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 میخوانید

احترام  زنان  برای  ما   نیاکان  باستان،  درایران 
گفت  توان  می  جرأت  به  بودند.  قائل  خاصی 
میان زن ومرد  تفاوتی  وجود نداشت کما اینکه 
زنان به مقامهای بلند ، همانند  مقام پادشاهی نیز  
دست یافتند. اما با ظهور اسالم درایران ارزش زن 
نصف  ارزش مرد شد و بسیاری از کارها برای 
زنان  تحریم گردید.  اسالم بجای اینکه جلوی 
مردان را بگیرد تا بر دیو شهوت خود  دستبند 
بزنند ، زنان را  به خویشتن داری و عفت وعصمت  
تشویق کرد و تا توانست  شهوت مردان را با تعالیم 

اسالمی  قانونی وموجه  جلوه داد.
درسالهای نه چندان دور ، درزمان قاجاریه نیز 
این دستورات همچنان  بنفع مردان کارساز بود 
و زن تنها  وسیله ای بود برای پرکردن فضای  
اندرونی ها و حر مسراهای  مردان  شهوتران و  

مرفه.
 می گویند وقتی ناصرالدین شاه به قتل رسید ۸۰ 
همسر  داشت. گفتن این اعدادوارقام شاید آسان 
باشد اما  هرگز به نفس عمل فکر کرده اید.  ۸۰ 
همسر  اگر  مرد ازقدرت جسمانی برخوردارباشد 
و دغدغة مملکت داری اجازه بدهد  هر همسر  ۸۰ 
روز یک بارو درسال حداکثر ۴ بار می توانست با 
شوهرش هم بسترشود. به مفهوم درست کلمه ، 
زن فقط  یک وسیلة دفع شهوت مرد بود. واسالم 
هم  درحدیث های مختلف و دستورات  قرآنی 
و  سنت پیامبر  تا دلتان بخواهد  نسخه برای مرد 
دارد که هرزمان اراده کند زن باید مطیع امر 
آفتاب  درزیر  سواربرشتر  اگر  حتی  شوهرباشد 
سوزان  صحر ای عربستان در سفر باشند. حتمًا 
اطالع دارید که یکی از روحانیان درایران  این 

حدیث را به زمان حال  تغییر داده و جای شتر را 
باموتور عوض کرده بود.

که  بود  ایرانی  اولین شخصیت  کبیر   شاه  رضا 
آداب ورسوم قجرهارا در رابطه با زن تغییر داد و 
این باوررا درمردم ما تقویت کرد که زن ، ارزش 
واالیی داردو اگر اسالم راقبول دارید  باید به 
این گفته پیامبر اسالم هم توجه کنید که گفت 

بهشت زیر پای مادران است. 
شخصیت زن در دوران پهلوی ها  با احترام بسیار 
دادگاه  افتخاربرانگیز همراه شد.  با حقیقتی   و 
های حمایت خانواده درجهت  محترم شمردن 
آن  تا  که  طالق  حق  شد.  تأسیس  زن   حقوق 
زمان  فقط به مرد اختصاص داشت و مرد می 
توانست ۴ زن عقدی و به تعداد نامحدود صیغه 
داشته باشد    با اما واگرها همراه شد و رضایت 
همسر، درگرفتن زنان دیگر،  بصورت حقی برای 
زن درآمد. اجازة ازدواج دختران  زیر ۱۵ سال  
به  وعقلی   شرایط جسمی  دارابودن  درصورت 
دادگاه سپرده شد. زنان  حق  انتخاب کردن و 
انتخاب شدن را  کسب کردند.  در خیابانها زنان 
سه نسل  درکنار هم ظاهر می شدند. مادربزرگ 
هایی که هنوز چادر سیاه برسر داشتند ، مادرانی 
که  به داشتن روسری اکتفا می کردند و دخترانی 
که لباس هایی از  تازه ترین مد جهان را به تن 
ازکوچه وخیابان  مردان   داشتند دربرابر چشم 
این  برای  تابخواهید  هم  امنیت  گذشتند.  می 
بودند که   بود. مردها عادت کرده  زنان فراهم 
زن را جزئی از ناموس خود بدانندو به او احترام 
بگذارند.  تعدادی از این زنها به مجلس شورایملی 
و مجلس سنا راه یافتند. بسیاری درنقش بخشدارو 
فرماندار ظاهرشدند. بعنوان افسر ودرجه دار  به 
ادارات  ریاست  به  پیوستند.  شاهنشاهی  ارتش 
دولتی و بخش خصوصی  رسیدند. ازهمه مهمتر  
نمایندة این زنان  یعنی ملکة ایران تاج برسر نهاد  

و بر احترام زنان ایرانی افزود.  
درزمان پهلوی ها ، زن ایرانی  مقام  واقعی خودرا 
بدست آورد. رضاشاه بزرگ  روز ۱۷ دی ماه را 
به عنوان روز  برداشتن حجاب  تحمیق و تحقیر 
از  سر بانوان ایران تعیین کرد و همان روز زن 
و دختران خودرا بدون چادر درمراسم رسمی 

شرکت داد.  آخوندها برای اینکه دکانشان کساد 
نشود به دروغ ویا بنا به خصلت  افراط و تفریطی 
که همیشه داشته ودارند  زنان را که با لباس های 
بلند و با کاله  به خیابان می آمدند  با هو وجنجال ،

درحالیکه   کردند.   می  خطاب  لخت  زنان   
واقعیت غیر ازاین بود. رضا شاه براین باوربود که 
زنان باید دوشا دوش مردان درساختن ایران نو  
سهیم وشریک باشندو چادر که درهیچ کتاب و 
حدیثی بعنوان  لباس رسمی و مذهبی شمرده 
نشده  مانع ازانجام این کار است. لباسی که زنان 
درزمان رضاشاه می پوشیدند  همان حجابی بود 
که مورد نظر دین بود. کما اینکه امروز هم می 
بینیم حکومت اسالمی فقط توانسته است روسری 

را بجای کاله  معمول دارد.
آنچه پهلوی ها  برای محترم شمردن مقام زن 
حکومت  کارآمدن  روی  از  پس  دادند   انجام 
اسالمی درایران  ، ازبین رفت و باردیگر   لگد 

کوب شدن حقوق زن درایران رسمیت یافت. 
مردی که  به مقامات باصطالح باالی رژیم رسیده  
با اسلحه می کشد و به پلیس  زن دوم خودرا  
از  وپس  ام.  کشته  را  زنم  من  که  میزند   زنگ 
مدت کوتاهی اززندان آزاد می گردد.  سیمای 
تلویزیونی  جمهوری اسالمی هم ازآن سریالی 
تهیه می کند وباافتخار آن را به مردم  نشان می 

دهد.
خداوند همه  انسان هارا یکسان آفریده است و 
هیچ مردی را برزن و یازنی را برمرد  رجحان 
نداده است.  هر حقی که مرد دارد  زن هم دارد. 
اگر حیا و عفت وعصمت  برای زن مهم است ، 
برای مردهم  اهمیت دارد. مردان هم باید عفت 
داشته باشند. این روش  شاهان پهلوی و ویژگی 
بزرگ آن  افتخار کوروش  نژاده است.  ایرانی 

بود که جز همسر خود  برهیچ زنی  نگاه  نکرد.
مرد ایرانی  که حیا دارد شتر را ویژه  حمل بار 
بین شهری   برای  مسافرت  را   درقدیم وموتور 
می داند وحدیث هایی را که  تکلیفی بر گردن 
زن می نهد  با فهم وشعورخود می سنجد وازآنها 

دوری می کند.

مرتضی پاریزی

یادداشت
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مایلم نشریه آزادی را  بشرح زیر مشترک شوم :

حمایت کننده عزیزبرای مشترک شدن   میتوانید این فرم را پست 
کنید ویا با آدرس ئی میل ما تماس بگیرید

Dear Supporter for subscription you can mail  this form 
or Email your request  to: azadi@parsmassmedia.org

خرافات

پوچ،  سخنان  یعنی  خرافات 
پایه  بی  باورهای  و  چرندها 
و  عقلی  ریشه  که  اساس  بی  و 

علمی ندارند.
خرافات در هر جامعه ای باشد 
ممکن  را  اجتماع  آن  فرهنگ 
است بسوی نیستی بکشاند چون 
از حقیقت  عاری  خرافه گوئی 
کننده  شروع  خرافات  است. 
فرهنگی  فقر  دهنده  رواج  و 
است مثل فال بینی و کف بینی 
و  هستند  حقیقت  از  عاری  که 
برخی  برای  آمد  در  سرچشمه 
برای  که  زبان  چرب  افراد 
غارت عقل و روان افراد ساده 
لوح یا خالی کردن جیب آنها 
نا گفته  برنامه چینی می کنند. 
کولی  گذشته  در  که  نماند 
امرار  برای  گرد  دوره  های 
و  کردند  می  بینی  کف  معاش 
با زدن درب منزل مردم توجه 
آنان را جلب کرده و با گرفتن 
پول اندکی شانس و اقبال آنها 
را در آینده برایشان بازگو می 

کردند.
ما  های  انتخاب  و  ها  کرده 
هستند که شانس و نیک بختی 
خرافات،  نه  سازند  می  را  ما 
می  تالش  و  آگاهی  با  افراد 
توانند حقیقت بینی را در خود 
پرورش دهند و انجام این کار 
دنبال  و  تحقیق  مطالعه،  راه  از 
کردن علوم امکان پذیر میشود.
و  شهر  به یک  منحصر  خرافات 
سراسر  در  و  نیست  کشور  یک 
دنیا به گونه ای مختلف وجود 
علم  که  خرافاتی  نمونه  دارد. 

آن را هیچگاه نپذیرفته
»بدشگون« بودن عدد ۱٣ است 

گیتی  سراسر  در  بسیاری  که 
تأخیر  به  دارند.  باور  آن  به 
انداختن تاریخ ازدواج، خرید 
مسافرت  انجام  عدم  و  نکردن، 
در این تاریخ نمونه ای از این 

باورها است. رنگ
»قرمز« که در شرق آسیا پیش 
خوش  نشانه  مردم  از  ای  عده 
از  دیگری  نمونه  است  شانسی 
کشور  در  است.  خرافات  این 
نیجریه بعضی بر این باورند که 
نباید در شب »سوت« زد زیرا 
از  را  ها  مرده  کار  این  انجام 
افعی  و  کند  می  بیدار  خواب 
شوند.  می  منزل  وارد  هم  ها 
همچنین اسپند دود کردن در 
اینکه  برای  ایران  مردم  بین 
عزیزشان چشم بد نخورد نمونه 
آب  ریختن  یا  است  دیگری 
ای  عده  که  مسافر  سر  پشت 
کار  این  انجام  با  دارند  باور 
بر می گردد.  مسافرشان زودتر 
هنوز هم در بین برخی از مردم 
که  دارد  وجود  عقیده  این 
بقول خودشان خورشید  وقتی 
قابلمه  ته  به  قاشق  با  گیرد  می 
می زنند که خورشید گرفتگی 
از بین برود غافل از منطق که 
و  زمین  بین  ماه  زمان  این  در 
که  است  گرفته  قرار  خورشید 
گرفتگی  رفتن  بین  از  راه  تنها 
حرکت ماه است. خرافات تنها 
و  آسیائی  کشورهای  مختص 
و  اروپا  در  و  نیست  آفریقائی 
آمریکا هم وجود دارد. مثاًل در 
مصادف  روز جمعه  اگر  آمریکا 
باور  به  باشد،  ماه  سیزدهم  با 
خواهد  نحسی  جمعه  برخی 
جمعه  روز  در  این  بر  بنا  بود. 
است  ممکن  ای  عده  سیزدهم 
برنامه های خود را تغییر دهند.

