می 
آدم  بود.  آنجا  هم   سیدضیا 
متواضعی  هم بود.  یک مرتبه هم  
السلطنه  نصرت  ختم   درمجلس 
عموی احمد شاه وپسر مظفرالدین 
شاه که از خویشان مابود ، سیدهم  
آمده بود. همان دم در  نشسته بود، 
بنشیند.  مجلس  باالی  بود  نرفته 
دکتر  مثل  هم   ازبزرگان  خیلی 
مرتبه  یک  بودند.  آمده  مصدق 
دکتر مصدق  که  هم  سیدراروزی 

بااعتبارنامة او  مخالفت کرد دیدم.
شورای      درمجلس  درکجا.  بهروزی: 

     ملی؟
فرازمند: بله، هوشنگ کاووسی  آن 
موقع چون روزنامه نویس  وسردبیر  
ورود  کارت  بود   اختر  روزنام 
داشت  ملی   شورای  مجلس  به 
به  وحمله  ضیا  ازسید  وبطرفداری 
نوشت.  می  تندی  مطالب  دربار  
هوشنگ  من راهم باخود به مجلس 

شورای ملی برد.
بهروزی: کاووسی بارشیدیان ها قوم و
بعدا  ها  ورشیدیان  بود  خویش 
کردند،  پیدا  وآمد  رفت  بادربار 
چطور هوشنگ درمخالفت با دربار 

می نوشت؟
فرازمند:  هوشنگ آن موقع کله اش

ولی   . داد  می  قرمه سبزی  بوی    
حزب  دیگر  اروپا   رفت  که  وقتی 
بازی  وسیاست  نویسی  وروزنامه 
تمایلی   ودیگر هرگز   کرد   رها  را 
ومخالف  نکرد  پیدا  ها  ای  توده  با 
وکمونیسم  توده  حزب  سرسخت 

شد..

هوشنگ عاشق شد

بهروزی: ازعشق ودلدلدگی کاووسی 
خواهید صحبت  نمی  زمان  دراین 

کنید؟
یک  هوشنگ  نه،  چراکه  فرازمند: 
معلم  زبان فرانسه  داشت که اسمش 

را نمی گویم. عاشق این  معلم شده 
بود. والحق هم که این معلم خانمی 
اندام. وخوش  بسیارزیبا  بود  

بهروزی:  تفاوت سنی هم داشتند؟
 فرازمند: نه زیاد . شاید  ده سال  از

البته  بود.  بزرگتر  هوشنگ 
قیافة  همانطورکه گفتم  هوشنگ 
مردانه، بلند قد، صورت زیبا، بسیار 
خوب صحبت می کرد، آواز خیلی 
مثل   درست  خواند،  می  خوب 

تینوروسی خواننده فرانسوی.
بهروزی:  وقتی  عاشق معلمش شد 

نوزده بیست سال داشت.
ازمن دوسال  یکی  بله،  فرازمند: 
بود   رفته  بزرگتربودو.مدتی   
ازآنجا  بعد   . نظام  دبیرستان 
بله  شدیم.  همکالس  درآمدوباهم 
بود.  سالش  بیست  یا  نوزده  شاید 
ولی عشق  سن وسال نمی شناسد. 
وهمان سکه ی طالیی که سید به او 

داده بود رفت داد به آن خانم.
که  دانست  می  معلم  خانم  بهروزی: 

شاگردش عاشق اوست؟
درعشق  هم  خیلی   ، بله  فرازمند: 

پیش رفته بودند.
یا  بود  ایرانی  خانم  این  بهروزی:  

فرانسوی؟
 فرازمند: فرانسوی بود ومی خواست 

هم   وهوشنگ  فرانسه  برگردد 
ِخِر  بیخ  بود   اشته  گذ  را  پایش 
پدرش  که من هم می خواهم بروم 
فرانسه وپدرش هم مخالف بودو می 
گفت:  اآلن دراروپا  جنگ است و 
بهتر است بروی بیروت وهوشنگ 
هم سخت اصرارداشت ومی گفت: 
فرانسه. چون  بروم  باید  من حتماً 

عاشق فرهنگ وتاریخ فرانسه بود.
ادامه دارد

* اسماعیل پوروالی  سردبیر » روزنامة ایران ما« به من کار داد.
* » هوشنگ کاووسی« دارای تمام محسنات یک مرد جوان بود 
ودرزندگی من اثر تعیین کننده داشت ومسیر زندگی مرا عوض کرد.

* عشق سن وسال نمی شناسد .
* سید ضیا آدم متواضعی بود 

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت نوزدهم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

هوشنگ کاووسی

سیدضیاء الدین طباطبائی دکترمحمدمصدق
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پژوهشی از ک.هومان

 نقش کلید ی میرزا رضا کرمانی
 دربرپائی رژیم  مشروطه درایران 

)قسمت هفتم(

حال  مشروطه  برپایی  در  کرمانی، 
به هر انگیزه ویا دسیسه ای که بود، 
نادیده گذشت، آما آنگونه که سزاوار 
بود،  به کار میرزا رضاکرمانی و خود 
او از سوی تاریخ نگاران ونویسندگان 
جهت   دو  به  خواهان  مشروطه  حتا 
اینکه قاجار  ، نخست  بها داده نشد 
ها پس از کشته شدن ناصرالدینشاه 
تا ۲۹سال دیگربر سرکار بودند وقدر 
از  شان  وجّد  پدر  قاتل  از  شناسی 
سوی هرکس وتداوم پادشاهی تا زمان 
پهلوی دوم،به خاطر رعایت شئونات 
نداشت،   جایی  چندان  پادشاهی، 
دوم اینکه در مکتب آزادی خواهی، 
باشد،  به هر عنوان ودلیلی که  قتل 
خالف اخالق وانسانّیت است که دید 
گاهی بسیارانسانی وستودنی است، 
و ما دراین پژوهش به باز دهی کاراو 
پرداخته ایم، نه تأییدی بر مشروعّیت 
کار او حتا نسبت به پادشاهی ُمستبد 

و ستمگر. 
برآیند ترور ناصرالدین شاه قاجار: 

       اینکه پیش از این درباره ی برپایی 
رژیم مشروطه؛ میرزا رضا کرمانی را 
حال به هر انگیزه وهدف ویا دسیسه 
یا  حاّلل  درسرداشت،  که  طرحی  و 
کلید قفل بسته ی مشروطه خواهان 
دانسته ایم که در بُرهه یا بزنگاه ویژه 
از خود  با  از دست رفتنی؛  وفرصتی 
مشروطه  پیروزی  اسباب  گذشتگی 
فرا  بود،  ساخته  فراهم  را  خواهان 
رویدادهای  بررسی  حاصل  یافتی 
که  است  شاه  ازترورناصرالدین  پس 
به فاصلة زمانی کمی از صدور فرمان 
برقراری مشروطه)۵اوت۱۹۰۶( اتفاق 

افتاد.

مشروطه خواهان با همه ی نارضایی 
ها وخواستار برقراری قانون تا نُه سال 
پس از ترورناصرالدین شاه، انسجامی 
به  هریک  ازهم  وجدا  بودند  نیافته 
می  هدف  به  رسیدن  برای  راهی 
رفتند. نخستین کمیته ی انقالبی در 
۱۲ ربیع االول۱۳۲۲ ) کمتر از یکسال 
ونیم مانده به در گذشت مظفرالدین 
تن  چند  از  سّری  ای  گونه  به  شاهُ( 
مشروطه خواه در تهران تشکیل شد 
که سرآغاز جنبشی جّدی برای از قّوه 
و  قانون  برقراری  درآوردن  فعل  به 

مجلس شورا بود.

       بهاءالدین پازارگاد، می نویسد:» 
۱۲ربیع  در  انقالبی  ی  کمیته  اولین 
میکده  درباغ  بطورسّری  االول۱۳۲۲ 

نفر منتخب  نُه  از  در خیابان گمرک 
از میان ۵۴نفر تشکیل شد و به قرآن 
و پرچم سه رنگ که روی آن کلمات 
بود  شده  نگاشته  آزادی  و  عدالت 
سوگند یاد کردند که اسرار انجمن را 
فاش نسازند و این نُه نفر عبارت بودند 
از: سیدجمال الدین واعظ اصفهانی، 
رضا  محمد  سید  المتکلمین،  ملک 
ابوالحسن،میرزا  مساوات،شیخ 
میرزا  صدرالعلما،  برادر  محسن 
احمد  سید  میکده،  خان  سلیمان 
دولت  یحیی  میرزا  حاج  خرقانی، 
این  علیخان،  محمد  میرزا  و  آبادی 
از  کمیته بالفاصله مساعدت دو نفر 
سید  تهران  اول  درجة  مجتهدین 
طبا  محمد  سید  و  بهبهانی  عبداهلل 
طبایی را جلب نموده آغاز همکاری 
کرونولوژی  گذاشتند«.  را  ایشان  با 

تاریخ ایران، رویه۱۸۹و۱۹۰

فرمان  دیگراگرچه  سویی  از         
برقراری مشروطه وبرگزاری انتخابات 
دستورالعمل  به  اوت۱۹۰۶بنا  در۵ 
نظامنامه ی انتخابات صادر شده بود، 
اما قانون اساسی آن که اساس کارو 
شرح وظایف شاه و دیگر ارگان های 
داشت،  اساسی  اهمّیت  و  کشوربود 
حالیکه  ودر  ژانویه۱۹۰۷  دراول 
مظفرالدین شاه در بستر بیماری بود 
و هر لحظه احتمال در گذشت او می 
رفت  وآخوندی در کنار بسترش برای 
آمرزش او از گناهان، آیات قرآن می 
خواند! به امضای شاه رسید و آنگاه 
درتاریخ  امضاء،  از  پس  روز  هفت 
 )۱۲۸۵ دیماه   ۱۸( ۸ژانویه۱۹۰۷ 

درگذشِت.

می  کرمانی،  االسالم  ناظم         
نویسد:» یکی از موّرخین در توصیف 
این پادشاه چنین می نویسد:» آنچه 
خبر  اش  کّله  گفت،  می  زبان  به  را 
نداشت، و آنگاه خود می افزاید که: 
شوق بسیار به گریه داشت و حکایات 
نمایند،  می  ذکر  باب  دراین  غریبه 
بّذال]بخشنده[  خیلی  پادشاه  این 
از  بود،  ُجبان]ترسو[  درجه  منتها  و 
اغتصاب] غصب کردن[ اموال رجال و 
متمولین مملکت و قتل نفس برخالف 
پدر اجتناب می نمود، ُجبنّیت] ترسو 
ایران  حال  به  عاقبت  پادشاه  بودن[ 
مفید واقع گردید که به یک جنبش 
تسلیم  را  سلطنت  مشروطة  ملی 
نمود«. تاریخ بیداری ایرانیان، بخش 

اول، رویه۱۳۱و۱۳۲  

او  با مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد   
محمد علی میرزا،به پادشاهی  رسید 
و  مشروطه  با  موافقی  نگاه  قلباً  که 
وسخت  نداشت  خواهان   مشروطه 
وابسته به دولت روسیه بود و ُمشاوری 
روسی به نام »شاپشال« او را درانجام 
خواسته های دولت روسیه هدایت می 
نمود  وکلنل »لیاُخف «فرمانده نیروی 
قزاق نیزبنا به خواست دولت روسیه؛از 
او پشتیبانی می کرد، او نشان داد با 
همه ی موافقتش با بر پایی مشروطه 
حتا با نهادن امضای خود بر پای آن 
چند  والیتعهدی،  زمان  در  فرمان 
نشستنش  برتخت  از  بیش  صباحی 
نگذشته بود که به بهانه هایی مجلس 
شورای ملی را با دست لیاُخف به توپ 
بست وبسیاری از مشروطه خواهان 
رسانید  قتل  به  را  خواهان  وآزادی 
وشماری را زندانی وشماری دیگر را به 
تبعید فرستاد وگروهی نیز ناگزیرتن  
به جالی میهن دادند ومشروطه برای 

مدتی کوتاه تعطیل شد. 

اگرهرآینه  این رویداد نشان داد که 
از  فرصت  درآن  اساسی  قانون 
امضای  به  استثنایی  و  دست رفتنی 
مظفرالدین شاه نمی رسید، حکومت 
و  بود  برقرارمی  همچنان  استبدادی 
با نشستن محمد علی میرزا بر تخت 
پادشاهی و به فاصلة اندک زمان کم 
با بسته شدن پیمان ۱۹۰۷ و تقسیم 
ایران به مناطق نفوذ، و دخالت بیش از 
پیش و آشکارا در همه ی امورایران، 
به ویژه با بسته شدن قرارداد۱۹۱۵که 
پیروزی  از  پس  را  ایران  کلی  بطور 
در جنگ با آلمان و متحدینش بین 
کمترین  بودند،  کرده  خودتقسیم 
امکان و امید  پیروزی ازبرای مشروطه 

خواهان نبود. 
شاه،  ناصرالدین  آنکه  با  همچنین 
اما  بود،  شده  ۱۸۹۶ترور  سال  در 
برسر  با  استبداد  سهمگین  فضای 
از  او،  زمان  حکومتگران  کاربودن 
السلطان  امین  چون  کسانی  جمله 
عالءالدوله،  الدوله،نّیرالدوله،  عین   ،
از شاهزادگان  بسیاری  و  بهادر  امیر 
وامام جمعة تهران و شماری دیگراز 
صاحبان زر وزور و مخالف با برقراری 
او  از  پس  مدتی  برای  خانه  عدالت 
همچنان برقرار بود و هرگونه صدای 
خفه  ها  گلو  در  خواهی  مشروطه 
تا جاییکه مظفرالدین شاه  می شد. 
درباریان  های  خواسته  ارضای  برای 
پاسخ  در  قدرت،  و  نفوذ  وصاحبان 

عضدالسلطان،  فرزندش  گزارش  به 
خطاب به او می نویسد: اما این مسئله 
را هم تصدیق نمی کنیم که مثل آقا 
عالم  محمد]طباطبایی[  سید  میرزا 
ُمتدیّن و خیرخواهی، خودش را داخل 
فساد کند] عدالتخواهی[ و این رفتار 
را برای دین و دولت رکیک نشمارد 
و سبب فتنه نشود، اجماع؛ شیوه ی 
مردمان پست و خسایس] فرومایگی[ 
آدمی  ایشان  مثل  از  است،  مردم 
نیستم،  اقدامات  این  منتظر  هیچ 
بفرستید  را  دستخط  این  مخصوصاً 
ببینند، مطلب و عرض حسابی هیچ 
در  نیست،  عنوانات  این  به  محتاج 
شهرغایله ننمایند... وااّل به این شکل 
و این عنوان جزاینکه بیشتر ایقاظ] 
بیدارکردن- آگاه کردن[ فساد شود 
غضب  و  قهر  دچار  بیچاره  ومردم 
ای  نتیجه  هیچ  بیفتند  زحمت  به  و 
ندارد. ۲۰جمادی االول ۱۳۲۴«. تاریخ 

بیداری، بخش اول، رویه۴۸۹

       با توّجه به تاریخ دستخط مظفرالدین 
شاه خطاب به عضدالسلطان،با تاریخ 
برگزاری  و  فرمان مشروطّیت  صدور 
الثانی۱۳۲۴،  جمادی  در۱۳  انتخابات 
یکماه  از  کمتر  اونیزتا  که  بینیم  می 
مانده به صدور فرمان، با همه ی مالیم 
درخواست  به  هایش،نسبت  خویی 
مخالفت  نگاهی  خواهان،  مشروطه 
خودرا  که  آنگاه  و  است  آمیزداشته 
بیند،  می  مرگ  و  بیماری  بستر  در 
به  گونه اش  ُخرافه  به خاطرباورهای 
ویژه نسبت با سادات؛ فرمان برپایی 
و  انتخابات  برگزاری  و  مشروطه 
کندودر  راصادرمی  مجلس  گشایش 
در  مجلس  گشایش  نخست  روز 
از  پس  دوماه   ( شعبان۱۳۲۴   ۱۸
حضور  با  تنها  که  فرمان(  صدور 
نمایندگان از تهران و وزیران وسفرا 
و کنسولها و شماری ازاعیان و علما 
نیز حضورداشتند،برگزار گردید، شاه 
مجلس  چرخداربه  صندلی  بیماررابا 
آوردند و بر تختش نشاندند وخطابة 
شاه توسط نظام الملک خوانده شد.  

خواهان  دیگرمشروطه  سویی  از 
گونه  به  انقالبی  مبارزة   برای  زمانی 
ی جدِّی با تشکیل کمیته ی انقالبی 
ترور  از  سال   ۹ که  خواستند  برپا 
ذی   ۱۸ تاریخ  )در  شاه  ناصرالدین 
القعده۱۳۱۳(، گذشته بود،که اگر هر 
آینه  ناصرالدین شاه،ترور نمی شد، 
امکان تشکیل چنین کمیته ای وجود 
بقیه درصفحه ۴8

میرزا رضا کرمانی 
 ونقش کلیدی او: 

   
    اوفرزند مال حسین عقدایی است 
و ده عقدا از توابع یزد است، اما چون 
در کرمان متولد شده بود، به کرمانی 
به خاطر  در جوانی   او  مشهور شد. 
تعّدی حاکم وقت کرمان به یزد می 
شود  می  مشغول  طلبگی  وبه  رود 
تهران می  از چندی رهسپار  و پس 
گردد ودر مدت یکسال و اندی که در 
با سید جمال  بود،دیدارهایی  تهران 
مجذوب  و  داشته  آبادی  اسد  الدین 
اومی شود، پس از تبعید اسد آبادی، 
از ایران؛ میرزا رضا در هر مجلس زبان 
به انتقاد وبد گویی ازحکومتگران  و 
ناصرالدین شاه می  گشود  که کسی را 
جرأت چنان بدگویی وانتقاد ازاولیای 
امور و شاه نبود، ناظم االسالم کرمانی 
در این باره می نویسد که خطاب به 
قبول  است:»چرا  گفته  می  مردم 
ظلم می کنید، چرا بدون جهت مال 
وِعرض خود را  از دست می دهید؟ 
جمع شوید ونگذارید حاکم سوار بر 
شما شود، نگذارید اموالتان را غارت 
کنند ... دیوانخانه عدلیه دارد وآنچه 
مال  بخواهند  آن  اجزای  یا  حکومت 
مردم را ببرند؛ حق ندارند، حاکم باید 
مالیات بگیرد  ونظم مملکت را بدهد، 
حاکم حق ندارد دختران رعّیت را به 
زور ببرد وضمناً ُمدعی مرحوم حاج 
آقا ابو جعفر هم شد که ملک شورو، 
که وقف بر جماعتی است به اجارة پدر 
من بوده وباید در تصّرف من باشد . آن 
مذاکرات واین اّدعا با تبعّیت وتقلید از 
سید جمال الدین با عث شد که  میرزا 
اورا  ازچندی  وپس  دستگیر  را  رضا 
زندانی کنند، تا اینکه علماِء کرمان از 
او توسط کرده واو را از حبس نجات 
رویه  ایرانیان،  بیداری  دادند«.تاریخ 

۹۷
       میرزا رضا، جهت تظلم ازبابت 
ملک شورو؛ روانه ی تهران می شود، 

ودر  رسد،  نمی  او  داد  به  کسی  اما 
به  بُرد  بسر می  تهران  که در  مدتی 
پردازد  می  فروشی  ودست  داللی 
بازپرسی  در  خود  که  آنچه  به  بنا  و 
پیش  است،  چندسالی  داشته  بیان 
درتهران؛  گرفتاریش  ازنخستین 
کامران میرزا، نایب السلطنه،) یکی از 
فرزندان ناصرالدینشاه( یکهزار وسد 
خریداری  وی  از  وخز  شال  تومان  
بهای  برای دریافت   می کند ومیرزا 
اجناسی که به او فروخته بود، مدتها 
در گیر دوندگی بود، تا اینکه به گفته 
»بنای  ازاو:  دربازپرسی  خودش  ی 
صد  سی  قریب  گذاشتم،  فضاحی 
تومان از پولم کم کرد؛ بعد از ُکتک 
وپس گردنی زیاد که خوردم، پولم را 

گرفتم«. 

       درتهران نه تنها به دادخواهی او 
اعتنایی نمی شود، بلکه به خاطرچنان 
سخنانی در هر کوی وبرزن وتبعّیت و 
تقلید از سید جمال الدین اسد آبادی 
و کینه ای که کامران میرزا از اوبابت  
به  خریداری  اجناس  بهای  پرداخت 
بُحبوحة ماجرای رژی  دل داشت،در 
از  انتقاد  در  هایی  نامه  وصدور شب 
ناصرالدین شاه وظلم وفساد دستگاه 
حکومتی؛که   مأموران  و  دولتی  های 
پخش  شاه  قصر  در  حتا  و  شهر  در 
جمله  از  شماری  با  همراه  شد،  می 
حاج سیاح که با همه ی توصیه هایی 
نزد  در  همچنان  بود،  شده  او  به  که 
دیگران دم از برقراری قانون و انتقاد 
ازآنچه که در ایران درمقایسه با اروپا 
است،  زده  امریکا می گذشت می  و 
گرفتار وبا ُکند وزنجیربه زندان قزوین 
منتقل می شود، درآن زندان که  ۲۲ 
دیگران  اوو  از  کشید،  درازا  به  ماه 
بدترین  به  وزنجیر   ُکند  با  همچنان 
وجهی نگهداری می شود که مجازاتی 
سخت ودرد آور بود وقدرت تحرک از 
زندانی گرفته می شد.اما پیش از آنکه  
میرزا رضا را روانه ی قزوین کنند، در 
خانه ی کامران میرزا، در یک جلسة 

در  ای  اونوشته  از  ووعید؛  وعده  با  
دولتمردان  و  ازشاه  مردم  نارضایی 
را  نوشته  گیرند، همینکه  فاسد می 
از او گرفتند بنای تهدید و تشّدد را 
با او گذاشتند که  چنین سخنانی از 
تو نیست و از او خواستند همدستهای 
خودرا بروز دهد واو چون متوجه می 
بردنش خدعه  بین  از  برای  که  شود 
در کار بوده است، برای رهایی خود، 
با قیچی ای که در اتاق بود به قصد 
خود کشی به شکم خود می کشد ، 
زمانیکه می بینند خون زیادی ازاوبر 
کف اتاق ریخته؛ با کمک یک جّراح 
محل پارگی را بخیه زدند واو از مرگ 
نجات می یابد وپس ازاین ماجرا بود 
که اورابا ُغل و زنجیر به پا ها و گردن 
گارد  با  دیگرهمراه  چندتن  همراه 
محافظ روانه ی زندانی درقزوین می 

کنند.

       میرزا رضا کرمانی، پس ازنزدیک 
در  شرایط  بدترین  با  که  دوسال  به 
زندان قزوین بسر برده بود، به تهران 
آورده می شود و چندی هم در انبار 
می  زندانی  سختی  نهایت  با  شاهی 
می  رها  زندان  از  که  وآنگاه  گردد 
می  خارج  ایران  از  پنهانی  شود، 
به  اسدآبادی  با  دیدار  و جهت  شود 
اسالمبول می رود و با گفتگویی که 
با اسدآبادی داشته تصمیم می گیرد 
برای کشتن ناصرالدین شاه به ایران 
به  ورودمحرمانه   از  پس  او  برگردد، 
حجره  عبدالعظیم  حرم   در  ایران 
ای می گیرد ودر انتظاربسر می برد 
تا اینکه ناصرالدینشاه برای میمنت 
پنجاه سال پادشاهی اش دستور می 
در  پا شود وخود  بر  تا جشنی  دهد 
آرامگاه  آن  زیارت  به  سالروزمزبور 
رضا  میرزا  دست  وبه  رود   می 
برابر  می ۱۸۹۶  ماه  دریکم  کرمانی  
گلوله  ضرب  به   ۱۲۷۵ بااردیبهشت 

کشته می شود.
       ناظم االسالم کرمانی، درباره ی 
یکی از انواع مجازاتی که در آن روزها 

معمول ومرسوم بوده می نویسد: »غیر 
از شکنجه؛ طفل متهم را می آوردند تا 
در برابر پدرش داغ آتش کنند بلکه 
را  ومطالب  شود  طاقت  بی  پدرش 
را  کار  همین  چنانکه  بدهد...  بروز 
به امر امیر بهادر در باغ شاه در باره 
ی پسر ده ساله وهفت سالة مرحوم 
سید جمال الدین واعظ کردند که بروز 
بدهند پدرشان کجا رفته است،  طفل 
های بیچاره آنچه قسم می خوردند 
دانیم،  نمی  ما  قسم  جّدمان  به  واهلل 
آن بیرحم ها دست برنمی داشتند تا 
اطفال را غشَوه  ]غش[ دست  داد«. 
 ، ، دفتر یکم  ایرانیان  بیداری  تاریخ 

رویه۱۱۷ 
       میرزا رضا، در بازجویی از جمله 
گفت:» خدمت بزرگی کردم به ایران 
خودم  خیال  به  هم  وایرانیان...حاال 
کرده  خالیق  تمام  به  خدمتی  یک 
واین  ام  بیدار کرده  را  وملت ودولت 
تخم را من آبیاری کرده ام وسبز شد، 
همه خواب بودند، بیدار شدند، یک 
درخت خشک بی ثمری را که زیرش 
درنده  موذی  حیوانات  قسم  همه 
انداختم  بیخ  از  بودند،  شده  جمع 
وآن جانورها را متفرق کردم، حاال از 
پهلوی آن درخت یک جوانه باال زده 
است مثل مظفرالدین شاه سبز وُخّرم 
وشاداب، امید همه قسم ثمر به او می 
رود...«.  تاریخ بیداری ایرانیان ،دفتر 

یکم  ، رویه۱۲۱                 
آنجایی که  درکار پژوهش  از         
از  توان  نمی  تاریخی  های  رویداد 
با  آن  گذار  تأثیر  های  جنبه  برخی 
به  رو  این  از  گذشت،  پوشی  چشم 
حکم همین شیوه؛ زمانی که ازچهره 
در  رویدادهایی  آفرین  نقش  های 
در  مشروطّیت  برقراری  با  پیوند 
گرفتن  نادیده  کنیم،  می  یاد  ایران 
برخی از علت ها وعوامل سبب ساز؛ 
وگاه  خالی  ازکفایت  را  پژوهش  آن 
روست  این  از  سازد،  می  اعتبار  بی 
توان  نوشتارنمی  سلسله  دراین  که 
از  نقش بسیار اثر گذار میرزا رضای 
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سرزمین میان رودان از هنگام فتح 
بابل توسط کوروش دوم هخامنشی 
مرکز  و  بود  ایران  خاک  ضمیمه 
میالدی   ۴۱ سال  از  تیسپون  آن 
سال  تا   ) اشکانی  گودرز  )دوران 
۶۳۳ میالدی که سال تصرف عراق 
خطاب  عمربن  سپاهیان  توسط 
سال   ۵۹۲ مدت  به  است  عدوی 
بود  ایرانیان  فرمانروایی  گاه  تخت 
چنانچه در زمان ساسانیان به سواد 
می  ایرانشهر  دل  عراق  همان  یا 
قال   : گوید  حموی  یاقوت  گفتند 
ملوک  کانت  عمرالفارسی  یزیدبن 
فارس تعّد السواد اثني عشر استانا 
و تحسبه ستین طسوجا، و تفسیر 
یشبهون  کانوا  و  اجارة  االستان 
السواد بالقلب و سائر الدنیا بالبدن، 
أي  إیرانشهر  دل  سموه  کذلک  و 
قلب إیرانشهر۱در دوره های اعراب 
وروزگار  ) هاشمیان  و  ها  اموی   (
زمان  و   ) بویه  )پسران  دیلمیان   
ترکان)سلجقویان( مغوالن )ایلخان 
بین  )تیموریان(   وازبکان  ها( 
سیاسی  حوزیه  هماره  النهرین 
جغرافیایی یکپارچه با سرزمینهای 
است  داشته  قرار  نشین  ایرانی 
ایران  شاهنشاهی  احیای  دوره  تا 
سراسر  صفوی  اسماعیل  توسط 
شده  تثبیت  اراضی  درزمره  عراق 
که  سان  وآن  گشت  واقع  ایران 
رود  وپارت  ساسانیان  روزگار  در 
تلقی شده  ایران و روم  فرات  مرز 
با  ایران  سرحد  نیز  اکنون  بود 
رومیان جدید :عثمانیان مقرر شد.
خلفای  طلبانه  توسعه  رویکرد  اما 
برنامه که  میکرد  ایجاب  اسالمبول 

 : ترجمه  ۱-معجم البلدان،ج ۳،ص:۲۷۳   
پادشاهان ایران سواد را به  دوازده استان 
شصت  را  آن  و  کردند  می  شمارش  را 

تسوگ می شمردندواستان بخش است 
و آنها سواد را به قلب و سایر جهان با بدن 
تشبیه کردند ، وهمچنین به آن دل ایران 
شهر میگفتند ، به معنی قلب  کشورایران

بر  تسلط  برای  برعراق  چیرگی 
عراق  یعنی  خاورمیانه  کهن  کانون 
را مجدانه  دنبال نمایند و دست از 
مدعا بر خاک آن نکشندزیرا بغداد 
از  ۷۷۵  تا ۱۲۵۸ میالدی به مدت 
۶۴۸ سال مرکز حکومت عباسیان 
و دارالخالفه  اسالم بود  و هرگاه که 
میشدند  فارغ  اروپاییان  با  ازجنگ 
تنگنا در  وقزلباشان  صفویه  ویا 
در  نظامی  پیشروی   دیدند  می   
طرف  کردند.از  می  اغاز  را  عراق 
تالش  صفویان  همچنین  دیگر 
جنوب  و  مرکز  در  تا  می کردند 
و  پاکسازی  را  سنت  اهل  عراق  
سنت  مذهب  جایگزین  را  تشیع 
کنند. قزلباشان دست به پاکسازی  
که  سنی   وپیشوایان  مفتیان 
بار  سر  شیعه  مذهب  پذیرش  از 
مقبره ها  تخریب  و  زده  می زدند، 
سررشته   ها  سنی  متبرکه  اماکن  و 
پای  بریدن  برای  صفویها  سیاست 
بود  ازعراق  خود  سلطه  مخالفان  
چناچه در سراسر ایران چنین کرده 
والی  ۱۵۳۴م   ۹۴۱هـ،  اما  بودند 
به  بغداد هنگامی که شاه تهماسب 
سرکوب عبیداهلل سردار ازبکان در 
تسخیر  وعزم  می برد  سر  به  هرات 
سلطان  االمه  داشت  را  ماوراءالنهر 
وکالت  کسب  دنبال  قبال  که  تکلو 
دولت تهماسب را داشت و اکنون در 
پی خشم آوردن شاه به  تکلوها از 
ترفیع خود امید بریده بود سلیمان 
بابهره  تا  کرد  تشویق  را  قانونی  
عراق  از  تهماسب  ازغیبت  گیری 
مرکزی  بخش های  و  وآذربایجان 
ها  تکلو  اهمال  به  تکیه  با  را  ایران 
عراق  امارتهای  زیرا  کند  تصرف 
واذربایجان دردست این طایفه بود. 
سلیمان پس از حمله به اذربایجان 
بغداد  به  پیامبری  تبریز  وگرفتن 
فرستاد و حاکم تکلوی آنجا محمد 
به  را  فرستاده  آغلی  الدین  شرف 
با  نیز  وآغلی  خواند  فرا  تسلیم  
فشار سران تکلو دربغداد با خروج 

وشاهسون  قزلباش  نیروهای  خود 
بغداد را در۲۴جمادي األول  ازشهر 
قانونی  سلیمان  تسلیم  سال۹۴۱ 
جهان  مسلمین  خلیفه  را  خود  که 

میدانست کرد۲.
اول  عباس  شاه  دوران  اواخر  در 
ستون  که  ها  چری  ینی  صفوی 
اصلی ارتش عثمانی بودند در۱۰۳۱ 
بر عثمان دوم شوریده واو را کشتند 
مخلوع  خلیفه  که  یکم  مصطفی  و 
پیشین  بود به سلطنت بازگشت و 
رهبری امپراتوری عثمانی به ضعف 
گروید ، ودراین موقع  بکرسوباشی  
و  شد  شده   چیره  بغداد  بر  نامی 
باترکهای اسالمبول   ازسر دشمنی  
و   ، شد  ایران  به  پیوستن  خواهان 
پاشا  احمد  حافظ  مصطفی،  خلیفه 
بغداد  شورش  سرکوبی  برای  را 
هم  صفوی  عباس  شاه  کرد.  اعزام 
حاکم  نموده   استفاده  فرصت  از 
آزاد  مامور  را  قلی   صفی  همدان 
حافظ  و  کرد  بین النهرین  سازی 
والی  اتحاد  که  دانست  پاشا  احمد 
اوراناکام خواهد  قزلباشان  با  بغداد 
کرد پس دست به تزویر آخته قبل 
سوی  به  تیری  ازعراق  ازبازگشت 
ابالغ  او  به  و  افکند  سوباشی  بکر 
طرف  از  بغداد  حکومت  که  کرد 
و  واگذاشته  او  به  اسالمبول  دولت 
ایرانیان  ورود  مانع  کرد  درخواست 

به شهر گردد. ۳
در این هنگام ینی چری ها مصطفی 
از  را  بود   بغداد  والی  دشمن  که 
مراد  سلطان  و  برداشتند  خالفت 
نشاندندکه  سلطنت  به  را  چهارم 
بغداد  در  بکر  حکومت  به   هم  او 
طرفدار  بکر  داد؛واکنون  رسمیت 
عثمانی شده وبرایران  شورید لیکن 
و  شکسته  درهم  را  او  عباس  شاه 
 ۱۰۳۲ سال  ربیع االول   ۲۳ یکشنبه 
هجری بغداد دیگربار به خاک ایران

 
۲-Shaw, History of the Otto-
man Empire, 95–6

  ۳-عالم آرای عباسی، صفحه ۷۰۲

بازگشت.
باالی  ازدست  درادامه  عباس  شاه 
استفاده  نهایت  ترکان  خود وضعف 
دیاربکر  سپس  و  موصل  کرده   را 
در  آخسقه  دژ  تا  و  کرد  آزاد  را 
موقع  دراین  رفت  پیش  گرجستان 
را  پاشا  احمد  ، حافظ  مراد  سلطان 
برای پس گرفتن بغداد فرستاد  که 
شکست سختی خورده وبازگشت .

تنها  عراق  سراسر  از  زمان  دراین   
بصره در دست ترکها مانده بود۴

 ۱۰۳۷ در  عباس   بعدشاه  سال   ۵
هجری ، امام قلی خان فاتح مشهور 
تنگه هرمز وشکست دهنده نیروی 
والی  پرتقال   امپراتوری  دریایی 
فارس را مأمورآزادسازی بصره کرد. 
و  شتافت  بصره  سوی  به  قلی  امام 
اعراب بصره سر به اطاعت گذاشتند 
وتنها قلعه شهر در دست  عثمانیان 
آن  سقوط  درآستانه  بودکه  مانده 
شاه   مرگ  ناگهانی   خبر  پخش  
کرده  سست  را  قزلباشان  عباس،  

واز بصره عقب نشستند. ۵
عباس  جانشین  صفوی  صفی  شاه 
فرد ضعیفی بود که به رغم داشتن 
خشونت درقصابی مخالفان، به دلیل 
اعتیادبه تریاک، از ترس مسمومیت 
توسط رقبا حریف خوبی برای مراد 
درحال  اسالمبول  در  که  چهارم 

 ۴- شاه عباس کبیر؛ همان؛ صفحه ۱۲۶
مریم  کوشش  به  کبیر  عباس  ۵-شاه 
نشر  ۱۳۸۷؛  چاپ  مهربان؛  نژاداکبری 
کتاب پارسه؛ تهران   والیتی، علی اکبر، 
تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه 

عباس اول صفوی، ۱۳۷۴، تهران

بود،  بیشتر  هرچه  گیری  قدرت 
نبود.

وزیر  )۱۶۲۹م(  ۱۰۳۹ه  سال  در  مراد 
با نیرویی  اعظم خود خسرو پاشا را 
عراق  بازپس گیری  برای  پرشمار 
نمود  حمله  بغداد  به  فرستادسپس 
که شهر را از ۱۷ صفر ۱۰۳۹ ق تا ۸ 
ربیع الثانی تحت محاصره قرار داد اما 
حریف  صفی قلی  وقزلباشانش نشد 
که جانانه از شهر دفاع می کرد وضد 
حمله های سنگینی به محاصران می 
آورد تاجایی که  دوازده هزار نفر از 

نیروهای خسرو کشته شدند۶ .
  خسرو تالفی آن را با شکست دادن 
سپاه  زینل شاملو در مریوان)رمضان 
آن  بدنبال  و  درآورد  ه .ق(    ۱۰۳۸
به  ه .ق   ۱۰۳۹ سال  در  عثمانی ها 
در  را  آن  واهالی  تاختند  همدان 
زیرا  کردند  قتل عام  تمام  روز  شش 
زمان   این  همدان  پاسدار  نیروی 
اصال  قلی  بغدادبود)صفی  درپادگان  
بیگلربیگی همدان بود و ازهمین رو 
خسرو دستور داده بود که در موطن 
دراین  نمایند   متقابل  کشتاری  وی 
یاری   برای  وقت خبر حرکت  صفی 
بغداد، خسرو پاشا را به ترک محاصره 
تا موصل پس  که  که  وادار  آن شهر 

نشست .۷

زمینه های  تحلیل   ، ثواقب،  ۶-جهان   
بر دولت  پیامدهای آن  و  معاهده زهاب 

صفویه، ۱۰. 
زمینه های  تحلیل  زکیئی،  ثواقب،    -۷
بر دولت  پیامدهای آن  و  معاهده زهاب 
صفویه، ۱۰ص. حسینی استرآبادی، تاریخ 
به  تا شاه صفی  از شیخ صفی  سلطانی 

اهتمام دکتر احسان اشراقی، ۲۳۹ص. 

عقده  همچنان  که  مراد  بعد  ۸سال 
ازاو  قرار  و  آرام  عراق  دادن  ازدست 
بود در سال ۱۰۴۷ ه .ق   دریغ داشته 
که برابردسامبر ۱۶۳۸ میالدی است  
بار سلطان مراد به همراه  محمد پاشا، 
به  را  بغداد  خود،  جدید  صدراعظم 
از ۱۵  حصر  این  که  گرفت  محاصره 
نوامبر ۱۶۳۸ آغاز شد. قزلباش نیز در 
حداکثر آمادگی قرارداشتند و بکتاش 
والی بغداد نیروهای  پادگان را چندین 
دروازه  بغداد چهار  بود.  افزوده  برابر 
یا  اعظمیه  نامهای  به  داشت؛  اصلی 
امام اعظم ابوحنفیه ، َقره نلیق ، و دو 
کورپو  و  آق  ترکی  به  دیگر  دروازه 
نام داشتند. دیوارهای شهر ۲۵ متر 
ضخامت  متر   ۱۰ تا   ۷ بین  و  بلندی 
خاکریزهایی   با  دیوارها  داشت.واین 
بودند.بکتاش  دادشده  پوشش 
استحکامات را بازسازی نموده بود. در 
مقابل دو دروازه اعظم و قره نلیق  دو 
سردار ترک مستقر شدند ، اما طیار 
محمد وزیر دریافت که از نفوذ به این 
دو درگاه ناامید بود ؛ به دروازه آق که 
استحکاماتش  نیز سست تر می نمود، 
تاخت . روش بکتاش انجام عملیات 
دفاع تهاجمی به  محاصره کنندگان 
بود که یک نیروی دوازده هزارنفری 
را به دوبخش شش هزارمرده تقسیم 
به  نوبت  به  باید  می  که  بود  کرده 
فاصله وبال  میکردند  حمله  دشمن 

پرویزاذکایی. جهانبخش ثواقب، سازمان 
سپاه و صاحب منصبان نظامی عصر شاه 

صفی، ص ۳۰. 
خواجگی اصفهانی، خالصه السیر تاریخ 

روزگار شاه صفی ص۳

دیگری  هریک  شدن  خسته  از  بعد 
حمالت  امواج  و  میشد  صحنه  وارد 
جریان  از  گاه  هیچ  متحرک  دفاع 
مدت  به  عملیات  این  و   . افتاد  نمی 
رافرسایش  دشمن  سپاه  روز   ۵۰
چشمگیری داده بود با این همه بغداد 
برای خالصی از حصر به نیروی ارتش 
شاه صفی احتیاج داشت که دریاری 
رسانی تعلل کرده بود اما نیز سرانجام 
از اصفهان به قصد پشتیبانی حرکت 
سلطان  مراد  دیگر  ازطرف  کرد  
نیرو دست  کثرت  از  استفاده  مرادبا 
به حمله ای سراسری آخته وبا اینکه 
وزیر اعظمش طیار محمد کشته شد 
توانست درشهر رخنه کند  وقتل  ؛ 
عام بزرگی از مردم بغداد که همگی 

به ایرانیان وفادار بودند، کند..۸
شاه معتاد صفوی این زمان  به همدان  
رسیده بود که از سقوط بغداد باخبر 
بیشتر  نیرو  هزار   ۱۲ وچون  شد 
نداشت واعتیاد نیز روحیه جنگاوری 
قصر  در  بود  کرده  دریغ  ازوی  را 
شیرین تقاضای صلح نمودو عهدنامه 
به  که  شیرین  قصر  یا  زهاب  ننگین 
آن سنور می گفتند  میان ساروخان 
تالش از سوی دولت صفوی و کمانکش 
مصطفی پاشا صدراعظم عثمانی  به 
تاریخ روز پنج شنبه ۱۴ محرم ۱۰۴۸ 
به  میالدی   ۱۶۳۹ مه   ۲۷ با  برابر 
امضا رسید وبه موجب آن عثمانی با 
و  آذربایجان  به  نکردن  حمله  شرط 
را  وسراسرعراق  ،بغداد   ارمنستان  
صاحب شد و به افتخار این پیروزی 
توپ   کاخ  در  مراد   سلطان  بزرگ، 
بغداد،  نام کوشک  به  یادبودی  قاپی 
به مناسبت  شکست دادن و کشتار 

ایرانیان در۱۶۳۸ ساخت .۹
دلیل  به  همچنان  عراق  اهالی  اما 
وپیوستگی  درمیانشان  تشیع  غلبه 
باایرانیان به حکومت دولت  تاریخی 
ایران راغب تر بوده و از افتادن عتبات 
سرخورده  عثمانیان  بدست  عالیات 
شده بودند و قبایل عرب دراین برهه 
مهاجرت گسترده ای ازجنوب عراق 

ایران،ص  ارتش  تاریخ  بابایی،  ۸-  علی 
۴۰۳ و

  Mikaberidze، Conflict and Con-
quest in the Islamic World: A 
Historical Encyclopedia، 177.von 
Hammer، Geschichte der osman-
ischen Dichtkunst Vol II (transla-
tion: Mehmet Ata)،220-221.
-۹Conflict and Conquest in the 
Islamic World.177

به خوزستان نمودند.درهنگام سقوط 
صفویه عارف احمد پاشای بغداد سراسر 
با  درآورداما  تصرف  به  را  ایران  غرب 
روی کارامدنم نادر ازایرانیان شکست 
بازگشت  النهرین  بین  به  و  خورده 
ودراین دوره نادر نقشه باز پس گیری 
عراق عرب را به شدت دنبال میکرد 
و به رغم شکستهای عثمانیان از نادر 
وپیشروی موفقیت آمیز درخاک عراق  
به دلیل آنکه عثمانیان از زمان مراد 
را  خود  نظامی  ونیروی  استحکامات 
درعراق چند برابر افزایش داده بودند 
نتوانست بغداد را باز پس گیرد وی در 
بزرگی  نیروی  میالدی   ۱۷۳۳-۱۷۳۲
را به بین النهرین آوردو در آق دربند 
ترکان را به سختی شکست داد۱۰ و 
بغداد رادر ۲۵ شوال ۱۱۴۵/ ۱۰ آوریل به 
محاصره گرفت و قریب یک سال بغداد 
درحصر ایرانیان بود  و با اینکه قحطی 
در میان مردم آنجا افتاد عارف احمد 
مقاومت  سرسختی   نهایت  در  پاشا 
کردتا وقتی که  سلطان محمود خلیفه 
عثمانی سردار نامدار  خود توپال عثمان 
پاشا کارنامه موفقیت آمیزی  دراروپا در 
با نیروی  جنگ با مسیحیان داشت  
فزاینده  ۱۰۰۰۰۰ نفری  به یاری احمد 
اولین  با ودراین جانادر  پاشا فرستاد. 
کرد  تجربه  را  خود  نظامی  شکست 
وتاکرمانشاه عقب نشست  واحدپاشا 
ژوئیه   ۲۰  /۱۱۴۶ صفر  درت۷  نیز 
۱۷۳۳توانست  حصر بغدادرابشکند. 
فارس  بلوچ  وشورش همزمان محمد 
ماندن  ناتمام  موجب  وکهگیلویه  
نادردرسال  چه  اگر  نادرشد  عملیات 
شکست  را  توپال  کرکوک  در   ۱۱۴۶
رساند  قتل  به  را  او  دیاله  در  و  داد 
لیکن تقاضای صلح  دولت عثمانی را 
با گرفتن امتیازاتی پذیرفت  وازاین رو 
ناچار به پایبندی به پیمان ذهاب شده  
واحمد پاشا والی بغداد در اوایل سال 
۱۱۴۸قمری باوی پیمان آشتی بست۱۱

وابتدا علیمردان فیلیبرادر اسماعیل
عصر  پایانی  درسالهای  وسپس 
افشاریان مصطفی بیگدلی شاملو به 
سفارت ازجانب ایران به سوی عثمانی 

گسیل شدند..

۱۰-غالم حسین مقتدر: جنگهای نادر شاه 
۱۳۸۶ وتاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله 
.۷۱۹ صص. ص  خیام.  تهران:  قاجاریه. 
درزمان  ایران  مینورسکی:   -۱۱
یاسمی.  رشید  ترجمه  نادرشاه،۱۳۸۰ 
 ۱۶ صص. ص  کتاب.  دنیای  تهران: 

م.ب - تهران

چگونه عراق ازایران تجزیه شد؟
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ادامه ازشمارة گذشته:
 قلون به او گفت اگر به دانش پزشکی 
خاقان  که  خاتون  نزد  به  باشی  آگاه 
خواهی  راه  میدارد  گرامیش  بسیار 
یافت چون دختر خاقان همسر بهرام 
چوبینه سخت بیمار است و پزشکان 
نتوانسته اند درمانش کنند. خراد برزین 
گفت که از دانش پزشکی آگاهم.  قلون 
به خاتون گفت و او خراد را به بالین دختر 
برد. از قضا با دارویی که خراد تجویز 
و خاتون  یافت  بهبود  زود  کرد دختر 
بسیار شادمان گشت و به خراد گفت از 
من چیزی بخواه. او پاسخ داد هر زمان 
نیاز پیدا کردم به خاتون خواهم گفت. 
بهرام چوبینه با سپاهی گران به مرو آمد 
تا با پرویز پیکار کند. خراد برزین گفت 
به هر وسیله که ممکن است بایستی 
بهرام چوبین از میان برود. هیچ کس را 
برای کشتن بهرام مناسبتر از قلون که 
با بهرام دشمنی دیرینه داشت نیافت. 
مطلب را با قلون در میان نهاد و گفت 
اگر بتوانیم بوسیله خاتون مهر خاقان را 
بدست بیاوریم تو میتوانی به فرستاده یی 
از طرف دختر خاقان نزد بهرام بروی و با 
دشنه یی که در زیر لباس از پیش پنهان 
نموده ای او را به قتل برسانی. قلون رای 
او را پسندید و گفت عمر من به صد 
سال رسیده است و چه بهتر که در راه 
خدمت به شهریار ایران بسر آید. خراد 
او گفت وقت  به  به نزد خاتون آمد و 
دهی  یاری  مرا  که  است  رسیده  آن 
چون عده یی از خویشان من به دست 
خاقان  مهر  اگر  شده اند  اسیر  بهرام 
را به من دهی که نزد او بروم و از وی 
درخواست رهایی خویشان خود نمایم، 
ترا سپاسگزار خواهم بود. خاتون گفت 
خاقان مست خفته است و نمیتوانم او را 
از خواب بیدار کنم اما گل مهر را به نزد 
من آر تا همچنانکه او خوابیده است ، گل 
را بر نگین انگشتری او زنم و به تو دهم 
که نزد بهرام چوبین ببری. خراد گل را به 
خاتون داد و او آنرا به نگین انگشتری 

خاقان نهاد و نقش نگین بر مهر را به 
خراد داد. خراد آنرا به قلون سپرد و او 
را روانه درگاه بهرام کرد. قلون شتابان 
به مرو آمد و به ساالر پرده سرای گفت 
که از جانب دختر خاقان همسر بهرام که 
بیمار  و بارداراست ، برای سپهبد پیغامی 
آورده ام . بهرام او را اجازه داد که بر دیوان 
درآید . چون به در ایوان رسید بهرام به 
وی گفت اگر نامه داری آنرا بده. قلون 
گفت پیغامی دارم محرمانه که باید خود 
به ساالر بزرگ لشکر بگویم. بهرام وی 
را پذیرفت. قلون تا به نزدیک او رسید 
خنجری را که در زیر جامه پنهان کرده 
بود از آستین به در آورد و جگرگاه او 
را درید. بهرام ناله کنان و فریاد زد که 
او را بگیرند و به بند کشند. قلون را به 
بند کشیدند و با سیلی و مشت و لگد 
، دست و پایش را بشکستند. اما قلون 
ابراز نکرد که چرا به بهرام  هیچوقت 
حمله برده است. خبر مرگ بهرام به 
خاقان چین رسید. خویشان و کسان 
و فرزندان قلون به خشم خاقان دچار 
گشتند. دو فرزند او را در آتش سوزاندند 
و خانمان همه را آتش زد. خاتون را نیز 
گیسو کشان به کوی کشیدند و گنج و 

ایوان او را به باد غارت دادند.
شیرین

 پیشگفتار: خسرو پرویزمعشوق و 
همسری داشت شیرین  نام که بقول  
ثعالبی بوستان حسن  و رشک ماه 
تمام بود . هرگز زنی بدین جمال و 
درست  و  نداشت  بیاد  کس  کمال 

مصداق شعر ابوبکرالخوارزمی بود

و شمس مابدت اال ارتنا
بان الشمس مطلعها فضول

تزید علی السنین صبئی و حسنًا
کما رقت علی العتق الشمول

ظاهر  که  هربار  زیبایی  کثرت  از 
میشود، یادآوری میکند که طلوع 
وجود  با  میکند،  گستاخی  آفتاب 
گذشتن سالهای جوانی زیباییش رو 
به افزایش است ، همچنانکه شراب 
هرچه کهنه تر میشود مطبوع تر است

»بازنویسی از رساله دکترای زنده یاد 
دکتربصاری که در مجله سخن دوره 
چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۲ به نام چهره 

شیرین درج شده است«
پرویز بی باک و پهلوان را از خوبرویان 
و دختران پادشاهان و بزرگان نظر 
کامل  و  ماهروی  شیرین  بر  تنها 
عیار است و از دل و جان خواهان و 

پرستنده اش
ورا در زمین دوست شیرین بدی

بر او بر چو روشن جهان بین بدی
پسندش نبودی جز او در جهان

ز خوبان و از دختران شهان
خسرو پرویز در آغاز پادشاهی به 
سبب جنگ با بهرام چوبین مدتی از 

شیرین جدا میافتد
بدانگه که شد بر جهان شهریار

ز شیرین جدا بود یک روزگار
به گرد جهان بر بی آرام بود

که کارش همه رزم بهرام بود
شیرین از دوری پرویز سخت در رنج 

است و شب و روزش با اشک و آه 
سپری میگردد

چو خسروبپرداخت چندی به مهر
شب و روز گریان بدی خوبچهر

با  بهرام  بر  ازپیروزی  پس  پرویز 
شکار  بهانه  به  افسانه یی  تدارکی 
به دیدار شیرین میشتابد و چون 
آگاه میشود  از آمدن شاه  شیرین 
خود را به بهترین وجه می آراید و در 

انتظار موکب شاه به بام قصر میآید.
چو بشنید شیرین که آمد سپاه

به پیش سپه آن جهاندار شاه
یکی زرد پیراهن مشکبوی

بپوشید و گلنارگون کرد روی
یکی از برش سرخ زیبای روم

 همه پیکرش گوهر و زرش بوم
به سر بر نهاد افسر خسروی

نگارش همه گوهر پهلوی
از ایوان خرم برآمد به بام

به روز جوانی نبد شاد کام
شاه  هجران  درد  به  که  شیرین 
ایوان  در  به  شاه  چون  بود،  دچار 
میرسد و گریان نزد خسرو میرود

همی بود تا خسرو آنجا رسید
سرشکش ز مژگان به رخ برکشید

چو روی ورا دید بر پای خاست
به پرویز بنمود باالی راست

شیرین از گذشته ها میگوید و از بی 
مهری شاه گله آغاز میکند و در حالی 
که ژاله اشک از نرگسان مست بر 
روی گونه ارغوانفامش فرو میچکد، 
عهد قدیم و سوگند وفای بدان را 

یادآور میشود
که شاها هژبرا سپهبد تنا

خجسته گوا گرد شیر اوژنا
کجا آن همه مهر و خونین سرشک

که دیدار شیرین بد او را پزشک
کجا آن همه روز کردن به شب

دل و دیه گریان و خندان دو لب
کجا آن همه مهر و پیوند ما

کحا آنهمه عهد و سوگند ما

ادامه دارد

کاران  هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

ـخبر     زنده یاد دکتر طلعت بصاری )قبله(               بخش  چهل وسوم

زانن شاهناهم  

» من   فقط   یک   خواننده   ام،   دو   کالم  
 اعتراض   کردم،   تو   ببین   مردم   چکار  

 میکنند   برای   من  «     .     .     .     .     
 » ببین   این   ملت،   چقدر   تنهاست.   
 ببین   این   ملت   چقدر   بیکس   است «  . 
   شجریان-  در گفت و گو با هادی-
۸  نوامبر  -  ۲۰۱۰  -   آبان ۹۰ - لندن

واین تازه ترین سرودة اوست که 
دررثای شجریان سروده و برای ما 

فرستاده است.
ساکن   لندن  در  خرسندی  هادی 
است  ، یعنی زندگی می کند وگرنه 
هرگز در هیچ کجا ساکن نیست 
وکوشش  تالش  درحال  وهمیشه 
دون  علیه  طنز  اشعار  سرودن  و 
صفتان است.  برنامه ای تلویزیونی 
دارد و با بعضی از مطبوعات فارسی 

و  کند.  می  همکاری  هم  زبان 
ماهم  این شعررا که پس ازمرگ 
استادشجریان سروده است برای 
امید  بااین  کنیم.  می  چاپ  شما 
که مطالب دیگری درباره عروسی 
ازاو  مردم  های  و شادی  ودامادی 

چاپ کنیم.

 

هادی خرسندی - لندن

محمود دولت آبادی تازه ترین کتاب 
ازکنار  اسبها  اسبها،  بانام»  خود 
داستان  کرد.   منتشر  را  یکدیگر« 
آبادی  دولت  گفتة  به  کتاب  این 
»همه زمانی« است و به زمان خاصی 

اختصاص ندارد. 
ازنوشته  هم  کلنل«   زوال   « کتاب 
سالها  که  است  آبادی  دولت  های 
ست  مجوز انتشار آن به حالت تعلیق 
درآمده است. دولت آبادی می گوید  

آذر  نوشته   ومن«   »تیمسار  کتاب 
گل آرا چندماهی است در کالیفرنیا 
منتشر شده است.داستان،  آن چنان 
بقدری  آرا   گل  خانم  نثر  و  جذاب 
سلیس وروان است  که خواننده  با 
دست گرفتن کتاب آن را تا آخر می 
خواند. حکایت ،  روایت افسری جوان 
است که به جرم  وابستگی به حزب 
توده دستگیر و به اعدام محکوم می 
آیت  وساطت  با  سرانجام  اما  شود. 
از  دیگر  ای  عده  و  او  کاشانی   اهلل 
همفکرانش  بفرمان شاه بایک درجه 
تخفیف به حبس ابد محکوم می شوند.

همسر جوان این افسر از ابتدا تا انتها 
مرگ  از  شوهرش  نجات  دنبال   به 
حتمی است. دراین ماجرا  تیمساری 
که  از نزدیک مسیر پرونده  را تعقیب 
می کند و زن جوان را از ماوقع آگاه 
می سازد  خود عاشق زن جوان می 
شود وپس از آنکه به اوخبر می دهد 

منتشر  ازکشور  درخارج  را  اثر  این 
اثر  معتقداست  زیرا  کرد   نخواهد 
نویسنده ایرانی باید درکشور خودش 
منتشر شود. اما  می گوید اگر به او 
اجازه انتشار » زوال کلنل« را ندهند 
اجباراً آن را در فضای مجازی منتشر 

می کند. 
 ۸۰ اکنون  هم  آبادی  دولت  محمود 
سال دارد و در ایران زندگی می کند.

افسرجوان از مرگ رسته است ، زن 
شود  می  روبرو  دیگری  مشکل  با 
از  برای  رهاشدن  وآن  چاره جوئی 
چنبرة عشق تیمسار است. در آخرین 
روزهای  خوانیم:»   می  کتاب  سطور 
مخوف  سیاه  وشبهای  خاکستری 
طاقت فرسا ، یکباره روزهایم ستاره 
باران شد. حاال  آرام بودم. می دانستم 
می توانم زندگیم را اداره کنم وازپِس 

تمام مشکالتم  برآیم.
با عشق  که  این  نمیدانم  آنچه  فقط 
خواهم  چه  تیمسار  ودیوانه  سوزان 

کرد؟!!«
نوشتن کتاب درسال ۱۳۹۸ به اتمام 
رسیده است و داستان مربوط به سال 
۱۳۳۳  شمسی است. برای اطالعات 
به  توانید  کتاب  می  بیشتر درمورد 
شماره   همین  درصفحة   آن  آگهی 

مراجعه فرمائید.

تازه ترین  سرودة هادی خرسندی

ملت تنهای شجریان

 
آن کس که وجودش همه دل بود و صفا بود

او بود که دلواپس تنهــائی ما بود
 او بود که در حکم نماینـــده  ی مردم

آوازه خوش داشت و فریاد رســــا بود
 او بود که در حکم صدای »خس و خاشاک«

خود پاسخ کوبنده به آن بی سر و پا بود
 روزی که حکومت همه جا  درد  پراکند

او در طلب مرهم و دنبـــــال دوا بود
 او بود که زد طعن تمسخر به حکومت

بیزار ز همصحبتی آل عبـــــــا بود
 او بود کـــه پیوند نه بگسست ز ملت

وز دولت بیداد حذر کرد و جـــدا بود
 روزی که جزا داشت »صدای سخن عشق«

»آن مرد« در این »گنبد دوار«، صــدا بود

محمود دولت آبادی واسبهایش

 آذرگل آرا  کتاب »تیمسارومن«  را منتشرکرد
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» دروغ هرچه بزرگترباشد باورکردنش  
آسان تراست.«

دکتر گوبلزوزیر تبلیغات هیتلر
درحالیکه اقتصاد  کشور ورشکستة  
وملت ایران ۶۰ درصد  زیر خط فقر  
چپاول  به  کماکان   حضرات  است، 
فریبی وتالش در  اموال مردم، عوام 
منحرف کردن افکار عمومی ادامه می 

دهند.
پاشی   فرو  درحال  آخوندی  رژیم 
است، ولی رهبران آن  به عمد خودرا 
کبکی  ومانند  زنند  می  نادانی  به 
تا  اند  فروکرده  دربرف   سرخودرا 

اطراف خودرا نبینند.
نمونه هائی  ازسخنان این حضرات:

رژیم:»  وزیرامورخارجه  ظریف  آقای 
برگرددباید  برجام   به  آمریکا  اگر 
غرامت دپردازدوازاین پس نیز تخلف 
نکند!!« گفتة زیبای فارسی » یارو را 
خانه  سراغ  دادند،  نمی  راه  ده  توی 
صادق  دراینجا  گرفت.«  می  کدخدا 

است.
به  باید  ها  تحریم  بجای  قرار  بدین 
کرد،  تقدیم  هم  جایزه  یک  ایشان 
جمهور  رئیس  اوباما  حسین  مانند 
دالر  بیلیون    ۱/۵ که  آمریکا  سابق 
نقد رایکجا به جیب گشاد آخوندها 
ریخت.  نیست  پرشدنی  هرگز  که 
دالرهارا   ازاین  هنگفتی  مبالغ  رژیم 
به سازمان های ترور مانند  حماس، 
درعراق،  خود   وعوامل  اهلل   حزب 
به  پرداختتا  ولبنان   یمن  سوریه، 

فعالیت های خودپ ادامه دهند.
آمریکا  همواره  سپاه  فرماندهان 
کنندوادعا  می  تهدید   را  واسرائیل 
اگر  جنگی درگیرد آمریکا را  دارند 
را  واسرائیل  داد   خواهند  شکست 

نابود  خواهند کرد!
چه خوش گفت:» سنگ بزرگ عالمت 

نزدن است«.
به دید نگارنده نیازی به جنگ باایران 
نمی باشد، ازاین روی که اکنون این 
فروپاشی  خوددرحال  فاسد،  رژیم 

است.
بخوبی  رژیم  سران  اینکه  دوم 
مدرن   ارتش  شکست  که  آگاهند  
نیروهای  توسط  اسرائیل  ونیرومند 
سپاه پاسداران  خواب وخیالی بیش 

نیست. مگر نه اینکه سپاه وتجهیزات  
آنهادرکشورسوریه  بارها مورد حملة 
ونابود  گشته   واقع  اسرائیل  ارتش 
گردیده است؟ بعالوه ازاین سرداران 
اسرائیل  پرسید   باید  ندیده  چنگ 
فروخته  شما  به  تری  هیزم  چه 
است؟ دوملت ایران واسرائیل دارای  
باشند وهیچ  تاریخی می  پیوندهای 
ملت  ندارند.  بایکدیگر   اختالفی 
ملت  با  دوستی  درآرزوی  اسرائیل 
اید پرچم  ایران است. هرگز شنیده 
یا  بزنند؟  آتش  رادراسرائیل  ایران 

فریاد برآورند  مرگ برایران؟ 
باید یادآورگردید  که برای بزرگداشت 
کوروش کبیر  شاهنشاه هخامنشی 
یکی از خیابانهای  مرکزی اورشلیم 

پایتخت اسرائیل »کوروش« نام دارد.
اخیراً یکی ازسرداران جنگ ندیده 

سپاه  نیز درافشانی کرد وگفت:
کم  ایرانی  از سر یک  مو  اگر یک   «
باقی  برای دشمن  وپشم  شود کرک 

نخواهیم گذاشت«!
یک  اگر  که    دارد  ازآن  نشان  این 
اولین  ایشان   شود   شلیک  گلوله 
برقرار  فراررا  که  بود   خواهد  نفری 

ترجیح خواهد داد.
ازاین سردار پردل وجرأت  و» من آنم 
که رستم بود پهلوان« باید پرسید آیا 
بی گناهانی راکه درزندان ها  مضروب، 
ایرانی  شکنجه، وبه قتل  میرسانید 

نیستند؟
آیا هزاران هزار  هم وطن  را که در 
وعراق  ایران  سالة  هشت  جنگ 
انسان  آنها  به کشتن دادید.  بیهوده 

نبودند؟
رئیس  روحانی  آخوند  سخنرانی 

درنشست  بسر  عمامه  جمهور 
آور،  شرم  متحد  ملل  سازمان  اخیر 
چندش آور، سراسر پراز  دروغ های 
شاخداروخنده دار ودرعین حال تأثر 
آوربود. ایشان  با چرندیات خود تتمة 
آبروئی  را که برای  ایران وایرانی باقی 
مانده بود به بادداد. ازجمله فرمایشات 
ودموکراسی  فردی  آزادی  ایشان:» 
عملیات  برقراراست!!،  درایران 
لبنان   یمن  عراق،  درسوریه،  ایران 
وامنیت  صلح  برقراری  درراستای 

است!!«
نمایندة آمریکا درسازمان ملل گفته 
دروغ   « شاهکار   را   ظریف  های 

پردازی«  اعالم کرد.