رابطه  توانند  نمی  انسانها  وقتی 
پدیده  و  حوادث  بین  منطقی 
های طبیعی بیابند برای رهائی 
از آنها به خرافات پناه می برند 
و همین امر سبب می شود تا به 
خرافی  عقاید  و  باورها  تدریج 
نیرومندتر شود.  آنان  در ذهن 
این امر ممکن است یا تصورات 
اشخاص  اینکه  یا  باشد  شخصی 
تأثیر  تحت  را  آنان  دیگری 
که  دهند  قرار  خود  خرافات 

بهر صورت سودمند نیستند.
از  یکی  در  بهار  الشعرای  ملک 
خواهد  می  مردم  از  اشعارش 
است  معتقد  و  آیند  بخود  که 

که:
»فقر و فالکت ایندسته از مردم 
که در پی خرافات هستند نشأت 
ایشان  نادانی  و  از جهل  گرفته 
است و دزد و غارتگری که در 
و  مادی  های  داشته  تاراج  پی 
معنوی اشان است، در حقیقت 
آشیانه  خودشان  وجود  داخل 
دیگر.«  جای  در  نه  کرده، 
گوئی  خرافه  اندازه  هر  یعنی 
واقعیت های  از  قبول کنیم  را 

عقلی عقب می افتیم.
و  آداب  باید  که  است  درست 
این  و  پاسداری کرد  را  رسوم 
ما  فرهنگ  از  جزئی  خرافات 
کرده  تحصیل  افراد  و  هستند 
را  خرافات  است  ممکن  هم 
که  اشخاصی  اما  کنند،  قبول 
و  اجتماعی  مسائل  به  آگاه 
با  فرهنگ خود هستند  به  آشنا 
توجه به دانستنی های خویش، 
هیچگاه در دام خرافات گرفتار 

نمی شوند.
منصور سیاوشی
ادمند، اکالهما

اکتبر ٢۰٢۰

هفده دی روز رفع یکی از 
تبعیض های علیه زنان 

دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
ترکیه، در  آتاتورک در کشور 
سال ۱٢۸۵ و امان اهلل خان در 
افغانستان در سال ۱٣۰۶  کشور 
در سال  ایران  در  رضا خان  و 
فرهنگی  تحول  ۱٣۱۴زمینه 
فرمان  رسما  و  ساخته  اماده  را 
اعالم  را  حجاب  ممنوعیت 

نمودند .
ایران  ازاد زنان  به همه  تقدیم 

زمین 
مـــا شویم                    تا  بیا  بگذر  منی  از 

همصدا با نغمه در دلها شویم 
یا که هم چون روشنیي آفتــاب
 چلچراغ کلبه آنها شـــــویم

آنـــــکه ازبیدادها دارد فغان                   
ناله اش را از گلو گویا شـویم

لیک              است  زمستان  و  سوِزسرما 
دست در دستش نهیم گرما شویم
زنان                تبعیض  حــــکم  رد  بهر 
یک به یک در گرد او صدها شویم 

حق اشتراک یکسال مجله آزادی 
شرح  به  مختلف  کشورهای  برای  

زیراست:
آمریکا                                 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 یکسال پیشاپیش 
و  حمایت   از  شود  می  دریافت 

همراهیتان سپاسگزاریم.

میـــهنم                   این است مرد  ما  راه 
از منی بگذر بیــا تا ما شــــویم
  اشرف حمیدی - نیو همشایر       

مجلس آرا

بادرود  درمورد اظهارنظری که 
یکی از خوانندگان شما پیرامون 
بود   کرده  درباری  آخوند 
حوزه  این  اوالً  دارم.  توضیحی 
این  درایران   را  دینی  های  
کردند.  دایر  مجلسی   خانواده 
روضه  و  وعظ  مجالس  چون  و 
کردند  می  برگزار   را  خوانی 
گفتند. می  آرا  مجلس  آنها   به 
آرا  مجلس  خانواده  فرزندان 
دستگاه   در  مجلسی  بانام  بعدها 
صفویان فعال شدند و محمدباقر 
خرافات  که  آنهاست  از  یکی 
زیادی را وارد دین کرده است.   
کی -ن. از سویس

همراه آفتاب

همراه  بخش  در  که  مطلبی 
آفتاب درمورد زنده یاد سعیدی 
بودید  کرده  چاپ  سیرجانی 
بسیار جالب بود. باتشکر از آقای 
این  آوردن  بخاطر  بهروزی 

مطلب  در صفحه همراه آفتاب.

محمدعلی -ص. از فلوریدا

دنیای دیوانه 

این جنگ و ستم  پیر و جوان نشناسد 
 بمبی   که رسید  این   و آن   نشناسد

امروز جهان ما  عجب دنیایی  است       
سگ صاحب خویش را در آن نشناسد
ب-چ. لندن

مناسبت های دی 
ماه

دوشنبه ۱ دی)2۱ دسامبر( روز میالد 
نخستین  روز،  خرم  خورشید؛ جشن 

جشن دیگان
روز  دسامبر(  دی)2۵   ۵ جمعه 

کریسمس
سالروز  دسامبر(  دی)2۵   ۵ جمعه 
اَبَراِنسان  زرتشت،  آشو  شهادت 

بزرگ تاریخ
به  دی  دسامبر(  دی)28   8 دوشنبه 

آذر روز، دومین جشن دیگان
جمعه ۱2 دی )اول ژانویه( جشن آغاز 

سال نو میالدی
دوشنبه ۱۵ دی)4 ژانویه( دی به مهر 

روز، سومین جشن دیگان
روز  ژانویه(   6( دی   ۱۷ چهارشنبه 
ایرانی سرزن  از  حجاب  برداشتن 
ژانویه(  دی)۹   2۰ شنبه 
به  امیرکبیر  قتل  سالروز 
قاجار شاه  ناصرالدین  دستور 
روز،  دین  به  سه شنبه ۲۳ دی دی 

چهارمین جشن دیگان

 

ـهمدردی

بانو رموارید قوامی« بسیار خبر ردگذشت »  تأرث  و   با  تأسف 

مقیم  عالیقدر   رجاح  قوامی،  بیژن  دکتر  آاقی  رگامی  مارد 

داده  روی   ۲۰۲۰ نوامبر   ۱۳ ردروز   هک  را  سویس  لوزان 

است هب آگاهی دوستان وآشنایان می رساند.   

رد این مصیبت با  آاقی دکتر بیژن قوامی و کلیه  بازماندگان

آن رمحوهم  ارباز همدردی رکده  وخود  را ردـغم    آنها 

رشیک  میدانم.

ربای  خانواده اهی زعا دار  صبرو شکیبائی و ربای روان آن 

رمحوهم   آرامش  ابدی مسئلت دارم.  

مونترو- اردشیرزاهدی
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انتخابات آمریکا

رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد 
 ۲6 پنج شنبه  آمریکا  ایاالت متحده 
که  آن  تاکیدبر  ضمن   ۲0۲0 نوامبر 
او همچنان حاضر به قبول پیروزی 
گفت  نیست،  انتخاباتی  اش  رقیب 
تنها در صورتی که هیأت انتخاباتی، 
رقیب او را به عنوان رئیس جمهوری 
کاخ سفید  او  کند،  معرفی  منتخب 

را ترک خواهد گفت.
پاسخ  در  خبرگزاری ها  گزارش  به 
این که چنانچه  بر  مبنی  به سئوالی 
را  ترامپ  رقیب  انتخاباتی،  هیات 
پیروز انتخابات آمریکا معرفی کند، 
آیا او کاخ سفید را ترک خواهد کرد 
یا خیر؟ به خبرنگاران گفت مطمئنا 
شما  و  داد  خواهم  انجام  کاررا  این 
بکنند  را  کار  این  اگر  اما  می دانید. 
خواهند  بزرگی  اشتباه  مرتکب 
شد«. ترامپ در ادامه گفت »بسیار 
بتوان عقب نشینی  که  است  سخت 

کرده وشکست را پذیرفت«.
شایان ذکر است این اولین باری بود 
که پس از ۳ هفته از اجرای انتخابات 
مورد  مستقیما  ترامپ  آمریکا  در 
قرار  خبرنگاران  پاسخ  و  پرسش 

می گرفت.
مبنی  شکایتش  ادامه  در  ترامپ 
در  گسترده  تقلب  وقوع  بر 
آمریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات 
خواهد  اتفاق  چه  گفت:»نمی دانم 
افتاد. اما تنها چیزی که می دانم این 
میلیون   80 به  من  رقیب  که  است 
از  بیش  من  اما  نیافته،  دست  رای 

74 میلیون رای کسب کردم«.

ترامپ درباره ساختارهای زیربنایی 
ایاالت  در  انتخاباتی  سیستم های 
کشوری  همانند  »ما  گفت:  متحده 
جهان سومی هستیم«. و افزود که 
او مطمئن نیست در مراسم تحلیف 

حاضر شود.
آمریکا  در  که  است  ذکر  شایان 
معموال رؤسای سابق در کنار دیگر 
تحلیف  مراسم  در  سابق  روسای 

را  آنها  جای  که  منتخبی  روسای 
خواهند گرفت، حضور می یابند.

ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت 
که او می خواهد در 5 دسامبر آینده 
به ایالت جورجیا برود تا در آنجا از 
اعضای جمهوری خواه در رقابت های 
رای  دست آوردن  به  برای  مجدد 
حمایت  سنا،  مجلس  در  اکثریت 

کند.
آگاهان براین باورند برگزاری مجدد 
به  درجورجیا  سنا  برای  انتخابات 
صورت  که  است  تقلبهایی  دلیل 
باید  ترتیب  بااین  است،  گرفته 
ایالت  دراین  انتخاباتی  مسئوالن  
مجازات شوند و نتیجه انتخابات به 

نفع جمهوریخواهان ثبت گردد. 
معلوم  انتخابات   تجدید  بااین  
نیست چرا بسیاری تکرار می کنند 
از امن ترین  انتخابات یکی  که این 

انتخابات آمریکا بوده است. 
عمل  ای  گونه  به  دموکرات   حزب 
می کند که گویی خواهان  فعالیت 
فقط یک حزب درآمریکاست و آن 

هم حزب دموکرات است.
دراین  ترامپ   اگر  درهرحال 
گفت  باید  نشود  برنده  انتخابات 
گسترده  تقلب  با  ها  دموکرات 
جمهوری  ریاست  دور  سومین 
داشت  خواهند  رو  پیش  اوبامارا  
در  اوباما  موفقیت  عدم  به  باتوجه 
می  بینی  پیش  گذشته  دورة  دو  
شود این دوره نیز  آمریکا با دوران 

نکبت و فالکت روبرو خواهد بود.
هنو.ز  خبر   این  نوشتن  لحظه  تا 
آمریکا  انتخابات  قطعی  نتیجة 
نامشخص است و 7۹ درصد از رأی 
باوردارند  دهندگان جمهوری خواه 
تقلب  امسال   درانتخابات  که 
است. گرفته  صورت  ای  گسترده 

افشای دروغ جمهوری اسالمی

 1۹ پنج شنبه  روز  القاعده  سازمان 
ابومحمد  شدن  کشته   ۲0۲0 نوامبر 

المصری نفر دوم این سازمان رادر

 ایران ، تایید کرد.
پس از گذشت ۳ ماه از کشته شدن 
دوم سازمان  نفر  المصری  ابومحمد 
القاعده در ماه اوت ۲0۲0 به دست 

عوامل اسرائیل و آمریکا در تهران، 
تریبون ها و شبکه های اطالع رسانی 
الدین«  »حّراس  گروه  با  مرتبط 
سوریه،  در  القاعده  سازمان  و 
بیانیه  ای  در  نوامبر  پنج شنبه1۹ 
المصری،  ابومحمد  شدن  کشته 
گروه  این  برجسته  رهبران  از  یکی 
و از بنیانگذاران »تشکیالت قاعده 
و  کرده  تایید  ایران  در  را  الجهاد« 

تسلیت گفتند.
نفر دوم  هر چند خبر کشته شدن 
وزارت  سوی  از  تهران  در  القاعده 
ایران تکذیب شد این  امور خارجه 
سازمان  که  است  باری  اولین  اما 
این  از  رهبرانی  اقامت  به  القاعده 
گروه در خاک ایران اذعان می کند.

القاعده، هرچند اشاره ای  بیانیه  در 
به کشته شدن مریم دختر ابومحمد 
الدن«،  بن  »حمزه  بیوه  و  المصری 

اشاره ای نشده، اما منابع اسرائیلی
کشته  از  پیش تر  آمریکایی،  و 
شدن او به همراه پدرش در خیابان 

پاسداران تهران خبر داده بودند.
در  القاعده  که  کوتاه  بیانیه ای  در 
این باره منتشر کرده، ضمن اعتراف 
برای اولین بار به کشته شدن یکی 
بیوگرافی  به  ایران  در  رهبرانش  از 
او به عنوان یکی از یاران برجسته 
اسامه بن الدن و از بنیانگذاران این 

گروه اشاره کرده است.

که  شده  گفته  بیانیه  این  در 
از  سال   ۳0 المصری  »ابومحمد 
و  جهاد  مهاجرت،  در  را  عمرش 
سوی  از  و  کرده  سپری  اسارت 
ماموریت های  الدن  بن  اسامه 
موکول  او  به  خطرناک«  و  سنگین 
آنها  بارزترین  جمله  از  که  می شد 
در  آمریکا  سفارت های  به  حمالت 
نایروبی و دارالسالم در سال 1۹۹8 
کشته  از  پیش  تا  »او  این که  و  بود 
شدن نزدیک به 16 سال از عمرش 
را در ایران در حبس گذرانده بود«.