تاریخچه موسیقی درمانی
وآواها  اصوات  بشر  نوع  پیدایش  از 
در زندگی انسان ها نقش داشته ودر 
ویا  دانسته  بشر  نوعی  به  زمان  هر 

ندانسته
 آوا ها در طول حیات اش تاثیر گذار 

بوده است 
- افالطون، فیلسوف یونانی معتقد بود 
که صوت به شکل موسیقی یا زمینه 
شفابخش  تأثیری  میتواند  آهنگ 

داشته باشد.
نوازندگان  باستان  یونان  در   -
یا  واحد  نت  طریق  از  میتوانستند 
آهنگ صدای شخص، از او شناخت 
آهنگ  با  شفاگران  و  آورند  بدست 
با  و  شده  هماهنگ  بیمار  درونی 
 ، بربط  یا  بر چنگ  نت  یک  نواختن 

بیمار را شفا می دادند.
فلوت  نوای  که  بود  معتقد  ارسطو   -
احساسات را برمی انگیزد و فشارهای 

عصبی سرکوب شده را رها می کند.
- مصریان باستان صوت را به شکل 

ماده می شناختند.
که  است  کرده  ثابت  فیثاغورث،   -
ارتباطی قوی میان حواس و موسیقی 

وجود دارد. و اگر اصوات به شیوه ای
کمکی  شود،  گرفته  بکار  مناسب   
او  بود.  خواهد  سالمتی  به  بزرگ 
آهنگهایی می نواخت که با ارتعاشات 
مثبت آن، احساسات منفی، بخصوص 
اندوه، غضب، رّقت، غرور و عصبانیت 

را از بین می برد.
- فارابی دانشمند ایرانی درنیمة دوم 
قرن سوم هجری قمری به بحث در 
روح  بر  موسیقی  درمانی  تأثیر  باره 

پرداخته است.
- در ژاپن نوع به خصوصی طبل می 
زنند تا جریان انرژی )کی( را در سر 

تاسر بدن تحریک و متعادل کند.
از نواختن وسیله  - بومیان استرالیا 
ای به نام )دای جریدو( به همراه قصه 
گویی استفاده می کردند. وقتی کسی 

اشکالی  که  میگفتند  شد  می  بیمار 
در آواز او پدید آمده و بومیان با این 
وسیله اشکال او را برطرف می کردند.
چند  سابقة  که  )آیورودیک(  طب   -
اصوات  دارد،  هند  در  ساله  هزار 
بدو ی را بکار می گیرد که بر ذهن، 
جسم و روح تأثیری عمیق دارد. در 
دل خواندن کلمات )مانترا( تنفس را 
آرام می کند. تحقیقات نشان میدهد 
که چنین اصواتی قدرت جلوگیری از 
رشد سلول های سرطانی را داراست .
- در افسانه های چینی از نوعی )ندا 
سنگ( یاد شده است. این سنگ از 
جنس یشم بوده و به هنگام برخورد 
دو قطعه از آنها، آ وایی خوش شبیه 
به آهنگ موسیقی به گوش می رسید. 
چینی ها این طنین را صدای آسمانی 
و ندای بزرگ طبیعت می نامیدند و 
برای درمان بیماری و حفظ تعادل از 

آن استفاده می کردند. * *
- در قبایل بومی افریقا، سرخ پوستان 
استرالیا،  بدوی  انسانهای  امریکا، 
اندونزی  بومیان  شمن های سیبری، 
و ... از )طّبالی( به تنهایی یا به همراه 
سازهای دیگر و همراهی گروه سرود 
گرفته  می  انجام  مراسم شفا  خوان، 

است. 
از   ۱۹۸۲ سال  از  درمانی  موسیقی 
سوی سازمان بهداشت و درمان ملی 
انگلستان به عنوان تخصصی وابسته 
به رشته پزشکی تعیین شد و درسال 
۱۹۹۹ به عنوان حرفه ای تثبیت شده 
در انگلستان به رسمیت شناخته شد. 
موسیقی درمانی در بیش از ۵۰ کشور 
دیگر به عنوان یک حرفه و تخصص 
فدراسیون  و  است  رسیده  ثبت  به 
جهانی موسیقی درمانی نیز با اهداف 
معرفی مفهوم کاربرد و رشد، تکامل 
در  و  درمانی  موسیقی  گسترش  و 
روان  سالمت  جهانی  کانون  خدمت 
نام  تاکنون  است.  شده  نهاده  بنیان 
بیش از ۲۰۰ موسیقی درمانگر حرفه ای
 به ثبت رسیده است. بسیاری از آنها 

دولتی،  درمانی  خدمات  درخدمت 
آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی 
مشغول به کار هستند و بقیه نیز به 
حضور  کنند.  می  کار  مستقل  طور 
کانون  در  درمانی  موسیقی  مراکز 
تحصیالت  مراکز  کودکان،  پرورشی 
جا  کامالً  عالی  آموزش  و  متوسطه 

افتاده است.
مكانیسم موسیقی درمانی

از آنجائیکه موسیقی با وجود ما دارای 
آمیختگی زیادی است، هنگام تالش 
برای آزاد سازی محدودیتها، مقاومتها 
اشخاص،  موسیقایی  تدافعات  و 
موسیقی  از  اجزایی  ساختن  به  باید 
و  ساختار  با  متناسب  که  پرداخت 
باشد.  توانایی جوهر موسیقایی فرد 
همزمان باید تالش کرد که از جنبه 
های دیگر ادراکی، فیزیکی، احساسی 
کمک  درمان  برای  فرد  عصبی  و 
با  معموال  درمان  مدت  طول  گرفت. 
ویژه  نیازهای  برآوردن  در  پیشرفت 
و شرایط محیطی بیمار تطابق دارد.   
موسیقی درمانگر از سازهای پرکاشن 
یا سازهای مدور ]مثل انواع طبل ها، 
دایره ها، و ...[ و یا از صدای خودش 
استفاده می کند، تا پاسخی خالقانه 
به اصوات تولید شده توسط بیمارش 
بدهد و بیمار را برای خلق کردن زبان 
موسیقی خودش، تشویق کند. سازها 
بر اساس اینکه کدام یک برای بیمار 
می  انتخاب  بود،  نخواهند  آور  ترس 
شوند. آوازهای ساده، قطعات یا سبک 
عنوان  به  توانند  می  موسیقی  های 
عنصری درمانگر در جلسات درمانی 
استفاده شوند اما این ها می بایست با 
انعطاف در هر لحظه و با توجه به اینکه 
کدام یک از آنها با حاالت و نیازهای 
دارد،  تطابق  بیمار  تکاملی  و  بالینی 
موسیقی  حقیقت  در  گردد.  انتخاب 
به عنوان یک درمان نیازی به درگیر 
حتی  یا  سنتی  های  روش  با  شدن 
موسیقی  ندارد.  کلمات  از  استفاده 
ها، جیغ  به گریه  تواند  درمانگر می 

پاسخ دهد.  بیمار  بدن  و حرکات  ها 
و  ریتم  دارای  ها  این  تمام  که  چرا 
نوسان هستند و مستعد سازماندهی 
در روابط و مناسبات موسیقایی می 

باشند.
- در انسان نیز گوش دادن  به آهنگی  
یا به یک صوت با بسامد معین، ممکن 
را  مغزی  امواج  ارتعاش  میزان  است 
از  استفاده  با  کند.  کندتر  یا  تندتر 
امواج  گرام،  انسفالو  الکترو  دستگاه 
مغزی انسان در ۴ گروه طبقه بندی 

شده است:
۱- امواج بتا، که باالترین بسامد است 
تا  افکار فعال را ترسیم میکند. )۱۴ 

۲۱( دور در ثانیه
۲- امواج آلفا، کندتر از بتا است )۱۴ 
– ۷( که با قرار گرفتن درحالت مراقبه 
ایجاد   )Relaxation( آرامی  تن  و 

میشود.
۳- امواج تتا، )۷ – ۴( مربوط به روشن 
بینی خلق است و ممکن است وقتی 

درخواب میرویم به سراغمان بیاید.
۴ - امواج دلتا، )تا ۴(  که کندترین 

امواج است.
اعتقاد بر این است که پر کردن مغز 
با بسامدهایی از نوع امواج آلفا و تتا 
ممکن است منجر به روشن بینی خالق 
شود. بعضی از بسامدهای باال همچون 
میکنند.  عمل  طبیعی  های  مسکن 
بسامد هایی در محدوده ۲۰۰۰ هرتز 
قادرند در مغز آندروفین تولید کنند 
میشود  شعف  احساس  موجب  که 
میدهد. کاهش  را  درد  احساس  و 

- بسامد های باالیی که از دلفین ها 
تاثیر  است  ممکن  شود،  می  ساطع 
عمیقی را که تماس با این موجودات 
گذارد،  می  انسان  آرامش  و  شفا  بر 
با  کردن  شنا  مبحث  دهد.  توضیح 
دلفین ها یا بودن در کنار آنها امروزه 
از شاخه های طب مکمل، بنام دلفین 

درمانی است
- تأثیر صوت بر اعمال سلولها در 

بقیه درصفحه ۴۸

از: دکتر همایون آرام- نیویورک

خـنده دار اما  تأرث انگیز  !!
 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی  )موسیقی ردمانی(
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چه دود میكنند؟

 
آیا می دانید در تست های تشخیص 
به  را  ها  ملت  ژن  میتوان  کرونا 
سرقت برد و بر اساس آن واکسن و 

دارو بر ضد آن ملت ساخت؟
اهلل  آیت  مغزی  ترشحات  از  نقل 
تبریزیان، مخترع  واکسن کرونا از 
برنده  و  شتر  ادرار  و  بنفشه  روغن 

جایزه آفتابه طالیی از فیضیه قم.
میکند  شک  آدم  گاهی  به  گاهی   
که این جماعت سینه زن عزادار آیا 
زده اند  بخوری  و  کشیده اند  چیزی 
ویج  و  گیج   ، بن  و  بیخ  از  واقعآ  یا 
هستند؟ بد نیست بریم تو نخ این 

ماجرا
موقعی که کاسه کوزه برجام بدست 
و  دار  و  ترامپ  آقا  حاج  پرتوانای 
بهم  ایشان  حّواریون  امت  دسته 
رهبر  گویی های  یاوه  طبق  خورد، 
معظم انقالب اسالمی – امتی، قرار 
ایشان  شود،  پاره  برجام  اگر  بود 
برجام را آتش بزند. ولی استخاره و 
کنند  بزرگواری  فعأل  که  آمد  وحی 
با  همراه  خود  آتشین  گفتار  با  و 
دماغ   ، قهرمانانه  نرمش  چاشنی 
طبق  ویا  بمالند.  خاک  به  را  کفار 
محمد  سردار  های  گویی  هذیان 
رضا نقدی از علمداران امت سیاره 
و  بزرگ  خیلی  ارتش  با   ، میمونها 
غیرقابل شناسایی که در دنیا دارند 
، خدمت رییس جمهور روانپریش و 
برسند  امریکیه  ممالک  متعادل  نا 
به حسینیه  تبدیل  را  و کاخ سفید 
کنند!!!  گاه  خیمه  و  تکیه  و  ارشاد 
نزدند  آتش  را  برجام  تنها  نه  ولی 
خود  کشان  ماله  و  بوقچیان  بلکه 
کفار  با  که  انداختند  تکاپو  به  را 
اروپایی و خاقان چین و تزار روسیه 
زیر  از  و  بیاندازند  راه  ستد  و  داد 
بار،  فالکت  خودساخته  تحریمهای 
در بروند تا درآمد خود را از طرفی 

و  نذری  و  شیعه  امپراطوری  خرج 
دیگر  طرف  از  و  کنند  زاری  گریه 
با  همراه  را  خود  سرکوب  ماشین 
حزب  و  بسیجی  بگیران  مواجب 
هیچ  و  کنند  چیلی  و  چرب  اللهی 
نرسند.  ایران  مردم  روز  و  حال  به 
از  خروار  خروار  که  بدینسان 
بازسازی  را خرج  ایران  ملی  ثروت 
و  شترچران  مشتی  استخوانهای 
تا  کنند  دوغ  عهد  عرب  بیابانگرد 
رفاه مردم چهار گوشه  برای  اینکه 
بدینسان  بزنند.  باال  ایران آستینی 
است معنای کالسیک امت اسالمی. 
سقف  طالکاری  وطن،  بیخیال 
را  سوریه  و  عراق  در  ائمه  ضریح 
خرج  اینهمه  از  بعد  خب  بچسب. 
اونهمه دزدی های نجومی  کردن و 
و حیف و میل، حاال موتور رژیم به 
چاری  نا  از  و  افتاده  سوزی  روغن 
خیال  و  کننده  نشئه  مواد  به  پناه 

انگیز برده.  
طبق گزارش خبرگزاریهای آخوندی 
ایران  نماینده  تخت روانچی،  مجید 
با  مصاحبه  در  ملل  سازمان  در 
آمریکا  گفت:«...  جهانی  بی بی سی 
برجام  به  بخواهد  که  صورتی  در 
خسارات  ایران  به  باید  بازگردد 
جو  پیروزی  صورت  در  بپردازد 
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
و تمایل واشینگتن برای بازگشت به 
اسالمی  جمهوری  هسته ای،  توافق 
بازگشت  برای  را  خاصی  شرایط 
خواهد  خود  برجامی  تعهدات  به 
باید  آمریکا  جدید  .دولت  داشت 
تکرار  برجام  از  خروج  کند  تعهد 
بازگرداندن  دلیل  به  و  نخواهد شد 
تحریم ها نیز باید به ایران خسارت 
بدهد...« بعله سراغ کدخدای ده را 
میگیرند. در همه ارکان کشورداری 
هیچ  چون  باخته اند  داری  مردم  و 
ساختاری برای گردش چرخ امورات 
هر  به  ندارند  را  خارجی  و  داخلی 
و  میشوند  آویزان  دمبکی  دستک 

پزشان  نیم  به عقل  که  هر چرندی 
است  مثلی  میکنند.  خالی  میرسد 
که میگوید میمون هر چه زشت تر 
ادایش بیشتر. حکایت این استادان 
بقیه  برای  خالی  دست  با  که  است 
گیرم  میگذارند.  شروط  و  شرط 
این دکان  انتخاب شد  اگر عمو جو 
نخواهد شد  بسته  بزودی  تحریمها 
میکشد  طول  زیادی  مدت  چون 
وهمچنین  شوند  برداشته  آنها  تا 
هم  استکبار  استراتژیکی  اهداف 
شیطتنهای   . است  شده  جابجا 
هنوز  منطقه ای  انگولک  و  موشکی 
حقوق  جریانات  از  و  دارد  ادامه 
زندان  و  شکنجه  و  اعدام  و  بشر 
هم  نفت  فروش  بازار  نگو.  که  هم 
مشتریان  بازیابی  و  شده  پنچر  که 
هم  آسانی ها  این  به  رفته  از دست 
بسوی  جهانی  جنبش  بود.  نخواهد 
انرژی های طبیعی و باز کردن منابع 
داخلی نفت کشورهایی که چندین 
خاورمیانه  شیرده  گاو  از  دهه 
برای  جایی  دیگر  دوشیده اند، 
نفتی  اقتصاد  به  وابسته  کشورهای 
را نمیگذارد.  پس خیال پول و پله 

فعأل طلبتان.
این حاج آقا ترامپ به اندازه کافی 
شکوفه به ممالک امریکیه زده است 
اوضاع  داره  کار  ها  حاال  حاال  که  
شود.  داده  وسامان  سر  داخلی 
میلیونها  کرونا،  با  زدن  کله  سرو 
بخیه   ، اقتصادی  افول  و  بیکاری 
زدن به شکافهای نژادی ، بازسازی 
موقعیت جهانی ، داد و ستد با این 
و آن و چندین گرفتاری بی اهمیت 
کدام  که  نیست  این  مسئله  دیگر. 
از این دو فرد آقای دنیا شوند این 
دنیا  موازنه  سلولی  تک  ویروس 
بفکر  فقط  کفار  و  زده است  بهم  را 
حاج  اگر  هستند.  خودشان  منافع 
به  شود  انتخاب  دوباره  ترامپ  آقا 
عقیل  ابن  مسلم  و  عباس  حضرت 
، رژیم آخوندی تا  قسم خورده که 

سه شماره  پای میز مذاکره میاید و 
آدم میشود و چون اصوأل این جناب 
مهارت  یک  مار  روغن  فروش  در 
از  بعد  میخواهد  دارد  ویژه ای 
عشوه  با  خود  درمذاکرات  پیروزی 
بگوید  هوادارش  امت  به  غمزه  و 
همانطوریکه  است.  بوده  موفق  که 
با رهبر کره شمالی عالیجناب کیم 
مالقات کرد و بعد از نوشیدن دوغ 
تعارفات  مشت  یک  و  هویج  آب  و 
سیاسی و بدون هیج دستاوردی آنر 
رنگ کرد به امت هوادارش فروخت 
که بعله برنامه هسته ای کره شمالی 
نتیجه  مهمالت.  این  از  و  مالیده 
حیات  ادامه  هم  ایران  با  مذاکرات 
و  بود  خواهد  جنون  و  جهل  رژیم 
برای مردم ایران همان آش و کاسه 
شروط  و  شرط  میخواهد  البد  یا  و 
رهبر  که  دهد  دستور  و  بگذارد 
سیصد  دویست  و  انقالب  معظم 
ده   و  دیگه  طلبه  و  آخوند  تا  هزار 
دوازده میلیون امتی عزادار همه با 
هم به قبرس و صربستان مهاجرت 
و  دموکراتیک  رژیم  یک  و  کنند 
شود.  جایگزین  ایران  در  مردمی 
چون همه دنیا عاشق چشم و ابروی 
اینکه  یا  هستند.  ترامپ  حاجی 
حدودأ  که  رجوی  موسیو  مادام 
تجربه  میشه  سال  سی  بیست 
ریاست جمهوری در خارج از کشور 
همرنگ  قرمز  فرش  با  دارند  را  
ارابه  با   ، آزادیبخش  ارتش  لچک 
جنگی عهد بوق و هیئت سالمندان 
پیروزمندانه   سابق،  هاشم  امامزاده 
نهایتآ  شوند.  ایران  خاک  وارد 
است.  یکسان  همه  اینها  اهداف 
خر  مغر  هم  بایدن  جو  آقای  حتی 
مهمالت  برای  که  است  نخورده 
کند  خرد  تره  روانچی  تخت  استاد 
و اهمیتی بدهد. رژیم روضه خوانان 
درحالتی نیست که بخواهد شرایط 

بگذارد .
روانچی  تخت  استاد  این  سپس 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

دوست گرامی آقای پاریزی عزیز

من  از  ولطف  محبت  باکمال 
خواستید  که چند سطری  دربارة  
خانم   ، ارجمند  دانشگاهی  همکار  
تازگی  به  که  بصاری   طلعت  دکتر 
دیگران   حتمًا  بنویسم.  درگذشت  
ایشان   علمی  مراتب  دربارة  
خواهند نوشت. استاد ادب فارسی ،
ومخصوصًا  قریحه   خوش  شاعری   
بود  شاهنامه  و  فردوسی  متخصص 
مجلة  برخوانندگان   نکته  این  که 

پرارزش شما  پوشیده نیست.
نکته ای که می خواستم  در اینجا 
به آن اشاره کنم وشاید  بربسیاری 
همکار  این   نقش  باشد   پوشیده 
فعالیت  و  تشکیل  در  دانشمند  
که  بود    » اندیشمندان  »گروه 
ر  آخرین  تا   ۱۹۷۰ دهه  نیمة   از 
ذوزهای  دوران پهلوی  نقشی مهم

این  پیدایش  هنگام   به  داشت. 
هزار  از  بیش  که سرانجام   گروه - 
دانشگاهیان،   ، روشنفکران  از  تن  
نویسندگان، قضات عالی رتبه وتنی 
خصوصی  بخش   فعاالن  از  چند  
خانم  داشتند-  عضویت  درآن  
دانشگاه  معاون  که  بصاری  دکتر  
جندی شاپور)اهواز(  بود به ریاست 
انتخاب  خوزستان   در  آن  شاخة 
اندیشمندان  خوزستان  گروه  شد. 
. گزارشهای جالب   بود  بسیار فعال 

دربارة   تنها   نه  وارزشمندی  
وروشهای   وراه  استان   آن  اوضاع 
تغییر  وبهبود  آن تهیه کرد.، بلکه  
نیز  مملکتی   درمورد مسائل  کلی 
می  ابراز  مهمی   نظرهای  اظهار  
داشت که البته  همة آنهارا  همانند 
برای  دهها  گزارش ومطالعة دیگر  
اطالع اعلیحضرت فقید  ارسال می 
که  گزارشها   ازاین  بعضی  داشتیم. 
جنبة  حاّد سیاسی نداشت  درفصل 
مدیریت  که  نوین  جامعة  نامه 
مسئول آن دکتر محمدرضا  جلیلی 
رئیس  مالک   نادر  وتدبیر   توجه  و 

دبیرخانة  گروه، انتشار می یافت ،
البته  است.   رسیده  طبع  به   
متأسفانه   که   - گزارشهای سیاسی 
به آنها توجهی که باید وشاید  نشد 
که   آنهائی  چه  ماند.  محرمانه   -
درتهران تهیه می شد  وچه آنهائی 

که از مراکز استانها می رسید.
کنگره  درهمة  بصاری   دکتر  خانم 
داشت  شرکت  گروه  سالیانه   های 
. شاهنشاه فقید  شرکت کنندگان  
به  هرسال   هارا   کنگره  دراین 
آنان   وبرای  پذیرفتند   می  حضور 
وآن   کردندوبااین  می  صحبت 
به  خوب  پرداختند.  می  بگفتگو  
 ،  ۱۹۷۸ سال   بهار  در  دارم   یاد 
)۱۳۵۷(آخرین بهار دوران سلطنت 
وسربلندی  وشکوفائی   ایشان  
ایران ، هنگامی که در کاخ نیاوران  

درخدمتشان  خارجمی شدیم  که 

شرکت  عظیم   اجتماع   سوی  به 
کنندگان  درکنگره برویم که درزیر 
آفتاب  زیبای بهاری  تهران  درباغ 
نگاهی  شاه  حضورداشتند،   کاخ  
جمع  به  بینی   وخوش  پرازغرور  
است  مدعی  کسی  چه  کردوگفت: 
مخالفند؟  ما   با  روشنفکران  که 
خانم بصاری هم دراین جمع بود  که 
تصویر آن موجوداست  وانتشارهم  
یافته. نمیدانم  که باایشان  گفتگوی 

خاصی داشتند یانه؟
درآخرین  هفته های قبل  ازسقوط  
بصاری  دکتر  خانم   - رژیم 
ازپریشانی  اوضاع وندانم کاریهائی  
که می شد  شخت رنج می برد. بارها 
به دیدارم آمد  ودراین باره گفتگو 
ارائه  داشتیموپیشنهادهای جالبی  

می کرد.
تبعید   یکسال   و  چهل  دراین 
بایکدیگر  مکاتبه داشتیم.   چندبار 
وایران  دانشمند   بانوی  این 
 - شناس  وفردوسی  دوست  
وطن   پریشان   ازاوضاع   همواره  
سخن  هموطنان   ودردورنجهای 
ایران  یک  نوشت.   ومی  گفت  می 
صمیمی  پرست   ومیهن  دوست  
زیست  ایران  باعشق  بود.  وواقعی 
ازاین جهان رفت.  ایران   و باعشق 
روانش شاد  ویادش گرامی وجاوید 

باد.
دکتر هوشنگ نهاوندی

پروفسور هوشنگ نهاوندی- بروکسل

یادی از دکتر طلعت بصاری
تعهد  امریکا  که  کرده  درخواست 
فکر  نشود.  خارج  برجام  از  بدهد 
کنم که استاد ما بعد از خماری مواد 
و سرگیجه یادش نیست که برجام 
شده  تضمین  قرارداد  هیچوقت 
مشدی  دسته  دارو  و  است  نبوده 
بی  پس  نکردند.  قانونی  آنرا  اوباما 
استاد  قباله.  و  تعهد و سفته  خیال 
زن  سینه  نوابغ  بقیه  و  ابله  ظریف 
مجبور شدند که برنامه هسته ای را 
چندین سال عقب بیاندارند و نیمه 
پول  قبالش  در  تا  کنند  اخته اش 
تحریمها  بخاطر  که  را  نفتی  فروش 
به  و  بگیرند  بود پس  مسدود شده 
تاراج ببرند و خرج ترویج خرافات 
این  بکنند.  اسالمی  موهومات  و 
با  است  ویران  پایبست  از  خانه 
برجام وبی برجام ندارد. رژیم روضه 
چرخاندن  توانایی  و  اراده   خوانان 
هر  چون  ندارد  را  کشوری  امورات 
مکتب  روضه  طبق  میاورد  در  چه 
از خرج کردن در  ، پس  خمینیسم 
منطقه و دشمنی بیخود و بی جهت 
بین   ، شده  فالن  فالن  اسراییل  با 
مجذوبان  لشکریان  و  قبیله  سران 
آدم  اگر  میکنند.  تقسیم   ، والیت 
بود ، وضعش به این روز فالکت بار 
نمی افتاد. خود رهبر انقالب باشکوه 
گفته بود که ایران هیچوقت عادی 

نمیشود منتهی کو گوش شنوا.
محمد  استاد  دیگر  گزارشی  در 
خبری  پایگاه  به  ظریف  جواد 
در  آمریکا  گفت:«...  اسپوتنیک 
باید  برجام  به  بازگشت  صورت 
ایران وارد کرده و  به  خساراتی که 
جهت  در  که  را  اقداماتی  همچنین 
تضعیف توافق هسته ای انجام داده 
جبران کند و تعهد بدهد دوباره این 
بیگمان  نمی کند...«  تکرار  را  کار 
انقدر  که  زده  سیگاری  تا  چند 
در  میخواد  البد   . میکنه  خیالبافی 
بایدن  عمو  شدن  انتخاب  صورت 
صورتحساب جلوی ایشان بگذاره و 
به احتمال خیلی زیاد به هم بانگی 
خودش جناب تخت روانچی بده که 
ببره کاخ سفید و پیغام بده که اگر 
دوباره عشوه بیان تنییه میشوند و 

در میدان شهر شالق میخورند.
اثرات  از  دیگر  نمونه  یک  اینهم 
گزارش  طبق  روانگردان.  مواد 
بسیجی  ابله  مهر،یک  خبرگزاری 
حقوق  ستاد  دبیر  باقری  علی  بنام 
بشرآخوندی گفت:«... ستاد حقوق 
بقیه درصفحه ۴۸
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دان   موسیقی  و  شاعر  اورفه 
قادربود  او  است.  یونان  اساطیری 
جمادات  حتی  موجودات  همه 
آمیز  سحر  موسیقی  با  را  وگیاهان 
که   باوردارد  او  کند.  افسون  خود 
ایریدیس  همسرش  مرگ  از  پس 
با  لذا  نیست  حیات  ادامة  قادربه 
اجازة  خدایان به دیار دیگر رهسپار 
می شود.  درحین بازگشت  ازجهان 
دیگر به واپس می نگرد و درنتیجه 
می  ناپدید  همیشه  برای  همسرش 
ای  اسطوره  شخصیتی  اورفه  شود. 
از هر اسطوره دیگر   است که بیش 
مورد  اروپایی  هنرمندان  توسط 
آثار  درانواع   و  قرارگرفته  توجه 

هنری به او پرداخته شده است.

کارآیی مهندس بازرگان

پس از آشوب سال ۵۷  برسرزبانها 
بازرگان  آنکه  از  پس  شاه  که  بود 

انقالبی  موقت  دولت  وزیر  نخست 
می  همیشه  من   است   گفته  شد 
گفتم که بازرگان به درد  هیچ کاری 
نمی خورد. اما  درتاریخ آمده است 
دکتر  مصدق هم چنین حرفی  که 
علی  دکتر  وقتی  است.  بوده  زده 
وزارت  برای  را  بازرگان  شایگان 
فرهنگ به دکتر مصدق معرفی می 
کند. مصدق می گوید:» بازرگان به 
درد این کار نمی خورد. اولین کاری 
می کند  جادر برسر دختربچه های 
گویند دکتر  کند.و می  مدرسه می 
به  سیاسی  اعتقاد  هیچ  مصدق 

بازرگان نداشته است.

اقدام عجیب  مظفرشاه  

پاریس   به  مظفرالدین شاه درسفر  
دوچمدان باخود داشتکه »گزاویه« 
نامی که رئیس اداره آگاهی پاریس 

بود روزی که شاه وهمراهانش 

را  دوچمدان  آن  نبودند   هتل  در 
مسی  آفتابه  یک  دریکی   بازکرد. 
عمامة   و  عبا  یک  ودردومی  بود  
از  ازیکی  »گزاویه«  بود.  سیاه 
خدمتکاران شاه پرسید این وسایل 
جواب  خورندواو  می  درد   چه  به 
داد  هروقت مظفرالدینشاه  مرتکب 
گناهی می شود  دراتاق را می بندد  
وعمامة سیاه  را برسر سید بحرینی 
می  بدوشش  وعبارا   گذارد  می 
روضه  مجلس  یک   سید  و  اندازد 
می خواند وشاه  وهمراهانش گریه 
آنان  گناهان   تاشاید   کنند  می 
از  قبل  که  میبینید  شود.  بخشوده 
شود   اسالمی  ایران  حکومت  اینکه 
ما در مسلمانی  ازهمه مسلمانان  با 

ایمان تر بودیم.

پراگماتیسم یعنی چه

پراگماتیسم از کلمه یونانی »پراگما«  
ودرفارسی  است  »عمل«  معنای  به 
آن را فلسفة عملگرائی معنی کرده 
اند. اولین بار توسط ویلیام جیمز و 
جان  شد.  بکارگرفته  دیویی  جان 
را   فلسفه  این  آمریکایی  دیویی 
وگفت   کرد  وپرورش   آموزش  وارد 
برنامه  درسی باید طوری باشد  که 
دانشجو پس از  فراغت از تحصیل  
بتواند آنچه را آموخته  برای بهبود  
استفاده  اش  وجامعه  خود   زندگی 

کند وهر دانستنی که فایده عملی

نداشته  دانشجو  برای  وسودمند    
آموزش  ازبرنامه  باید  باشد  
شود.پراگماتیسم   حذف  وپرورش 
هم  دیپلوماسی  و   واردسیاست 
شد واین نظریه بوجودآمد  که آن 
است   مفید  ودیپلوماسی   سیاست 
درزبان  باشد.  داشته  که سودمادی 
محاوره پراگماتیسم  بمعنای حرص 
مال داشتن  است. وقتی می گویند  
فالنی »پراگماتیست«  است  یعنی  
جز  نمیکند  نمیزندوکاری  حرفی 

برای  تحصیل پول  یا مال دیگر.

دنباله روی  ازدیگران

به مأمون  خلیفه گزارش دادند  که 
دربصره  عده ای زندیق  هستند .

رادستگیرکردند  همه  امرکرد  او 
طفیلی  یک  درراه  وببغدادبردند. 
جماعت  این  به  پرست   شکم 
بمهمانی  کرد   خیال  برخورد. 
روند.وقاطی   می  سور  مجلس  و  
کشتی  سوار  دید  شد.  »زنادقه« 
سوارشدوبدی  الجرم  اوهم  شدند. 
به دل راه نداد.وخیال کرد  یکی از 
نواحی خارج ازشهر  ودرباغی از باغ 

های آن ضیافت برپاست.

ببغدادرسیند  اینکه   کالم  حاصل 
مأمون   خلیفه  بحضور   درنگ  وبی 
همه  دستورداد   مأمون  باریافتند. 
را  عده  وچون  بزنند  گردن  را 
زیر  به  یک  ویک  کردند   شمارش 
تیغ  دژخیم می رفتند دیدند یک 

نفر زیادی است.
به نفر زیادی  گفتند  تو کیستی که 
درصورت  سیاهه نیستی؟ با تضرع 

گفت:» طفیلی« !...
مأمون را  خنده گرفت  ودستورداد  
فقط تازیانه اش بزنند  تا بیهوده  به 

دنبال  هردارودسته  راه نیفتند.
» نقل ازخواندنیها- سال ششم«

درافتادن با درد کشان

لطفعلی خان زند  درشیراز  خواجه 
مسجدی  در  که  را   درویشی 
واو  کرد   بیرون  داشت   سکونت 
از  درگذشت.قبل  دربدری  براثر  

فوت لطفعلی خان را  نفرین کرد .
 اورا در حافظیه دفن کردند. بعدها 
قبری  سنگ  برایش   میرزا   فرهاد 
کرده  حک  آن  وروی  ساخته  
درافتاد   هرکه   بادردکشان   « بود: 

ورافتاد«.

خدایا بفریادم برس

درآغاز انقالب روسیه  پس از کشته 
دست  به  اش  وخانواده  تزار  شدن 
انقالبیون  افراطی، انقالب کنندگان 
ومحرمانه   رمز  دفتر   رئیس  از  
رمزرا کشف  کلید   امپراتور 

 خواستند.
رمزرا  ترس   فرط  از  مأمور   آن   
فراموش کرد.بهمین جهت سربازی  
او  وبه  گذاشتند   سرش  برباالی 
یکساعت مهلت دادند  که بحافظه 
پیداکند.  ورمزرا   کند  رجوع  اش 
سرباز  بیادنیاورد  سرساعت   واگر 
کند.  متالشی  را   مغزش  مزبور 
مانده  موعود  مهلت  به  دقیقه  یک 
بی  ترس  فرط  از  رمز  مسئول 
اختیارفریادزد: خدایا بفریادم برس. 
ودرهمین بخاطر آورد که رمز همین 

جمله  خدایا بفریادم برس  است.

دو مرد بزرگ

یا  بوذرجمهر  دو  ایران  درتاریخ 
بزرگمهر  یکی  وجوددارد  بزرگمهر 
دادگستر  انوشیروان  وزیر  حکیم 
ودیگری  است   ساسانی  پادشاه 
دربار  در  که  است  قائنی  بزرگمهر 
خدمت  غزنوی  مسعود  سلطان 
او  آرامگاه  اکنون   است وهم  کرده 
در قائن  برجاست. . ابیات زیر نمونه 

ای از سروده های اوست.
در میان سرای آن مهتر  

که همه فخر ما به خدمت اوست
دیگ روئین آب پنداری  

دیده عاشقت در دل اوست

جهان آن طلعت سلطان اعظم  
نگار اندر نگار اندر نگار است

ز نعل مرکباتش شرق تا غرب  
غبار اندر غبار اندر غبار است

ز الله کوه را وز گل چمن را  
نثار اندر نثار اندر نثار است 

بازگشت به عقب

به  ورود  حق  ایرانی  زنان  امروز 
تماشای  برای  ورزشی  باشگاههای 
مسابقات فوتبال را ندارند. امازمانی 
دختران  فوتبال  تیم  ایران   در 
باشگاه  و  تاج  باشگاه  راداشتیم. 
را    بانوان  فوتبال  تیم  پرسپولیس  

در مقیاسی  جهانی  برپا کرده 

این  بین  دیدنی  مسابقات  و  بودند 
المللی   بین  تیمهای  دیگر  و  تیمها 
برگزار می کردند. درباال تصویری از 
تیم دختران پرسپولیس را مشاهده 
می خورید  تأسف  وحتمًا  کنید  می 
پیشرفت   بجای  ما  مملکت  چرا  که 

به عقب برگشته است. 

تخیالت آخوند درباری

درزمان  که   مجلسی  محمدباقر 
حیات  در بهشتی که شاهان صفوی 
برایش ساخته بودند مفت می خورد 
و می گشت و آنچه به ذهنش خطور 
مذهبی  واقعیت  عنوان  به  کرد  می 
می نگاشت در کتاب بحاراألنوارخود 

درباره » صراط« می نویسد:
گروه  مردم  فرمود:  صادق  امام   «
گذرندوصراط  می  ازصراط  گروه  
تر  برنده  باریکتروازشمشیر  ازمو 
مثل  ازمردم  گروهی  پس   . است 
اسب  دویدن  مثل  وگروهی  برق  

چهاردست  وبعضی  پیاده   وبرخی  
وپا  وبرخی آویزان  می گذرند.

)بحاراألنوار ج۸ ص ۶۴(
معلوم نیست چگونه چهاردست وپا 
ترازمو  باریک  پلی  روی  توان  می 
خداوند  چرا  کرد.واصوال  حرکت 
شکنجه  خودرا  بندگان  حد  این  تا 
می دهد؟ و تا این حد بین آنها که 
همه بندگان  خوب ومؤمن هستند  

تفاوت قائل است؟

اسالم وملی گرائی

ایران  دوستداران  از  بسیاری 
دشمن  را   اسالمی  ایران  حاکمان 
دراصل   اما  دانند.  می  ایرانی  ملیت 
هرنوع  با  که  است  اسالم  خود  این 
است.  مخالف  گرائی  ملی  و  ملیت 
از  اورا  بسیاری  که  مطهری  علی 
فکر  خوش  و  تحصیلکرده  افراد 
»خدمات  درکتاب  دانند  می  نظام 

متقابل«  می نویسد:

ملیت  فکر  اینکه  از  گذشته   «
تعلیماتی  اصول  برخالف  پرستی 
اسالمی است...این فکرمانع بزرگی 
است برای وحدت مسلمانان... ما به 
حکم آنکه پیرو یک آیین و مسلک 
اسالم  نام  به  ایدئولوژی  ویک 
قومیت  عنصر  آن  در  که  هستیم 
نمیتوانیم  ندارد،  وجود  ملیت  و 

نسبت به جریانهایی که بر ضد این 
ایدئولوژی، تحت نام وعنوان ملیت 
و قومیت صورت میگیرد، بی تفاوت 

بمانیم. «

پند سولون

ثروتمند   پادشاه  کرزوس  روزی 
سولون  با  مکالمه  ضمن   لیدی 
خردمند  یونانی خودرا  خوشبخت 
سولون  خواند.  جهان  مرد  ترین 
یا  خوشبختی  که  گفت  او  به 
بدبختی  انسانها فقط  پس ازمرگ 
بعدازاین  شود.  می  معلوم  آنها  
باردوم   کرزوس  که  هنگامی  واقعه  
خورد   شکست  کبیر  ازکوروش 
ومحکوم   خودمحبوس  ودرپایتخت 
سه  آتش   دربرابر  شد   بسوزاندن 
آورد.   برزبان   را   سولون  نام   بار 
کرزوس    . اپرسید  ر  علت  کوروش 
بازگو کرد. کوروش  را   پند سولون 
مشاوران   عداد  در  و  بخشید  اورا 

خود درآورد. 