در  المصری  ابومحمد  شدن  کشته 
سازمان  سوی  از  حالی  در  ایران 
از  پیش  که  می شود  تایید  القاعده 
سخنگوی  خطیب زاده  سعید  آن 
وزارت خارجه ایران »ترور ادعایی« 
رهبران  از  یکی  المصری  ابومحمد 
همچنین  و  ایران  در  القاعده 
»حضور هر کدام از اعضای سازمان 
)القاعده( در ایران« را تکذیب کرده 
بود و در این باره، آمریکا و اسرائیل 
دروغ  انتشار  »با  که  کرد  متهم  را 
به  ساختگی  اطالعات  دادن  درز  و 
نوعی  به  تا  تالشند  در  رسانه ها« 
کشورش را به گروه های تروریستی 

ربط دهند.

ترور دانشمند هسته ای ایران

رسانه ای  مشاور  داوری  عبدالرضا 
رئیس جمهوری  احمدی نژاد  محمود 
محسن  ترور  پی  در  ایران  پیشین 

 فخری زاده دانشمند  هسته ای ایران 
در ساعاتی پس از ترور فخری زاده 
دستگاه  ناتوانی  که  کرد  تاکید 
امنیتی و اطالعاتی ایران، این نهاد 
را به بهشت جاسوسان تبدیل کرده 

است.
 ۲7 جمعه  روز  توئیت  در  داوری 
نوامبر در پی ترور  فخری زاده عنوان 
معاونت  ناتوانی  و  »عجز  ساخت: 
اطالعات،  وزارت  ضدجاسوسی 
و  جاسوسان  بهشت  به  را  ایران 
محل  و  اسرائیلی  تروریست های 
کرده  تبدیل  موساد  تاز  و  تاخت 
در  گانگستری  عملیات  یک  در  تا 
صنعت  مقام  مهمترین  روشن،  روز 

دفاعی ایران به شهادت می رسد.«
اطالعات  »وزیر  افزود:  ادامه  در  او 
اطالعات  وزارت  و  برکنار  فورا  باید 

از ذیل دولت خارج شود.«
دولتی  تلویزیون  که  است  گفتنی 
ایران جمعه ۲7 نوامبر، ترور محسن 
برجسته  دانشمندان  از   فخری زاده 
را طی  تهران  نزدیکی   هسته ای در 
عملیاتی اعالم داشت که به کشته 
شدن او و شماری از گارد محافظش 

انجامید.
ایران تل آویو را متهم می کند

ترور  اعالم  از  بعد  ساعت  چند 
وزیر  ظریف  جواد   فخری زاده، 
که  کرد  تاکید  ایران  خارجه 
که  دارند  وجود  زیادی  نشانه های 
دانشمند  این  ترور  در  اسرائیل 

 هسته ای ایران دست دارد.

وزارت دفاع ایران نیز به نوبه خود 
را  دانشمند  هسته ای  این  ترور 

محکوم کرد.
علی  نظامی  مشاور  دهقان  حسین 
خامنه ای رهبر ایران نیز در توئیت 

چون  که  کرد  نشان  خاطر  خود 
فرود  قاتالن  فخری زاده  بر  صاعقه 

خواهیم آمد.
که  کرد  تاکید  ایران  تلویزیون 
دانشمندان  هسته ای  از   فخری زاده 
و موشکی برجسته ایران درمنطقه 
دماوند از طریق انفجار و در پی آن 

رگبار گلوله، ترور شد.
این در حالی است که به گفته منابع 
جریان  در  ترور  فخری زاده  آگاه، 
و  مسلح  فرد  دو  میان  درگیری 
از  تن   4 و  شد  کشته  او  محافظان 

محافظان او نیز به قتل رسیدند.
که  شده  روشن  رابطه  همین  در 
 فخری زاده از افسران ارشد سپاه و 
رئیس »سازمان پژوهش های جدید 
در  پیشتر  نامش  و  بوده  دفاعی« 
امنیت  تحریم های شورای  فهرست 

بوده است.
خاطر  به  را  نام  این  نتانیاهو: 

بسپارید
گفتنی است که نتانیاهو نخست وزیر 
اسرائیل در سخنانی در سال ۲018، 
به  او  از  و  برد  نام  از  فخری زاده 
عنوان مدیر برنامه  هسته ای نظامی 

ایران یاد کرد.
شده اش  ضبط  سخنان  در  نتانیاهو 
که  کرد  تاکید   ۲018 سال  در 

سرویس اطالعاتی اسرائیل به حجم 
تالش  به  مربوط  اسناد  از  عظیمی 
زرادخانه  ساخت  برای  ایران  های 
 هسته ای دست یافته و  فخری زاده، 
نظامی  برنامه  هسته ای  رهبری 

تهران را در دست دارد.
نتانیاهو در آن تاریخ گفت: » این نام 

را به خاطر بسپارید... فخری زاده.«

نتیجة انتخابات  دردادگاه عالی

درمورد   ایندیپندنت  روزنامه 
کلیدی  ایالتهای  انتخابات   نتیجة 
فرماندار  معاون  نوشت:»  درآمریکا 
دموکرات  حزب  از  که  پنسیلوانیا، 
اگر  که  است  داده  هشدار  است، 
وکالی دونالد ترامپ سعی کنند از 
الکترال  نتایج  عالی،  دادگاه  طریق 
ایالت ها را باطل کنند »سنگ روی 

یخ خواهندشد«
روز  فترمن،  جان  فرماندار  معاون 
گفت:  سی ان ان  به  نوامبر  شنبه۲8 
فرجام خواهی  )برای  که  کاش  »ای 
کنند.  مراجعه  عالی(  دادگاه  به 
همان جا  که  می بینند  وقت  آن 
شود،  می  آویزان  آنها  ولوچة  لب 
پنسیلوانیا  در  اینجا  که  همان طور 

دیدند.«
آرای  منتخب،  جمهور  رئیس 
پنسیلوانیا را برد و پس از کسب 80 
ترامپ،  دونالد  از  بیشتر  رأی  هزار 

۲0 رأی الکترال را از آن خود کرد.
ترامپ  آقای  نشد  باعث  اما  این 
جمهوری خواه،  حزب  اعضاء  و 
نتایج  تصویب  در  وقفه  ایجاد  برای 
بکشند.  تالش  از  دست  انتخابات، 
بر  مبنی  حقوقی  ادعاهای  آنها 
را مطرح  انتخاباتی  تخلف گسترده 
ثابت  دادگاه  در  هنوز  که  کردند، 

نشده  است.
دادگاه عالی پنسیلوانیا روز شنبه، 
پرونده  قبول  به  نوامبرحاضر   ۲8
جمهوری خواه،  نماینده  حقوقی 
مایک کلی، و سایر اعضاء این حزب 
اقدام  تازه ترین  پرونده  این  نشد. 
جهت ایجاد وقفه در تصویب نتایج 
دادگاه  که  است،  بوده  انتخابات 

عالی علیه آن حکم داد.
هیأت  یک  نوامبر،  جمعه۲7  روز 
سوم  حوزه  در  قضات،  از  نفره  سه 
به  پنسیلوانیا  استیناف  دادگاه 
ترامپ  ستاد  شکایت  آراء،  اتفاق 
را  اولیه  دادگاه  حکم  ابطال  برای 
در  شکایت  این  دانستند.  مردود 

صورت تأئید،  مانع از تصویب آراء 
در ایاالت می شد.

ترامپ،  از وکالی  الیس، یکی  جینا 
به  را  پرونده  ستاد،   حاال  گفت 
ولی  کشاند  خواهد  عالی  دادگاه 
عالی ترین  نیست  معلوم  هنوز 
به  حاضر  واقعا  کشور  دادگاه 

رسیدگی به پرونده باشد.
او در توییتر نوشت: »دستگاه فعال 
روی  هم  باز  پنسیلوانیا  در  قضایی 
گذاشت.  سرپوش  گسترده  تقلب 

حاال به دادگاه عالی می رویم.«
فترمن در گفتگو با سی ان ان گفت، 
حال  به  تا  ترامپ  که  کاری  هر 
نتایج  در  تغییری  هیچ  داده  انجام 
این  او  است.  نداشته  انتخابات 
می خواهد  و  نمی بیند  را  بی اثری 
شکایت آخر خود را به دادگاه عالی 

بکشاند.
هفته  »جلسه«  به  اشاره  با  او 
ایالتی در  گذشته جمهوری خواهان 
گتیزبرگ گفت: »هر گونه تردستی 
هیچ   ... کردند  رامادا  در  اینجا  که 
چیزی را تغییر نداد. هر کار بکنند 

نتیجه عوض نخواهد شد.«
که  افزود  فرماندار  معاون  این 
»فقط  حزبش  و  ترامپ  اقدامات 
آمریکا«  رأی  حق  نابودی  باعث 

می شود.« )نقل از ایندیپندنت (
در سنای ایالتی  میشیگان  عده ای

 از شاهدان عینی که درروز چهارم 
در   هایی  تقلب  شاهد  نوامبر  
نقاط  بعضی  و  دیترویت  انتخابات 
شهادت  اند  بوده  میشیگان  دیگر 
مدرکی  هیچ  گفتند   اما   . دادند 
دادستان  کنند.  ارائه  توانند  نمی 
گفت   نیز  بار  ویلیام  آمریکا   کل 
هیچ  آمریکا  دادگستری  وزارت 
درانتخابات  تقلب  بر  دال  مدرکی 
دراختیارندارد تا برمبنای آن  کسی 
بیادآوری  الزم  کند.  محاکمه  را 
است  ستاد انتخاباتی که مسئولیت 
رابرعهده داشته است   آرا  شمارش 
ها  پنجره  و  دورکرده  رقباراازمحل 
رابا مقوا  پوشانده است تا کسی قادر 
به فیلمبرداری و نظارت برشمارش 
آرا نباشد. ازطرفی  گفته می شود 
تغییر  به سودترامپ  آرا  نتیجه  اگر 
حزب  برای  وخیمی  عواقب  کند 
بزرگترین  انتخابات    و  دموکرات  
وبهمین  دارد  جهان   دموکراسی 
کردن   متهم  به  مایل  کسی  دلیل 

دموکراتها نیست. 

                             دردنیای سیاست چه می گذرد
      

دردنیای سیاست چه می گذرد

ابومحمدالمصری در دو ظاهر متفاوت

محسن فخری زاده
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وقتی کشوری  مثل آمریکا ؛ پیشرفته 
ومنادی  وفناوری  وصنعت  درعلم 
دموکراسی بر روند انتخابات ریاست 
ناحیة  از  آنهم  جمهوری شک کند- 
باید  دوردوم-  نامزد  جمهور  رئیس 
ازباب صحت روال مبارزات  انتخاباتی 
به  آنند  گرداننده  بزرگ  دوحزب  که 

تردیدها رفت.
درگذشته  دور  به عهد نیکسون  دنیا 
به  کار  که  بزرگ شد  انحرافی  شاهد 
عزل واقعی وی درلفافه استعفا کشید.
بعهد  دور  چندان  نه  ای   درگذشته 
دانلد  پیروزی  به  منتهی  نامزدی 
درانتخابات  روسیه  ازدخالت  ترامپ 
شد  منتهی  که  آمد  بمیان  حرفها 
از  بعضی  واستعفای   اعترافات   به  
مسئوالن  متعصب به شخص ترامپ  
وانعزال محترمانه  وخانه نشینی آنها.

گوئی  آمریکا ازآن زمان  که نامزدانی 
ازصندوق  انگ   بی  پاک  ودل  دست 
رفته  رفته  آوردند  آراء سردرمی  های 

دور می شود.
شاکیان انتخابات اخیر  که جوبایدن 
چه  دارد   را  آن  شدن   برنده  ادعای 
ببازند  وچه ببرند تردیدها رابرکل نظام 
تشدید خواهند کرد  وجامعه روان زده  

به عصبی شدن ها میرود  .
خدشه   بی  انتخابات  یک  چرا 
درآمریکا  وجودش رؤیایی شده است؟ 
دالیل بسیارند. ازآن میان باید  ظهور 
رقبای جهانی را  برکشید وامروز  روز 
رقابت  چین  مهمترین است. آمریکا 
قرن  یک  از  بیش  طی   که  کشوری 
پیشتاز  بود وبه این صفت ممتاز بود  
ومعایب درون  نظام پوشیده می شد  
رقیبی نداشتوپیشتازی  خودرا ابدی 
می دید  امروز  دچار رقابت  بی حد 
ومرزی  ازسوی کشوری مثل چین  که 
استعماررا رانده  وکمونیسم  شوروی 
را  کنارزده وتکنولوژی غرب را  بلعیده 
ودرانضباطی  سخت  مردم را  نشانده   
بدون  رفتن  به جنگ وقشون کشی  
در  خودرا  جهانی  تجارت  بساط  
سراسر جهان گسترده و آنهم درسایه 
نظام سرمایه داری دولتی و اقتصادی 

بیشتر  ارشادی ونه بتمامی آزاد، به 
پیش می رود.