اورفه

جان دیویی

مأمون
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استفاده از ویروسها برای کشتن عده 
ای زیاد بیوتروریسم نامیده می شود. 
این روزها که ویروس کورونا نزدیک 
با  دنیارا   نفرازمردم  میلیون  یک  به 
این  است  فرستاده  نیستی  دیار 
سئوال مطرح می شود که آیا ویروس 
بتوانند   نیز هستند که  های دیگری 
باعث قتل عام مردم بشوند؟  دراینجا 
چند نوع از این ویروس هارا معرفی 

می کنیم:
از  دوگرم  تنها  زخم:  سیاه  میکرب 
گرد میکرب سیاه زخم  اگر بر روی 
شهری که ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد 
پاشیده شود  می تواند باعث مرگ یا  
شرایط بسیار وخیم بیماری ۲۰۰ هزار 

نفر شود..
غیرازاین   می توان از ricin نام برد 
که از تخم کرچک گرفته میشود. دانه 
های فشرده شده ای که از آن روغن 
کرچک گر فته شده می تواند  برای 
قرار  استفاده  مورد  رایسین  تهیه  
گیرد botulism نیز    نوعی باکتری 
است که در خاک وجودداردومعموال 
کنسروشده  غذاهای  از  که  کسانی 
این  حملة  مورد  کنند   می  استفاده 
باکتری   این  گیرند.  قرار می  باکتری 

باعث  ضعیف شدن بینائی،  خشک 
شدن دهان،  مشکل در بلعیدن غذا 

و همچنین اشکال درسخن گفتن را 
دستگاه  شود.وسرانجام   می  باعث 
تنفسی را مختل و باعث مرگ بیمار 

می شود..
هردو    aflatoxin and mycotixn
های   دانه  برروی  که  هایی  کپک  در 
خوردنی مانند پسته و فندق  وبادام  
شکل میگیرند وجود دارند.این کپک 
بیماری دام شده ودر  باعث  ابتدا  ها 
دراز مدت به انسان نیز سرایت می کند 
. درانسان می تواند سیستم ایمنی را 
از کار بیندازد و باعث مرگ بیمارشود.
طریق  از  غذائی  مسمومیت 
clostridium perfringens   معمولی 
ترین نوع مسمومیت غذائی است. این 
نوع مسمومیت همانند  میکرب سیاه 
زخم عمل می کند و در خاک نیز می 
این  دهد.  خودادامه  حیات  به  تواند 
ارگانیسم می تواند تولید  قانقاریا کند  
دراین هنگام  محل زخم متورم شده 
و تولید دردشدیدی می کند و پس از 
مدت کمی  باعث  تشنچ، یرقان  و سپس 

مرگ می شود.
ودرنهایت  بیماری آبله شتری است که 
آمد  بوجود  توسط عراق   آن  ویروس 
واطالعات زیادی دربارة آن دردسترس 
نیست. اما درطبقه بندی   خطرناک ترین 

عامل بیماری زا  جای می گیرد.

ایریدیوم،  پالتین  جیوه،  نقره،  طال، 
رودیوم، روتنیوم، واوزمیوم  را فلزات 
ویژگی  گویند.  می  اصیل  یا  خاص  
واکنش  دربرابر  مقاومت  فلزات   این 
های شیمیائی است  این نام از دوران 
باستان  برای فلزاتی انتخاب شده بود 
که  خاصیت فلزی و شیمیائی خاصی 
داشتند . برای اینگونه فلزات   واژة 

قیمتی نیز  بکار برده شده است.
آمریکا  در  پالتینوم   گروه  فلزات   
عالوه براینکه در  ساخت  جواهرات 
مورد  نیز  درصنعت  میرود  بکار 
استفاده قرار می گیرد. برای مثال از 
 catalyticپالتین در  کاتالیک کانورتر
اتومبیلها  اگزاست  در    converter
تولید کربنیک   کاز  تا   میرود  بکار 

 شده ازسوخت بنزین را کنترل کند.
برای این منظور فلزاتی مانند  رودیوم 
و  پاالدیوم نیز مورد استفاده هستند.

آلیاژی از  پالتین و پاالدیوم نیز برای 
ساخت  عناصر  ترمو کوپل و الکترود 
شمع بکاررفته در هواپیماها   نیز مورد 

استفاده قرار می گیرد.
های  کارخانه  در  هم  اوزمیوم  

داروسازی  و همچنین سوزن  گر ام
داشته  دوام  دراز  سالهای  باید   که   

باشد مورد استفاده  است.
ازهمه  فلزات  این   ونقره دربین  طال 
ای  ورقه  توان در  را می  برترند. طال 
به قطر ۰/۰۰۰۱ میلی متر عرضه کرد و 
نقره نیز بعوان  بهترین انعکاس دهندة 

نور در ساخت آینه  بکار می رود.

تقریباً همه ما هندوانه بدون تخمه را 
دیده ایم. این نوع هندوانه پس از ۵۰ 
سال تحقیق  درسال ۱۹۸۸ درآمریکا 
آن  درایران  ما  ازآن  پیش  تولیدشد. 
را دیده بودیم .  درحقیقت تخم وبذر 
این گیاه از هندوانة باتخمه به دست 
می آید.معموالً کشاورزان هندوانه بی 

تخمه وباتخمه را درکنار هم میکارند.

قطعه   ۳۵۰ تا   ۳۰۰ با  تولد  دربدو 
استخوان به دنیا می آئیم. اما پس از 
مدتی بعضی ازاین استخوان ها باهم  
می  واحدرا  استخوان  یک  تشکیل 
ما  بدن  بلوغ  سنین  دهند.ودرحدود 

دارای ۲۰۶ قطعه استخوان می شود. .

اولین بار این واژه به  دوقلوی سیامی 
بنامهای  چنگ و اِنگ بانکر  اتالق شد.

چینی  دوبرادر  این   )۱۸۱۱-۰۱۸۷۴(
)تایلند  درسیام  اما  بودند  األصل 
دوقلوهای  متولدشدند.  امروزی( 
بهم خود  ازبدن  درقسمتی  سیامی 

۹

و زنبورهای عسل که درآن نزدیکی 
هستند  هندوانه بی تخمه را  تلقیح 
می کنند یا بعبارت دیگر عمل گرده 
تخمه  بی  هندوانه  برروی  را  افشانی 
انجام می دهند.گاهی تخمه های سفید 
رنگی درداخل هندوانه بی تخمه دیده 
می شود که همین دانه ها باعث  شکل 

گرفتن میوه  بی دانه می شوند..

بیشترین استخوان در دوبازوی ماست 
وبعد  است  قطعه   ۶۰ تعدادش  که 
دوپای ماست که ۵۸ قطعه استخوان 
اند. کاسة سرما  را درخود جای داده 
قطعه    ۲۶ فقرات  وستون  قطعه   ۲۲

استخوان  دارند.

معموال   . شوند  می  متولد  چسبیده 
درسر، درناحیه شکم، باسن و یا لگن 
دربیشتر  چسبندو  می  بهم  خاصره 
موارد جداکردن آنها  مرگبار است. الله 
والدن نمونه ایرانی این دوقلوها بودند 
که پس ازعمل جداسازی فوت کردند.

تا  دارو  نوع  چند  است  مشخص  آیا 
کنون از گیاهان مختلف گرفته شده 
است؟ تا کنون بیش از ۲۵۰ هزار نوع 
دارو می شناسیم که از گیاهان گرفته 
آنها   درصد  یک  حدود  اند.ولی  شده 
برای عرضه به بیماران مورد تصویب 
از  بخش  وهمین  است.  گرفته  قرار 
»داروهای بامنشأ گیاهی« ، ۲۵ درصد 

از نسخه های مارا  تشکیل می دهند.

درسال ۱۸۸۰  دیدن با الکتریسیته به 
چیزی اتالق می شد که امروز تلویزیون 
نام دارد. دیدگاه نخست برای تلویزیون 
توسط چند نفر و در فواصل چندسال   
پیشنهاد شد.و یک یا چند نفر سهمی 
مشترک درساخت  قسمتهای مختلف  
درسال  مثال   برای  داشتند..  آن 
بران)۱۸۵۰-۱۹۱۸(  فردیناند    ۱۸۹۷
  cathode ray اولین المپ کاتدی  یا
اساس  که  را ساخت    oscilloscope
گیرنده های تلویزیونی شد. یا درسال 
۱۹۰۷  بوریس  روزینگ  پیشنهاد کرد 
تصویر  دریافت  برای  بران  المپ   از 

استفاده شود.ودرسال بعد  آلن کمپل
cathod سوینتون،  پیشنهاد کرد از

انستیتوی ملی سرطان درآمریکا  سه 
هزارنوع داروی گیاهی  که ضد سرطان 
است.که  کرده  را شناسائی  هستند  
تاکنون ساخته شده و یا بزودی ساخته 
داروهای  این  درصد  شوند.و۷۰  می 
ضدسرطان از  رین فاِرست یا جنگلها  
گرفته می شود. جینسینگ  و ماری 
جوانا ازمعروف ترین آنها هستند.که 

هم اکنون بسیار رایج است.

وهم  ارسال  برای  هم   ،ray tube
شود. استفاده  تصویر  دریافت  برای 

پدر  عنوان  به  که  کسی  بااینهمه  
تلویزیون شناخته می شود  والدیمیر 
ک. زوریکین  آمریکائی متولد روسیه 
ازشاگردان   ۱۸۸۹(که  است)۱۹۸۲- 
روزینگ بود.او دستگاهی ساخت  که 
درآن روش عملی برای  تقویت  اشعه 
الکترونی  بکارگرفته می شد بطوریکه   
قسمتهای تاریک وروشن  تصویر را  
وتصویر  کرد  می  مشخص  برصفحه 
خوبی را ارائه می داداو.درسال ۱۹۲۳ 
  ۱۹۲۴ درسال   و  تلویزیون  دوربین 
ثبت  به  را  تلویزیون  صفحه  المپ 

رساند.

فلزات  خاص بیو تروریسم

شدیدترین زلزله درایاالت متحده آمریکا
ایاالت  تاکنون  که  ای  زلزله  شدیدترین 
دسامبر  از۱۶  است  لرزانده  را  متحده 
افتاده است.  اتفاق  تا مارس ۱۸۱۲   ۱۸۱۱
این زلزله دوسوم خاک آمریکا را لرزاند و 
حتی درکاناداهم احساس شد. این زرلزله 
مسیر رودخانه  میسی سیپی را  عوض 
کرد ودریاچه هایی بنام سنت فرانسیس 
فوت  ریل  و   میسی سیپی  درغرب  را  

رادرتنسی  بوجود آورد.

کسی نمی داند چند نفر دراین زلزله ها 
دادند.دانشمندان   ازدست  خودرا  جان 
می گویند  دست کم سه یا چهار زلزله 
دراین مدت  زمین را لرزانده اند که شدت 
آنها ۸ درجه درمقیاس ریشتر یا بیش از 
احتماال  آنها  است.شدیدترین  بوده  آن 
تاکنون  که  بوده  ریشتر  درمقیاس   ۸/۸
از همة زلزله های کالیفرنیا شدیدتربوده 

است.

هندوانه بدون تخمه طبیعی است؟

تعداداستخوانهای بدن ما 

دوقلوهای سیامی  کیستند؟

داروهایی با منشأ گیاهی 

مخترع تلویزیون کیست؟
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تیمسار ومن

ترسیم  ومن    تیمسار 
و  گداختگی  لحظات 
پرواز برفراز ابرهاست. 

نخ  به  ومن  تیمسار 
دانة  به  دانه  کشیدن 
وظریف  زیبا  تخیالت 

وشاعرانه است...

یادگار  تیمسارومن  
جوانی   ذیقیمت  های 
تا  هرگز  که  است 
ما  بدست  عمر  آخر  

بازنخواهدرسید...

»... پس از لحظاتی  چند 
که زیر نگاه غلیظ ممتد 
الیه  درآن  بودم...  او 
خاطراتم  زیرین  های 
اورا  کردم  می  احساس 
می شناسم... اما کی؟ کجا؟  

چطور؟ هیچ نمی دانستم.
زد.  زنگ  رئیس  تلفن 
آنها   گفتگوی   درمیان  
اززیر   را  خودم  من  که 
تیمسار  نگاه   سنگینی 
میهمان  جمع می کردم 
ایشان  اسم  فهمیدم 
ناگهان  است.  تیمسار... 
زد.  ای  جرقه  درذهنم  
فهمیدم او یکی  ازدست 
اندرکاران ۲۸ مردادویکی 

از خویشان من است....«

نقل از متن کتاب

 ارثی از  آرذ گل آرا     با مقدهم ای از دکتر احسان یارشارط را  
ازرطیق آمازون teamsar     va     man رخیداری رفمائید

ازهمــــــــــه ازهمــــــــــه جا

از اینجا

جا
 آن

از

 وکیل ترامپ: دمکرات ها »متقلب«  هستندشان کانری در۹۰ سالگی درگذشت
- یورو نیوز: شان کانری بیست و پنجم اوت ۱۹۳۰ درادینبورگ اسکاتلند 
به  باند  جیمز  فیلم های  مجموعه  در  اصلی  نقش  ایفای  با  و  شد  متولد 
شهرت رسید. او نخستین و برای خیلی ها تنها جیمز باند هنر هفتم باقی 

خواهد ماند.
هنرنمایی شان کانری در نقش جیمز باند از سال ۱۹۶۲ آغاز شد و این 
عالم  مخفی  مامور  مشهورترین  به  را  وی  ادامه  در  موفق  آفرینی  نقش 

سینما تبدیل کرد.

شان کانری که برای مخاطب این ژانر از فیلم های ماجراجویانه جذاب تر 
و باورپذیرتر از دیگر هنرپیشه ها جلوه می کرد در مجموع هفت بار در 
مجموعه فیلم های جیمز باند ایفای نقش کرد که »پنجه طالیی« و »هرگز 

نگو هرگز« از جمله شناخته شده ترین آنها به حساب می آیند.
شان کانری، در سن ۹۰ سالگی درگذشت.وی جوایز سینمایی متعددی 
بهترین  اسکار  به  می توان  جمله  این  از  دارد،  خود  هنری  کارنامه  در 

هنرپیشه مکمل برای بازی در فیلم تسخیرناپذیران اشاره کرد.

الیزابت دوم، ملکه بریتانیا در سال ۲۰۰۰ به او لقب شوالیه داد و وی ملقب 
به »سر« شد. کانری در ماه اوت تولد ۹۰ سالگی اش را جشن گرفته بود.

خبر  این  شنیدن  از  که  گفت  اسکاتلند  اول  وزیر  استورجن،  نیکوال 
»دلشکسته« شده است. وی افزود: »ملت ما امروز عزادار یکی از مردان 

محبوب خود است.«

در  نوامبر   ۴ چهارشنبه  شامگاه  ترامپ  وکیل  جولیانی  رودی  العربیه: 
سخنانی گفت که برخی آراء شمارش نشده است .

رأی شمارش  هزار  که صد  گفت  تقلب  به  دمکرات ها  کردن  متهم  با  او 
نشده است.

جولیاتی دمکراتها را متهم کرد که برای آراء مردم آمریکا احترام قائل 
نیستند و رای دهندگان را »احمق« به شمار می آورند.

او گفت ترامپ با ۵۵۰ هزار رای از ۷۵ درصد آرای شمارش شده پیشتاز 
است.

او پیشتر نیز در توییتی نوشت: با یک تیم حقوقی در راه فیالدلفیا هستم 
تقلبی بزرگ رخ داده است.

جولیانی در سخنان خود گفت، اجازه نمی دهیم دموکرات ها آراء انتخابات 
را سرقت کنند.

آرا   ٪۷۴ کسب  با  ترامپ  اکنون  »هم  نوشت:  توییتر  در  همچنین  او 
پنسیلوانیا با ۷۰۰ هزار رأی پیشتاز است.

این خیلی دروغ بزرگی از سوی دمکرات هاست. این تقلب است.
فلوریدا،  در  اخبار  جعل  رسانه های  نوشت،  دیگر  توییتی  در  جولیانی 
پیشگویی  بتوانند  تا  ورزند  می  امتناع  اخبار  نشر  از  جورجیا  و  اوهایو 

جعلی را که  برای بایدن کرده بودند حفظ کنند.
اخبار  پوشش  و  نشر  از  حمایت  عدم  مانند  درست  رسانه ها  نوشت  او 

مربوط به فساد خانواده بایدن و سانسور آن عمل می کنند.
جوبایدن  خانواده  مانند  »همه  هشتگ  با  را  خود  توییت   ترامپ،  وکیل 

فاسد هستند« پایان داد.
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گفتگوی سلطان ودلقک
کی توان  حق گفت ، جز زیر لحاف؟

گفتن » حرف حق«  بویژه اگر به زبان 
وخالف  وشاهان  وامیران   زورمندان 
 ، عدالت«  باشد»  آنان   ونظر  رأی 
وآن  گفتار  درست«   « و  »حقیقت« 
اظهار نظری است که به سود  صاحب 
قدرت و ُسلطه باشد، حتی اگر دربازی 

وسرگرمی اتفاق افتد.
 درتمثیلی از مثنوی است  که روزی 
پادشاهی درسرای خود با » دلقک« 
که  گویند   ای  مسخره  شخص  )به 
شاهان   درمجلس  داشت   اجازه 
با شوخی وظرافت، حاضران  وحکام 
را بخنداند.( ومسخرة  دربار  به بازی 
را  بازی  شاه   . بود  مشغول  شطرنج 
باخت  و »مات« شد. دلقک چنانکه  
برزبان  را   پیروزی  این  است   رسم 
آورد » شه ، شه«  گفت و یعنی شاه 
ِ بازی  مات شده ودیگر حرکتی ندارد. 
شاه که همواره پیروز  بود وفرمان می 
داد  نتوانست  خبر شکست را تحمل 
کند . باخشم وکین یک یک  آن مهره 
های شطرنج را  برسر دلقک می زدکه 

» بگیر اینک  شدت ای قلتپان« 

دلقک  که به رفتار  قدرتمندانة شاه 
و آداب دربار  آشنا بود چیزی نگفت 

وباردیگر بازی کرد وشاه برای باردوم 
باخت.

دست دیگر باختن فرمود میر
اوچنان لرزان که عوداز زمهریر

باخت دست دیگروشه »مات«  شد
وقت »شه شه« گفتن ومیقات شد
دلقک این بار  باترس ولرز ازکنارصفحة 
شطرنج فرارکرد وباشوخی هابه گوشه 
ای  پناه برد و  وازترس نمدها رابرخود 

پیچید.
زیربالش ها وزیرشش نمد

خفت پنهان  تا زخشم شه رهد
شاه ازدلقک پرسید:»  چه می کنی. 
این چه وضعی است؟« دلقک پاسخ 

داد:» شه ، شه« شاه مات شد.
باچوتو  خشم آور آتش سجاف

کی توان حق گفت  جز زیر لحاف؟
ای تو مات من ززخم شاه مات

میزنم شه شه ززیر رخت  مات
مثنوی دفتر پنجم
سخن قدرتمندان- که حق وعدالت 
درفرهنگ  آنهاست-  وعمل  حرف 
وادبیات مشرق زمین ، سخن درست، 
خردمندانه و  » عادالنه« را تنها از زبان 
میتوان  حاکم  وزیر  و  امیر  و  پادشاه 

شنید. ضرب المثل » کالم الملوک ، 
معروف وشهوراست  الکالم«   ملوک 
کسی   مبادا  که  دهد   می  وهشدار 

شک کند  یا خالف آن بگوید.
خود   خاّص  ادبی   باظرافت  سعدی  
اززبان  هشداررا   این  درداستانی  

بودرجمهر  حکیم یادآوری می کند:
وزرای انوشیروان  در مهمی از  مصالح 
مملکت  اندیشه می کردند  وهریک  
رائی همی زدند  و ملک هم  همچنین  
بوذرجمهر   کرد.  اندیشه  تدبیری  
وزیران  آمد،  اختیار  ملک  رأی   را 
درنهانش گفتند:» رای ملک  چه مزید 
دیدی  برفکر چندین  حکیم؟« گفت:»  
بموجب آنکه کار معلوم نیست  ورای 
صواب  که  است  درمشیت  همگان  
آید  یا خطا، پس موافقت رای ملک 
اولی تراست تا اگر  خالفت صواب آید 
به علت متابعت او  از معاقبت  ایمن 
باشیم«« وبا این دوبیت اندرز می دهد 

که:

 خالف رأی  سلطان  رای جستن
به خون خویش باشد دست شستن

اگر خود روزرا گوید  شب است این
 بباید گفتن: آنک ماه وپروین
شاعران ونویسندگان  این هشداررا  
درلباس داستان  بیان مینمایند ومولوی 
اززبان  تمثیلی   وشنودهای  درگفت 
حیوانات » عدالت پادشاه جنگل«  را 
می سراید  وخشم پادشاه  راازشنیدن 
دهد. می  نشان  حق«  حرف   «
گفتگو-  وزبان  فرهنگ   ۹۶ صفحه 

محمود روح األمینی ازانتشارات آگاه
موالنا جالل الدین بلخی که » شکایات 
جدائی ها، » حدیث راه پرخون«  و 
 « رااز   » مجنون  عشق  های   »قصه 
گونه  شنود  می   » نی  های  حکایت 
گون تمثیل هائی  دربارة دشواریهای 
فهماندن  وفهمیدن زبان گفتگو دارد.

کتاب فرهنگ وزبان گفتگوی مثنوی  
مولوی بلخی  از کتاب های  خواندنی 

است.

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

رفهنگ وزبان گفتگو

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

روز  که  است  شهری  سوخته  شهر 
گاری مرکز تمدن و فرهنگ بود ،در 
شهر سوخته هیچ ابزار جنگی پیدا 
و  هرگز سر جنگ  که  زیرا  نشده،  
زنان   . نداشت  قومی  هیچ  با  ستیز 
و  کارها  از  بسیاری  انجام  مصدر 
سازماندهی شهر بودند .لباس های 
پارچه  از  و  داشتند  بر  در  زیبایی 
های الوانی  که در همان شهر بافته 
می شد و هم چون مردان دارای ُمهر 
هویت  نشان  که  بودند  مخصوصی 
انها  بود  و در هنگام مرگ در این 
شهر این ُمهر نیز با انها دفن میشد  
مرگ  از  پس  زندگی  به  انها  زیرا 
که  و می خواستند  داشتند  اعتقاد 

ان را همراه خود داشته باشند . 
اری اری :

من از شهر سوخته میایم  من یک 
زاده  من  نیاکان  هستم   سیستانی 

سیستان و بلوچستان هستند .
تابستان که نه ، چون هوابسیار گرم 
است و سوزان ، اما در زمستان که 
هوا از هفت درجه سانتیگراد پایین 
شهر  این  بدیدار  اگر  رود  نمی  تر 
شهر  موزه  از  بازدید  و  باستانی 
اقامتگاه  در  میتوانی  امدی  سوخته 
ساکن  آرامش  کلبه  بومگردی  
اسمان  در  هنگام  شب  و  شوی   
خدا   ستارگان  تمام  گویی  شب،  
هم چون سقفی نورانی  باالی سرت 
کنی  گوش  خوب  اگر  و  هستند 
رستم  شمشیر  چاک  چکا  صدای 
آری    . میشنوی  را  وسردارانش 
که  است  سرزمینی  همان  اینجا  
از  فردوسی  داستانهای  قهرمانان  
انجا بر خاسته اند  و محل حکومت 
سام نریمان و فرزندان و نوادگانش 

بوده است.
و  زیبا  های  دشت  با  سیستان   
برای  .محلی  پهناور  های  چراگاه 
و  رستم  سرور  و  جشن  و  ارامش 
پهلوانان    وپادشاهان   و  خاندانش 
سرزمین  .این  بود  روزگار  آن 
نام  با  شاهنامه  در  فردوسی  را  
 ، زابل   ، ،زابلستان  سیستان  های 
. نیمروز  و  ،   سگستان  سجستان 

خوانده است . 
پس از عروسی رودابه و زال و تولد 
رستم   انها به سیستان عزیمت می 
کنند ودر سیستان به شهر نیمروز 

می رسند .
رسیدند پیروز تا نیمروز   

     چنان شاد و خندان و گیتی فروز  
که  کسی  نخستین  شاهنامه  در 
زابلی خوانده می شود  سام است .
ترابویه دخت مهراب خاست        

دلت راهش سام زابل کجاست 
   قریب  به سه هزار سال پیش از 
داستانش  قهرمانان  فردوسی  انکه 
اینجا   ، بیاورد  سرزمین  این  به  را 
وسرزمین   اَبادان  بود  ای  منطقه 
دراین  مردمان   ، هنر  و  تمدن  مهد 
به  دوستی  و  عشق  یا  را  روز  شهر 
جنگ  دغدغه   ، رساندند  می  شب 
نبود چون با هیچ قومی سر دشمنی 

و ستیز نداشتند .
شصت  در  سوخته  شهر  امروز  و   
کیلومتری زابل سر از خاک بر اورده 
آبرفت  روی  در  مزبور  .شهر  است 
دریاچه  به  هیرمند  رودخانه  مصب 
رود  ان  ساحل  در  زمانی  و  هامون 
این شهر  بنای  دوره   . بود   بناشده 
بزرگ با دوره بُرنز و تمدن جیرفت 
همزمان است .  روزگاز وگذر زمان 
و  گرفت  را  شهر  این  نشان  و  نام 
قرنها  آن همه هنر و تمدن به بوته 

فراموشی سپرده شد .

گروه  یک  پیش  سال  چند  اما 
سر  به  ایتالیایی   شناسان  باستان 
سال  از  توزی(  مارتیسم   ( پرستی 
مورد  را  مکان  این   ۱۳۵۷ تا   ۱۳۴۶
بررسی و کاوش قرار دادند . و البته 
رخ  سوزی  آتش  شهر  این  در  که  
نداده است  حتی هیچ شواهدی بر 
این شهر  افزار هم در  وجود جنگ 
مشاهده نشده است  چون مردمانی 
مهر طلب و صلح جو داشته است ،

تمدن  یک  دارای  سوخته  شهر   
بزرگ و وابسته به صنعت بوده است 
،بنابراین کوره های بسیاری  درآن 
در  که  بوده  انها  خاکستر   و  فعال 

اطراف شهر پراکنده شده است ..
هر چند که در ۲۸ اسفند ۱۳۸۵  به 
در  چنین    هم  و  رسید  ملی  ثبت 
نسکو  یو  سازمان  در    ۱۳۹۳ سال 
همچنان  اما  شده    جهانی  ثبت 

ناشناس مانده است 
مردمان  روزگاری  شهر  این  در 
داختند  پر  می  سفالگری  هنر  به 
و  سنگی   ظروف  و  کاری  معرق 
و مهره ها  بافتند   پارچه می  انواع 
و گردنبند هایی از طال که با مفتول 
شدند   می  تافته  بهم  ظریفی  های 
و  ظروف  از   استفاده  چنین  وهم 
یک  وجود  نیازمند  همه  که  ابزاری 
تکنولوزی خاص بوده است   بهره مند
 بوده اند ، نقاشی های روی سفال ها

با  بار  چند  را  شی  یک  تصویر  که   

حالت های مختلف نشان می دهد . و 
گویی  با این هنر نمایی میخواسته اند
  یک   داستانی و یا سخنی را باز گو

 کند ویا با تصویر روایتی را بیان و 
دانستند   نمی  انها  و  دهند   نمایش 
که این هنر نمایش آنها در روزگارا ن

 بسیار دور هنر) انیمیشن ( نامیده 
میشود . 

این  در  مصنوعی  پیدا شدن چشم 
محوطه نشان از دارا بودن و مهارت  
بوده  پزشکی  علم  به  مردمان  این 

است.
انها هم چنین برای سرگرمی  هم از 
یک  بازی که مشابه تخته نرد بوده 

بهره می برده اند . 
بلکه  اب و  اما نه جنگ و نه آتش 
وزیده  بسیار  ناحیه  این  در  که  باد 
این  بردن  بین  از  موجب  شود  می 

تمدن بزرگ شده است.
و  حاال ساز مان یونسکو می گوید 
جهت  در  بیشتری   پیشرفت  اگر 
صورت  جهانیان  به  آن  شناسایی 
شده  ثبت  اثار  لیست   از  نگیرد 
در  شد  خواهد  حذف  یونسکو  در 
حالی که این منطقه می تواند یکی 
دیدنی  و  ارزش  پر  های  جاذبه  از 
هزاران  نه  سالیا  و  باشد  جهان  در 
و  کند   جذب  خود  به  را  گردشگر 
در امد سرشاری برای سرزمین مان

و  هویت  بتوانیم  دوباره  تا  باشد   
ایرانیان  دیرینه  اصالت  و  تمدن 
باستان را به جهانیان بشناسانیم.و 
هویت خود را به نمایش بگذاریم  . 

مردم  این  سرزمیِن  در  امروز  و 
نجیب و زحمت کش  نه تنها هویت 
و ارزشهای باستانی  که سیل های 
خروشان  و متعددی که هر از چند 
سیالب  تدبیر  نبودن  سبب  به  گاه 
بند وعدم توجه به آن مناطق ، این 
ها دام  و  کشاورزی  تمامی  روزها 

مردمان  این  از  بسیاری  جان  و   
شد  می  شاید  .و  است  گرفته  را 
ی  همه  صحیح   تدبیر  یک  با  که 
درد   و  دریغ  اما   داد.  نجات  را  انها 
نرسد  جایی  به  انچه  که  وافسوس 

فریاد است.

          شهرسوخته
  * شهر سوخته دارای یک تمدن بزرگ و وابسته به صنعت بوده است

  * در این شهر آتش سوزی رخ نداده است وهیچ شاهدی بر وجود جنگ افزار هم در آن نیست 

اشرف حمیدی

ازبقایای شهرسوخته
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قتل دکترزنگنه

مورد   آرا  رزم  که  اسفند ۱۳۲۹  از ۱۶ 
سوء قصد  قرارگرفت تا ۲۹ اسفند  که 
نیز رأی مجلس شورای  مجلس سنا 
ملی  را درمورد  ملی کردن صنعت نفت  
مورد تصویب قرارداد  حوادث دیگری 

نیز روی داد.
۲۴ اسفند  درسراسر  ایران  به مناسبت  
ملی شدن  صنعت نفت  چراغانی و 

تظاهرات شد.
دانشکده  اسفند  درمحوطة  روز ۲۸ 
حقوق  تهران  دکتر عبدالمجید  زنگنه  
رئیس دانشکدة حقوق  هدف گلولة  

نصرت اهلل قمی قرارگرفت.
قمی  اهلل  نصرت  محاکمات  درجلسة 
ونظم   داد  شعارهائی   متهم  چون    ،
جلسه را بهم زد  جلسة دادگاه ، سری 
و غیر علنی اعالم شد. نصرت اهلل قمی  
برای اینکه اخبار  مربوط به دادرسی  
نماید  ودرمطبوعات  بیرون   درز  به 
منتشر گردد  من را  بعنوان وکیل  خود 

به دادگاه معرفی کرد.

دکتر مصدق نخست وزیر

روزنامة باختر امروز  درشمارة هفتم  
اردیبهشت ۱۳۳۰ خود  خبر نخست 
وزیری دکتر محمد مصدق را  به این 

شرح انتشارداد:
» مجلس شورای ملی  با ۷۹ رأی  تمایل 
خودرا  به برنامه های  دکتر مصدق  ابراز 
داشت« و دکتر فاطمی  طی سرمقالة  

آن روز نوشت:
ملت  که  است   قرن  نیم  از  کمتر   «
ایران دکتر مصدق را به  پیشوائی خود  
برگزیده است. کیست  که در سیاست 
سواد   و  باشد  وارد   مملکت   این 
راداشته  فارسی   ونوشتن  خواندن 
باشد  واسم دکتر مصدق را  در مبارزات 
حیاتی  وعظیم ملی  نشنیده باشد؟ نام 

او با  مشروطیت ایران  همیشه همراه  
بود وتنها  کسی است  که در مبارزات  
ومجاهدت   سرسختی  خود   اصولی 
ممتد و  ظوالنی نشان  داده  وبانفوذ 

اجانب  همیشه جنگیده است.

وزراء  معرفی   هنگام  مصدق   دکتر 
درجلسة  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰  مجلس 
شورای ملی گفت:  برنامة دولت بسیار 
مختصر است. اول اجرای قانون  ملی 
شدن صنعت نفت  درسراسر کشور، 
دوم اصالح  قانون انتخابات  مجلس  
شورای ملی  و شهرداری ها. شروع کار 
دکتر مصدق  از نظر  محافل  خارجی 
بخصوص  انگلیسی ها  بدینگونه بود  
که آنها اعالم کردند  پس از نخست 
وزیرشدن  دکتر مصدق  رابطة ما فقط 

با اعلیحضرت برقرار است.
حسین  دکتر  اردیبهشت    ۱۹ روز 
فاطمی  به معاونت پارلمانی  نخست 
معرفی  تبلیغات   سرپرست  و  وزیر 
روزنامه   دردفتر  شب   وهمان  شد  
کامل  تشریح   وضمن  حضوریافت  
به  خطاب  مملکت   سیاسی  اوضاع  
هیئت تحریریه  گفت که  روزنامه بدون 
درنظرگرفتن  سمتی که  وی در  دولت 
دارد  با موقعیت  جبهه ملی  ودکتر 
مصدق مانند  گذشته راه خودرا خواهد 

رفت.
روزی که دکتر مصدق  وزیران خودرا  
، سناتور   کرد  معرفی  درمجلس سنا 

دادگر به این  انتصاب اعتراض کرد  و به 
دکتر مصدق گفت:» هرکاری  تخصص 
وتجربه می خواهد. آقای فاطمی  چه 
سابقه ای  درخدمات دولتی  دارد که 
شما  اورا به معاونت  نخست وزیری 

برگزیده اید؟«
دکتر مصدق گفت:» فاطمی به جبهه 
خودرا   وروزنامة  کرده   خدمت  ملی 
دراختیار جبهه ملی  گذاشته ومن الزم  

دیدم از خدمات  او قدردانی کنم.«
عدل الملک گفت:»  این آقا  هرقدرهم 
شایسته  باشد بدون  هیچ تجربه ای 
خوبی  معاون  شما  برای  تواند   نمی 
باشد، تصدی  هرکار تخصص وتجربه 
می خواهد. اگر می خواستید  ازایشان 
قدردانی کنید  بهتر بود  صدهزارتومان 
به ایشان  می دادید . اگر هم شخصًا  
نمی خواستید این  پاداش  را بدهید  
الیحة آن را به مجلس  می آوردید  ما 

تصویب می کردیم.«

سوء قصد به دکتر فاطمی

روزجمعه  ۲۵ بهمن  ۱۳۳۰ هنگامی 
که  دکتر حسین فاطمی  برمزار دوست 
روزنامة   مدیر  مسعود   محمد  خود  
بود   سخنرانی  درحال  امروز   مرد 
هدف گلوله قرارگرفت. دکتر فاطمی 
درکوتاه مدت  استعفایش  از معاونت 
نخست وزیری  تاروزی که گلوله خورد 
با  تهوری عجیب  علیه همة مخالفان  

دولت از چپ وراست ، داخلی وخارجی 
به پیکار پرداخت قبل از اینکه  به جان 
درسرمقالة  ۲۳  شود   قصد  سوء  او 

بهمن  دربارة محمد مسعود  نوشت:»  

مبارزات سهمگین  بعداز شهریور  قلم 
موشکاف  وحساس »مسعود«  سهم 
 . بعهده دارد  را  ای   بزرگ وشایسته 
مسعود آنقدر  دراثبات عقیده وایمان 
خویش  پافشاری نشان داد  که جز 
آشتی  راه   کردنش  نابود  و  کشتن 

دیگری  نتوانستند  بجویند.«
» ما باروح  پاک تو مسعودعزیز،  آن 
عهد دیرین  ر ا همیشه نگهداشته ایم 
وهمچون تو  به نبرد  بافسادوقلدری 
پرستی   اجنبی  و  فروشی  وطن  وبا  
ادامه خواهیم داد ، ما هرگز  باک ازآن 
ها  آرمان  تحقق   درراه  که  نداریم  
وآرزوهای میلیون ها  هموطن گرفتار  
واسیرومحروم وگرسنه،  جان بی مقدار  

خویش را نثار کنیم.
از  که  دکترفاطمی   مقاله  برخالف  
محمد مسعود بسیار تمجید می کند 
محمدعلی جمالزاده  اورا مردی شیاد و 
دروغگو  معرفی کرده و مطالبی دربارة  
جمالزاده  برای  خود  که  او  زندگی 
تعریف کرده است نوشته که شاید در 

زمانی دیگر برای شما نقل کنم.  