برایش   چین  برتری  تصور  آمریکا 
به  باید  پس  است  آفرین  وحشت 
چاره  واین  رود.  ها  جویی   چاره 
درنوعی  ترامپ   آقای  بعهد  جویی 
به  ورفت  شد  خالصه  پوپولیسم  
ورواج  جویی  عظمت  برکشیدن  
ملی گرایی افراطی  وراه داد  به نفی 
گذشته  نزدیک  وتعصبات  نسل  برده 
گرا وآنها که جنگهای داخلی آمریکا 
عظمت  بهانة   به  شدند.  موجب  را 
امروزی  رفتن   عظمت  به  و  دیروزی 
آمریکا دچار  تشتت عقاید شد. ورفت 
به نفی تجارت  جهانی وتشویق  یکه 
اروپا  های   شیوه  نفی  وحتی  تازی  
دور  فصل   اینکه  وبمحض  وکانادا. 
دوم انتخاب آقای  ترامپ سر رسید  
رقابتی جانانه  بین طرفداران  دوحزب  
وآنها که  بیالن حکومت  چهارسال 

اخیر  را رد می کردند شروع شد.
رأی   میلیون  ترامپ  70  آقای  اینکه 
آورد نشان دهندة  این حقیقت است  
که کل  حزب جمهوری خواه  وهواداران 
عظمت آمریکا  حّی و حاضر  و موجود 
آقای  رقیب   واینکه  اند.  وملموس 
ترامپ  برود وبرسد به آن میزان رأی 
بی سابقه نشان دهندة  این واقعیت 
است  که آمریکا هنوز  دست ازشیوه 
های  مردم گر ائی نکشیده وازرقابت با 

چین  درهراس نیست.
شاید آقای ترامپ  که در نفی جنگ 
نفی  تجارت  بسیار گفته  است در 
جهانی  به افراط  گرائیده باشد  وشاید 
درحق  چین وخطر چین  مبالغه ها 

شده است.
تجربة دوران چهارساله حکومت  یا 
بهتر بگوئیم نظام پوپولیستی  نوع 
نفی  که  دارد   ازآن  نشان  ترامپ  
گذشته  ها آن هم  بصورتی یک سره 
شدنی  نه  و  است  بسود   نه  وقاطع 
عظمت  ترامپ   آقای  اینکه  آمریکا. 
کشور  خودرا بخواهد  حق اوست. اما 
اینکه نفی  جنگ واشغال  ودخالت 
ها  کند ودرعین حال  قشون آمریکا 

نگهدارد   سرپا  جهان   رادرسراسر 
از  نشان  باشد   عملی  ودراشغال  
ضرورت   بمعنای  است   تضادی 
حراست  گذشته  و سیاست  هایی 
که جنگ واشغال  را ضرور دیده است. 
زیرا  اشغال هرگز  موجب محبوبیت  

اشفالگر نمی شود.
استراتژیک   های   درعرصه 
ودیپلماسی  نیز آقای ترامپ درنفی  
هیچ  ولی  گرفت   موضع  گذشته 
چیز  را بسامان نرساند. ناتو را  نفی 
ودرعین  نگهداشت  را  ناتو  اما  کرد. 
حال توسعه طلبی  روسیه پوتین  را 
تقبیح نکرد به این امید  که از روسیه 
بدست  مددی  چین  تضعیف  برای  
آرد . آمریکای ترامپ  سابقه اقدامات  
آمریکا علیه چین را  درکار تبت می 
داند  که به هیچ توفیق نرسید.ولی 
امروز  بهمان نهج حرف از  اغور  می 
زندکه مسلماً بهیچ جا وبهیچ توفیق 

منتهی  نخواهدشد. چرا؟
زیرا هرگز غرب قادر به تسلط برآسیا 
انگلستان   بشود.  تواند  ونمی  نشده 
به  وظریفانه  دریافت  را   نکته  این 
وامروز  زد  کامنولت دست  سیاست  
نفوذ واحترام انگلستان  درهندوستان  

واسترالیا وکانادا باقی است.
نهادن   دست  با  تاریخی  آمریکای  
فرانسه   سابق  برمستعمرات  
روابط   دوام  به  هرگز  وانگلستان  
وبسط صلح  نرسید. ولی به دشمن 
تراشی ها رفت. وتجربة ترامپ  نشان 
داد  که امروز آمریکا دوستی کشورهارا  
میخرد. وبا آنها نمی زید. اینک برزیل 
این سیاست  بارز   ومکزیک دومثال 
اند. ولی باید بیاد داشت که وضع بد 
این دوکشور  ازباب اقتصادیات  آنهارا 
آمریکای   طلبی  فرصت  اطاعت   به 
به  شک  بی  که   ، کشانید  ترامپ 

تجدید نظری درآن خواهند رفت.
مخالفت پرزیدنت ترامپ  با سازمان 
جهانی  تجارت   به  جهانی   تحارت 
لطمه زد اما چرخ اقتصاد جهانی بی 
ومی  چرخد.  نمی  جهانی  تجارت 

بینیم هم امروز  که پانزده کشور 

پیرامون اقیانوس آرام به عقدوامضای  
آن  بموجب  که  اند   رفته  قراردادی 
می  آزاد  آنها  بین  تجاری  مبادالت  

شود.
عظمت  الزمه  اقتدار   درراه   ترامپ 
جویی  ازقرارداد TPP که شبیه  این 
یکی بودآمریکارا بیرون کشید.وامروز 
کشور   15 بین  آزاد   تجارت  پکن  
رابزرگترین  آرام  اقیانوس  پیرامون 

توفیق  اعالم می کند.
سیاست  باالبردن  تعرفه ونرخ گمرکی 
آقای ترامپ به کانادا  واروپای متحد 
صدمه زد. آنها هم به تالفی ها رفتند. 
ولی در نارضایتی ها ماندند به امید 
فرصت یابی ها. ودیدیم اولین کشوری 
که به پیروز انتخابات اخیر)!(  تبریک 

گفت  همان کانادا بود.
اگر ابعاد  قرارداد قدیمی موسوم  به 
Asean» اتحاد ملل  آسیای جنوب 
شرقی« رابیاد  آوریم وابعاد قرارداد  15 
کشور  اخیررا  برآن بیفزائیم» یعنی: 
جنوبی  وکره  وژاپن  وچین  استرالیا 
ونیوزیلندرا« درخواهیم یافت  که ۳/4 
جمعیت  جهان و ۳/4 تولید جهان  
درین  دوقرارداد  عازم تجارت  آزادند. 
پر  قدرت   کشورو۳  قرارداد  15  این 
وزن  تجارت منطقه)چین، ژاپن، کره 
واقعیت   واین  درخوددارد  را  جنوبی( 
عمیق  تفکرات   رابه  واروپا  آمریکا 
خواهد برد تا دنیای دموکرات  وخود 

دموکراسی  به تحلیل نرود.
مبادا فکر کنیم که قرارداد اخیر  15 
نه.      . است  ابتکارات چین  از   کشور 
این مهم با ابتکار ASEAN   به سامان  
رسیده است که ده کشور  نابرابر  در 
عضویت آنند) ویتنام، سنگاپور، مالزی، 
برونی،  الئوس،  بیرمانی،  اندونزی، 
کامبوج، فیلیپین و تایلند.( بی شک  
چین براثر  این قرارداد  نقش مهمی  
دربازی های سیاسی  خواهد داشت 
وهند درنگرانی هاست. بهمین دلیل 
هاست  درمذاکره  از ۲01۹   که  است  
به  درآینده   آمریکا  ودیگران.  باچین 

بزند.  دست  باید  عظیمی   تالش 
خواهیم دید.

***
امتناع پرزیدنت ترامپ  از به رسمیت 
شناختن  شکست خود  البته کبنائی 
دارد  ولی آمریکا آمریکاست وراهجو 
است. این کشور ذخایر  فکری بسیار 
دارد. ترامپ می تواند باز برسر کار آید  
بشرط رعایت  قواعد بازی  درون ونه 
های  یبوست  تشدید   به  توسل   با 
رفتاری. پوپو لیسم  ترامپ ریشه ها 
درفرهنگ واجتماعات  آمریکا دارد که 
اگر کل  وطن آمریکائی  فراموش یا 
پایمال  اغر اض وتمایالت  فردی شود 

عین خطر است.
اینکه  رأی دهنده ها  را خوب وبد لقب 
دهند آغازی برشکست  وحدت ملی  

می تواند فرض شود.
رأی دادن  از طریق پست  درآمریکا  
سابقه دارد  وامروز  اروپای متحد  در 
مورد   پس  است.  آن  قبول   تدارک 
تأیید  محققان  درامور اجتماعی است 

دراروپا است.
نومحافظه   « گروه  ظهور  عهد   از 
این  گذرد.  می  ای  دودهه  کاران«  
درگزارشی  کارخود   درآغاز  گروه  
تا  چین   که  شد   مدعی  مفصل  
سال ۲0۳0  جهان را درتسخیر  خود 
خواهد داشت. والبته  تلقین ها کرد  
برمهار چین به اشّد وجوه. این گروه  
وحشت زده  درآن زمان  نماد ورهبری 
نداشتند. وحرفشان  به عمق  جامعة 
نفوذ نکرد. پس دل بستند   آمریکا  
به جرج واکر بوش که تا حدی  آمادة 
هرماجرا بود. وآمریکا  بااو به اشتباه 
بزرگ اشغال  عراق صدام وافغانستان  
رهیده از چنگال  روسیه شوروی رفت. 
ولی این ماجراجوئی  برای آمریکائیان 
وامورمالی  دولت وقت  بسیار گران 
تمام شد. اوباما سناتور جوان  ازاین 
اشغال   وبیهودگی  برد   بهره  فرصت 
هارا بر نمود. اوباما به جبران  اشغال 
ها توفیق  نیافت ولی وحشت زدگی 
محافظه کاران  رو به نفرت  را افشا کرد 
وریشه های تبعیضات  درون جامعه را  
بر نمود. حضور یکسره وظهور اوباما  
به حقد وحسد  را  کاران   نومحافظه 
و  تبعیض  رنگ  آنها  برد.ووحشت 
نژادگرایی  گرفت  وجمهوری خواهان  
به دنبال  یافتن  یک رهبر  جبران 
کننده ، تکسو نگر، افراطی، رفتند و 
به  ترامپ رسیدند  که ازسر ناامیدی  
از حزب خود  درسایه بود.وبه ظهوری 
ونومحافظه  شد.  برکشانده  افراطی 

کاران  عجول  نامزدی بهترازاو سراغ 
نداشتند.

انتخاب ترامپ  بنوعی زایش دردناک 
ولی  نیاورد   کافی  رأی  بود.  آمریکا 
دهندگان   رأی  به  معروف  ایالت   ده 
سرنوشت ساز فریادرس او شد وآمریکا 
به وحشت بزرگ رفت  وباقی را می 
دانید. ترامپ موفق به  کشاندن این 
وحشت  در جذب  اروپای متحد نشد  
اما موفق شد  دردل دوستان  شفیق 
تاریخی آمریکا تردید ها بکارد. واروپا 
آگاهی  با  دیگران  از  وبعضی  وکانادا  
کامل  به شکیبائی سیاسی رو کردند  
و احساس تحقیر  از متفق  دموکرات 
دروفاق  باهم   سالی   60 که  آمریکا  
بودند. درحقیقت  هیچیک از نیات  
توانست   او  ولی  نیفتاد   جا   ترامپ 
همه را زخم بزند  تا سرفرصت  آنهارا  
از پا درآوردومقاومت ها راهم دست کم 

گرفت.
عظمت گر ائی  های آمریکا ی ترامپ  
تبدیل  او  هزیمت  به  رفته   رفته 
محارم  وحتی  ومشاوران   یاران  شد. 
ونزدیکان سیاسی او یکایک  از درکاخ 
سفید  بیرون شدند واو ماند وقبیله 
بااینهمه   خود.  متحد  بظاهر  کالن  
پیروان او دراعماق جامعه آمریکا  به 
ظهور پر نور  مجدد ترامپ  باورداشتند. 
پشتیبانی   از  آمریکا  که   وندیدند 
بیرون  و  درون  دموکراتهای  کل 
اسیر  کاران   استونومحافظه  محروم 
اند. شده  خود  عجوالنه  های  داوری 
راه  اما  ندارد  جهان  بر  دست  وچین 
تجارت  جهانی را همراه عقدة استعمار 
وبه مدد  انضباط حزبی دنبال می کند
نیست  مسئله  دیگر  ترامپ   رفتن 
.ترامپ میراث کالن پوپولیسم اختراعی 
انداخته  جا  آمریکا  رادرجامعه   خود 
برگردد...تا... است  ممکن  پس  است. 
معتبر   های  رسانه  همة  چرا  اما 
را  یک رئیس جمهور   رقیب ترامپ 
»درمانگر«  صفت داده اند؟ زیرا آمریکا 
برداشته  عمیق  زخمهایی  ازدرون، 
است واعتماد  بآمریکا درسطح برون 
مرزهایش  درکسری هاست. ترامپ مرد 
مبارزی  بود که درپیرامون  او مشاوران 
بودند ولی صالحیت ومحبوبیت کافی 
نداشتند. ترامپ یک تنه آمد. تنها 
مرد جمهوری خواهان شد ولی مردی 
بود تنها.وزیرخارجه ترامپ  این روزها 
سفری کرد  تندوچابک به چند کشور 
که بگوید آمریکا درانزوا بسر نمی برد.
اندکی ازمردم وتک وتوکی ازرسانه ها 

ازآن گفتند که دیگر دیر است.

اردوغان رئیس جمهور یکه تاز  امروز، 
سالهاست که قتل عام 1/5 میلیون  
مردم صمیم وپرکار ارمنی را انکار می 
می  هم  خوب  نداند،  اینکه  نه  کند. 
داندکه ننگی بزرگ دریکصدودوسال 
بدست  ترکیه   مردم  بردامن  پیش 
عثمانی ها نشست. اما امروز  اردوغان 
به دلیل  تعصبی که به نظام عثمانی 
جنایت  آن   اعتراف   به  مایل  دارد  
نیست. درحالیکه اعتراف  به آن  به 
سوداوست. ودرتاریخ کشورها سابقه 
دارد  که کشوری پوزش خواه سشتم  
دامنة  که   ازآنجا  باشد.  پیشینیان  
قتل عام  ارامنه بدست  عثمانی ها  
به مردم آذربایجان  غربی کشید  پس 
نمی شود  ایرانیان  نسبت به آن  بی 
تفاوت مانده باشند. حاصل اینکه ما 
مردم پیوسته  درمالمت  بآن  رفتار 
عثمانیان  بسر می بریم.ودرهرفرصت 
صدای اعتراض را بلند تر می داریم. 
قهاربود.  امپراتوری  عثمانیان   نظام 
و نیمی از  خاور میانه وبخش نسبتًا 
وشمالی   مرکزی   اروپای  از  مهمی  
احمر  دریای  سواحل   وتا  آفریقا  
بنام  نظام  این  داشت.  درسروری  را 
خالفت  اسالمی عمل می کرد ودرآخر  
پاشید.  هم  از  اول  جهانی   جنگ 
ارامنة مسیحی  طبعاً نمی توانستند  
را   عثمانی  اسالمی  استبداد   آن 
تحمل کنند  پس بسیار کوشیدند  
ازبُن  را   تاریخی  وارمنستان   ارامنه 
دگرگون کنند ولی تاریخ حکم خودرا 
صادر کرد  وارامنه مسیحی ماندند و 
مقاومتی  فرازمند ازخود نشان دادند.  
برای درک  بهتر ستم ترکان  عثمانی 
به ارامنه ایران  بجاست تاریخ  صفویه  
وداستان تجاوز  عثمانی  رابه خاک 
ایران  باز نگریم تاقدرت  مقاوم ایرانی  

درجزء وکل ، درفردودرجمع برای دفاع 
از بودش رادریابیم.

تاریخ  بهانة  به  بسیار   کوشندگانی 
صفویه  یا بهانة قتل عام ارامنه  به این 
موضوع پرداخته اند.ودرایران کلیسای 
درتمام  ایران   های  وارمنی  ارامنه 
فرهنگ  حافظ   ، اجتماعی   شئون 

خود مانده است.
رنجی   بسبب  نویسندگان   بعضی 
که دراین قتل عام  نصیب آنها  شده 
است  دست به نقل  وشرح خاطرات  
دکتر  بانو  جمله  از  که  اند  زده  خود 
رزماری هاراتونیان کهن  است که طی 
را  رنجی  مختلف  وجوه  کتاب  چند 
که برده وبه ارث باو رسیده را تروتازه  
تحویل ما می دهد. اما درکتاب  اخیر 
درلوس  اخیراً   که  هاراتونیان   بانو  
آن  ما  است   منتشر شده  آنجلس  

جنایات را بهتر لمس می کنیم.
کسی  آورندة  وفراهم  نوشته  کتاب  
است که درطی عمر خود  رنجهایی 
را  حس و انبوه کرده  استاما اسنادی 
دارد  گویا وشایسته  حراست  درموزة 
ارمنستان. بشرط آنکه رنج نویسنده 
رنج همگان شود ورنج همگان  رنج 
هرفرد ارمنی  شناخته شود. نام کتاب:
Voices From  the Hidden 
Genocide 1918 

را  آن  شد  می  اما  است  حقیقتی   
»ننگ تاریخ« نامید..

دردانشگاه   مدتی  هاراتونیان   بانو 
سالهای   . کرد  خدمت  تهران 
بجز  وی  ننشست.  آرام  هرگز  اخیر  
نویسندگی درافشای جباران عثمانی 
همیشه  هنرمندی  گرایان  عثمان  و 

بهار است.

دکتر کاظم ودیعی- پاریس
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آمریکا دربازگشت به خود
کتاب  قتل عام ارامنه درایراندکتر کاظم ودیعی - پاریس
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ه11 ح ماره ۱۳۰ صف    آزادی- ش

بانوی زیبای من

فیلم  بازیگر  هیپورن   اُدری  خانم 
 . دارید  بیاد   را  من   زیبای  بانوی 
که  ونیکوکار   محبوب  بازیگری 
پنجاه  ودرطول  زندگی  درسراسر 

با  خود   اجتماعی   فعالیت   سال  
هرطبقه  از  جهان   سراسر  مردم  
حشرونشر داشت ودر 1۹88 بعنوان  
تمام  طور  به  نیت   ُحسن   سفیر 
فرهنگی  سازمان  درخدمت   وقت  
یونیسف قرار گرفت  وکوشش کرد  
برای کودکان  یتیم وگرسنه جهان 

امید، دوستی وعشق هدیه کند.
ادری هیپورن  دربروکسل درخانواده 
ای بدنیا آمد که پدرو مادرش ازابتدا 
باهم  اختالف داشتند وپس از آغاز 
جنگ  در1۹۳۹ وحمله ارتش آلمان  
در  پاشید.  ازهم  بکلی  او  خانوداده 
دوران  اشغال  نظامی دختر نوجوانی 
بود  که فعالیت اجتماعی خودرا  با 
آغاز  مقاومت   نهضت  برای  تبلیغ 
مبارزه  اشغالگر   های  نازی  وعلیه 
می کرد. درخاطراتش نوشته است:»  
پناهی  وبی  وحشت  تلخ  طعم  من 
کرده  لمس  وپوستم  راباگوشت 
زندگی  وکارش همواره   او در  ام.«  
ازروحیه ی سرشار ازعشق وامیدش 

مایه می گرفت.
پرقدرت  بازیگر   گرانت   کاری 
هیپورن  اودری  درمورد  سینما 

نوشته است:»اُدری برخالف  ظاهر ِ 
شکستنی اش به فوالد می ماند، خم  

می شد اما نمی شکست.«
خاطرة  است:»   نوشته  اُدری  خود   
به  نسبت  مرا  کودکیم  دوران  
خشونت های جنگ بسیار حساس 

کرده است.«  او معتقد بود  : هیچ 

خاطر  به  نباید   درجهان  کودکی 
بسر  سنگی  وگر  دروحشت  جنگ 
برد.« و به دنبال  این اعتقاد بود که 
که  کرد  می  استفاده  هرفرصتی  از 
شرائط اسفبار کودکان  کشورهائی 
السالوادور،  سودان،  اتیوپی،  چون 
گواتماال، بنگالدش، ویتنام، سومالی 
او  برساند.  جهانیان  گوش  رابه  و... 
جهان  کودکان   همه  خواست  می 
وامنیت  محبت  رفاه،  تندرستی،  از 
تالش  راه  ودراین  باشند  برخوردار 
اُدری  داشت.  ناپذیری  خستگی 
مر گش  از  پیش  ماه  هیپورن شش 
)1۹۹۲( سفری به سومالی  داشت. 
نامنتظره  ووحشتی  باترس  درآنجا 
روبرو شد، اما روحیه اش را نباخت 

نوشت:
» شاید هنوز جای امیدواری باشد .

وحدت   هنوز   مردم  که   زمانی  تا   
همه  اند  نبرده  خاطر  رااز  انسانی 
است.  نرفته  ازدست  کاماًل  چیز 
سابق  اجرائی   مدیر  جیمزگرانت  
یونیسف گفته است: اُدری هیپورن 
نعمت  از  که  بود  هایی  انسان  از 

خردعمیق برخوردارند. او بدرستی 
دریافته بود  که وقتی زندگی چیزی 
باید  نیز  او  کند،  می  عطا  کسی  به 

درازاء آن  چیزی بپردازد.

روزی که زن لباس
 تجدد پوشید

از  درحقیقت  زنان   آزادی  نهضت 
زیرا  شود.  می  آغاز   1۲۹۹ کودتای 
سردارسپه   هم   ازآن  پیش  حتا 
خود  حمایت  درهرموقعیت  
درامور  ایرانی  بانوان   راازشرکت 
اجتماعی  وفرهنگی  وراه دادنشان  
بعنوان  کرد.  می  ابراز  درمدارس 
نمونه ، نوشته اند ، نخستین  کتاب 
بقلم یک زن، بنام کتاِب تدبیر منزل 
بامداد   بدارالملوک  خانم  که  بود 
وزارت  نه  که  کرد  وتألیف  ترجمه 
آن  چاپ   به  حاضر  وقت  معارف 
شد ونه هیچ  چاپخانه ای. اما وقتی 
بعدها   که  پرور   فرهنگ  بانوی  این 
روزنامة  زن امروز  را منتشر کرد ،
سردارسپه   اطالع  به  را   موضوع   
رسانید، سردار  دستور داد  کتاب  

در مطبعة قشون  چاپ شود.
هفدة دی ماه 1۳14 اقدامی متهورانه

درزندگی  وانقالبی  تاریخی 
ایرانیان  انسانی  اجتماعی  وروابط  
رادرجامعه  زن  نقش  تنها   نه  که 
بلکه   ، ساخت  دگرگون   ایران 
درزندگی مردان ایرانی هم  تحولی 
پروین  بقول   شد.  راسبب  شگرف 

اعتصامی:
زن درایران پیش ازاین گوئی  که ایرانی نبود
پیشه اش جز تیره روزی وپریشانی نبود.
کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد
کس چوزن درمعبد سالوس قربانی نبود
درقفس می آرمید ودرقفس میدادجان
درگلستان نام این مرغ گلستانی نبود
دادخواهی های زن میماند عمری بی جواب
نبود پنهانی  بیداد،  این  بود  آشکارا 

اصطالح زن متجدد ویژة خانمهایی بوده 
است که لباس تجدد می پوشیده اند.
از  است   بوده  عبارت  تجدد  لباس 
سیاه  رنگ  به  غالباً  بلندی  مانتوی 
وکفش  خاکستری  وگاه  ای   سورمه 
جوراب  با  دار  بند  بلند  رویه  های  
دستکش  نخی،  کلفت  بسیار  های 
وکاله های  لبه دار که بیشترزن ها 
اعتماد به نفس ظاهرشدن  در چنان  
لباسی را نداشته اند. پس از 17 دی  
1۳14 تحولی بی سابقه دربازار بوجود 
آورد  وبسیاری از  بازرگانان  پارچه  
ورشکست شدند؛ پارچه  های کرب 
ماروکن  وکرب  ساتن  کرب  دوشین، 
که خانمها  با آن چادر می دوختند 
قیمت   ودرعوض  شد  مصرف  بی 
پارچه های پالتویی  ترقی کرد. بازار 
کالهدوزان  رونق گرفت . کاله خانم 
ها  ابتدا  ساده بود  ولی بعد  دسته 
های گل مصنوعی  زینت بخش کاله 
خانمها شد. رفته رفته  آرایش خانمها  
از ماتیک های کم رنگ مایع که باقلم 
وبه  شد  آغاز  شد  می  کشیده  مو  

اینجارسید که امروز می بینیم.
این راباید گفت که دراولین تابستان  
بعدازرفع حجاب  خانم ها بالباس های 
آستین کوتاه  و دکولته  درمیهمانی ها 
حاضر شدند. به خانم هایی  که خیلی 
پوشیدند   می  لباس  ومرتب  خوب 

مادام می گفتند.

ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

بدرالملوک بامداد

۱۹ دی ، روز کشاورز

من نه چپم نه راست. یادآور تاریخم. 
به یادتان می آورم که درروز 1۹ دی 
پهلوی  محمدرضاشاه   1۳41 ماه 
بیش  شرکت  با  که  ای  درکنگره 
شرکتهای  و  اعضا  از  نفر   4800 از 
کشاورزان  نمایندگان    ِ تعاونی 
تشکیل شد  اصول انقالب ایران را 
اعالم کرد. نخستین اصل الغای رژیم 
ارباب ورعیتی  با تصویب اصالحات 
اصالحی   ی   الیحه  براساس  ارضی 
 1۹ مصوب  ارضی،  اصالحات  قانون 
دیماه 1۳40  وملحقات آن بود، که تا 
بهمن ماه 1۳57 ثمرات  پردامنه ای
ی روستاها  سازندگی  درزمینة    
کار  نخست  یافت.  انجام  ایران    
تقسیم زمین میان  زارعان  صاحب 
نازیبای  وکالم  شد   آغاز  نسق  
زدوده  ایران  ازفرهنگ  رعیت  
زمین   تقسیم  کاربزرگ  پایان  شد. 
عوامل   تمام  به  کشاورزان   میان 
فرصت  ها  روستا   سازنده درسطح 
درجهت  بیشتر   تاباامکانات   داد  
بااستفاده   تولید   سطح  باالبردن  
کردن  مکانیزه   ، تازه  ازروشهای 
زیر  زمینهای  وافزایش  کشاورزی  
ازمنابع  صحیح  استفاده  کشت، 
وتقویت  توسعه  ایران،  آب  محدود 
تعاونی  های  واتحادیه  شرکتها  
شرکتهای  تشکیل   . روستائی 
تولید   های  وتعاونی  زراعی  سهامی 
فرهنگ  های  خانه   ، روستائی 
روستائی  و یکپارچه کردن تراضی 
سهامِی  شرکتهاِی  عمِل  درمنطقة  
زراعی وتعاونی های تولیِد روستائی
گامهای مؤثری بردارند. صدافسوس 
که سیل بنیان کن حکومت اسالمی 

سیاه  روز  به  مارا  و  آمدوکشاورز 
نشاند.

بقول جاوید نام نادر نادرپور:
آن زلزله ای که خانه را لرزاند

یک شب، همه چیزرا دگرگون کرد
چون شعله، جهان خفته  را سوزاند

خاکستر صبح را پراز خون کرد... 

دی ماه ، طلوع یک ستاره

فرهاد  تولد  سالگرد  ماه  دی   ۲۹
مهراد  است. او در 1۳۲۲ درتهران 
گیتار،  نوازندة  خواننده،  شد.  زاده 
بعنوان   که  وآهنگسازی  پیانو 

خواننده معترض شهرت داشت.
او   وآهنگهای  صدا  از  چه 
او  سبک  نیاید  یا  بیاید  خوشمان 
بوجود  ایران  درموسیقی  تحولی 
ایران،  پاپ  درموسیقی  آورد. 
چون  سازی  خاطره  بعدازصداهای 
ویگن، محمد نوری، منوچهر سخائی 
صدای  مهرپویا  عباس  تر  بعد  و 
را  تصویرش  اگر   که  آمد  ای   تازه 

پوستی  سیاه  مرد  بودی،  ندیده 
که  کردی  می  مجسم  رادرذهن  
تفاوت بسیاری با خوانندگان  پیش 
از خود داشت. فرهاد ، خواننده ای 
که شعررا خوب درک می کرد، حتا 
ها  واژه  چون   . بهترازشاعرش  گاه 
بود   که  معنا  آن  رابه  استعارات   و 
باشیوه ی خود  به زیبائی ومهارت  

به شنونده  منتقل می کرد.
ظریف  حساس،   طبعی  فرهاد 
در  که  داشت  لطیف  واحساسی 
بخوبی  او   ی  وگرفته  بم  صدای  
حس می شد. او با  شعرهای شهیار 
قنبری وآهنگهای اسفندیار  منفرد 
که  بودند   ه  نفر  سه  گروهی  زاده  
در جّو آن  سال ها  اثری چندگانه  
برشنوندگان آثارشان می گذاشتند 
شهرت  به  ای  خواننده  ودرمجموع 
قابل   ای  با هیچ خواننده  که  رسید 
پنجاه  از  پس  وهنوز   نبود  قیاس 
تنها،  مرد  نیز  امروز  نسل  سال  
آوار،  خاکستری،  هفتة  جمعه، 
نجواها  وبخصوص  کودکانه را  بیاد 

دارد وزمزمه می کند. 
کودکانه  باشعر زیباوجاودانة  شهیار 
اسفندیار  ماندنی   وآهنگ  قنبری 

منفردزاده امروز، فردا وهمواره نو 

و به روز  خواهد بود:
کاغذ  بوی  توپ،  بوی  عیدی،  بوی 

رنگی
بوی تند ماهی دودی وسط سفرة نو

بوی یاس جانماز ترمة مادربزرگ
با اینا زمستونو سر می کنم

بااینا خستگی مو در می کنم
شادی شکستن  قلک پول....

خانه  اسالمی  حکومت   فرهادرا 
برای   که  او  کرد  وسرانجام   نشین 
در8  بود   رفته  فرانسه  به  معالجه 
شهریور  1۳81 درپنجاه ونه سالگی 

درپاریس دق مرگ شد. 

آقای محترم

دلتان  تا  درشهرفرشتگان   زمانی 
ای  عده  داشتیم.  استاد  بخواهد  
بعضی   ، شدند  جاودانه!!  ازآنان  
شده  بازنشسته  کهولت   بعلت  
اند   استادی کشیده  از  ودست  اند  
وتک وتوکی هم هنوز  فعالند که در 
نوشتاری  دیگر به تشریح این نوادر 

!! خواهم پرداخت.
دوران  که  آقایانی  است   چندی 
گذاشته  سر   راپشت  میانسالی 
وارد  محترم  آقای  بالقب  اند  
میدان شده اند وهمه جا  وول می 
رادیو  عمومی،  درمجامع  ؛  خورند 
بیشتر   و  تظاهرات  ها،  وتلویزیون 
درخیابان وست وود  ازصبح تا عصر  
باالوپائین می روند. می توانید آقای 
ببینید   رادرکتابفروشی  محترم  
زند  می  ورق  کتابهارا  اعتنا  بی  که 
ودنبال عکس می گردد واگر کتابی  
روی  را  آن  باشد   نداشته  عکس 
پیشخوان  پرت می کند وبرای این 
که  مدتی  وقت کتابفروش  بیچاره 
را تلف  کند می پرسد: آقا چه خبر؟

کتاب فروش هم  که ازفرط کسادی 
حال وحوصلة آقای محترم  را ندارد 
ونه  دارم  خبری  نه  من   گوید:  می 
باشید.  داشته  خوبی  روز  حوصله، 

واورا دست بسر می کند. 
درخواب  گوئی   که  محترم  آقای 
کتابفروشی   یک  وارد  میرود   راه 
جوانی  بیند  می  شود.  می  دیگر 
سراغ  ازفروشنده  باشوروشوق 
کتابهای  فلسفی می گیرد. از جوان 
شناسید؟  می  را  من  پرسد:   می 
متأسفانه.  نه  گوید:  می  جوان 
میگوید: چطور؟ تمام تلویزیونهای 
مصاحبه  بامن   دائم  آنجلس   لوس 
می کنند . جوان  به تو نصیحت  می 
نه  کتابها   این  بشنو،   ازمن   ، کنم 
بدرد  دنیا می خورد  نه آخرت، یک 
کتاب مالنصرالدین بگیر  هم مغزت  
شاد.  را  دلت  وهم  کند  می  باز  را 
نصیحت  را   بیچاره  جوان   وآنقدر 
از  می کند  وُقر می زند  که جوان 
شودواز  می  منصرف  خریدکتاب  
کند.  می  فرار  محترم   آقای  دست 
می  محترم   آقای   ، جوان  بارفتن 
راباکتابفروش  صحبت   سر  خواهد 
که  ازاین   هم  کتابغروش  کند.  باز 
است   کفری  راپرانده   مشتریش  او 

وخیلی خودداری می کند که اورا
بقیه درصفحه 48
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دوران پُرماجرای دانشجوئی

بهروزی:  استاد فرازمند اگر موافق  
را  آموزی  دانش  دوران  باشید 
فعالً رها کنیم ووارد  دومین دوره 
هیجان  که  بشویم  شما  اززندگی 
ترین دورة  وپُرحادثه   ترین  انگیز 
خاطرات  شماست  که با واردشدن 
دانشجوئی  ودوران  دانشکده  به 

آغاز می شود.
فرازمند:  بله، موافقم، پیشنهاد خوبی 
ازدوران   خوبی  خاطرات  است. 
دانشجوئی دارم. دانشکدة  ادبیات 
می رفتم که با  دانشسرایعالی  هردو 
مجلس.  نزدیک   بود.،  جا  دریک 
می  درس  ادبیات  دردانشکدة  هم 
حقوق.  دردانشکدة  وهم  خواندم 
خیلی ناسالمتی درس خوان بودم 
می  درس  هم  دردودانشکده  که 

خواندم)میخندد(.
زیبا  استاد  ادبیات  دردانشکدة 
شناسی ما دکتر لطفعلی صورتگر  

شاعر وادیب بود.
زیبا  خیلی  هم   خودش  بهروزی:  

پسند بود!
فرازمند:  خیلی هم با نمک. سِر کالس 
شدیم.  می  بُر  روده  ازخنده   او 
او در آن زمان دهان  شوخی های 
وراست  ُرک  می گشت.  دهان   به 
دخترهم   وبادانشجویان  بود 
اجازه  که  کرد  می  شوخی  خیلی 
بدهید ازشوخی های او همه ازآن  
خبردارند بگذریم که مثنوی هفتاد 

من  کاغذ شود.

آغاز دگرگونی

هوشنگ  که  کردم  عرض  قبالً 
کاووسی درزندگی من  خیلی مؤثر

 بود. او مسیر  زندگی  من راعوض 
کرد. به این صورت که  روزی سوار 
ادبیات   وازدانشکدة  بودم  اتوبوس 
رفتم  می  بود  نز دیک مجلس  که 
خیابان  آمد  می  اتوبوس  دانشگاه. 
تا  داد   می  ادامه  جمشید  تخت 
دِر شرقی  دانشگاه ومن جلو  جلو 
وآن  شدم  می  پیاده   دانشگاه 
قسمت را پیاده می رفتم تادانشکدة 

حقوق.
ازتوی  کاخ  میدان  حدود  روزی  
اتوبوس هوشنگ کاووسی را دیدم 
مضطرب وعصبی تند تند می رفت. 
بعد  ربع ساعت   یک  باید  که  من 
که  را  هوشنگ  باشم،  کالس  سِر 
ازاتوبوس  دیدم  مضطرب  اینطور  
اورا  وبافریاد  دویدم  شدم.،  پیاده 

صداکردم. ایستاد. پرسیدم: چیه،

چی شده، چرااینقدر عصبی  بنظر 
پدرم.  ازدست   : گفت  رسی؟  می 
فرانسه  به  را   من  خواهد  نمی 
بفرستد . من هم تصمیم  گرفته ام 
بروم درلژیون  خارجی فرانسه  اسم 
بنویسم. بروم فرانسه بنفع فرانسه 
می  داری  اآلن  پرسیدم:  بجنگم. 
روی؟ گفت: آره. پرسیدم: من هم 
می توانم  اسم بنویسم؟ گفت: بله 

، چراکه نه؟
گفتم:  من هم می آیم.

بهروزی: به همین سادگی؟
فرازمند: بله، جوانی است. آدم  که 

فکر نمی کند چکاردارد می کند! 
هوشنگ گفت: من قبالً باکلنل که 
نمایندة ارتش فرانسه درایران است 
صحبت کرده ام. بیابرویم  توراهم 

معرفی کنم.

گفتم: برویم. وما دوتا »مارسی یز«  
خوانان راه افتادیم. من بطور کامل  
» مارش فرانسه«  رابلد نبودم، با تته 
پته  ، ولی هوشنگ بطور کامل بلد 
بود ومی خواندیم ومی رفتیم بطرف 
وابستة نظامی فرانسه درتهران نام 
نویسی کنیم.  درآنجا کلنل  خیلی 
کردوگفت:  استقبال   ازما  گرم 
آفرین، شما اولین جوانانی هستید 
کنید.  می  نامنویسی   درایران  که 
بختیار  شاپور  که  دانید  می  البته 
هم  دیگر  وایرانیان  غفاری  وفرخ 
این  بودند.  درفرانسه  اسم نوشته 
بود  وکلیدی  عمیق  تأثیر   اولین  
که هوشنگ کاووسی برزندگی من 

گذاشت.