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

جنگ بی حاصل 
  

در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ میالدی 
، عراق به ایران حمله نظامی کرد... 
حاصل این جنگ ۸ ساله ، ده ها 
هزار تن کشته و خسارات فراوان 
متخاصم  کشورهای  طرف  دو  به 

بود...

دروازه بانی که خواننده شد
  

خواننده   ، ایگلسیاس  خولیو 
از  پیش  اسپانیایی  مشهور 
بان رزرو تیم  ، دروازه  خوانندگی 

باشگاه  نامدار رئال مادرید بود...
در یک  دیدگی  از آسیب  او پس 
تصادف رانندگی به خوانندگی رو 

آورد و شهرت جهانی یافت...

خولیو ، ۷۷ ساله چندین جوایز پر 
اهمیت بخاطر هنر خوانندگی اش 

دریافت کرده است...
او ۸ فرزند دارد و زنی که با او در 

دهه ۷۰ برای مدت کوتاهی ،
دادگاه  در   ، داشت  سری  و  سر   
ثابت کرد که پسر ۴۲ ساله اش از 

اوست...
یکی از فرزندانش انریکه این روزها 
پدر  پای  جای  پا  خوانندگی  در   ،
گذارده و محبوبیت زیادی کسب 

کرده است...

حبس ابد برای قاتل

 

 برنتون تارانت ، ۲۹ ساله ، در ماه 
در   ، میالدی   ۲۰۱۹ سال  مارس 
مسجدی در نیوزیلند ، ۵۱ نفر را 
که همه شان مسلمان بودند ، قتل 

عام کرد...
در بین مقتولین ، عالوه بر مردها 
بودند  هم  کودک  چند   ، زنان  و 
که همه آنها گلوله ای به مغزشان 

خورده بود...
دادگاهی  در  قاتل  این  اخیراً 
محکوم  ابد  حبس  به  و  محاکمه 

شد...

جمعیت جهان

 ۱۹۶۲ سال  سپتامبر  اول  در 
 ، متحد  ملل  سازمان   ، میالدی 
نفر  میلیارد   ۳ را  جهان  جمعیت 

اعالم کرد ...
جهان  تقریبی  جمعیت  امروزه 

بیش از ۸/۷ میلیارد نفر است...

سریع ترین فرد جهان

یوزین بولت ، ۳۴ ساله ، قهرمان 
 ، سرعت  دو  مختلف  های  رشته 
اهل جاماییکا ، بی تردید ، سریع 

ترین فرد جهان است...
پدر و مادرش در جاماییکا سبزی 

فروشی داشتند...
رکوردهای این پدیده دوومیدانی 
مدال   ۸ است...وی  غیرعادی 
و ۱۱  است  برده  را  المپیک  طالی 
مدال طالی مسابقات جهانی ... در 

۱۰۰ متر ، ۲۰۰ متر و امدادی...
رکورد ۷۴/۴۴ کیلومتر در ساعت 
معادل سرعت   ، اغراق  بدون   ، او 

سریع ترین اسب جهان است...
بولت در سال ۲۰۱۷ از ورزش کناره 
محبوبیتش  علت  به  گرفت...ولی 
حتی بعد از بازنشستگی سالیانه 
درآمد  دالر  میلیون   ۳۰ از  بیش 

دارد...

ماریا کاالس

مشهور  خواننده  کاالس  ماریا 
 ۱۹۷۷ سال  سپتامبر   ۱۷ در  اپرا 
میالدی ، در سن ۵۳ سالگی ، به 
آپارتمان  در   ، قلبی  سکته  علت 

خود در پاریس درگذشت...
او با اریستوتل اوناسیس میلیاردر 
یونانی ، رابطه عشقی علنی داشت 
و  سر  و  اسکاندال  موجب  که   ،

صدای زیادی شد...

ازدواج  از  پس   ، کاالس  ماریا 
اوناسیس با ژاکلین کندی ، بسیار 
جهان  از  افسرده  و  دلشکسته 

رفت...

جبل الطارق
 

 در سپتامبر سال ۱۹۶۷ میالدی،
 در انتخابات عمومی ، مردم جبل 

الطارق در یک رای گیری ،
جزو  که  شدند  این  خواستار   
انگلستان باقی بمانند ، نه اسپانیا...

فرار بزرگ

آلمان  کشور  اهل  خانواده  دو 
سال ۱۹۷۹  سپتامبر  در   ، شرقی 
بهره  با  شدند  موفق   ، میالدی 
گیری از مقداری مالفه و روتختی 
و وسائل دیگر ، یک بالن درست 
آلمان  به  آلمان شرقی  از  و  کنند 

غربی فرار کنند...

گفته های شنیدنی

عملیات  تمام  که  است  معلوم    
فیلم  آکروباتیک  و  انگیز  حیرت 
انجام  خودم  را  باند  جیمز  های 
را  هایش  دروغ  میدهم...حتی 

خودم میگویم...!
سر راجر مور - هنرپیشه انگلیسی
) تولد ۱۹۲۷- وفات ۲۰۱۷ میالدی(
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ربخیزوبده می چو آرذشعروغزل ای ماه رسید ماه آرذ 
»مسعود سعد«

فریدون مشیری

ـغروب اپئیز

انگیز پائیز غم  افسرده  ازاین  دلم خون شد ازاین افسرده پائیز 
همه درداست   وبادل کاردارد باردارد  غروبی سخت ومحنت 

غم او  چون غم من جاودانیست شرنگ افزای رنج زندگانی است 
شرابش ریخته  جامش شکسته افق درموج اشک وخون نشسته 
نگاه گل،  نگاه واپسین است گل وگلزار را چین برجبین است 
امید مبهمی را کرده    دنبال دربال  بال  وحشی  پرستوهای 
 نه درخورشید،  نور  زندگانی  نه در مهتاب، شور شادمانی
شفق ها عقدة  درهم فشرده فلق ها خندة برلب     فسرده 
که شد گلزارها تاراج،   تاراج کالغان  میخروشند  از سِر کاج 
زروی بامها گردن   کشیده خزیده  هم  درپناه  درختـــان 

بهرسیلی گلی افتاده  بر خاک خورد گل سیلی  از باد غضبناک 
رخ مریم زسیلی ها کبوداست چمن  رالرزه ها درتاروپوداست 
بهرجا برگ گل را باد    برده برده  ازیاد  خرمی    گلستان، 

ناصرخسرو

ـخزان
چون گشت جهان رادگراحوال عیانیش

زیرا که  بگسترد  خزان راز  نهانیش
فصاحت بگشاد  اندر،   باغ  به  تازاغ 

اغانیش لحن  از  بلبل،  زبان  بربست 
ازباد سحر گلبن عریان شرمنده شد 

وزآب روان شرمش ، بربود  روانیش
چون زّر مزور نگرآن لعل بدخشیش

بَرد یمانیش چون چادر گازر نگرآن 
بس باد  جهد  سرد، ز ُکه  الجرم اکنون

چون پیر که یاد آید از روز جوانیش
خز پیرهن  زغمش  بپوشد  خورشید 

این است همیشه سلب خوب خزانیش

فریدون توللی

ـغم اپئیز
به باغ غمزده، آتش گرفت برگ چناران

کالغ خسته، خبر میدهد،  ز ریزش باران
غریو  شیون زاغان دل فسرده   برآمد

به جای نغمة شیرین قمریان و َهزاران
دمادم هرزه،    تندباد  کند،  نثاربوسه 

به دشت ودامنه، برگونه های  سرخ اناران
به دوش کاِج زمرد  به تاج   جنگل زیبا

خزیده تاک خرامنده، همچو چنبر ماران
صنوبر از سر هرنارون، گذشته به قامت

چو  نیزه های زر، ازُخود، آهنیِن سواران
سپیدوسرخ وزراندود وزردوسبز وسیه بین

کرشمه بازی پروانه،  برکبودی خاران
دامن سوخته  باغ  زرینه  طارم   درون 

ستاده زاغ سیه جامه همچو صومعه داران

کامران بزرگ نیا

اپئـیزی
پروانه های زرد می چرخند

بربرگهای خشک
برخوشه های رز

برسنگفرش خیس

پائیز
خم های خالی را

از دانه های یاقوتی
سرشار می کند

وعطر کهنة کاج می پیچد
دود برگ سوز ان

قطران تبریزی

 آرذماه
ِگرد همه بوستان  وباغ وُکه و َدر چادرزرین  کشــید  آذر  لشکر 
بیمار وعاشق غمَخور چون رخ  بادشده سردوبرگ بید شده زرد 
برگ درختان  نموده چون ورق زر شاخ گیاهان  شده چو سوزن زرین 
سوسن آزاد  رفتـــه  آمده عبهر اللة سیراب   رفته  آمده   آبی 
گشته ُملَّون درخت و   باد ُمعنبر سیب وترنج  آمده بباغ وزایشان 
شاخ وی ازباد وبار چفته کندسر چون به درخت ترنج برگذرد باد 

هما

ـخزان
بهانه ای برای زیستن نمانده است

                                      بهاررا ازشهرما
        بشهر های دوربرده اند

                  خیال هم به گر دشان نمیرسد
پرنده ای در آشیانه نیست

           وبرگها ترانة جدایی اند
                                   چه مشکل است بی بهار وبی بهانه زیستن

نگاه کن، خزان بباغ من  چه کرده است
ببین که چشمه شد مزاربرگهای  زررد

کدام کس غباررا  زروی چشمه پاک می کند؟
که بید ببیند عکس خویش رادرآینه

کجاست آن قناری قشنگ من
که می دوید  شوِر چهچه های شاداو

چوخون  تازه  دررگ شکوفه ها وشاخه ها
چه مشکل است بی بهارو بی بهانه زیستن

چه مشکل است درخزان
برای  برگها و غنچه ها گریستن.

سوسن فالح

اپئـیز
ازدیوارهای باغ سر می کشد

پائیز
باچشم های کهربائی اش

 نگاهش
نفس رهگذران را

                                 تلخ می کند.

پروین اعتصامی

ربگـ رزیان
شنیدستم که وقت برگ ریزان

شدازبادخزان برگی گریزان
میان شاخه ها خودرانهان داشت

رخ ازتقدیر پنهان چون توان داشت
بخود گفتا که این شاخ تنومند

قضایم هیچگه  نتواند افکند
سموم فتنه کرد  آهنگ تاراج

زتنها سر زسرهادورشد تاج
قبای سرخ گل دادند برباد

زمرغان چمن  برخاست فریاد
زبن برکند گردون بس درختان

سیه گشت اختر بس نیک بختان
به یغمارفت کیتی را جوانی
کرابوداین سعادت جاودانی

زبس دل  را زنسرین سرشکستند
 زبقمری پا، زبلبل  پرشکستند.

فرخی سیستانی

زخان

هنگام خزان است وخزان را بدراندر
نو،نو، زبت زرین هرجای بهاری است

بنموده همه    رازدل خویش جهان را
چون ساده دالن هرچه بباغ اندرناری است

بردست حنابسته نهد   پای به هرگام
هرکس که تماشاگه  او  زیر چناری است

رز الغروپژمرده شد   وگونه تبه کرد
غم را مگر اندر دل  او  راه  گذاری   است

هربرگی  از او  گونة  رخسار  نژندی است
هرشاخی  از او  گونة انگشت نزاری است

نرگس ملکی گشت همانا که مراورا
درباغ زهرشاخ دگرگونه نثاری است

آن آمدن  ابر  گسسته  نگر امروز
گوئی زکلنگان پراکنده قطاری است
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غمخوار  شماهمیشه  دخترآقاگفت: 
همسایه  اگرما  ایدونمیدانیم  مابوده 
نمی  شمارا  چون  مهربانی  ودوست 
بود!دلگرمی  ما چه  ،تکلیف  داشتیم 
هایی که همیشه به ما داده ایدومی 
ما  راازدوش  غم  کوه  یک  دهید 
را  تان  عمروعزت  برمیدارید،خدا 
زیاد کند که این دعا همواره ورد زبان 

ماست.
که  گفت:آنچه  آحسن  حاج          
گفت،  آقا  بگویم،دختر  می خواستم 
ماباتوجه به ماجرایی که پیش آمده 
مخالف رفتن نازنین به خارج نیستیم 
،که هم جانش از خطر دیوانگی اکبر 
درامان خواهد بود وهم از کسب دانش 
عقب نخواهد افتاد،به ویژه که دوروز 
که  رستورانم  ازکارکنان  یکی  پیش 
اهل دهکده ی ما ست اورادرخیابان 
منتهی به بازار دیده بود ،که بالفاصله 
توسط همان کارگر به پدرش آگاهی 
دادم تا پسرش را به ده برگرداندواو 
چند ساعت پیش  نزد من آمد وضمن 

تشکر ازمن  
گفت دوروز بود که اکبر ازده غیبش 
 ِ متوجه  ده  ی  ها  وبچه  بود  زده 
بودند،گم  نشده  ده  از  خروجش 
شدنش را به ژاندارمری اطالع                                                                                                                                  
دادیم وخودم بالفاصله به رشت آمدم 
وپس از جستجوی زیاداورا درمسافر 
خانه ی »برادران «یافتم واورانزددوسه 
تا ازبچه های های قلچماق ده که با 
خودم به همراه آورده بودم گذاشتم تا 
یک نوک پا شمارا به بینم وخیال تان 

را راحت کنم.
        حاج آحسن سپس درادامه ی 
کن  ول  دیوانه  این  افزود  گفتارش 
نیست،بنا براین برای حفظ جان نازنین 
خارج  به  فرستادنش  بجز  ای  چاره 
موافقت  هم  ازاین  پیش  وما  نیست 
خودمان رااعالم کرده بودیم وعهده 
بتواند در  ایکه  دار هزینه اش بگونه 
کند  زندگی  راحتی  به  دیارغربت 

به ما حق بدهید   بود،منتها  خواهیم 
که از رفتن اجباری نازنین اندوهگین 
باشیم،بدیهی است با خبرهای خوشی 
که ازاو خواهدرسید رنج دوری اش را 

تحمل خواهیم کرد.  
نازنین  تاروزیکه          
اغلب  واو  درکنارمابود،گفتارمن 
دورمحور پاسداری ازعهد ومیثاقهای 
خوش  لحظات  ویادآوری  مان 
سالهای گذشته بود،من هم ازفرصت 
به  نازنین  بارفتن  که  وموقعّیتی 
انگلستان ،جهت ادامه ی تحصیالت 
نصیبم میشد،خوشحال بودم وبه فال 

نیک تعبیر می کردم.
جدایی  ی  لحظه  خره  باال          
روزهای  از  ومادریکی  فرارسید 
راتا  شهریورماه،نازنین  پایانی 
،او  کردیم  بدرقه  مهرآباد  فرودگاه 
با  وروبوسی  حافظی  خدا  از  پس 
،نزدمن  کنندگان  بدرقه  یکایک 
بود،بی  پرازاشک  آمد،چشمانش 
وچهره  گرفت  درآغوش  مرا  مهابا 
اش را که چون تنورروشن،داغ شده 
چون  ومرا  چسباند  ام  چهره  به  بود 
پاندول ساعت به سوی چپ وراست 
آرام  آرام  میداد،اودرحالیکه  تکان 
می گریست،باصدایی بغض بنشسته 
درگلوگفت: بیصبرانه منتظر دیدارتو 
هستم،نمیدانم این نُه ماه را چگونه می 
توانم تاب بیاورم،دراین مدت چشمم 
همواره به درخواهدبود،هرهفته یک 
خواهی  دریافت  من  سوی  از  نامه 
مرا  های  نامه  پاسخ  کرد،امیدوارم 
بدون حتا یک دقیقه تأخیر بدهی،تورا 
به خدا می سپارم ،اورا دلداری دادم 
وبه  دعوت  واستقامت  بردباری  وبه 
دور  چندان  ونه  دلخواه  ای  آینده 

امیدوارکردم.
        بااعالم بلند گوی فرودگاه برای 
انگلستان  سوارشدن مسافران عازم 
به  همچنانکه  نازنین  هواپیما،  به 
بلیت  کنترل  ی  دِرویژه  سوی 

دادن  تکان  رفت،با  می  مسافران 
دست درحالیکه همچنان اشک می 
ریخت،باردیگرباهمه ی ما خدا حافظی 
هواپیما  درون  به  ورود  کردوتازمان 
مان  چشمان  با  ها  شیشه  پشت  ،از 
اورا بدرقه کردیم .شاید این توضیح 
روزها،اینگونه  درآن  که  باشد  الزم 
قیدوبندها وسختگیری ها وکنترلها 
وممنوعّیت ها ازبرای مسافر وبدرقه 
نداشت  وجود  فرودگاه  در  کنندگان 
وبدرقه کنندگان تا پشت شیشه های 
ُمشرف به زمین فرودگاه می توانستند 

ناظر سوارشدن مسافران باشند.
        به چهره ی یکایک ازما خیره 
شدم،چشم همگی پرازاشک بود،بیش 
از همه دختر آقا بود که با ازنظر دور 
شدن نازنین پس از خروج از دِر ورود 
شروع  شدت  پروازبه  ی  محّوطه  به 
به گریستن کردومادرم که او نیز می 
ای  آینده  وبه  دلداری  اورا  گریست 

خوش امیدواری میداد. 
ژرفی  نازنین،تازه  بارفتن          
دلشورگیها  تحمل  عدم  وسنگینی 
وغم دوری ازاوراآنهم به مّدت نُه ماه تا 
ژرفنای قلبم احساس می کردم ،ُخلقم 
ی  وحوصله  بود  شده  تنگ  بسیار 
گفتگو باهیچکس را نداشتم،درآن روز 
باآنکه آسمان صاف وشفاف بودوهوای 
تهران رو به خنکی دلپذیر پایانی فصل 
تابستان وآغاز پاییز گذارده بود،ازبرایم 
آنکه  نداشت،حال  ای  کمترین جلوه 
وجلوه  ها  بارهااززیبایی  ازآن  پیش 
های دلپذیر این ایام بانازنین دادسخن 
خلقی  خوش  به  که  بودم،من  داده 
وخوش مشربی نزد بستگان ودوستان 
که  داشتم  حالی  بودم،چنان  ُشهره 
،خنده  ولطیفه  بذله  ترین  پرخنده 
برلبانم نمی آورد،دل ودماغی ازبرایم 
نمانده بود،وتا چندروزی حّتا کمترین 
میل وهوسی به خوردن غذا نداشتم 
وبا دوری اوبه مصداق گفته ی شاعر 
»من خود بچشم خویشتن دیدم که 

جانم می رود«،این چنین بودم.
        پس از خروج از فرودگاه به دعوت 
های  کبابی  جوجه  از  یکی  به  پدرم 
معروف تهران رفتیم،ولی من کمترین 
اصرار  ی  وباهمه  نداشتم  اشتهایی 
بادوری  نخوردم،گویی  چیزی  مادرم 
نازنین،اسید تحریک کننده ی معده ام 
از ترّشح بازایستاده بود،باخودمیگفتم 
ایکاش درسن وسالی بودم که یکسال 
تا  شدم  می  دانشگاه  وارد  زودتر 
ویا  رفتم  به خارج می  نازنین  همراه 
ازدواج  بانازنین  دانشنامه  دریافت  با 
می کردم وبه این ترتیب او درتهران 
بعد در کنکور  ماندگار میشد وسال 
ایکاش  ویا  میکرد  شرکت  سراسری 
به هنگام برگزاری کنکور بیمار نمی 
به خوددلداری می دادم که  شد،گاه 
مدت  ماه  نکنم،نُه  تابی  بی  اینهمه 
از  نیست،همینکه  درازی  زمان 
شده  برطرف  همه  اکبرنگرانی  بابت 
خوشحال باش،مگر تونبودی که رفتن 
موفقیت  عدم  رادر صورت  خارج  به 
نازنین پیشنهاد کرده بودی، تا توهم 
پردازی وهم  به  ادامه ی تحصیل  به 
اکبر حفظ شود؟  دیوانگی  از  جانش 
ترتیب  خودرا تسکین می  این  وبه 
دادم،اما این تسکین مانند دارویی بود 
میشود  دردتجویز  تسکین  برای  که 
اثر  لحظاتی  از  وپس  نیست  ومعالج 

خودرا ازدست میدهد.
        بدرقه کنندگان بجز من وبرادرم 
فردای آن روز به زادگاه شان برگشتند 
پایانی  سال  برای  بعد  چندروز  ومن 
رشته ی مهندسی مشغول تحصیل 

شدم.
        نخستین نامه ی نازنین درحالیکه 
حاصل  شدید  روانی  بُحران  دریک 
قرارگرفته  ازنازنین  خبری  بی  از 
بودم،پس ازپانزده روز رسید،از شدت 

شوق ،بادستپاچگی آن را باز کردم.
        او پس از سالم واحوالپرسی از من 
ونام  سفرش  شرح  وسایرعزیزان،به 

انزنین
        قسمت سی ویکم

  از: ک - هومان
خوب  های  کالج  از  دریکی  نویسی 
لندن وتشکر از راهنمایی ها وکمک 
او  به  پدرم  دوست  که  شایانی  های 
همچنین  بود،او  بود،پرداخته  کرده 
نوشت که چندروزی است که مشغول 
که  بود  است،وافزوده  شده  تحصیل 
اگرچه زبان انگلیسی را دردبیرستان 
درردیف  زبان  ودراین  آموخته  
شاگردان خوب بوده است،ولی چون 
وهمکالسیها  استادان  ی  لهجه  به 
حدودی  ،تا  نیست  آشنا  خوبی  به 
است  چندروزی  و  درفشاراست 
فراگیری  به  پدرت  دوست  باکمک 
انگلستان  متداول  ی  لهجه  به  زبان 
پرداخته  انگلیسی  خانم  یک  نزد   ،
روزهای  از  نامه  درآن  او  است، 
وپدرومادرم  من  درکنار  که  خوشی 
وپدرومادربزرگش داشت ومیثاق هایاد 
کرده بود وهرآنچه درفرهنگ واژه ها 
درباره ی عشق ودلدادگی ورنج دوری 
دودلداده ازهم نوشته اند،درنامه اش 
آورده بودوآرزوکرده بود که چندماه 
شود  زودترسپری  هرچه  دوری 
بدون  تامرادرکنارخودببیند،منهم 
درنگ نامه اش را باعبارات وواژه های 
وپیمان  برعهد  وپایداری  شورانگیز 
پاسخ دادم،ضمناً نامه هایی نیز به پدر 
ومادرم و پدرومادربزرگش نوشته بود 
وطی آن نامه ها ضمن شرح سفرش 
اش،از  وتحصیلی  خود  وحال  ووضع 
آنان به خاطر محبت هایی که نسبت 
به او روا داشته اند،سپاسگزاری کرده 

بود.
        شش ماه از رفتن نازنین گذشت 
نامه  وقرارمان  بنابرقول  هفته  وهر 
نامه  واین  ازاو دریافت می کردم  ای 
بود  من  دِل  تسالی  ی  مایه  هاتنها 
او  نامه های  به  نیزبدون درنگ  ومن 
این  پاسخ می دادم،ازسِر شوربختی 
تنها سرخوشی دوام پیدا نکرد،هنوز 
ی  دوره  پایان  به  ماه  سه  از  بیش 
بیماری  به  بود که  نمانده  تحصیالتم 
با  گرفتارشدم،ابتدا  وُمهلکی  سخت 
اطمینان هایی که پزشک معالجم می 
داد،سرپایی با مصرف داروهای مسّکن 
من  بیماری  برگزار شد،اما مسأله ی 
مهم تر وشدیدتر ازآن بود که پزشک 
که  ای  نامه  اندیشید،درآخرین  می 
بیماری  درد  باهمه ی  بودم  توانسته 
به سوی نازنین بفرستم از ابتالیم به 
بیماری که آرامم را بریده بود چیزی 
ننوشتم تا سبب تشویش ونگرانی اش 

نشود واحیاناً درس ومدرسه را 
برگردد،چراکه  ایران  وبه  کند  رها 

اکبرهنوزبرطرف  دیوانگی  خطر 
نشده بودوازسویی دیگر بابیماری من 
ازبرایم  ازاودرتهران،  مراقبت  ،امکان 

فراهم نبود.
        پس از گذشت دوهفته چون 
میرفت  تحلیل  به  روزجسمم  روزبه 
ورنجورتر میشدم وقدرت راه رفتن، 
حتا ایستادن روی پاهایم برای بیش 
از چند دقیقه از من سلب شده بود،از 
رفتن به دانشکده نیزبازماندم،مادرم 
کرده  دریافت  ازبرادرم  خبریکه  با 
درکنارمن  تا  آمد  تهران  بود،به 
همراه  رانیز  خانم  خدیجه  باشد،او 
ساعات  اغلب  بودتااوکه  خودآورده 
ازمن  پرستاری  به  ناگزیر  روزوشب 
خواهد بود،خدیجه خانم به امورخانه 

به پردازد.
        یکی دوروز بیش از آمدن مادرم 
نگذشته بود که شبی حالم بشّدت رو 
کمک  با  گذاشت،ناگزیر  وخامت  به 
آمبوالنس  با  مرا  شبان  نیمه  برادرم 
فاصله  وبال  بردند  بیمارستان  به 
آزمایشهای گوناگون وعکس برداریها 
باقی  ازبرایم  شد،دیگررمقی  انجام 

نمانده بود.
        نتیجه ی آزمایشات حاکی ازاین 
بود که نسبت به ادامه ی زندگی ام 
تقریباً قطع امید شده بود که این خبر 

بعدها به من گفته شد.
        پدرم زمانیکه شنید دربیمارستان 
بستری شده ام، به تهران آمدوچون 
شده  مأیوس  درایران  ام  معالجه  از 
به  ازاین  بیش  بود، درصددبرآمد که 
امید پزشکاِن بیمارستان نباشد ومرا 
باخودبه به یکی از کشورهای اروپایی 

بَِبَرد.
پزشکان  شورای  ازسوی          
تا  شد  خواسته  پدرم  از  بیمارستان 
اجازه دهد آخرین آزمایش نیزاز من 
دوروز  یکی  طّی  تااگر  آید  عمل  به 
که  دهد  اخیرنشان  آزمایش  آینده 
کاری  بیمارستان  پزشکان  دست  از 
هر  پدرم  بود،آنگاه  نخواهد  ساخته 

طور که می خواهد رفتارکند.
        پدرم باآنکه ازبابت من سخت 
این  بود،به  تاب  وبی  پریشان 
بعد  نهاد،دوروز  پیشنهادگردن 
درنتیجه ی نمونه برداری ازنخاع من 
به این نتیجه رسیدند که بیماری من 
درنخاع  که  است  ویروسی  خاطر  به 
اخیراً  آن  مداوای  وجودداردوداروی 
درکشورآلمان غربی به بازار آمده است.
دارو  این  ی  تهیه  برای          
ی  نسخه  با  که  غربی  ازکشورآلمان 

بود  گرفت،الزم  می  صورت  پزشک 
نسخه ی بیمارستان به تأیید وزارت 
وکنسولگری  ایران  امورخارجه 
آلمان غربی درتهران  می رسید،که 
وبرای  شد  انجام  فوریّت  به  کار  این 
زودتربه  هرچه  مزبور  داروی  اینکه 
هوشنگ  برسد،پدرم  بیمارستان 
نیز  واو  فرستاد  غربی  آلمان  رابه 
توانست باکمک سفارت ایران درآن 
مزبورراخریداری  کشورداروی 
وبالفاصله به ایران برگرددکه سفراو 

به بیش از سه روز به درازا نکشید .
        با تزریق این دارو،حالم به تدریج 
روبه بهبودی نهادومن از خطر مرگ 
حتمی نجات یافتم واین هنگام هفت 
بستری  دربیمارستان  که  بود  ماهی 

شده بودم.
        بااستفاده ازاین داروومراقبت 
غذایی  ورژیم  پزشکی  دقیق  های 
دربیمارستان توانستم پس از نه ماه 
آرام  وآرام  برخیزم  ازبستربیماری 
چرخ  ای  پرستارووسیله  باکمک 
بیش  مدت  بردارم،دراین  دار،گام 
ازبیست کیلوکاهش وزن پیدا کردم 
و به گفته مشهورپوستی براستخوان 
شدم وتاپای مرگ رفته بودم، معالجه 
توانستم  که  زمان  آن  من  قطعی  ی 
روی پاهای خود بدون کمک دیگران 
وبنویسم  بروم،بخوانم  بایستم،راه 
خوردند  می  دیگران  که  را  وغذایی 
،بخورم،تقریباً یکسال به درازا کشید 
وبه این سبب از بخت بد،بجای انکه 
دراواخربهار همان سال که بیمارشدم 
موفق به دریافت دانشنامه مهندسی 
ی  ،دانشنامه  ازآن  بعد  شوم،دوسال 

مزبوررا دریافت کردم!
        پدرم که درنظرداشت پس ازپایان 
دوره ی دانشکده ام دفتربازرگانی اش 
این  دهدوساکن  انتقال  تهران  رابه 
بادستپاچگی  شهرشود،بابیمارشدنم 
تهران  به  را  دفترش  درنگ  وبدون 
انتقال دادوخانه ای دریکی ازمحاّلت 
ضمن  کردتا  خریداری  شهر  شمالی 
درکنار من بودن،به امور تجاری اش 

نیز ازنزدیک به پردازد.
وترک  نسبی  بهبودی  از         پس 
از  پرسشم  بیمارستان،نخستین 
مادراین بودکه آیا شما ویا پدرجان به 
آگاهی نازنین رساندید که من درچه 
ام  بوده  مدت  دراین  وحالی  وضع 
ویانامه هابی ازسوی او دریافت کرده 

اید؟ 
می خواهم هرچه زودتر آن نامه هارا 

ببینم.

حال  عزیزم،درچنان  گفت:  مادرم 
وشرایطی که از زندگی تو قطع امید 
شده بودوبیماریت تااین مدت به درازا 
تو  کجابود؟تنها  مان  ،حواس  کشید 
بیمار ُمشرف به مرگ نبودی که ماهم 
به نوعی بیمار شده بودیم،بیمارازرنج 
وپریشانحالی ،یک روز پس از مدتی 
در کناربستر تو بودن به منزل رفته 
پس  را  ام  بوگرفته  تالباسهای  بودم 
بال  کنم،زمانیکه  عوض  استحمام  از 
دیدم  برگشتم  بیمارستان  به  فاصله 
اش  بیند،خنده  می  مرا  که  هرکس 
من  به  پرستاری  گیرد،تااینکه  می 
به  بهتراست  گلشهری  گفت:خانم 
عوض  را  برویدوکفشهایتان  منزل 
کنید،وقتی به پاهایم نگاه کردم دیدم 
دریک پا دمپایی ودرپای دیگر کفش 

به پادارم،باورت می شود!؟
        من وپدرت آنچنان حال پریشانی 
داشتیم که دروصف نمی گنجد،پدرت 
ممنوع  ورود  خیابان  چندباروارد 
شد،بخت یارش بود که تصادفی روی 
تهران  باردرخیابانهای  چند  نداد،اما 
تصادف کردکه در همه ی موارد تقصیر 
چپش  بودویکباردست  پدرجان  با 
به سختی آسیب دیدووبال گردنش 
گم  را  منزل  راه  دوبار  یکی  بود،حتا 
کرد وبجای اینکه به شمال شهربرود 
درآورد،نمی  آهن  راه  ازایستگاه  سر 
بجز  که  داشتیم!من  حالی  چه  دانی 
مرگ پدر ومادرش ومنیره،گریه اش 
را هرگز ندیده بودم،کارش شب وروز 
ازبابت  نگرانی  شّدت  بود،  گریستن 
ازبرایمان  حواسی  تودیگر  بیماری 
باقی نگذاشته بودتا به فکر کار دیگر 
نمی  نباشد  پدرومادر  باشیم،تاکسی 
ازادامه  ناامیدی  که  کند  درک  تواند 
حّد  چه  تا  جوانش  فرزند  زندگی  ی 
هوشنگ  نامزد  دردآوراست،اگرپدر 
نبود،مگرپدرت باآن حال خراب می 
اگرمیرزا  بخرد؟ویا  خانه  توانست 
باقرهمه کاره ی پدر در امورتجارتخانه 
نبود،مگرامورتجارتخانه به خوبی می 
بودیم  پریشان  حّدی  به  گذشت؟ما 
که یادمان رفته بود اثاث تورا ازخانه 
ایکه زندگی می کردی با خود به منزل 
خریداری شده بیاوریم،اثاث ومبلمان 
ونصب پرده هاوهمه وهمه راپدر نامزد 
هوشنگ فراهم ساخت که به راستی 
چه مرد نازنینی !؟بخت هوشنگ یار 

بود که چنین خانواده ای را نصیبش 
که  انتخابی  از  توهم  کرد،امیداست 

کرده ای خوشبخت شوی
ادامه دارد
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روستازاده  باذوق
روستازاده ای به شهرآمد

بازن شصت ساله ای از ده
برد زن را به پیش محضردار

گفت: هی منتی توبرمن نه
 این زن شصت ساله رابردار

مرحمت کن سه بیست ساله بده

لبخـند
زن وشوهری پنجاه شصت ساله کنار 
بعدازظهر   آفتاب  خیابان سینه کش 
از  جوانی  دختر  زدند.که  می  قدم 
کنارشان رد شد ولبخندی به آقا زد. 
آقا باغرور فراوان  روکرد به همسرش 
وگفت: می بینی هنوز هم دخترهای 

خوشکل  به من لبخند می زنند.
خانم: این که خوبه ، من خودم دفعه 
روبرو  خنده  از  دیدم   تورا  که  اول  

شدم.

ردباغ وحش
میمونه شبیه عمع  این  مامان،  بچه: 

کبری است.
مادر: وای! عزیزم اگر به گوشش برسه 

خیلی ناراحت میشه ها!
گفتم  یواش  خیلی  من  مامان  بچه: 

میمونه نشنید.

ـختم روزگار
می  مشکی  لباس  همیشه  فریدون 
پوشید. دوستاش میگن: چرا همیشه 

مشکی می پوشی؟
میگه :  آخه من ختم روزگارم.

وای وای
مشتری:  این کت چنده؟
فروشنده: صدهزارتومان

مشتری: وای! اون یکی چنده؟
فروشنده: وای وای!

حق باتوست
زن: تموم بچه ها عقلشون  راازمن به 

ارث بردن
مرد: حق با توست عزیزم. چون  عقل 

من سر جاشه!

یخ
آموزگار:  فریدون، یه موجود نام ببر ...

فریدون:  یخ
آموزگار: یخ که موجود نیست.

فریدون:  هست . چون همه جا نوشته 
یخ موجود است.

گل اهی تمیز
خبرنگار: چرا قبل از هربازی به حمام 

میری؟
های  گل  که  این  برای  فوتبالیست: 

تمیز بزنم.

می رتسم
خوبه  بخوذ.  اسفناج  بیا  علی  مادر: 

برات. آهن داره.
علی:  آخه مادرجون اآلن آب خوردم 

می ترسم زنگ بزنم!!

رفاموشی
دارم  کنید،  کمک  دکتر  آقای  بیمار: 
دیونه میشم. هیچ چیز  یادم نمیمونه!!

روانشناس:  ازکی اینطور شدید؟
بیمار:  چی چی را میفرمائید؟

جارو چیه؟
حسن: جواد ، شنیدم با نامزدت بهم 

زدی. چرا؟
جواد:برای اینکه یه روز توی خیابان 
باهم می رفتیم که یک زن با آرایش 

شد.  رد  کنارمون  از  وغریب  عجیب 
من به نامزدم گفتم: موهای این خانم 
را دیدی؟ مثل دستة جارو بود. نامزدم 

پرسید : جارو چیه؟

ردکوهپ قطار

چنان  جوانی  زوج  قطار  درکوپة 
که  بودند  ومعاشقه   مغازله  م  سرگر 
انگار هیچکس دیگر  درآنجا نیست. 
باألخره  مرد جاافتاده وجهاندیده ای 
که در کوپه بود  به مرد جوان گفت: 
منو می بخشید، شرط می بندم که 

شماازدواج نکرده اید.
می  کجا  از  چی؟  واسه  مردجوان: 

دونین؟
ها  وشوهر  زن  که  این  واسه  مرد:  
اینطور  عاشقانه  همدیگه رو ماچ نمی 

کنن!
مردجوان: شرط را  باختین. چون ما  

ازدواج کرده ایم.
اشتباه  از  پشیمان   جهاندیده  مرد   
وقضاوت عجوالنه  خود می خواست 
عذرخواهی کند که زن جوان باشرم  
وناز فراوان گفت: البته نه با همدیگر!!

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند
بـخیر

آن روزاه یادش 
دکتر زهرا کریمی پور

صن خونه

براي  بروجردي  واژه  خونه”  »صن 
شصت  بروجرد  در  خانه”:  “صندوق 

سال پیش است.

زیبا  آثاري  بروجرد  قدیم  هاي  خانه 
بودند.اتاق هاي  زمان  آن  معماري  از 
پایین دم دستي و اتاق هاي باال بسیار 
بزرک و براي پذیرایي و خواب مهمان 
چنین  این  سنگي،  پله  بودند.راه  ها 
خانه بزرگي را به دو قسمت مي کرد. 
اتاق هاي سمت راست باال پر از فرش و 
تاقچه بودند که تاقچه ها با چراغ المپا 
هاي رنگي ارغواني و سرخ ناصرالدین 
اتاق  این  شدند.  مي  تزیین  شاهي 
پذیرایي دراز بود وشاید شصت هفتاد 

نفر درآن جا مي گرفتند.
در سمت چپ راه پله،  اتاقي دیگر به 
همان درازا و پهنا بود پر از فرش هاي 
رنگارنگ و پرده هاي سنگین اطلسي. 
این پرده ها به جلوي تاق هاي بزرگ 
زده شده بودند که تشک ها و لحاف 
و  تمیز  و  قیمتي  بالش هاي  و  پتو  و 
زیبایي را که براي میهمانان تهیه شده 
اتاق ها در  این  بودند مي پوشاندند. 
میهماني هاي بزرگ و عروسي یا عقد 
باز مي شد و روح مي  کنان درشان 
بیدار  طوالني  خواب  از  زیرا  گرفتند 
شده بودند. اتاق پذیرایي با مخده و 
پتو هاي مالفه شده سفید و با آجیل 
هاي  قندي  کولوچه  و  خلیلي  حاج 

رنگارنگ بروجرد آماده میشدند.
راست  سمت  یکی  پایین  های  اتاق 
راه پله و یکي سمت چپ پله ها قرار 
داشت که یکي از آنها دم دستي بود و 
یا نشیمن و دیگري یا به اجاره رفته 

بود یا به کارکن خانه داده میشد.
اما اتاقي که هیچگاه بیکار نمي ماند و 
به خواب نمي رفت اتاق نشیمن بود و 

» صن خونه.«.

صن خونه ) به فتح سین( اتاق کوچک 
و تاریکي بود به درازاي چهار متر و 
به پهناي سه متر که درب آن به اتاق 
نشیمن باز مي شد. پنجره اي کوچک 
کمي نور به داخل آن مي آورد، آنهم 
براي خبر دار شدن از حیاط و مستا جر

 و بچه هاشون بود،که مثال بچه ها به 
حوض آب نزدیک نشوند و یا اگر برف 
است.  ببینند چقدرباریده  بارید  مي 
این پنجره دریچه اطالعات از هوا و 

رفت و امد ها بود.

دستي  چراغ  را  خونه  صن  ها  شب 
نور مي داد که آخر شب با فوتي آنرا 

خاموش مي کردند.
در صن خونه همه چیز پیدا میشد: 
رختخواب ، قالي لوله شده، قابلمه و 
ماهي تابه و نان و میوه و شیرینی و 
ترشی و نفت و ذغال و صد ها خرد 

و ریز دیگر.
اما صن خونه مثل “ سنگر” بود: از آن 
با دقت ویژه اي نگهداري میشد. همه 
چیز هاي ارزش مند مانند طال جات 
خانم خانه، صندوق لباس خانم و آقا 
و بچه ها، سوغات براي فامیل ، هدیه 
براي عروس ها و دا ماد ها، و همه خرد 

و ریز هاي دیگر جا سازي شده بودند.
این مهمات در سمت باالي این اتاق 
بودند. در پایین این اتاق، وسایل یک 
آشپز خانه دم دستي جا داده شده 
قابلمه  و  سیني  سمت  یک  در  بود. 
و  پیاز  دیگر  در سمت  و  ها  کاسه  و 
و  ادویه جات. سیب  و  سیب زمیني 
گالبي و انگور و خیار هم در زنبیلي 
گاهي  هم  زمستان  در  میشد.  دیده 
انگور به بند کشیده شده بود که مثل 
طناب لباس از یک سو به سوي دیگر 
این اتاق رفته بود و خوشه هاي انگور 

سیاه رنگ از آن آویزان بود.

تنها کسي که در صن خونه راه داشت، 
صاحبان خانه بودند بویژه خانم خانه. 
ولي صن خونه براي بچه ها جایي و 
حشت آور بود مانند غار. زیرا تاریک 

و نمناک بود
با سقفي بسیار کوتاه. خانم خانه با سر 
بسیار  زیرا سقفش  وارد میشد  دوال 
کوتاه تر از سقف اتاق نشیمن بود.با 
اینکه کف صن خونه را قالي کهنه ایي 
پو شانده بود و قسمت اداري خانه به 
حساب مي آمد و خانم خانه یک پا در 
آن و پاي دیگر در اتاق نشیمن داشت، 

اما بچه ها با ترس و لرز به آن وارد مي 
اتاق قلمرو و نور چشمي  شدند. آن 

خانم و آقاي آن خانه بود.

دیوار هاي صن خونه هم که انگار نم 
بودند.  رنگ  ای  قهوه  همه  داشتند. 
بریده هاي روز نامه شهر هم به دیوار 
گاهي چسبیده بود. ضمننا نظمی در 
این اتاق به چشم نمي خورد. همه چیز 
روي هم انباشته شده بود. اما صندوق 
بزرگ و زیبایی در ته این اتاق بود . 
قفل طالیي این » صندوق اسرار “ از 
زیر رختخواب و پتو و جاجم به آدم 
لبخند مي زد و در خیال بچگي دل 
آنهمه  که  مي سوخت  آن  براي  آدم 
سنگیني با ر را باید تاب بیاورد. این 
صندوق نگهدارنده چیز هاي قیمتي 
بودند. حاال چگونه به پنهان شده ها 
در دل این صندوق دست مي یافتند؟ 

نمي دانم.

آن  در  فهمم که صندوق  اکنون مي 
چه  ترسناکي  و  نمناکي  و  تاریکي 
عروس  نو  مانند  بود:  جوان  و  لطیف 
بود در دیاري قدیمي و کهنه. چفت 
طالیي رنگ براق داشت و هر گوشه 
اش هم از زیر با ر لحاف و قالي برق مي 

زد. پاهایش کوتاه و زیبا بودند.

بیشتر وقتها در صن خونه سبزي پاک 
میشد،  داده  خوراک  تدارک  میشد، 
روشن  کوچکي  پزي  خوراک  چراغ 
میشد، بادمجاني سرخ میشد، دیزي 

به پا میشد، برنجي دم داده مي شد.

همه  با  ترسناکیش،  تمام  با  خالصه 
تاریکییش، “ صن خونه” روح داشت. 
بوي  داشت.  را  خونه  صمیمي  بوي 
زندگي مي داد: بوي خورش بادمجان 
و باقالي پلو و آش رشته یا » آش ما سو 
آ « را مي داد. صن خونه قلب خو نه

 بود و همیشه مي تپید.

یکی از خانه های قدیمی بروجرد
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت سی وسوم             ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

ازتعجب  رفاعه  چشمان 
گشادشدوگفت:

- من منظوری جز سعادت اهل کوچه 
مان ندارم.

توهم  رادچار  تومردم  مکار،  ای   -
همه  بنابراین  مریضند،  که  کنی  می 
تو   فقط  کوچه  دراین  مریضیم.  ما 

تندرستی!
دارید،  کراهت  ازسعادت  چرا   -

درحالی که دردستان شماست.
ازکسی   که  سعادتی  باز!  حقه  ای   -

مثل تو بیاید، نفرین شده است.
- چرا مردم از من متنفرند، درصورتی 

که من از هیچکس بیزار نیستم؟
آن   همانطورکه  مده.  فریب  مارا   -
احمقان را گول می زنی . دروغهایت 
بفهم  راهم  این  کن.  فراموش  را 
نکنی.  سرپیچی  من  ازدستور  که 
خداراشکرکن که در خانة من هستی 

وگرنه سالم ازاینجا بیرون نمی رفتی.
رفاعه نومید وسرخورده برخاست، به 

آنان ادای احترام کرد وبیرون رفت.

۵8
وبه  بیومی خارج شد  ازخانة  رفاعه  
آسمان  افتاد.  راه  اش  خانه  طرف 
ونسیم  بود  پائیزی  مه  از  پوشیده  
دور  کوچه  اهل  وزید.  می  مالیمی  
بودند.  لیموفروشی جمع شده  دکة  
بود.  انداختن   ترشی  موسم  ظاهراً 
بود.  بلند  وخنده  وراجی  سروصدای 
دراین هنگام  تعدادی پسران دعوا می 
کردند وبه یکدیگر  خاک پرتاب می 
کردند. رفاعه  ادای احترام عدة زیادی  
وپرتاب خاک را پذیراشد پس به خانه 
تکاند؛  را  ودستارش  وشانه  رفت 
زکی، علی، حسین وکریم رادید که  
منتظرش هستند، مانند همیشه  که 

معانقه  بااو  کردند   می  مالقات   اورا 
کردند. سپس برای آنان- وهمچنین 
زنش  که به جمع آنان پیوست- آنچه 
بین او  وبیومی و خنفس گذشته بود 
، بازگو کرد. همه بادقت و نگرانی  به 
او گوش دادند. گفته هایش که تمام 
شد ، چهرة آنان  درهم رفت. یاسمینه  
آخروعاقبت   پرسید:»  می  ازخودش 
می  کجا  به  حساس   موقعیت  این 
انجامد؟ آیا راه حلی  برای نجات جان 
اینکه  بدون  هست،  پاک  مرد  این 
شود؟«  تهدید  خودش  خوشبختی 
کنجکاوی درچشمان همه پدیدارشد 
. رفاعه سرش راازخستگی  به دیوار 

تکیه داد. یاسمینه گفت:
- دستور بیومی را  آسان مگیر.

علی که ازهمه جسورتربود گفت:
- رفاعه دوستانی دارد که  که بطیخه 
مجبورشد   او  و  دادند  شکست   را 

ازکوچه  دربرود.
یاسمینه اخم کردوگفت:

- بیومی بیطخه نیست! اگر از فرمان  
تمام  کارتان  کنید  سرپیچی  بیومی 

است.
حسین به رفاعه روکردوگفت:

- بگذارید  اول به آقایمان گوش کنیم.
رفاعه بادیدگان نیمه باز گفت:

- به زدوخورد فکر نکنید. کسی که 
برای سعادتمند  کردن مردم مبارزه 
به  تواند   نمی  بآسانی   ، کند  می 

خونریزی دست بزند.
ازفکر  او  شادشد.  یاسمینه   چهرة 
وازاینکه   بود   بیزار  شدن   بیوه 
دیگربار  زیر نظر مردم  قرار بگیرد  
وهمچنین راه  گریزی برای  رسیدن  
به مردقدرتمندش  نداشته باشد، می 

ترسید. پس گفت:
- بهترین کاری که می توانید بکنید  
این است که خودتان  راازاین دردسر 

خالص کنید.
زکی اعتراض کرد:

ولی  کنیم  نمی  رها  را  ماکارمان   -

کوچه را  ترک می کنیم.قلب یاسمینه  
از تصور دوری مردکوچه اش بانگرانی  

به تپش افتاد  وباتحکم گفت:
- ما نمی توانیم مثل  غریبان  آواره  

دورازکوچه مان زندگی کنیم.
همه نگاهها  بطرف رفاعه برگشت که 

آرام سرش رابرگرداندوگفت:
را   مان  کوچه  ندارم   دوست  من   -

ترک کنم.
امان   بی  کوبیدن  صدای  ناگهان 
شنیده   ، صبری  بی  از  حاکی  در، 
باز کرد.  یاسمینه رفت  ودررا   شد. 
مردانی  که آنجا نشسته بودند  صدای 
که  شنیدند  را   وعبده  عموشافعی 

ازپسرشان می پرسیدند .
ووالدینش   برخاست   رفاعه 
نشستند.  همه  گرفت.  رادرآغوش 
شافعی وزنش  به نفس  نفس  افتاده 
از  حکایت  صورتهایشان   بودند، 
که  داشت  ناخوشایندی  خبرهای  
درنگ  بی  پدر  بودند.  آورده  باخود 

گفت:
حمایت  از  دست  خنفس   پسرم،   -
زندگیت  درخطر  است.  برداشته  تو 
است . دوستانم به من گفته اند  نوچه 
های  باجگیران  دراطراف خانة تو می 

پلکند.
- عبده در حالی که  چشمان سرخ 

شده اش راپاک می کرد ، گفت:
- گاش  به این کوچه  برنگشته بودیم،  
جائی که  جان انسانها بی ارزش است!

علی باشوروشوق گفت:
-نترسید بانوی من. دراین محله همه 
دوست  ومارا  هستند   ما  دوستان 

دارند.
رفاعه آهی کشید وگفت:

مستحق  که  ایم   کرده  چه  ما    -
عقوبتیم؟

شافعی با  دلواپسی گفت:
- تو از محلة آل جبل هستی که نزد 
آنها مکروه است. چقدر من  دلنگران 
رااززبان  واقف  اسم  وقتی  شدم 

توشنیدم.
رفاعه باتعجب  گفت:

وقف  مطالبة  برای  با جبل   دیروز   -
جنگند  می  امروزباما   جنگیدند، 

بخاطر نفرت وتحقیر امالک.
تکان  دست  نومیدانه   شافعی 

دادوگفت:
- تو هرچه می خواهی بگو، برای آنان  
این  اما   هیچ چیز تغییر  نمی کند. 
کنی،  ترک  را   ات  خانه  اگر  رابدان  
کنم   نمی  فکر  رسی.  می  هالکت  به 

درخانه هم امنیت داشته باشی.
ترس نخستین بار به  قلب کریم  رخنه 
پنهان  قوی  باارادة  را  آن  لکن  کرد، 
کردورفاعه را  مخاطب قراردادوگفت:

-آنان بیرون خانه منتظر تو هستند. 
دنبالت خواهند  به  بمانی   اینجا  اگر 
آمد. اینان باجگیران کوچة ما هستند. 
شناسید.  می  را  آنان  همانطورکه 
خان  به  بام  پشت  ازروی  بهتراست 
راه چاره  به  آنجا  ی من  فرار کنیم. 

بیندیشیم که بعدباید چه کنیم.
شافعی فریاد زد:

- ازآنجا درتاریکی شب  ازکوچه فرار 
کنید.

رفاعه آهی کشید وگفت:
ویران  ام  ساخته  آنچه  وبگذارم    -

شود.
مادرش گریان  به او التماس کرد:

- آنچه به تو می گویند انجام بده وبه 
مادرت رحم کن.
پدربااصرار گفت:

کارت   توانی  می  خواهی   می  اگر   -
راآن سوی  صحرا شروع  کنیو
کریم نگران  برخاست وگفت:

کنیم.  ریزی  برنامه  اول   بگذارید   -
شافعی وهمسرش  کمی اینجا بمانند 
ومانند یک دیدارعادی ، بعد به خانة 
پیروزی برگردند  خانم یاسمینه  برای 
خرید به  جمالیه برود ، وقتی برگشت 
یواشکی  به خانة من بیاید ، این برای 
او  ازفرار روی پشت بام آسانتر است.

شافعی این  نقشه را پسندید . پس 
کریم گفت:

- ما حتی نباید  یک دقیقه وقت تلف 
بام  به پشت  برای وارسی  کنیم. من 

می روم.
وازاتاق بیرون رفت . شافعی برخاست  
به  عبده  گرفت.  را  رفاعه  ودست 
یاسمینه دستورداد  لباسهارا  دربقچه 
گرفته  باسینة  یاسمینه   کند.  جمع 
جمع  لباس   کمی  مقدار  ودلریش  
خشم  از  توفانی  د  دردرونش  کرد. 
اورا  رابوسید،  پسرش  عبده  بود.  بپا 
برایش  گریان   وبا چشم   کرد   بغل 
ورد چشم زخم  خواند. رفاعه بادلی 
؛ چقدر   فرورفت  فکر  به  اندوهناک  
را  دوست داشت وچقدربرای   مردم 
خوشبختی  آنان تالش کرد  واز نفرت 
عده ای رنج برد. آیا جبالوی  شکست 
اورا  می بخشید؟ کریم برگشت  وبه 

رفاعه ورفقایش گفت:
- دنبال من بیائید.

عبده بغضش ترکید وگفت:
- ماهم کمی بعد به شما ملحق می 

شویم.
شافعی که به سختی  جلوی گریه اش  

راگرفته بود ، گفت:
- برو بسالمت رفاعه.

 رفاعه با  پدرومادرش  معانقه کرد . 
سپس  به یاسمینه رو کرد  وگفت:

وبرقع  محکم  رادرچادر   - خودت  
ودم  نشناسد.  ترا  کسی  تا  بپیچان 

گوش او گفت:
- من طاقت  این را ندارم که  کسی 

دست به روی تو بلند کند.

۵۹
یاسمینه پیچیده  درچادرسیاه  خانه 
را ترک  کرد. کلمات  عبده بهنگام  
زد.»  می  زنگ  درگوشش  وداع 
دخترم  برو بسالمت ، خداوند حافظ 
ازرفاعه   مواظبت   ، باشد  ونگهدارت 
برایتان  روزوشب  من  توست.  بعهدة 
دعا می کنم.« تاریکی شب  نزدیک 
روشن  ها  خانه  قهوه  فانوس   . بود 
نور چراغ   می شد. پسربچه ها  زیر 

باگاریهای دستی  بازی می کردند.
گربه ها  وسگها  - مثل همیشه دراین 
وقت روز - دور کپه های  زباله باهم 

می جنگیدند.
افتاد.  براه  بطرف جمالیه   یاسمینه  
ترحم  برای  جائی  عاشقش   درقلب 
ودلسوزی نبود  ودراین هیچ  تردیدی 
نداشت. اما از تصور  اینکه  چشمانی 

بود  ترس  سراپا  باشند   او  مراقب  
 ، صحرارسید  به  دراسه   از  وقتی 
وآرامش  اطمینان   احساس  اندکی  
کرد. اما  آرامش حقیقی را  درآغوش 
که  که   را  نقابش  یافت.  بیومی  می 
برداشت  مرد بادقت  بصورت او نگاه 

کرد  وپرسید:
- می ترسی؟

او نفس  نفس زنان  جواب داد:
- بله.

- نه،  ترس از صفات تو نیست. بگو 
چه خبر شده؟

 زن باصدائی که به زحمت شنیده می 
شد ، گفت:

-  همه از پشت بام  به خانة کریم فرار 
کردند  وسحرگاه ازکوچه می روند.

بیومی زیر لب  با تمسخر گفت:
- سحرگاه، توله سگها!

- اورا قانع  به رفتن کردند  چرا نمی 
گذاری برود؟

بیومی با ریشخند گفت:
رفت  جبل  گذشته  -درروزگار 
شایستگی   حشرات  این  وبرگشت. 

زندگی را ندارند.
زن بافکر پریشان  گفت:

- او منکر زندگی است، اما مستحق 
مرگ هم نیست.

کج  اشمئزاز   از  را   دهانش  بیومی 
وکوله شد وگفت:

دیوانه  کافی   اندازة  به  درکوچه   -
هست.

یاسمینه  ملتمسانه  نگاهی به او  کرد 
و  بعد چشم به زیر انداخت ، انگاری با 

خودش  حرف می زند:
- او زمانی زندگی مرا نجات داد.

مرد ریشخندی  زدوگفت:
- خودت  اورا به مرگ تسلیم کردی، 

این به آن در!...
واحساس  شد   ناراحت  بشدت  زن 
بیماری کرد . سرزنش آمیز به او نگاه 

کرد  وگفت:
- آنچه کردم برای  این است که  ترا 

بیشتراز  زندگی ام دوست دارم.
بیومی  گونة اورا  با مالطفت نوازش 

کرد  وگفت:
- بعدازآن روابط  ما آسانتر  خواهدشد. 
اگر وضعیت برایت سخت شد ، دراین 

خانه  جائی برایت هست.
زن  اندکی احساس راحتی کردوگفت:
- اگر حتی خانة واقف رابه من بدهند  

بدون تو آن را  نمی پذیرم.
- تو دختر باوفائی هستی.

انداخت.   به شک  اورا  باوفا«    « لغت 
واحساس ناراحتی بیمار گونه اش  به 

از خودش می پرسید    . بازگشت   او 
آیا این مرد  مرا دست انداخته؟  دیگر 
وقتی برای صحبت کردن نمانده بود. 
وبااو   شد  بلند  مرد   برخاست.  پس 
ازدرپشتی   زن   . کرد  خداحافظی 
وشوهرودوستان   رفت  بیرون 
شوهرش  کنار   . اورادرانتظاردید 

نشست  وبه رفاعه گفت:
- خانة ما تحت نظر است. مادرت برای  
احتیاط  چراغی روشن  پشت پنجره 
امکان  فرار  سحرگاه  است.  گذاشته 

پذیر  است.
زکی اندوهگین به رفاعه نگاه کرد  وبه 

یاسمینه گفت:
بیماران   آیا  است.  غمگین  او   اما   -
همه جا نیستند؟ آیا آنان نیز نیازبه 

درمان ندارند ؟
رفاعه گفت:

بیماری قابل جلوگیری  -  هرجا که 
نیست، درمان الزم است.

یاسمینه  باتأسف به او نگاه کرد  وبه 
است.  ظلم  او  کشتن  گفت  خودش 
کاش حتی  یک خطا اورا  مسوجب 
تنبیه می کرد. وبه خاطر آورد  او تنها 
کسی است  دراین دنیا  که بااو مهربان 
بوده ، آیا بهمین سبب  جزایش قتل 
است؟ ازته دل به خودش بخاطر این  
باخودگفت:   و  فرستاد   لعنت   افکار 
کاش آنان که  کار خیر  انجام می دهند  
برخورداربودند.  اززندگی خوبی  هم 
وقتی دید رفاعه به او نگاه می کند 

باابراز همدردی گفت:
کوچة  این  تر  باارزش  تو  زندگی   -

لعنتی است.
رفاعه بالبخند گفت: 

من   اما   ، گوید  می  را  این  زبانت    -
اندوه را در چشمانت  می خوانم!

گفت  وبخودش  افتاد   رعشه  به  زن 
خواندن   قدرت   او  اگر  برمن   وای   :
که  همانطور   . باشد  راداشته  چشم 

اجنه رابیرون می آورد. وبه او گفت:
- من غمگین نیستم، ترس من  بخاطر 

تست.
کریم برخاست  وگفت:

-  من شام  را حاضر  می کنم...
وبا یک سینی برگشت وآنان را دعوت 
. شام عبارت  کرد  دورش بنشینند 
خیارو  پنیر،  آب  پنیر،  نان،  از  بود 
تربچه وکوزه ای آبجو . کریم جامهارا 

پر کرد وگفت:
- امشب شب  صمیمیت وشجاعت 

است!
ونوشیدند. رفاعه لبخندزنان  گفت:

- ُخمر، اجنه را  بیدار می کند. ولی 

به آنان  که از اجنه خالصی یافته اند  
زندگی تازه می بخشد. و  به یاسمینه 
که درکنارش بود  نگاه کرد. زن منظور  

نگاهش رافهمید وگفت:
- اگر  خدا عمری باقی بگذارد ، فردا 

مرا ازجن خالص می کنی.
نمایان   رفاعه  درصورت   شادی 
تهنیت  یکدیگر   به  شدودوستان  
گفتند، وبه خوردن  ادامه دادند. نان 
پاره کردندودستهاروی ظروف  به هم 
می خورد. انگار فراموش کرده بودند  
رفاعه  کرده.  احاطه  را   آنان  مرگ 

گفت:
که   است  این  وقف   صاحب  ارادة   -
آنان   اما  باشند.  او  مانند  فرزندانش  
خواهند  ومی  کنند   می  سرپیچی 
احمقند  آنان  باشند.  اجنه  مانند  
گفت  من   به  خودش  همچنانکه    .

احمقان  را دوست ندارد.
 کریم سری باتأسف  تکان داد ولقمه 

اش رابلعید  وگفت:
-  اگر من  قدرت گذشتة او را  داشتم 
، کارها طوری که او می خواست می 

شد.
علی با عصبانیت  گفت:

- اگر...اگر...اگر، چه فایده ای اگر برای 
مادارد ، ماباید  عمل کنیم.

رفاعه با تحکم  گفت:
- مانباید  کوتاه بیائیم. باید بی امان  
هرزمان   کنیم.  مبارزه  اجنه   علیه 
جن بیرون رفت، عشق  جای آن را 
می گیردپ ورای آن  هدف دیگری 

نیست.
زکی با تحسر  گفت:

را  کارمان  ما  گذاشتید   می  اگر   -
عشق   ، ازسالمتی  را  کوچه  بکنیم، 

وصلح پرمی کردیم.
علی بااعتراض گفت:

- من در حیرتم  بااین همه  دوستانی 
که داریم  چرا به فکر  فراریم؟

رفاعه لبخندزد:
کن  ریشه  تو  دردرون  هنوز  جن   -
نشده. فراموش مکن  هدف ما درمان 

است نه کشتارو
برای انسان نیکوتر  است کشته شود  

تا بکشد.
یاسمینه   سوی  به  رفاعه  ناگهان 

برگشت وگفت:
- تو نه غذا می خوری  ونه گوش می 

کنی.
بر  اما  فشرد  درهم  قلبش   زن 

اضطرابش غلبه کردوگفت:-

ادامه دارد
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باران  بهار هنگامی که  آب  درفصل 
شنها   ، شود  می  جمع  درآبگیرها 
خشکیدة   تخمهای  گیرند.  می  جان 
ریز  مدفون  درمیان  دانه های حنائی 
رنگ  شنها، درآب غوطه ور می شوند 
بعضی   . کنند  می  باز  سر  تخمها  و 
ها  دهه  است  ممکن  تخمها   ازاین 
برجای گذاشته  پیش درریگ روان  
شده باشند  اما با بارش باران  سخت 
سرازتخم  پر  از   پوشیده  پوستانی 
»پری  آنها   به  آورندکه  می  بیرون 
میگو« یا fairy shrimp   آب شیرین 
یا که خویشاوند  میگوی  آب شور 

brine shrimp است  می گویند.
میگوها  پری  دوماه   یکی  درطول 
دردریاچه های ناپایدار  جست وخیز  
وبرهم  شنا می کنند وتخم   ودرهم 
یا  بمیرند  آنکه  از  پیش  می گذارند، 

آبگیر خشک شود.
پری میگوها درسرتاسر دنیا  از استپ 
های مغولستان  تا زمینهای جنگلی 
» النگ آیلند« درنیویورک ، درطول 
عمر کوتاهشان  درآبگیرهای موسمی 
برای زنده ماندن  تالش می کنند. اما 
کویر لوت  که غالباً داغ ترین  نقطة 
جهان  نامیده می شود ، شایدآخرین 
یافتن   بفکر   کسی  که  باشد  جائی 

آب- حتی بطورموسمی- بیفتد.

ماهوارة آگوای ناسا)Aqua(   درسال 
را   کویرلوت  زمین  حرارت    ۲۰۰۵
۱۵۹/۳  درجه فارنهایت  ثبت کرده 
است.  بااینهمه  وجود میگو  درکویر 
اما  باآنکه  درخور توجه است  لوت  

خارج از انتظار نیست.
شناس  زیست  آلونسو   میگوئل 
دراین  که  بارسلونا-  دانشگاه  
پژوهش  همکاری نداشته- می گوید 
  phallocryptus ازوجود  من   «  :
کنم.   نمی  تعجب  درهرجائی    )۱(
درهرجا  است  ممکن  میگوها   پری 

پیداشوند.«
 پژوهشگران  این نوع جدید میگورا  
خاورمیانه  شناسی  زیست  درمجلة 
میگوی  پری  گذشته   درتابستان 
  phallocryptus fahimi فهیمی 

نامگذاری  کرده اند.
حسین رجائی  حشره شناس  موزة 
اشتوتگارت   طبیعی  تاریخ  دولتی 
این  نویسندگان   از  یکی  آلمان 
تحقیق  ، نخستین کسی بود  که این 
برای  درمارس ۲۰۱۷  او   میگورادید. 
دومین بار  همراه  هیئتی هفده نفره  
مرکب از راننده، پزشک وپژوهشگر  
به کویرلوت آمد تا حشره هائی  که 

درآنجا می زیند  را مشاهده کند.
کویرلوت درزبان فارسی به معنی بیابان 

گوید  است. دکتر رجائی می   خالی 
این  کنم  گذشتگان   می  فکر  »من 
نام را  به این خاطر براین منطقه نهاده 
باورداشتند  مردم  بیشتر  چون  اند  
درکویر آثار حیات وجود ندارد.هیئت 
گوناگون   انواع  اخیر،  اعزامی   های 
عنکبوت، مارمولک ودیگر جانداران 
را کشف کرده اند، اما زندگی » تک 
 single celledباستانی های  یاخته 
archaea  درآبگیرهای موسمی کمتر 

توصیف شده است.
یک روز  اندکی  پیش ازظهر زمانی که  
خورشید  سوزان دراوج  بود، هیئت 
اعزامی دریاچه ای یافتند  که مانند یک 
واحه  دروسط  بیابان سوسو می زد.
به ای  دریاچه  هرگز  رجائی   دکتر   

بود.  ندیده  درکویرلوت  بزرگی   این 
خشکسالی   ها  دهه  از  پس  بیابان 
بخود  را  باران  سنگین  بارش  اولین 
 ، فارنهایت  درجه  آب ۸۷  دید.  می 
درآن  وگرم،  چرب  سوپ  حرارت  به 
گرمای شدید  به نظر خوش آیند می 
نمود.ودکتررجائی  ازبخش کم عتمق 
سفید  وموجودات   شد   آب  وارد 
پاهایش  رادراطراف  رنگ  شیری  
شناکنان دیدکه رّدی از حبابهای ریز  
ازخود  بجا می گذاشتند. هادی فهیمی 

»خزنده شناس« herpetologist  و 
دیگراز  یکی   ، رودوف  الکساندر 
دکتر  به  درآب  مقاله   نویسندگان  
رجائی پیوستند وباهم  بوسیلة  تور 

حشره گیری  نمونه برداری کردند.
هارا  نمونه   دکتررجائی  همینکه  
به  اعضای هیئت  نشان داد  خیلی 
گرفتند.  وعکس  کردند   تعجب  ها  
همه   گفت:»  می  دکتررجائی  
خوشحال بودیم که  اینجا میگوهای 

ریز پیدا کرده ایم.«
که  را  ماده  ها ی   نمونه  از  دربعضی 
بود  تخمهای  رنگین  او جمع کرده 
، درون  شکمشان  رنگ  زرد  کمانی 
برق می زد. پژوهشگران  توانستند  
فقط از  یک دریاچه نمونه جمع کنند 
، زیرا بقیه  نزدیک  به خشک شدن  
بودند. گل والی ، آنان را  بخطر می 

انداخت 
بقیه درصفحه ۴۸

پری میگوها  در کویر لوت
* کویرلوت داغ ترین منطقه روی زمین است.