راه وروش سیاسی سیدضیاء

بهروزی:  استاد فرازمند خیلی عذر 
راهی  که  ازآن  پیش  خواهم،  می 
فرانسه بشوید  وبه شرح زندگیتان  
شما  بااجازه   ، بپردازید  درپاریس 
می خواهم برگردم دوباره به سید 
ضیاء وروزی که درمجلس شورای 
اورا دیدید وفرمودید مصدق  ملی 
با اعتبار  نماینده او مخالفت کردو...

فرازمند: وجالب این بود  که دکتر 
مصدق دراواخر سخنرانیش حالش 
کمی بد شدولی سید خودش بلند 
شد وباسرعت  رفت  یک لیوان آب 
آورد وبه دکتر مصدق  داد ومصدق 

هم  خورد وخیلی تشکر کرد.
سیدضیاء  دربارة  نظرتان  بهروزی:  

وراه وروش سیاسی او چیست؟
فرازمند:  من بعداً با سیدضیا مخالف 

شدم. حاال مخالفت یا موافقت  یک 
جوان چه ارزش  واثری دارد بماند. 
ناتل  دکتر  مثل  کسانی   چون  اما 
خانلری و صادق هدایت  که به آنها 
اعتقاد پیداکرده بودم واینها  سخت 
با سید  مخالف بودند  من هم  رفته 
مخالف شدم. صادق  با سید  رفته 
هدایت  اسم اوراگذاشته بود سید 
عنعنات . چون سید  کتابی در بارة 
پراز  که   بود  نوشته  ملی   شعائر 
واژه های عربی بود. از جمله کلمه  
عنعنات که به معنی شعائر و رسوم 
اسصت درآن کتاب بکار برده شده 
را  کلمه  همین  هم   وهدایت  بود. 
گرفته بود  وبا آن سید را مسخره  
می کرد. من هم هرچه هدایت می 
گفت برایم وحی ُمنزل بود. خانلری 
هم مقام معلمی داشت. ولی هدایت 
برای من قهرمان ملی بود. این بود 
باسیدضیا  من  زمان   ازهمان  که 

دشمن شدم.
به  حاالبرگردیم  خب،  بهروزی:  
درتهران.  فرانسه  نظامی  وابسته 

رفتید واسم نوشتید.
از  خیلی  روکلنل  بله،  فرازمند:  
از  من  البته   . کرد  استقبال  ما 
ولی  آوردم  سردرنمی  حرفهایش 
اش  فرانسه  زبان  که  هوشنگ 
خوب بود  صحبت می کرد وگفت:  
است،  من  وخویش   قوم  هم  این 
هستیم  فرانسه   عاشق  ماهردو 
آزاد  فرانسه  برای  خواهیم  ومی 
بجنگیم. کلنل گفت:  کشور شما  
جزو متفقین است وما نمی توانیم 
بگیریم.  سرباز  متفق  ازکشورهای 
واز  بگیرید  پاسپورت  باید  شما 
ایران  بیرون بروید  وبه سوریه که 
وازآنجا  بروید   است  نزدیکترین 
ببعد  من ترتیب  همه کارهایتان  
را می دهم. فقط پاسپورت بگیرید 
من  کارهارا   وبقیه  ویزای سوریه  
بهروزی،  آقای  کنم.  می  درست 
حاال مِن نابلد باید بروم پاسپورت  
سرودخوانان   باهوشنگ   بگیرم. 
شاهرضا.  خیابان  توی  افتادیم  راه 
ولی  نبود  مشروب  اهل  هوشنگ 
من ازهمان  نوجوانی از کالس نهم 
بامؤید عهد که همکالسی من بود  
وبعدها شد مهندس مؤید عهد  باده 
خواری را شروع کردم وعالوه براین 

من شّری بودم وکار های زشت زیاد 
می کردم. باری  رفتیم، من یکی دو 
هم   وهوشنگ  زدم  باده  استکان  
شروع کرد  به خواندن  آهنگهای 
فرانسوی. هوشنگ یک نقشه کامل  
شهر پاریس داشت. گفتم هوشنگ 
این نقشه را بده بمن. گفت:  باشه 
را  ونقشه  رفتیم  ما.  خانة  بریم 
داد به من. من پیش از این که  به 
فرانسه بروم نقشه پاریس  را حفظ 
شده بودم. تمام محله ها، کلیساها، 
خیابان ها، بناهای تاریخی را خوب 

می شناختم.
هوشنگ رفت به پدرش گفت: من 
خارجی  لژیون   به  روم  می  دارم  
فرانسه تابرای  فرانسه آزاد بجنگم. 
 ، داشت  پسر  دو  پدرهوشنگ 
دو  از  ها   این  که  ونادر.  هوشنگ 
را  هوشنگ  که  پدر  بودند.  مادر 
گفت:  داشت  می  دوست  خیلی  
احتیاج نبیت ازطریق لژیون بروی .

 حاال که دوست داری بروی فرانسه 
من خودم می فرستمت. ازاین جا 
ازهم جداشد..  وهوشنگ   من  راه 
پاسپورت  رفت  راحت   خیلی  او 
ورفت  گرفت  را  فرانسه  ویزای   و 
و  ولژیون  ماندم  من  فرانسه. 
کلنل که زبان هم را  درست نمی 
فهمیدیم. گرفتاری ها  ودردسرهای 
زیادی برای  گرفتن  پاسپورت  برای 
من پیش آمد  که مجبور بودم همه 
 . را هم مخفیانه  حل وفصل کنم 
وهیچکس  مادرم   خواستم  نمی 
بداند . می خواستم وقتی همة کارها  
مادرم  به  روز  یک  شد   درست 
بگویم:  من فردا  می روم فرانسه. 

سورپرایزشون کنم.
کلنل به من گفته بود : توپاسپورتت 
رابگیر  من ازسوریه برایت ویزا می 
گیرم وتوراباهواپیمای  ارتشی می 

فرستم بروی.
تهران  از  هوایی  مسافربری   خط 

یک  روز   پانزده  هر  فقط  نبود 
هواپیمای  ارتش فرانسه  به ایران  
هایی   مصیبت  چه  حاال  آمد.  می 
فرهنگ  دروزارت  بماند.  کشیدم 
آقایی بود بنام عقیق  که من هرروز 

موی دماغ  او بودم...
بهروزی: برای چه؟

فرازمند:  وزارت فرهنگ باید  اجازه 
می داد  که من پاسپورت تحصیلی 
رسیدم  که  فرانسه  به  ولی  بگیرم 
خودم را معرفی کنم وسرباز شوم. 
مستقل  سوریه   گیرودار  دراین 
ها   فرانسوی  اختیار  از  و  شد 
فرانسوی  وقرارشد  گردید.  خارج 
ها  ازسوریه  ولبنان بیرون  بروند. 
همانطورکه  انگلیس ها  ازفلسطین 
رفتند. ولی آن موقع هنوز انگلیس 
ها درفلسطین بودند . رفتم پیش 
شدن  مستقل  با  گفتم:   کلنل  
شود؟  می  چه  من  وضع  سوریه  
ویزا  فرانسه  از  شما   برای  گفت:  
از  شما   ویزای  ووقتی  گیرم  می 
فرانسه آمد  با هواپیمای ارتشی  به 
فرانسه می روید ودرپاریس  خودرا 
به لژیون  معرفی می کنید. آدرس 
وبه  نوشت   راهم درپاریس  لژیون 

من داد.
بهروزی: بنابراین  کارشما راحتترشد.

رفتم  می  راست  یک  بله،  فرازمند:  
وقتی  گفت:  کلنل   البته  فرانسه. 
معرفی  لژیون  به  خودرا  درپاریس 
مارسی   بندر  به  شمارا  کردید  
وازآنجا به  آفریقا می فرستند.شش 
ماه  درالجزایر  خواهی بود  واز آنجا 
به ماداگاسگار  می روی که آنجاهم 
جنگ بود یعنی با فرانسوی ها  می 

جنگیدند. 
وژنرال  بود  آزادشده  پاریس   حاال 
دوگل  آمده بود پاریس ولی جنگ 
در جبهه های آلمان  وروسیه ادامه 
تا  بمانم  منتظر   باید  ومن  داشت. 
وفقط  بیاید  ازفرانسه  من   ویزای 
هرپانزده روز یک هواپیما ازفرانسه 
می آمد ولی من  هرروز می رفتم 
من  ویزای  پرسیدم:  ومی  لژیون 
آمد؟ می گفتند:  آقا شماباید  پانزده 
روزی  یک بار بیایید نه هرروز0می 
آمد  من  ویزای  که  روزی  خندد( 
کارمندان لژیون جشن گرفتند)می 

خندد(
شماراحت  شّر   از  چون  بهروزی:  

شدند. ) می خندیم(.

بقیه درشمارة آینده.

* من خیلی شّر بودم و کارهای  زشت خیلی می کردم.
* دمی خواستم بروم  برای فرانسه آزاد  بجنگم.

* هرچه صادق هدایت می گفت برایم وحی ُمنزل بود.
* هدایت اسم سیدضیاء ر ا  گذاشته بود » سید عنعنات«

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت بیستم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

دکتر لطفعلی صورتگر

دکترخانلری
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 نقش کلید ی میرزا رضا کرمانی
 دربرپائی رژیم  مشروطه درایران 

)قسمت هشتم(

تملک روسها هستند و تقریباً تمام 
اسرار مملکت را مو به مو به سفارت 
روسیه گزارش می دهند...«. سیمای 
احمدشاه قاجار . نگارش دکتر محمد 

جواد شیخ االسالمی. رویه 50 و51
       درباره ی چشم وهم چشمی بین 
ُکرُزن  لرد  وانگلستان،  دولت روسیه 
تاریخ  در  هندوستان  کل  فرمانروای 
 lord ( 5آوریل 1۹01 به لرد لندزئون
خارجة  امور  وزیر   )landsdowne
وقت انگلستان می نویسد:»  در ماه 
گزارش  شما  به  که  سپتامبر18۹۹ 
بود،  بد  خیلی  اوضاع  ایام  آن  دادم، 
است،  شده  بدتر  مراتب  به  امروز 
گذشته  سال  وپنج  بیست  درمّدت 
اعتبار و نفوذ دولت انگلیس درایران 
و  پست  درجه  این  به  وقت  هیچ 
ایران]  صدراعظم  بود...  نکرده  تنزل 
نیز  اتابک[   خان  اصغر  علی  میرزا 
برضّد ماست، دلیل آن هم این است 
بود،  تبعید  در  او  که  درهنگامی  که 
کردیم  اعتنایی  بی  او  به  نسبت  ما 
به  دومرتبه  اورا  روسها  وگذاشتیم 
صدارت برسانند، حال تمام دوستان 
وطرفداران ما در تهران تبعید شده 
به  حاکم  نام  به  آنها  از  هریک  اند، 
شده  فرستاده  دست  دور  شهرهای 
به سرعت  درتهران  روس  بانک  اند، 
افتد،  می  جلو  شاهی  بانک  از  دارد 
تمام شهرها  در  روسها  قونسولگری 
قزاق  نفرات  عّدة  به  شده  برقرار 
ایران که در تحت فرماندهی صاحب 
افزوده  زیاد  است  روس  منصبان 
شده است، پیش قراوالن آنها فعالً به 
اصفهان رسیده است، عنقریب عّده 
ای از آنهارا درشیراز – محّمره وبوشهر 
خواهیم دید«. محمود محمود. تاریخ 
روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن 

نوزدهم، رویه 16۹۹ و1700
به  اشاره  ضمن  کرُزن،  لرد         
و  انگلستان  به  شاه  سفرناصرالدین 
پذیرایی از اومی نویسد:» سر چارلز 
مک گریگور در سال 1875 در نواحی 
و اطراف خراسان سیاحت می نمود، 
از  تازه  ایران  بود که شهریار  موقعی 
اولین مسافرت خود به اروپا مراجعت 
نموده بود، این شخص در آن تاریخ 
چنین اظهار عقیده نموده است می 
پذیرایی  کنم  نمی  تصّور  من  گوید: 
های ما ازپادشاه ایران به یک نتیجه 
فایده ای مترتب شود، زیرا  برسد و 
ایرانیها خوب می دانند که ما از روسها 
در وحشت و اضطراب می باشیم...به 
عقیدة من حقیقت مطلب این است 

که ما درمقابل خطر روس خیلی بی 
تابی می کنیم و سعی می کنیم ایران 
در طرفداری ما ثابت بماند، مخصوصًا  
در موقعی که خطر روس نزدیک می 
به  مقابل  را در  ایران  ما دولت  شود، 
قیمت های زیادی به طرفداری خود 
داشته باشیم « تاریخ روابط سیاسی 