* وقتی درکویرلوت باران می بارد  شنها با انبوهی از سخت پوستان  درآب باران شناور 
می شوند.

از نیویورک تایمز
Sabrina Imbler نوشته 
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سناتور شوکت ملک جـهانباـنی

جهانبانی:فرزند  ملک  شوکت 
عبداهلل میرزا قاجار از نواده های 
فتحعلیشاه قاجار در سال ۱۲۸۶ 
متولدشد.   تهران  در  شمسی 
متوسطه  و  مقدماتی  تحصیالت 
را در تهران به پایان رسانید و به 

شغل فرهنگی اشتغال داشت . 
دخترانه  مدرسه  مدتی  از  پس   
ایران  را با کودکستان در خیابان 
شاپور  راه  چهار  بین  مولوی 
سطح  کرد.  دایر  آباد  خانی  و 
از مدارس همانند  ایران  مدرسه 
به  را  عموم  توجه  و  بود  باالتر 
ملک   شوکت  نمود.   جلب  خود 
روزانه پانزده ساعت کار می کرد.

 
و  دبستان  و  کودکستان  در   
دبیرستان او هزاران دختر و پسر 
نسل جوان جنوب شهر تحصیل 
راستی  به  آنان  همه  و  کردند 
همیشه خود را مدیون آموزش و 
دانند.  مبارز می  پرورش آن زن 
شوکت ملک بیش از چهل سال 
سرپرستی و مسیؤلیت آن گروه 
و  داشت  عهده  بر  را  فرهنگی 
حقوق  دریافت  بدون  نیز  مدتی 
جمعیت  مدیره  هیات  عضو 
زمانی  بود.  پهلوی  فرح  خیریه 
دانشگاه  امنای  هیات  عضو  نیز 
عضویت  و   ، مهر  آریا  صنعتی 
شیرو  جمعیت  مدیره  هیات  در 
برای  را  ایران  سرخ  خورشید 

مدتی دراز بر عهده داشت. 
حزب  طرف  از   ۱۳۴۲ سال  در   
نمایندگی  کاندیدای  نوین  ایران 
تهران  از  ملی  شورای  مجلس 
شد و به مجلس راه یافت.    در 
دوره های بیست دوم  و بیست 
بود.   مجلس  نماینده   هم  سوم 
در دوره هفتم محلس سنا که در 
سال ۱۳۴۵ تشکیل شد سناتور 
رئیسه  هیات  جزو  مدتی  و  شد 

مجلس سنا بود. 
 

عموی  پسر  با  جوانی  در  او  
روشندل خود عزیزاهلل جهانبانی  
ازدواج  ضیاءالدوله   فرزندان  از 
صدا  نقلی  بابا  را  عزیزاهلل   . کرد 
های  روز  نقلی«   زدند»بابا  می 
جیب  از  گاه  گاه    . پنجشنبه 
و  آورد  می  در  نقل  خودمشتی 
به هم سخن و هم کالم خود که 
بیشتر شاگردهای مدرسه بودند 
وهمسر  ملک  شوکت  داد.   می 
بودند  عمو  پسر  و  عمو  او دختر 
وبیش از نیم سده عاشق و خیر 
زندگی  ثمره   ، دیگر  یک  خواه 
آنها دختری بنام«  ایران » است.  

که چهار نوه از او دارد. 

 در پایان  تا مدتی زندان خمینی 
را تحمل کرد .  پس از رهایی و 
مصادره اموال در سال ۱۳۷۵ در 

تهران در گذشت. 

*او مؤسس یک دبیرستان دخترانه، عضو هیئت 
هیئت  عضو  آریامهر،  صنعتی  دانشگاه  امنای 
مدیرة جمعیت خیریة فرح پهلوی،عضو هیئت 
مدیرة جمعیت شیروخورشید سرخ ایران، سه 

دوره نمایندة مجلس و بعد سناتور تهران بود.

نمائی از کویر لوت
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کارموسیقی »اقبال«  از  رونق  گرفت  
موسیقی بهار   ، رویش  ازگل  شکفت 
نه صوت اوست بگوشم که گیسوافشاند
آبشارموسیقی بکوهسارهنر 
دراین خزان فضیلت هزاردستان اوست
برشاخسارموسیقی غلغله   فکنده 
بس افتخار کنم  زین  غزل که بسرودم
موسیقی افتخار  ای  تو  افتخار  به 
تو زنده ابدی  لیک چنگ وبربط وساز
موسیقی برمزار  کند  نوحه  ازتو  پس 
 دال بساط دگر جمع کن  که مهمان است
موسیقی شهریار  غزل،  شهریار  به 

***
گوئی  رگهایم  بودم  دیگر  درجهانی 
رقص  چه   ، بودند  درآمده  برقص 
را   که جان  رقصی  . چه  بود  شوقی 

شور می بخشید  استاد ادامه داد:
اززبان  همه  ایرانی   - دستگاههای 
مردم است. بعد صدای عرعر خررا 
گرفت وطنین افکند و استاد ادامه 

داد:
است   خر  عرعر  از  عراقی«    «  -
این کار  قادربه ضبط   ومسلمًا نت  
گرفته   طبیعت  از  موسیقی  نیست. 
شده  وازموجودات آن بوجود آمده 

است. دیدة استاد پراز اشک بود:
طرب   وسیلة  فقط  موسیقی    -
کرد   را  حال  رعایت   باید  نیست.  
زور  به  خودرا   بخواهد   کسی  اگر 
بیندازد  وموسیقی  ایرانی  راباهمان 
موفق   بخواند   نظر،  مورد  لطافت  
قاعده  هرچیزی  چون  شود،  نمی 
است. ومن حال  اصولی  وتابع  دارد 
حاضرم  بطور مجانی  به عالقمندان  
، این دستگاههارا  بیاموزم. به شرط 
اینکه  استعداد داشته باشند. آنچه 
می دانم، یاد می دهم. من هرگز به 
کسی » ترکی « را بعنوان  موسیقی 
ونخواهم  ام   نیاموخته  ایرانی  

آموخت. 
جاز   موسیقی  دربارة  را  استاد  نظر 

پرسیدم. گفت:
- بلی، حتمًا  من به موسیقی  جاز 
درهمه  چیز  همه  هستم.  معتقد 
حال  الزم است ولی جاز، موسیقی  
را   آن  نباید   نیست.  کشورما 
بزنیم.  جا  ایرانی  موسیقی   بعنوان 
باعث   ، آن  توسعة  و  آوردن   با  ویا 
ایرانی  اصیل   موسیقی  فراموشی  

بشویم.
توصیة من  به جوانهای ایرانی  این 
 ، بگیرند  یاد  نت  بروند   که  است 
جازهم بیاموزند. ولی اگر خواستند  
بگیرند   یاد  را  ایرانی  موسیقی 
را غلط  آن  که  نکنند   زیاد  اصرار  

مبتذل  آن  اشعار  با  و  بگیرند   یاد 
آذر   اقبال  استاد  نمایند.  آلوده  را 
سپس  یک ترانه  قدیمی را باسوت  

زد ورو بمن کردوگفت:
ولی  میرم.  می  من  پسرم،   -
و  کنم  نمی  تقلید  بمیرم  تا 
هرآهنگی  شعری دارد  وهرآواتزی 
ودستگاهی  اصولی وقاعده ای. من 
آریامهر   ، شاهنشاه  پدرتاجدارم  از 
تمنا دارم  هنرمندان را وادار نمایند  
ازاین  بیش  ایرانی    موسیقی  به  تا 
توجه کنند ، موسیقی ایرانی  راباید 
جمع آوری کرد  ونگذاشت  این هنر 

گرانبها  نابود گردد.
استاد  اقبال آذز  درموقع خواندن  
فیگور  وژست نمی گرفت وموقعی 
که می خواند ، انگار  حرف می زند. 

استاد می گوید:
وبازاربگوئید   به مطربهای  کوچه   -
گرفته  نام  مطرب  که  همانطوری 
اند  مطرب باشند وهمه جا بگویند  
که ما مطرب هستیم نه اینکه ادعا 
دارند.  تشریف  هنرمند  که  کنند  
به  را  دیگری   تصنیف  استاد   بعد 
ازاین   استاد  خواند.  ما  خواهش 
خسته  ابداً  ها   وزیروبم  خواندنها 
نمی شود. این بار از  شاهنامه چند 

بیتی می خواند ومی گوید:
ساز  بدون  دارم  دوست  من   -
بخوانم. چون احساس می کنم  که 
و...موسیقی  هستم  خودم  تا  الاقل 
منهم  دارد   گوشه   ۱۷۸ ایرانی  
آنهارا  بدون اینکه  به نت نیاز باشد  
افسوس  افسوس...  ولی  خوانم  می 
اند،  کرده  فراموش  ا  مر  همه  که  
همدمم   روزگاری  که   آنهایی  حتی 
بابت کنسرت هایی که  بودند. من  
نیز  ام. وحال  نگرفته  پول  ام   داده 
دریافت  بدون   حاضرم  گویم:   می 
ایثار  دارم  مایه  در  آنچه  حقوقی  

کنم.
حاال تنها  استاد شهریار است  که 

گاهی به من  سر می زند. روز عید

آمد.  من   بدیدن  شهریار   استاد 
شیرینی  یک  اصرارکردم   هرچند 
خورد  نخود  یک   آخرسر  نخورد، 
بده.  بمن  عیدیانه   یک  وگفت:  

گفتم: چه می خواهی؟ گفت:
برایم  آوازشور   قطعه  یک    -
تأثیر  بخوان. خواندم. استاد  تحت 
چشمانش   از  واشک  قرارگرفت  

جاری شد وگریان از خانه ام رفت.
 مراهمه فراموش کرده اند . من مرد  
دل شکسته ای هستم  که همه چون 
ام  فراموشی  بدست  گسسته   تار  
بگوئید   مردم  به  ولی  اند.  سپرده   

دوستشان دارم. من گاری شکسته  
چون  باشم.  خواهم  نمی  وگسسته 

چنگی ناالنم...
***

 استاد ابوالحسن  اقبال آذر غمگین  
بود، زانوی  غم بغل کرده بود....

در  آذر  اقبال  استاد   اکنون...  هم 
میان ما نیست ... ولی یادش همیشه 
به  که   وخدماتی  وخاطره  باماست... 
موسیقی  ایرانی بخصوص  آواز ایرانی 
شود.  نمی  فراموش   هرگز   ، کرده 
کاش می دانست: او چنگی است که 

جاودانه ]است[ وهرگز نمی میرد....

گفتگویی  خوانید  می  دراینجا  آنچه 
پیش   قرن  نیم  از  بیش  که  است 
جمشید مهرپویا از مجله هفت هنر 
آذر  اقبال  خان   استادابوالحسن  با 
در   واقع  استاد  شخصی  درمنزل 
کوی  اهراب تبریز    انجام داده است.  
مطالبی که دراین گفتگو مطرح شده 
هنوز تازگی دارد که برای  عالقمندان 

موسیقی  به بازنشر آن می پردازیم.
جمالت بهمان صورت اصلی نقل شده 

واگر اشتباهی است ازما نیست.
»آزادی«

***
سالها بود که می اندیشیدم، آیا می 
که  آذربایجان  دربارةموسیقی  شود 
این همه غنی است ، چیزی نوشت؟ 
آیا می توان  اصل وریشة  موسیقی 
ژرف  راباکندوکاوی   آذربایجانی  
یافت؟  وفهمید: اصالً این موسیقی  از 

کجا پدید آمده است؟ 
سئوال   این  برای  گرفتم   تصمیم 
پاسخی پیدا کنم. فکر کردم وبازهم 
فکر کردم وآخر به این نتیجه  رسیدم 
به   ... کنم  آغاز   ... استادبزرگ  ازآن 
گوشی  خودش  کردم،  تلفن  منزلش 

را برداشت.
احساس کردم  صدایش مثل  سالهای 
گذشته ، همچنان گرم  وپرشور است . 
دردوسه کلمه گفتم  برای تهیه مطلبی  
دربارة موسیقی  ، به وجودشان  نیاز 
پیدا کرده ام. اصرار می کرد که  همان 
روز به حضورش بروم. گفتم مالقاتی 
دیگر دارم . می روم تا  دربارة موسیقی  
از صاحبنظران دیگر  نیز تحقیق کنم. 
روز   آن  فردای  وقرارشد   پذیرفت 
بخانه اش بروم  سپاسگزاری  کردم  

وگوشی را برزمین گذاشتم.
***

منزل  به    ، بعدازظهر   پنج  ساعت  
بعداز   . بود  منتظرم   ، رفتم  استاد 

احوالپرسی  وسالم وعلیک گفتم:
موسیقی  دربارة  برایم  کمی   -

آذربایجانی  حر ف بزنید.
بافروتنی گفت:

-  من سالهاست  که معلم موسیقی  
ایرانی هستم، به موسیقی آذربایجانی  
به صورتی که  امروز متداول  شده، 
اعتقاد ندارم. من حتی نمی توانم  یک 
سطر دربارة موسیقی آذربایجانی  که 
وجود ندارد  ، صحبت کنم.وبیوگرافی 
ومن  هستیم   ایرانی  بدهم.ماهمه 
جهت  وبدین  هستم   ایرانی  نیز 
بنام  را   بیگانه  توانم  موسیقی  نمی 
موسیقی  ایرانی بپذیرم ونمی خواهم  
همشهریانم  ومردم کشورم را  به یک

ندارد   اصالت  اصالً  که  موسیقی    
معتقد نمایم.

مرا شاید  هنرمند به حساب  میآورند ، 
 ولی هنردوست که هستم. وشما نیز 
بیوگرافی نویس هستید ، ما هردو حق 
نداریم  موسیقی آذربایجانی را معرفی 
کنیم وسرآغاز  یک کجروی  بزرگ 

باشیم.
موسیقی   به  شما  آیا  پرسیدم:  
آذربایجان  که اشخاصی  روستاهای 
بنام عشاق  ، می خوانند  هم ایمان 

ندارید؟
با   . نیستند  بد  ها  عاشق   گفت:  
اشعاری به زبان مادریمان  ترانه هایی 
می خوانند  ولی چیزی که باید گفت: 
این  مایه ها که عاشق ها می خوانند ،
های  خودمایه  ویا  اقتباس  همه   

موسیقی  ایرانی است.
یک  گرمی   باصدای  استاد   بعد 
شعرفارسی را  درمایة قره باغی  برایم 
بخش   ولذت  آفرین  شور   خواندکه 

بود. گفتم:
- به نت  تا چه حدودی  می توانیم 

موافق باشیم؟
گفت:

- ماهرگز نمی توانیم  مانع نت  باشیم. 
من این حرف را  به مستشرق شوروی ،
 »رستم  علی اُف« هم که برای تهیه 
بیوگرافی  به منزلم آمده بود  گفتم. 
گذاشت   کنار  را  باید  خراتفات  ولی 
ومردانه  تر فکر کرد  ومردانه تر حرف 
هشتاد  از  وبیش  دارم  سال  صد  زد. 
کرده  موسیقی  صرف  را  آن  سال  
ام،  من هنرم را  به خاطر هیچ وپوچ 
نمی فروشم وبهمین جهت سعی می 
کنم  ُرک سخن بگویم. بلی نت الزم 
است  اما نت خواندن  حساب وکتاب 
دارد.  دوازده دستگاه  موسیقی ایرانی 
داریم، نمی توان ازروی نت  مثال یک 
دستگاه  شور وبیات  را خواند. ردیف 
آوازهای  ایرانی را آنطوری که  باید  
ادا کرد،  باید ادا نمود. نه کمتر  ونه 

زیادتر.
ایرانی  موسیقی  ایرانی،  موسیقی 
است. باید  با آن  همانطوری که  ساده

 است رفتار کرد. همانطوری که  پدران 
با آن خو گرفته بودند و واجداد ما  

رفتار می کردند.
دوست من، پسرم، بنویس ، باقلمت 
تصنیف  نت  با  توان   می  بنویس: 
نمی  را  ایرانی  دستگاه   ولی  خواند 
توان  خواند. نمی شسود... چه بگویم 
که کدام موسیقیدان می تواند  ادعا 
کند  که بیات  اصفهان، چهارگاه  رابا 
موسیقی    ... ؟  خواند  توان  می  نت 
کشورما وسیع است، باید  همانطوری 
که وسعت دارد  با آن رفتار کرد. اگرما 
 ، کنیم  محدود  نت  به  را  موسیقی 
معنویت وجاذبه آن را  ازبین برده ایم.
آنچه دررادیو  ایران، موسیقی ایرانی  
مردم  برای   اصفهان  بیات   بانام  را 
نیست.  اصفهان  بیات   ، خوانند  می 
خوانندة تعلیم ندیده  هرچه از دهنش  

در می آید ؛ می خواند.
بعد استاد اقبال  آذر قطعه ای  دربیات 
شور  صمیمانه  و  خواند   اصفهان 

بخشید..

این هنرمند  صدساله  هنوز   صدای 
بکر و بی لغزش وگرم بود  که انسان

تنها  کردم...  انتظاردارد....تشویقش 
بود  نشسته  درکنارش  پسرش  
وآنگاه استاد به سختی گریست. غم 
درصدایش موج می زد. اصرارکرد  که 
ها   ایرانی  بنویسم:  دریادداشتهایم  
مرده پرست  ومرده دوست هستند 

وباصدای لرزان ادامه داد :
یک  گذارند.  نمی   ، گذارند  نمی   -
. ما چقدر  عده بی هنر نمی گذارند 
فقر  موسیقی ایرانی داریم . برای این 
بی مروتها بنویسید  کمتر موسیقی 
ایرانی   موسیقی  بنام   را  بیگانگان  

بخورد مردم بدهند.
استاد  دیوان  آذر   اقبال  استاد   بعد 
شهریار   استاد  رابرداشت.  شهریار 
به  دیوانهایش   از  یکی  هدیة  ضمن 
استاد اقبال آذر  نوشته بود : به  استاد 
موسیقی  که نامیراست. دراین دیوان  
یک غزل از استاد  شهریار بنام  استاد 
ابوالحسن اقبال آذر  به چشم می خوَرد:

ردسوک  موسیقی  اصیل اریانی
گفتگویی با زنده یاد استاد اقبال آرذ

استاد اقبال آذرو استاد شهریار

مبنای ایرانی  دیونا گری)الفبای سانسكریت(
اعداد وکلمة مقدس اوم  ونماد آن

نوشتة: بهرام پیتهاواال)۱۹۷۴ بمبئی(
ترجمة: دکتر حكیم الدین قریشی

متأسفانه دنبالة مطلب  الفبای سانسكریت برای چاپ آماده نشد. درشماره آینده ادامه آن را بخوانید.
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ونیز مؤلف عالم آرای عباسی ازکاسته 
موسیقیدانان   واعتبار  اهمیت  شدن 
وخوانندگان  ونوازندگان  ورفتار شاه 
ظهماسب بااین گروه  که درپایتخت 
ونزد  اشراف ومالزمان او بودند  ذیل 
عنوان »  اسامی مطربان واهل نغمه 
شاه  حضرت  چون  نویسد:»   می   »
جنت مکان  از مناهی اجتناب  تمام  
مینمود  ارباب طرب را  از نظر شریعت  
وقعی واعتباری  نمانده بود وجمعی 
که سَمت  مالزمت  اشراف  راداشتند 
اخراج فرمود  سوای استاد  حسین 
که  اسد  واستاد  بلیانی  شوشتری  
هردو  درنقاره خانة همایونی  سرنا می 

زدند.«
شاه طهماسب  یکی از موسیقیدانان 
با   مالزمت  جرم   به  را  خود  زمان 
فرزندش سلطان  حیدرمیرزا  دارزد. 
تمام  دستورداد   فرمانی   بموجب 
قتل  به  را  وخوانندگان   نوازندگان 
میرزا  ابراهیم  سلطان   . برسانند 
شاه  برادرزادة  میرزا(   بهرام  )فرزند 
طهماسب  که جوانی باذوق  وهنرمند 
وخوشنویس  وعالقمند به موسیقی 

بود  برای تحصیل این هنر  زمانی

 که در مشهد مقیم بود  استادقاسم  
قانونی را  ازهرات  به این شهرطلبیده  
ازترس عّم  تاجدارخود  اورادرمحلی 
او  وپیش  نگاهداشته   پنهان  
ازفرمان   پس  آموخت.  می  موسیقی 
جان  حفظ  برای   طهماسب  شاه 
را   هنرمندغریب  آن  خویش   استاد 
محبوس  درزیرزمین  دراتاق  مدتها 
ودورازچشم  اغیار نگهداری میکرد تا  
مثل معلم سلطان حیدر میرزا سرش 

باالی دارنرود.
شاه  گیریهای  سخت  دنبال   به 
طهماسب   شاه  بویژه   اسماعیل  
واوضاع نابسامان  ، موسیقی  ازرونق 
 ، افتاد  واهل این فن  ازترس جان  
متواری  یا  کشیدند،  ازکار  دست  یا 
گردیدند. نتیجه آنکه موسیقی علمی 
ومتروک  افتاد  فراموشی   دربوتة 
گردید. گو اینکه  تشویق شاه عباس 
تا حدی ازسقوط  کامل آن جلوگیری 
مذهبی   مداخالت  ولی  آورد  بعمل 
بحدی بود  که این هنر انسانی را به 

اضمحالل  کامل کشید..
را   انسانی  هنر  این  که  کسانی  تنها 
ایرانیان  ازمرگ حتمی نجات دادند  
حیات   ادامة  به  که  بودند   یهودی 

موسیقی  همت گماشتند . زیرا

تحت  مسلمانان   اندازة  به  اینان    
وجود   بااین  نبودند.  مذهبیون  فشار 
این هنر به پائین ترین درجة اعتبار  
اجتماعی  افتاد. دراواخر  این عصر که 
زاهدین و مال نمایان ریاکار را برارادة  
شاه سلطان حسین  تسلط کامل  بود 
و حفظ  ظواهر  مذهبی  مورد توجه  
او بود  و امرا اورا  به صحبت علما و 
ُزهاد  ظاهرفریب تشویق می کردند  
موسیقی بکلی از اعتبارافتاد  وازآنجا 
که  که  خط مناسبی نیز  برای ضبط 
ونوشتن  این هنر نبود  این فن شریف  
نقصان  ودرآن  رفت  فراموشی  به  رو 
ازاروپائیان   یافت.یکی  راه  بسیار 
بنام مادام وولفین  که درسال ۱۲۸۹ 
خود  درکتاب  بوده   درایران  هجری 
می  وحال«   درگذشته  ایران  بنام» 
موسیقی  وحرفه   صنعت  نویسد:» 
ورقص وآوازهم  دراین مملکت  بطور 
واقع  ها   یهودی  دردست  انحصار  
ملل  که  است   ومشهود  گردیده 
شرق  اشتغال به این  حَرف وصنایع  
دانسته  وحقیر   پست  خود   رابرای 
و  بطور انحصار  آن را به سایر  ملل 
واگذار کردند . ایرانی ها  دارای چنین  
به  اشتغال   واز  هستند   ای  نظریه 
عار  وآوازورقص   موسیقی  صنایع 
دارند.«  این کتاب  دراواسط سلطنت  
وتوسط  شده  نوشته  ناصرالدینشاه 
ترجمه  انصاری  خان   حسین  میرزا 

گردیده است.
شاه  اش   نوه  طهماسب  شاه  بعداز  
عیاش  مردی  دوم   اسماعیل 
وخونخوار ونادان بود. اوپس ازرسیدن 
به  سلطنت  شرابخواری را آزاد کرد  
پرداخت.  وعیاشی  نوشی   باده  وبه 
آمده  عباسی   آرای  عالم  درکتاب 
اوقات خودرا  پادشاه  این  که:   است 
وعشرت   وعیش  گساری   باده  به 
وشنیدن ساز وآواز می گذراند وروزی  

۴۵ نخود تریاک  خالص می خورد. او 
پس از یکسال ونیم  سلطنت مسموم  
استد   به تذکر  شد ودرگذشت. الزم 
خوردن  طهماسب   شاه  درزمان  که 
وسران  شاهزادگان   میان   تریاک 
از  وبسیاری  داشت  رواج  دولت  
بودند.  معتاد  آن   خوردن  به  مردم 
سلطان  دوم   اسماعیل  بعدازشاه 
محمد خدابنده )۹۸۵- ۹۹۶هجری(   
بود. وناالیق  کفایت   بی  پادشاهی 
بسیارکموازعهدة  او  چشم  دید 
امورکشوربرنمی آمد.مملکت به دست 
اداره  درباری  ومتنفذین   همسرش  
واحکام  بود  متدین  شدمردی  می 
شرع را  رعایت می کرد.وبیشتراوقات 
خودرا به عبادتصرف می کرد بهمین 
بود.  ملقب  خدابنده  به  مناسبت  
اطاعت  ازاو  قزلباش   ازسران  بعضی 
نمی کردند . درزمان حیاتش  فرزند 
خردسال او  عباس میرزا را به تخت 
سلطنت نشاندند. درمورد شاه عباس 
که تنها پادشاه  بزرگ سلسلة صفوی 
است خواهیم نوشت. بعدازشاه عباس 
نوه اش  بنام شاه صفی  در۱۷ سالگی  
به تخت سلطنت  نشست  این پادشاه  
ناالیق که  جز سفاکی وعیاشی  بکار 
دیگری نمی پرداخت  سرانجام  براثر  
و  وعیاشی  خواری  درشراب  افراط 
سلطنت   سال  از۱۴  پس  مکفیات  
ازاو  پس  درگذشت.  سالگی   در۳۱ 

فرزندش  بنام شاه عباس دوم 
سالگی   درده    )۱۰۷۷-۰۱۰۵۲
وچون  رسید.  سلطنت  به 
امور  ازعهدة   درآغازسلطنتش  
ودرباریان  امرا  آمد  نمی  بر  مملکت 
، فرمان روا شدند. شاه عباس  دوم 
درآغاز  سلطنت زهد وپارسائی  پیشه 
کرد وشرب شراب را که  سخت رایج 
را  داشتوکسانی  ممنوع  برمردم  بود 
که  به خّماری  معروف بودند  ازامور 
وپارسایان   کرد.وزهاد  دور  دیوانی  
برگزید.  ایشان  جای  به  را  کار  ریا 
توبه  خود  چندی   از  پس  لیکن 
شکست  وشرابخواری آغازکرد. گاه 
خوی  که  خورد   می  افراط   چنان  
آدمی  ازاو دور  می شد و به اعمال 
تاورنیه   ورزید.  می  مبادرت  زشت  
شاه  نویسد:»   می  خود  درسفرنامه 
ولعی  ثانی  درخوردن شراب  عباس 
بردازاینکه   می  لذت  وهم  داشت  
این  بخوراند.«   دربارش   بزرگان  به 
پادشاه  که ازسالطین خوب  صفویه 

محسوب می شود  براثر افراط 
بقیه درصفحه ۴۸

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

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

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151
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همایون-سروش-ا-۳-دو-یل-امت-در- بولیوار-ژاندارک۲-ن-  افقی:۱- 
کش-ورسک۵-بره-پایداری-آتش-۶-سد-دا-دان-از- ار۴-واگن-یدک 
رت۷-ت- نسیب-ن-اشنویه۸-دست کمی-سیاهکل۹-دارکوب-ب-آسان-
ک۱۰-ام-شب-نیا-ور-فا۱۱-نغز-یاطاقان-برن۱۲-مایل-الفار-نهنگ۱۳-ان-

وش-قرق-کا-یو۱۴-ر-بنات-ایرانی-ر۱۵-کالدونی-ایوانهو

اپسخ جدول کلمات متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
طرح از: زنده یاد جهانگیرپارساخو

است- معروف  بنام خوداو  ای که  احراره  میزان  افقی: ۱-مخترع 
=اثری ازآلبرکامو-۲- نادرستی - نام دیگر گربه ابوالهول- نوعی لوبیا 
که ازآن چیزهای بسیاری ازقبیل گوشت، پنیر، صابون ورنگ نقاشی هم 
چهارگانه   ازعناصربسیط  آنرایکی  جمع-قدما  ازعالیم  کنند۳-  می  تهیه 
گنجشک۴-بامهرومحبت- زبان  زیباوخوشگل-درخت  پنداشتند-  می 
مشهورشیراز- باغ  آورند۵-  می  در  خودرا  نان  آن  همت  به  ها  بعضی 

برادرکمبوجیه که به امراو کشته شد- واحدپول ژاپن۶- مربوط به روز- 
درهمه  گیری  اندازه  واحد  شده۸-  جمع  انداختن۷-رئیس-ادارة  یه  بگر 
سعادت۹-  مرغ  اند-  گرفته  بعاریت  را  نامش  دختران  که  سیاه  جا-عنبر 
نوعی  مرکزی-  آمریکای  ازجمهوریهای  زمستان-۱۰-  ازمرکبات-گل 
ذوب  چندفلزبوسیلة  یا  دو  پهلوئی-ترکیب  خوراکساندویچی۱۱-عدد 
کردن- پشت وعقب-۱۲- ازچهره های سیاسی نیم قرن اخیر درایتالیا-کم 
مظهرالغری۱۴-  وپریشان-گله-  وفن-آشفته  بدمانی۱۳-فوت  که  نشین 
است-  اینچ  باسی وشش  معادل   درانگلستانکه  اندازه گیری  طول  واحد 

پرده در-ازچاشنی های پرمصرف۱۵- پیشقراول-هتل ایرانی

پیش  جهان   « کتاب  ونویسندة  فرانسوی  مشهور  عمودی:۱-منجم 
حرکت  وبی  اوست  ازبدن  قسمتی   ویا  تمام  بشر«-  ازآفرینش 
نهاد  گام  او  درراه  دخترش  که  هند  نامی  ازسیاستمردان   است۲- 
واشاره- ایما  گری-  کوزه  خاک  بسیار۳-  ومنزلت-آرزوی  مقام   -
از  امر  فعل   -۱۸۷۶ درسال  شونده  اژدرهدایت   انگلیسی   مخترع 
وحشی۵-  حیوان  زن-  روبند-طایفه-پنبه  نوعی  رفتن۴-  مصدر  
بی  ازروزهای  عربی-۶-  مادر  فروبند-  ازسخن   لب  نظیرومانند- 
درفرانسه-  رودی  ندا-  ازحروف  نیشابور-۷-  قدیم  نام  شماره- 
شاعروداستان نویس  انگلیسی  وبرنده جایزه نوبل  سال ۱۹۴۸ که 
دراصل آمریکائی است۸- ماه کمان- تغییر شکل دادن جانوران- 
دمشق درقدیم۹- مجازات کردن- کلمه ای که افسوس ودردورنج را 
می رساند- کوه کوچک۱۰- شاهکار جاودان ویکتورهوگو- شیر۱۱- 
کن-  جمع  دهان  مزه  داران۱۲-  امانت  نازوکرشمه-  اگر--  مخفف 
بصیر- گوشت ترک زبان- آقاپسر وسط زمستان ۱۳- ضمیر مفرد-

و»آهنگ  زمینی«  های  »مائده  کتابهای   نویسندة  کوچک   نام 
روستائی« - از کله بیرون آمدنش  دال بر  تعجب است- اگر در  این 
خانه هست  یک حرف بس است-۱۴- اخبارانگلیسی- آوازه- قصبه 

ای درحوالی کاشان ۱۵- شهری درآلمان- کشوری درآفریقا

پاسخ درشمارة آینده.
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بقیه: نقش کلیدی میرزا

نداشت، بخت با مشروطه خواهان یار 
بود که نقش میرزا رضا کرمانی کارساز 
پدر  جای  به  شاه،  ومظفرالدین  شد 
نشست و مشروطه خواهان توانستند 
تا  رفتنی  ازدست  فرصت  درآن 
حدودی به خواسته شان برسند که 
اگردرآن لحظات مرگ و زندگی شاه 
موفق نمی شدند،درزمان جانشین او 
و آنچه که به فاصلة کمی ازدرگذشت 
روی  کشورما  در  شاه،  مظفرالدین 
داد،یا هرگز رژیمی زیر نام مشروطه 
خوشبینانه  در  ویا  شد  نمی  برقرار 
و  دورتر  بسیار  زمانی  به  نگاه  ترین 
به چنین  تلفات زیاد جانی ومالی  با 

دستاوردی می رسیدند.  

می  پازارگاد،  بهاءالدین  دکتر       
انقالبی در  اولین کمیته ی  نویسد:» 
میکده  باغ  در  االول۱۳۲۲   ربیع   ۱۲
در خیابان گمرک از نه نفر منتخب از 
میان ۵۴ نفر تشکیل شد، و به قرآن 
وپرچم سه رنگ که روی آن کلمات 
بود،  شده  نگاشته  آزادی  و  عدالت 
انجمن  اسرار  که  کردند  یاد  سوگند 
عبارت  نفر  نُه  واین  نسازند  رافاش 
واعظ  الدین  از:سیدجمال  بودند 
سید  المتکلمین،  اصفهانی،ملک 
محمد رضا مساوات،شیخ ابوالحسن، 
میرزا محسن برادر صدرالعلما،میرزا 
احمد  میکده،سید  خان  سلیمان 
خرقانی،حاج میرزا یحیی دولت آبادی 
و میرزا محمد علیخان، این کمیته بال 
فاصله  مساعدت دو نفر از مجتهدین 
عبداهلل  سید  تهران  اول  درجة 
بهبهانی و سید محمد طب اطبا یی 
را جلب نموده آغاز همکاری با ایشان 
را گذاشتند». تاریخ کرونولوژی تاریخ 

ایران، رویه ۱۸۹ و۱۹۰«

ادامه دارد

بقیه:  برگزیده هایی از...

درشرابخواری  وعیاشی  بیش از۳۵ 
سال  عمر  نکرد. بعدازشاه عباس دوم  
فرزندش  سلیمان )۰۱۱۰۶-۱۰۷۷( که 
پادشاهی کم خرد و  تن آسا وعیاش 
بود  وبه امور مملکتی  توجهی نداشت 
به سلطنت رسید. کارها به دست  وزرا 
ومتشرعین   وفقها  افتاد   ودرباریان 
فراوان   ونفوذ  اعتبار  او   دردستگاه 
داشتند. او پیوسته  مست بود وپس 
سالگی   در۴۱  سلطنت  سال   ۲۹ از  

درگذشت.
 ۱۱۰۶-۱۱۳۵( حسین  سلطان  شاه 
هجری(  پس ازرسیدن  به سلطنت  
وملت   ملک  کار   به  آنکه   بجای 
را  مذهبی   ظواهر  حفظ  بپردازد  
وامرا  ودرباریان  قرارداد  توجه  مورد 
نیز  نخصوصاً  اورا به صحبت رو حانی 
نمایان و زاهدان ریائی  تشویق می 
به  خودرا  اوقات  بیشتر   واو  کردند. 
واین  وسحروجادو   جا  بی  عبادت 
پیروان  به  او  میگذراند.  کارها  قبیل 
تصوف که پدران وی از آنجمله بودند 
خانقاهی   وهرجا  زد  بسیار  صدمه 
کرد وسران  برپابود خراب  ازایشان  
آن فرقه را  تبعید نمود. بطور خالصه 
بایستی گفت که جز شاه طهماسب 
وشاه سلطان حسین که مذهبی بودند 
درشرابخواری   بقیه سالطین صفوی 
وتوجه  پیمودند  افراط  راه  وعیاشی 
آنها  به رامشگران  تنها بخاطر  عیاشی  
تشویق  نه  بود  وآواز  ساز  وشنیدن 
موسیقی  برمبنای هنر وعلم واز میان 
این پادشاهان  هیچیک  ازآنان  جز 
به  وعنایتی  عالقه  اول   عباس  شاه 
هنرموسیقی  وموسیقیدانان نداشتند.
آینده  درشماره  عباس  شاه  درمورد 

خواهیم نوشت.

ادامه دارد

بقیه: پری میگوها...

آنقدر  نه  گفت:»  می  رجائی  دکتر 
بلکه   باشد،  کشنده  که  خطرناک 

ممکن بود شخص درگل گیر کند.«
اینکه   از  مطمئن  نا  رجائی   دکتر 
جدید  نوع   یک  میگو.   این 
 Martin شونتنر  ازمارتین  است، 
راهنمای  Schwentnerنویسندة 
طبیعی  تاریخ  موزة   ومحقق  مقاله 
وین که  دربارة سخت پو.ستان مشابه 
دراسترالیا  مطالعه کرده بود خواست 
دکتر   وقتی  بیندازد.  آن  به  نگاهی 
شونتنرازنظر ژنتیک و ریخت شناسی
چهارنوع  با   میگورا   marphology
 phallocryptus دیگر  دررده بندی
مقایسه کرد، تشخیص داد این میگوی 

جدیدی است یعنی نوع پنجم.
اختالف  این میگوی جدید  ازلحاظ 
ریخت شناسی با پری میگوی مغولی                 
یعنی  بود؛  Tserensodnomiاندک 
اندام جلوئی  برآمده تر وشاخکهای 
دکتر  بعقیدة   بود.  تر  منحنی  آنها 
بین   تمایز  پژوهشگران  آلونسو 
که  میگوهائی  پری  با  را  جدید  نوع 
درمغولستان وپری میگوی اسپینوزا  
ازلحاظ    ، اند  یافت شده  درایران  که 

ریخت شناسی کامال نشان نداده اند.
علیرضاسری  زیست شناس متخصص 
تهران  دردانشگاه  پوستان   سخت 
تعدادی  زند   می  حدس  گوید   می 
پری  شاید   او  پیشین  کشفیات   از 

میگوی فهیمی باشند.
ریخت   «  : گوید  می  شونتنر  دکتر 
شناسی پیچیده وگمراه کننده است ، 
اما تفاوت ژنتیکی  آشکار می کند که 

این نوع متفاوتی است.«
گرچه این میگو درکویر  براحتی زنده 
می ماند ، اما اقامت ده روزه  درکویر  
برای هرانسانی غیر قابل تحمل است. 
دما بین ۱۲۲ درجه فارنهایت درطول 
درنوسان  درشب  درجه  و۳۵  روز 
ودست  نوشیدن  برای  گروه  است. 
وروی شستن  فقط  برای  یکی دوبار 

درروز آب داشت.
پیچ وتاب توفان شن باعث می شد 
ساعتها درماشینهایشان پناه بگیرند 
حتی عدسی های چند دوربین  بعلت 
دانه های ریزشن  وگردوخاک خش  

افتاده بودند وخراب شدند.
روز  ده  گوید:»   می  رجائی   دکتر 
نخست  درکویر لوت  زیبا وهیجان 
انگیز است، اما بیش ازده روز  طاقت 

فرساست.

یک شب توفان  شن متوقف شد  وبه 
باقطرات  باران  ای  منتظره  غیر  طور 
ما  گفت:»  او  گرفت.  باریدن  درشت 
آمد  برنمی  دستمان   از  دیگری  کار 
کردم  احساس  برقصیم.  اینکه   جز 
انگاری بخشی از روحم را درکویر جا 

گذاشتم.«
را   چدید  میگو«   پژوهشگران»پری 
در  شناس-  خزنده  فهیمی-  دکتر 
کردند.  نامگذاری  اعزامی  هیئت 
دکترفهیمی  یک سال بعد ازسفرلوت  
جانش  درایران  هواپیما   درحادثة 

راازدست داد.
به  شروع   پژوهشگران  که  زمانی 
انتشار  یافته هایشان  ازاین مأموریت  
دکتر  خاطرة  همچنین  کردند، 
فهیمی  رادرنامگذاری یک عنکبوت
زنده  مار  ویک   Oecobius fahimi

نگهداشتند.
فهیمی  میگوی  پری  که  ای  دریاچه 
اندازة   به   ، کرد  می  شنا  درآن 
دوبرابر  یک استخر، آبش بخار شده 
وهیچکس نمی تواند  مطمئن باشد  
کی دوباره پُر خواهدشد. تاآن زمان 

تخمها در شن منتظر می مانند.

از  را  میگو«  »پری  اصطالح   -۱
ویکیپیدیا گرفته ام.

۲- ظاهراً اصطالح علمی میگو است.
معین  دکتر  یاد  زنده  درفرهنگ 
چندین کلمة دیگر  درزیر واژة  میگو 

آمده است:
ملخ دریائی، جرادالبحر، اربیان، ماهی 
ربیان، خرجل، ملخ بی بال، ملخ آبی، 

جمبری، فریدیس.

آنها که همیشه درقلب ما جای دارند...

بقیه: موسیقی درمانی
تحقیقات مختلفی بر روی گیاهان، جانوران و انسانها بررسی شده است. در 
تحقیقی، قناریهایی که ار شنیدن صدای آواز دیگر قناریها محروم میشوند، 
رشد مغزی شان کند می شود. به عبارت دیگر، رشدسلولهای مغزی  پرندگان 

به واسطة آوازی که برای یکدیگر می خوانند، تأمین می شود.
--  آواز پرندگان بر سالمت و رشد گیاهان نیز اثر دارد. در طی ۱۵ سال محققان 
کانادایی، تولید محصوالت کشاورزی را با استفاده از اصوات طبیعی باال بردند. 
آنها صدای پرندگانی همچون گنجشک، چکاوک و پرستو را از بلندگو برای 
گیاهان در حال رشد، پخش می کنند. این اصوات روزنه های سطح برگ را باز 

میکند و باعث می شود گیاه مواد غذایی بیشتری جذب کند .

درتصویر باال  تعدادی از هنرمندان رادیو ایران را می بینید. درکنار 
آنها بعضی از هنرمندان سینماهم  دیده می شوند. محیط هنری در 
دوران گذشته  محیطی هم بسته و همراه وهمفکر بود.  هرهنرمندی 
در عرصه ای ازهنر مشغول بود وکار خودرا می کرد اما در مجموع  
کار تک تک هنرمندان  ،  فرهنگ وهنر کشورمارا  شکل می داد. 
برخی در رادیو دررشته موسیقی وترانه ُسرائی و خوانندگی مشغول 
بودند. بعضی نیز در وزارت فرهنگ وهنر  خالقیت های هنری خودرا  
نیز در سینما وتآتر مملکت  هنرهای  عرضه می کردند. عده ای 
نمایشی را  رونق می دادند.  نتیجه آن شد که امروز گنجینه ای پربار 
از شعروموسیقی  از آن زمان  برایمان برجای مانده است.  درباال  
تقی  ایستاده  ودرردیف  قدکچیان  مطیعی،  ملک  ناصر  سینما،  از 
ظهوری را می بینید، ازخوانندگان: درردیف ایستاده خانم مرضیه 

ودرردیف بعد عبدالوهاب شهیدی و جمال وفائی وناصر مسعودی 
توکل  : فضل اهلل  ایستاده  دیده می شونداز آهنگسازان درردیف 
ترانه  از  خورند.  می  چشم  به  روحانی  انوشیروان  سوم  ودرردیف 
ُسرایان:  درردیف چهارم بیژن ترقی، ودرردیف جلوتورج نگهبان    و 
فریدون مشیری  حضوردارند. همچنین  درردیف جلو شاهرخ نادری 
تهیه کنندة پرسابقة رادیو ودرکناراو محمدعلی  اینانلو  برنامه ساز 
رادیو وتلویزیون  دیده می شوند.  علی تابش  نیز که هم درسینما 
وهم دررادیو فعال بوددر ردیف اول  درکنار مرضیه ایستاده است . 
جهانگیر ملک نوازنده تنبک نیز  درردیف دوم سمت چپ درکنار 
ناصر مسعودی  دیده میشود. همه این شخصیت ها عضوی از خانوادة 
ارزش   با  هنری   و  سازنده  فرهنگی  بودند.  ایران  وهنر  فرهنگ 

وماندنی. یادهمه آنها همیشه درقلب ما زنده است.

بقیه: درام القرا

بشر با همکاری دستگاه های ذیربط از 
جمله وزارت اطالعات، متعاقب با مواد 
قانونی موجود از جمله ماده ۵ قانون 
مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات 
 ۴۶ اسامی  آمریکا،  تروریستی 
شخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایی 
علیه  ظالمانه  تحریم های  در  دخیل 
تدوین  و  آوری  جمع  را  ایران  مردم 
کرده و برای تحت پیگرد قرار دادن 
تهران گذاشته  اختیار دادستانی  در 
است...« بعله گویا قراره که  این افراد 
را تحریم کنند و حسابهای بانکی شان 
آنانرا  اینترپل  طریق  از  و  ببندند  را 
اینها  ماجرا.  ادامه  و  کنند  دستگیر 

واقعأ چه دود میکنند؟



ه51 ح ماره ۱۳۰  صف صفحه50   آزادی- ش
  ۱۳

ره ۰
شما ی- 

زاد
   آ

A
za

di
,V

ol
.1

1,
 N

o 
10

 p
ag

e 
7

an exception to the rule at 
least as long I was responsible. 
Hoveyda, naturally, was not 
happy about this.
Short time after the question 
of the Charter, we faced 
difficulties about the budget 
of the ministry. During the 
discussions on the question we 
had an official trip to Pakistan 
in the company of the Shah. 
Mr. Hoveyda was with us. 
During our flight I started 
talking about the question. I 
had a big file full of documents 
that I put on the table in front 
the Shah and said “You know, 
your majesty, that I am not 
that attached to my position. 
I have no personal grudges 
against the Prime Minister and 
I do not like to speak behind 
anybody’s back. Several times 
you have ordered the Prime 
Minister and the Minister of 
Finance to revise the budget of 
the ministry of Foreign Affairs 
and so far, nothing has been 
done. The ministry under my 
responsibility cannot function 
properly in such conditions. I 
do not want to create problems 
for anyone; If you do not want 
me to stay, I resign.”
Prime Minister Hoveyda 
turned to me and said 
“Ardeshir, you must be 
joking!” I said “No I am not 
joking neither with you nor 
with anyone else.” His Majesty 
was visibly disturbed by my 
reaction but continued with 
his usual patience listening 
to us and at the end ordered 
the government to solve the 
problem as soon as we are 
back. Once gain Hoveyda did 
not like it.

Why didn’t you attend the 
cabinet meeting and how did 
Hoveyda react to this?

I attended those sessions where 
there was something related 
to my ministry. Everybody 
knows this and His Majesty 
was informed.
You used to report directly to 

the Shah. Was Hoveyda, as 
the head of the government, 
complaining about this and 
your rare attendance of His 
Cabinet meetings? 

The day I was appointed as 
Minister of Foreign Affairs I 
said publicly that no one can 
and should interfere in the 
affairs of my department be it 
Prime Minister or a member 
of the royal family. 
The day I returned to 
Tehran to assume my new 
responsibilities, Amir Abbas 
Hoveyda, Alam the Court 
minister and several others 
had come to the airport to 
welcome me. Hoveyda kindly 
suggested to drive me to my 
home in his car. The following 
day also he came to pick me up 
to take me to Saadabad Palace 
to officially introduce me to 
the sovereign as Minister of 
Foreign Affairs. 
These were opportunities to 
discuss between us our future 
relations. I started telling him 
that I was a stubborn person 
and prefer to be frank with 
you and settle all issues before 
I start. First of all, I want you 
to tell me directly whenever 
there is problem. Next, I will 
not accept anyone criticising 
my predecessor, Mr. Abbas 
Aram. Thirdly I do not want 
anyone interfering in the 
affaire of my ministry. Good 
or bad whatever is done 
there I assume the whole 
responsibility. I have different 
methods of working from 
my predecessor and intend to 
change many things. I have 
several reforms in mind. 
Hoveyda very kindly accepted 
all my arguments.
When I said that I unusually did 
not attend the cabinet meeting 
should not be interpreted as 
if I did not know what was 
going on there. Besides I had 
informed His Majesty, the 
Prime Minister and the other 
members of his cabinet that 
my job required frequent trips 

abroad to attend meetings 
and carry on my duties and 
could not be regularly present 
in the cabinet meetings, 
especially those in which 
there was nothing concerning 
my ministry in the agenda. 
But I appointed my deputy, 
Mr. Amir Khosrow Afshar 
who was an experienced and 
highly respected colleague 
to represent me. There was 
no intention to undermine 
Hoveyda’s authority or ignore 
others. This simple matter was 
interpreted differently from the 
very beginning and generated 
many unfounded rumours 
around our relationships.

But you normally had a 
critical view of Hoveyda’s 
method of governing. This 
certainly had an influence on 
your personal relations. I want 
you to say which particular 
aspects of Hoveyda’s actions 
you disapproved; did you 
have problems with some 
members of his team or was 
your criticism directed to him 
personally?   

Hoveyda had a multi-million 
secret budget at his disposal 
that he spent the way he 
deemed appropriate. He 
thought he could buy everyone 
with money. Starting with 
some of the clergy, members 
of security or the police 
benefited from his generosity. 

This was going on at a time 
when other ministries had 
urgent financial needs for their 
projects. Hoveyda continued 
to delay their demands from 
day to day. He was so attached 
to his position that he was 
ready to do anything. 
Once he had said that he saw 
himself as the chief of the 
Shah’s Bureau, carrying out 
orders. Why should a prime 
minister ever say such a thing? 
My problem with Hoveyda 
was that in whatever he did 
or wanted to do he always 
associated the name of Shah 
to transfer the responsibility 
to him. 
There was a young man near 
our house named Samad. He 
had a small fruit shop. One 
day he was beaten in public 
by the special police in charge 
of price controls. When I 
saw His Majesty that day, I 
asked him “Your Majesty do 
you know Samad, Ahamad 
Ali and Hasanali Jafar?” He 
was surprised and said no, 
who are they? I said but they 
had received their sentences 
in your name, by your order 
and flagellated in public eyes.  
Everyone is using your name 
to advance his decisions and 
this creates enemies for the 
Shah. 
I could not accept this and 
continued to criticize.         
The  final part will continue on 
the Next Issue of AZADI
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In a more recent interview 
with the columnist of 
Nasime Bidari, Mrs 
Najmieh Sadjadi, we read 
the following exchanges:

For five years you served 
as the Minister of Foreign 
Affairs in Mr Hoveyda’s 
cabinet. Before talking 
about this particular period 
could you say how you came 
to know Mr. Hoveyda? 

It started with friendship. It 
goes back to 1954 when he 
worked in Switzerland. Later 
he moved to the Iranian 
Embassy in Turkey but had 
problems with General Arfa, 
our Ambassador. I spoke 
to his Majesty about his 
difficulties and he agreed to 
his return to Iran. 

From the very beginning 
Hoveyda liked to work at 
the National Iranian Oil 
Company which was under 
the executive directorship 
of Mr Entezam and the two 
knew each other well. Soon 
Mr Mansour became Prime 
Minister and Hoveyda 
entered his cabinet as the 
Finance Minister. At that 
time, I was ambassador in 
UK and we were engaged 
in negotiations on the 
Iranian oil. Hoveyda came 
to London to participate in 
our sessions as Minister of 
Finance. At the same time 
Dr Manouchehr Eghbal 
who was then the managing 
director of the NIOC also 
joined us.
Hoveyda did not trust some 
of the members of the Iranian 
delegation and thought that 
were too close to the British. 
I was not happy about this 
and told him that I cannot 
report such a thing to Tehran 
and in any case those who 
have been officially sent by 
Tehran should participate in 
our discussions. He also 

did not see eye to eye with 
Dr. Eghbal.  In fact, it was 
not clear which one of the 
two was at the head of the 
Iranian delegation. Before 
this, Dr Eghbal had a higher 
rank at the NIOC and was 
not happy about Mansour’s 
government decision to raise 
the price of domestic petrol. 
I suggested to his majesty 
that it would be better if Dr 
Eghbal returns to Tehran and 
let the Minister of Finance in 
charge.
The Shah agreed; Dr. Eghbal 
went for another meeting 
to Vienna, Hoveyda and I 
continued our discussions 
with the British. Throughout 
our negotiations, Prime 
Minister Mansour was in 
contact with Mr. Hoveyda 
and myself to be informed 
of the situation. I finally 
told him that once we 
have reached decisions, I 
shall report directly to His 
Majesty and inform him too. 
I asked Hoveyda to say the 
same thing. 
I then arranged for private 
meeting between Hoveyda 
and Lord Shawcross who was 
the principal advisor of the 
SHELL company. I wanted 
them to know each other so 
that our negotiations could 
advance more smoothly and 
come to

 conclusion quickly. This is 
in fact what happened. All 
this was about a year before 
I was appointed as Minister 
of Foreign Affairs. 
Soon after I joined his 
cabinet, I confronted several 
issues on which we disagreed. 
Everyone knows that the 
appointment of Hoveyda 
as Prime Minister was the 
issue of the assassination 
of Prime Minister Mansour. 
To many including Hoveyda 
himself this came as a 
surprise. He did not expect 
it and when his nomination 
was announced he thought it 
would a position by interim. 
Once he was confirmed as 
PM, his attitude started to 
change. Gradually he was 
seduced by the taste of power 
and was ready to do anything 
to stay in his position. He 
now wanted power for the 
sake of power. All these are 
documented and many of 
these I have published in the 
third volume of my Memoirs 
that deals with the period I 
served as Foreign Minister. 

What were the major 
problems you had with him?

We certainly had no conflicts 
as such. We just had different 
ways of seeing things and 
had different solution for 

some problems. There were 
several things happening in 
government with which I 
could not agree. However, 
we remained in good 
personal relation and spoke 
together like two good 
friends. My problems were 
not with Hoveyda himself 
but with Hoveyda the Prime 
Minister and in relation with 
our functions. The first of 
such cases was related to the 
charter of the Ministry of 
Foreign Affairs. 
With group of experts we 
had worked hard on drafting 
the new charter the ministry 
needed to implement its 
reforms. Hoveyda was 
not happy and wanted the 
project first to be presented 
to his majority party “The 
Iran -e- Novin” to be studied 
before presentation of the 
bill to the parliament. I 
was seriously angry. As 
minister of foreign affairs, 
I had nothing to do with 
political parties. I believed 
strongly that the ministry 
should remain out of party 
politics. Parties come and 
go and every election may 
bring fundamental changes 
but our foreign policy needs 
continuity and stability. I 
myself was never member 
of any political party. Even 
when the Rastakhiz or 
“Resurrection Party” was 
created by the Shah and he 
ordered every Iranian to join, 
I wrote a letter to him to say 
that as minister of foreign 
affairs I had no intention to 
join. I have his handwritten 
answer and he accepted my 
request. 
Concerning the charter 
of the ministry, I told His 
Majesty that I did not want 
to go through the party. 
Once the bill is presented 
to the Parliament, I will 
go defend it and answer 
the questions. Once again, 
the Shah accepted and the 
Foreign Ministry was made 
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had a bullet wound and 
was fighting for his life. 
I went to visit him in the 
hospital. A few top Generals 
of the army were present. 
Privately, the doctors told 
me that there was no hope 
for him pulling through. I 
mentioned to Hoveyda that 
I intended to suggest to His 
Majesty to visit this officer 
in the hospital. I pointed out 
to him: ‘this was where the 
dissatisfaction lied. Nobody 
has conspired to undermine 
you.
What is at stake is the fate of 
a country that cannot afford 
negligence. Dear Amir, this 
is the reality.’
The Prime Minister 
responded, ‘Yes, His 
Majesty has said that a 
committee comprised of 
you, me, and the Minister of 
Court should be formed to 
look into this issue.’ I told 
the Prime Minister that I was 
unable to participate since 
first of all I was the Foreign 
Minister and was constantly 
travelling, and secondly the 
managing of the country’s 
internal affairs was his 
responsibility. I further 
remarked that I had still 
not forgotten the episode 
concerning my criticism 
of the Tehran traffic which 
had been a source of public 
vexation and dismay. 
I added: “Under your 
directives (the Prime 
Minister’s) the Head of the 
Constabulary and various 
authorities came to see me. 
We discussed the matter for 
hours. We made plenty of 
efforts and compiled reports, 
but it didn’t get anywhere. 
I also recollect the problem 
of the military intervention 
in the university which you 
and Savak had prescribed. 
Therefore, it makes no sense 
for me to get involved in 
this. You do as you deem 
appropriate, but again, no 
one has tried to do you in. 

I mentioned to His Majesty 
that incidentally the previous 
day, General de Gaulle had 
fired his Prime Minister. I 
noticed that this news greatly 
perturbed Amir-Abbas and 
had made him worried lest 
the Shah also decided to do 
the same thing.

And then what happened?

Here, I would like to refer 
to another incident that took 
place sometime later. One 
day, I was sitting in my office 
when General Gholam Ali 
Oveissi, the Commander of 
the Gendarmerie, telephoned 
me sounding very distraught. 
He said that something 
awful had happened and I 
was the only one who could 
inform His Majesty. An 
hour earlier, when General 
Farsio was leaving his 
house, he was ambushed by 
a terrorist group and came 
under machine gun fire 
and Molotov cocktail. He 
was now in a very critical 
condition. I said it was 
incumbent on him to tell His 
Majesty, but I would also 
let him know that General 
Oveissi had something 
urgent to communicate 
regarding the Judiciary 
organisation of the army. It 
was close to noontime, so, 
as usual, I would be received 
by the king. At that time, His 
Majesty was residing at the 
Sahebgheranyeh Palace. 
He was very dejected and 
upset. I related the matter 
to the Shah and said that I 
had just returned from the 
hospital and had conveyed 
to General Farsio his kind 
wishes and regards. He was 
in such a mood that tears 
filled his eyes. I started 
crying too. His comportment 
and gestures showed his 
emotions. When the normal 
daily business was finished, 
I said, ‘Your Majesty, I 
have something to relate.’ 

He said: “Go right ahead”. 
Using this expression in 
talking to me was a sign that 
he was feeling downcast 
by the circumstances or by 
me. I said, ‘You remember 
that I had mentioned to you 
that in my youth I suffered 
from ulcers? Now every 
time I have stomach ache, 
I go to the same doctor 
who has the record of my 
illness. Two or three years 
ago I was ill again, and 
this doctor suspected that 
I might be suffering from 
throat cancer. You said that 
I should go to the specialist 
in Zurich. Now every time 
I have throat problem, I go 
to this doctor. Presently, 
our country has fallen ill. It 
is afflicted with a problem. 
This incident of Farsio’s 
attempted assassination is a 
sign that there is a problem 
in our country.’
His Majesty stated that 
we provided a good life 
for our people, what else 
did they demand? I said,’ 
Let’s assume we give them 
gold ingots. They will gain 
nothing by eating gold 
ingots, except developing a 
terrible disease and dying. 
We should give them bread 
and invest the gold ingots in 
the bank for the benefit of 
the country. We must give 
people what they need. We 
should not force things on 
them and instead of earning 
their gratitude, provoke 
resentment and negative 
reactions.’ My words had a 
very heart-warming effect. 
We had a long conversation 
and afterwards went and had 
lunch together.
Later, of course, the question 
of assessing the causes of 
dissatisfaction was brought 
up. The army was given 
the task of investigating 
the problem. They formed 
a think tank. However, 
as a result of Hoveyda’s 
opposition who imagined 

a conspiracy against him, 
none of these efforts got 
anywhere. He did his 
utmost to prevent the Shah 
from hearing about public 
discontent and as the saying 
went “to keep His Majesty’s 
mind unperturbed”. Some 
members of his inner circle 
and a number of those 
in charge of intelligence 
also assisted Hoveyda 
in his stratagem. And 
eventually, we witnessed the 
consequence of all this.
This is another matter which 
I should perhaps relate 
in another volume of my 
memoirs. My intention is 
to analyse the causes and 
factors contributing to the 
revolution; a revolution that 
was due to many internal 
catalysts as well as foreign 
incitements.
Regarding Mr Hoveyda, I 
should add that his anxiety, 
lest a rival might emerge and 
challenge his grip on power, 
caused him to undermine 
all those individuals in his 
cabinet who possessed a 
strength of character. A 
boss should support his 
colleagues and invigorate 
them. If they have some 
weaknesses, he should try to 
find a way to redress those 
weaknesses or remove these 
people from their jobs.
In any case, he did not 
deserve the grim fate 
that befell him. Maybe if 
Hoveyda had pursued his 
career in diplomacy or in 
international organisations, 
it would have been better 
for him and for Iran. No 
doubt he would have made 
a first-rate ambassador in an 
important diplomatic post. 
But perhaps thirteen years 
as the head of the cabinet, 
especially with the authority 
he enjoyed towards the end, 
was not good for Iran and 
for Hoveyda himself, which 
resulted in his paying the 
ultimate price.
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A polyglot and highly 
cultivated man, he would 
have made a first-rate 
ambassador but perhaps 
thirteen years at the head 
of the government was 
neither good for Iran nor for 
Hoveyda himself.”
“We must give people 
what they need. We should 
not force things on them 
and instead of earning 
their gratitude, provoke 
resentment and negative 
reactions.”
“SAVAK and Hoveyda 
wanted  to keep His 
Majesty’s mind unperturbed 
rather than telling him the 
truth”
For the past decades the 
curious cohabitation, 
collaboration and personal 
relations of Prime Minister 
Amir Abbas Hoveyda and the 
Foreign Minister Ardeshir 
Zahedi has been “the talk 
of the town.” So many 
writers, journalists, film 
makers and TV producers 
have shown interest and 
looked for answers to their 
questions.  
After several decades, 
Ardeshir Zahedi finally 
speaks about his relations 
with late Mr. Hoveyda and 
throws light on the mysteries. 
In two extensive interviews, 
one for the third volume 
of his Memoirs and the 
other with Miss Najmieh 
Sadjadi, a columnist for 
the political and cultural 
monthly magazine: NASIME 
BIDARI, Ambassador 
Zahedi speaks of his 
friendship, collaboration 
but also serious differences 
with a man who for 13 years 
served as the head of the 

government.
Azadi Magazine is happy 
to publish extracts of these 
two interviews in three 
successive issues. Here is 
part two. 
   
AZADI MONTHLYMAGAZINE

PART TWO 

Let us then turn to other 
points on the late Hoveyda.
Hoveyda, who came to office 
under special circumstances 
after the assassination 
of Hasan Ali Mansur 
considered his government 
as a kind of interim cabinet 
at the beginning. Gradually 

however, he became so 
power thirsty that he wished 
to hold on to his position as 
an end in itself, and not as a 
means of serving his country. 
He longed to remain head of 
government at any price. He 
was hiding the reality of what 

was going on in the country 
from the Shah as much as 
possible. Even Her Majesty
who had a lot of affection for 
him has admitted this point 
in her memoirs.
 I remember one day as I 
was going up the steps of the
palace to have an audience 
with the Shah, I saw Hoveyda 
standing behind a column 
in the hallway. I asked with 
astonishment: “Amir, what 
are you doing here?” He 
replied that His Majesty had 
given him some orders. He 
added ‘I have come to say 
farewell.’ He was scheduled 
to travel to Romania, and 
I had charged Dr Abbas 

Nayeri to accompany him 
as the representative of the 
Foreign Ministry. In any 
case we entered the room. 
When we were alone, he said 
“yes, they have gone and 
undermined us in front of His 
Majesty.” I asked: “how?” 

He replied: “they have told 
him that people are unhappy 
and the Shah was distraught; 
wondering about the source 
of people’s dissatisfaction. It 
would be advisable to form 
a committee to look into this 
issue.” I asked for further 
clarification. When he was 
finished, I said: “No one 
has undermined us. If you 
consider what you have told 
me as undermining, I am the 
one undermining”. We need 
to understand the reasons of 
malcontent among people, 
youth and the university 
students. If the causes for 
dissatisfaction continue, 
these people can be easily 

manipulated to join the 
throngs of the opposition.
Afterwards the issue of the 
assassination of General 
Farsio came up. Again, I 
raised the point regarding 
the dissatisfaction of the 
youth. The poor General 

Hoveyda and Ardeshir Zahedi
A Curious Cohabitation
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Mashad, Oct 10, IRNA – 
Mastero Mohammadreza 
Shajarian, Iran’s Classic 
Music legend, and world-
acclaimed vocalist was laid 
to rest in the city of Tous 
near his hometown, Mashad, 
on Saturday morning,Oct 
10,2020.

Shajarian, who suffered from 
cancer for years, passed away 
at a hospital in Tehran on 
Thursday Oct.8,2020.

His funeral procession was 
held in a restricted manner due 
to health protocols imposed 
by COVID19 pandemic to 
prevent the spread of the 
deadly virus.

Big screens were installed 
across Mashad streets to allow 
his fans to watch the funeral 
procession live.

Shajarian’s family had asked 
for his body to be buried near 
the tomb of Ferdowsi, the 
Great Iranian poet.
Ferdowsi is well-known for 
preserving Persian Language 
and Shajarian served the same 
purpose for Iranian classic 
music. Laying to rest the 
maestro near Ferdowsi draws 
similarity in services of the 
two Iranian figures after 1,000 
year time period.

The life time frame also draws 
similarity of the two: Ferdowsi 
died in 1020 and Shajarian 
died in 2020 and that Ferdowsi 
was born in 940 and Shajarian 
was born in 1940.   

messages late on Thursday 
offered condolences on the 

demise of the veteran Iranian 
singer Maestro Mohammad 
Reza Shajarian.

UN representative office in 
Iran said in a message that the 
demise of the great Iranian 
vocalist Mohammad Reza 
Shajarian caused deep grief 
and sorrow.

“We on behalf of the UN family 
in Iran express condolences 
to Shajarian’s family and all 
his lovers in Iran and world. 
May the departed soul rest in 
peace,” the message said.  

Iran’s Embassy in Zagreb 
in a tweet also extended 
condolences to the 
honorable and culture-loving 
compatriots, as well as lovers 
of Iranian culture and art, 

the death of the great Iranian 
vocalist and the internationally 
acclaimed figure.

Meanwhile, the Swiss 
Embassy to Iran expressed 
sincere condolences on 
the demise of Maestro 
Mohammad Reza Shajarian. 

“Switzerland will cherish the 
memories of his concerts in 
Lausanne and Zurich.”

The British Embassy in Tehran 
also extended condolences to 
all his fans on the departure 
of one of the most prominent 
figures in Iranian traditional 
music of the last century.

Iran’s Ambassador to the 
Azerbaijan Republic also paid 
homage to the late vocalist 

on his Twitter, expressing 
deep regret over the loss of “a 
towering figure in international 
music”.
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif in a message 
expressed condolences over 
death of Iranian legendary 
singer, too.

“Maestro Shajarian was a 
great & true Ambassador of 
Iran, her children and—most 
of all—her culture,” Zarif 
wrote in his Twitter account 
on Thursday.

“I extend my deepest 
condolences to Iranians across 
the world and particularly to 
his loved ones,” he added. 

“From God we come and to 
Him we return.”

  Iranian legendary singer Shajarian
laid   to  rest   in Tous
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The Senate voted 52-48 on 
Monday Oct 26 to confirm 
Amy Coney Barrett to the 
Supreme Court in a move 
that makes the 7th Circuit 
Court of Appeals judge and 
Notre Dame law professor 
the third appointment to 
the high court by President 
Trump, solidifying his ad-
ministration's legacy even 
further just a week before 
Election Day as he seeks a 
second term. 
The last president to nomi-
nate three new justices to the 
Supreme Court was Ronald 
Reagan. 
“Justice Barrett made 
clear she will issue rulings 
based solely upon a faithful 
reading of the law, and the 
Constitution as written, not
 

“Slaughterhouse” to vie 
at Int’l Film Festival 
Mannheim-Heidelberg
Tehran (ISNA( – Iranian 
film “Slaughterhouse” 
directed by Abbas Amini 
will compete at the 69th 
International Film Festival 
Mannheim-Heidelberg 
(IFFMH).

The 69th International 
Film Festival Mannheim-
Heidelberg (IFFMH) 
will take place between 
November 12 and 
November 22, 2020.
The festival will be split 
into a cinema week (Nov. 

legislate from the bench,” 
Trump said during a 
swearing in ceremony at the 
White House on Monday. 
"“The American people put 
their trust in you and their 
faith in you as you take up 
the task of defending our 
laws, our Constitution and 
this country we all love."

Monday's vote marked 
the end of a confirmation 
process that lasted less 
than 40 days from when 
late Justice Ruth Bader 
Ginsburg died to when her 
successor, Barrett, was 
confirmed. 

12-18, 2020) and the 
online extension IFFMH 
EXPANDED (Nov. 19-
22, 2020( due to the 
restrictions as a result of 
the pandemic spread of 
COVID-19.

The synopsis of 
“ S l a u g h t e r h o u s e ” 
reads: «Amir is recently 
deported from France. 
Unemployed and idle, he 
is obliged to stay at his 
father’s house. For the 
sake of his father, he gets 
involved in a horrifying 
crime which consequently 
leads him towards 

the foreign currencies 
black market. But
 he knows that the mystery 

should be unfolded in the 
last act…»
Here is a scene from this 
picture. 

یادداشت

Senate confirms Amy Coney Barrett to Supreme Court 

“Slaughterhouse” to vie at Int’l Film Festival 
Mannheim-Heidelberg

above: justice amy coney barrett has seven children .Tow of 
them are African-American who are adopted by  her.
All seven children and her husband  can be seen in above  
photo.
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