ایران وانگلیس، رویه1167و1168 
نوشته  کرُزن  لرد  که  را  آنچه         
است، به زبان روشن اینکه  یا با دادن 
رشوه به دولتمردان و دست اندرکاران 
درباری ویا در هواداری آشکار وپنهان 
از آزادی خواهان، جهت کاهش قدرت 
درباریان  و  قاجار  شاهان  نامحدود 
وابسته به روسها، ودر نتیجه کاسته 
افزون  روز  قدرت  و  نفوذ  از  شدن 
روسها درایران و پیشروی آن دولت  
در منطقه، باید به نفوذ خود درایران 

بیافزاییم.
       کرزن، همچنین ضمن اشاره به 
نوشته  شاه  ناصرالدین  کشورداری 
گرفتار  وی  بدبختانه  ولی   « است: 
انگلیس  و  روس  سیاسی  رقابت 
وضع  که  نیست  انکار  جای  است... 
حدود  سراسر  در  روس  نظامی 
شمالی ایران از ارس تا تجن ُمبتنی 
برتفّوق عظیم است ودر هر نقطه از 
هزار میل سرحد مشترک؛ وی واجد 
وسایل تهدید ودرصورت لزوم آماده 
است،  نظامی  نیروی  کاربردن  به  ی 
درتفلیس  خود  لشکری  قرارگاه  از 
بر  آسان  دستیابی  امکان  وایروان 
دردریای  او  تسلط  دارد،  آذربایجان 
خزر به کالمش در پایتخت نفوذ واثر 
در  جدیدش  آهن  خط  بخشد،  می 
ماوراِء بحر خزر که دولت حتی قویتر 
از ایران را مایه ی تهدید تواند بود] 
اورا  کام  است[،  انگلستان  منظورش 
ایران  سازد«.  می  روا  خراسان  در 
رویه5۲6   . یکم  دفتر  ایران،  وقضیة 

ودفتر دوم ، رویه705 
 ،) s.g.w. benjamin( بنجامین       
نخستین وزیر مختار امریکا در ایران، 
در کتاب خاطراتش می نویسد:»  یکی 
از ُعّمال مهم روسها در تهران به من 
اظهار داشت که روسها طالب هرات 
هستند و به هر قیمت شده آن را به 
این  آورد،  در  خواهند  خود  تصّرف 
حرفها را موقعی در تهران اظهار نمود 
انگلیس  و  روس  دولتین  روابط  که 
منتها درجه تیره بود و رفتار اعضای 
درتهران  وانگلیس  روس  سفارت 
باهم  شدن  روبرو   از  که  بود  طوری 
کردند«. محمود محمود،  احتراز می 

تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس. 
رویه 1۲67

       دولت انگلستان برای رسیدن 
به اهداف خود درایراِن از پا در افتاده 
قاجارها،  زمان  ی  رفته  در  وزهوار 
یا  و  ُرشوه  دادن  با  توانست  اگرچه 
به هر  و  تطمیع و دسیسه وتحبیب 
و  رجال  از  شماری  بود،  که  راهی 
درباریان و دولتمردان فاسد و ُرشوه 
تا  بیاورد  بر سر کار  و  را جلب  خوار 
ازاین راه بر نفوذ سیاسی خود بیفزاید 
واز نفوذ روسها در ایران  تا حدودی 
نفوذ  حال  این  ی  همه  با  اما  بکاهد، 
روسیه به خاطرداشتن مرزی طوالنی 
با ایران  و روابط بازرگانی وتسهیالت 
صادراتی  کاالهای  جهت  ترانزیتی 
به  وآمدایرانیان  رفت  و  وارداتی  و 
آن  خاک  از  اروپایی  کشورهای 
کشوروپرداخت وامهای کالن با بهره 
های سنگین و در گرو بودن گمرک 
های شمال کشور نزد روسها و نظارت 
بر جاده هایی که از انزلی به تهران و از 
جلفا به تبریزاز سوی آن دولت ساخته 
شده بود،به ویژه وابستگی تنها نیروی 
نظامی ُمنجسم ایران یعنی قزاقها به 
دولت روسیه که همچنا ن  برقرار بود، 
زمانی که زمزمه ی آزادی خواهی و 
برقراری قانون و مشروطّیت از سوی 
و  دوست  میهن  ایرانیان  از  شماری 
دولت  رسید،  گوش  به  خواه  آزادی 
بر قراری مشروطه  انگلستان  چون 
شدن  کاسته  در  مؤثری  عامل  را 
از  اختیارات شاه  و ولیعهد و برخی 
رجال و دولتمردان طرفدار روسیه و 
درنتیجه کاهش  نفوذ رقیب سیاسی 
راهی  هر  به  دید،  می  خوددرایران  
که می توانست با مشروطه خواهان 
همدلی نشان می داد به ویژه آنکه می 
دید جانشین مظفرالدین شاه بیمارو 
درحال موت،  از سرسپردگان جّدی 

روسهاست. 
       تشویق و ترغیب میرزا حسین 
صدراعظم  مشیرالدوله،  خان 
ناصرالدین شاه و یکی از ُمهره های 
به  سفرشاه   برای  انگلستان،  دولت 
اروپا و آمادگی و استقبال آن دولت 
برای پذیرایی شاهانه ازاو، چیزی جز 
وادار کردن ناصرالدین شاه  به برپایی 
عدالت خانه وبرقراری قانون نبود تا 
ازاین را ه تا حدودی از اختیارات بی 
حّد واندازه ی او که کشش بیشتری 
به سوی روسها داشت کاسته شود، 
اما  تا زمانی که ناصرالدین شاه زنده 
بود با این که دوبار دیگر به اروپا سفر 

ای  نشانه  کمترین  او  زمان  در  کرد، 
درایران  آزادی  و  قانون  برقراری  از 
بود  اعتقاد  اوبراین  بلکه  نشد،  دیده 
که طالب کسانی است که تفاوت بین 
نُقل بادامی و کشور بلژیک را نداند! وبا 
بی رحمی وقساوت؛ هرصدای آزادی 
خواهی را درگلوی گوینده ی آن خفه 

می کرد.
اعتماد السلطنه، در یکی از سفرهای 
سیاحتی ناصرالدین شاه به مازندران 
زمان  درشرح  بود،  شاه  همراه  که 
برگشت به پایتخت و توقف  در آبادی 
» گله گیله« از توابع شهرستانک می 
الحّجه  ذی   1۳ چهارشنبه  نویسد:» 
خوردیم  می  شام  وقتی  شب   1۳06
سروکله ی چورچیل ]چرچیل[ نایب 
نمودار  از الی پرده  انگلیس  سفارت 
شد، معلوم شد همانطور که نایب روس 
منزل]منظور  آمده شام  هم  او  آمده 
چادراو[ من خورد، بعد منزل کتابچی 
رفت در زیر یک چادر، یک طرِف او؛ 
نایب سفارت روس و طرف دیگرنایب 
سفارت انگلیس خوابیدند«. خاطرات 
کار  دهد  می  نشان  که   – رویه671 
دو  بین  همچشمی  چشم  و  رقابت 
دولت نامبرده تا پیش ازسال1۹07 تا 

کجا به ابتذال کشیده شده بود!
       حاج سیاح، می نویسد:» بدبختانه 
یک مرعوبّیت بی جهت و اطاعت بال 
نهایت دربزرگان ایران نسبت به تمام 
خارجیان خصوصاً روسیان پیدا شده 
به هر گونه مقاصد ُمضّرة ایشان  که 
حمایت می کنند و نمی دانند طمع و 
تکلیف روس ها انتها ندارد، حرص و 
طمع جهانگیری ایشان به هیچ چیزی 
قناعت نمی کند، هرچه ببرند حریص 
تر می شوند، تمام قوت و دارایی یک 
ملت را تمام کنند قناعت نمی کند، 
زبان و دین وقومّیت اقوام را هم فنا 
می کنند... اوضاع را وخیم تر می بینم، 
درباریان باهم درنفاق؛ تمام مقتدران 
سرگرم غارت رعّیت و جمع مال؛ روز 
به روز دولت روس برنفوذ خود افزوده 
خودرا  است  صدراعظم  که  اتابیک 
مطیع روس ها و منصوب از جانب آنها 
می داند، موسیو نوز و بلژیکیان با او 
یگانه شده شب وروز درایران به نفع 
سیاست روس کار می کنند و نفوذ و 
تجارت سایر دول را کم کم ازایران بر 
می چینند و ایرانیان را اسیر و ذلیل 
داده  ولیعهد  و  شاه  ذهن  به  ساخته 
نباشد  مایل  روس  دولت  اگر  که  اند 
سلطنت ایشان و خاندان ایشان زایل 
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نقش دولتهای انگلستان و روسیه 
تزاری : 

پادشاهی  ازاواسط   چه  اگر         
از  پس  ویژه  به   ، شاه  ناصرالدین 
ماجرای تحریم تنباکو، زمزمه هایی 
و  نفوذ  به  نسبت  ها   نارضایتی  از 
دخالتهای روز افزون روسیه وانگلیس 
در امور ایران وظلم و بی عدالتی ها 
به گوش می رسید وبرخی ازتحصیل 
کردگان ایرانی در کشور های اروپایی 
و همچنین کسان دیگری نیز که به هر 
جهت وبهانه با اروپاییان در ارتباط وبا 
فرهنگ وقوانین وپیشرفت آن جوامع 
آشنا شده ویا ُمتأثّر از آثار سید جمال 
الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان 
ووو، بودند واز شرایط  موجود ناراضی 
وخواهان تغییراتی در سیستم ادارة 
کشور بودند، باالخره توانستند رژیمی 
را زیر نام مشروطه درزمان جانشین 
حال  این  ی  همه  با  سازند،اما  اوبرپا 
بدون آنکه بخواهیم ازارزش کوشش 
و فداکاری های کسانی که در خیزش 
مردم برای برقراری قانون نقش داشته 
اند کاسته باشیم، به خاطر دوری از 
از  فریبی وغرورحاصل  هرگونه خود 
آشکار  دخالت  توانیم  نمی  تعّصب، 
وپنهان دولت انگلیس را در راه رقابت 
با روسیه تزاری پیش از بستن قرارد 
1۹07وکاستن از نفوذ و قدرت شاهان 
ماجرای  قاجاربود،در  حکومتگران  و 

مشروطه خواهی نادیده بگیریم.  
       دولت انگلستان از سالها پیش 
و  روسیه  نظامی  قدرت  به  توجه  با 
پیشرفتهایی که در آسیای میانه به 
انصراف  هدف  به  بود،   آورده  دست 
شاخاب  به  دستیابی  از  دولت   آن 
پیشروی  ویا  عمان،  دریای  و  پارس 
که  وایران   افغانستان  خاک   در 
به  دسترسی  جهت  در  هایی  کلید 
صدد  در  همواره  بودند،  هندوستان 
آن  و جلب دوستی  روسیه   تطمیع 
دولت با بخشیدن از کیسه ی ایران 
با خود  را  آن دولت  راه  ازاین  تا  بود 
برسر مهرآورده وازپیشروی بیشترش 

در منطقه وچشم وهمچشمی منصرف 
سازد، ازاین رودرزمان فتحعلی شاه، 
وعدة  با  ای   کارانه  فریب  قرارداد 
کمک نظامی و کمک مالی به دولت 
روسها  با  احتمالی  جنگ  در  ایران 
سازد،  می  منعقد  ایران  دولت  با  را 
ناپلئون  با  اتحاد  از  را  ایران  شاه  تا 
بناپارت، امپراتور فرانسه باز دارد، اما 
از سویی دیگرچون به موجب همان 
قرارداد شماری از افسران انگلیسی 
افراد  به  نظامی  آموزش  ی  بهانه  به 
زیر فرماندهی عباس میرزا، در نیروی 
واز  مشغول  خدمت  به  ایران  نظامی 
طرح ها و تصمیمات فرمانده ی نظامی 
ایران آگاه بودند،با نشان دادن چراغ 
روسیه جهت  جنگ  دولت  به  سبز 
کشیدن  پس  پای  وسپس   ایران  با 
های  بهانه  به  جنگ  در  ازهمراهی 
غیر شرافتمندانه ونادرست، حتا کار 
ایران  داد،  انجام  که  یی  ها  شکنی 
منجر  که  کردند  شکستی  دچار  را 
از  وسیعی  بخش  دادن  ازدست  به 
خاک ایران در قفقاز و بستن معاهدة 

گلستان در سال 181۲ شد . 
       چندی بعد با استفاده از عوامل 
موقوفة  محل  از  خود  بگیر  مواجب 
»اُود«، عامل جنگ دیگری بین ایران 
داد  قرار  بستن  با  که  شد  روسیه  و 
ترکمانچای ، هرآنچه که از سرزمین 
باقی  ارس  رود  سوی  آن  در  ایران 
مانده بود، برای همیشه از پیکر ایران 
ایران  دولت  برآن  عالوه  و  شد  جدا 
سنگین)  مبلغی  پرداخت  به  مجبور 
هفت ونیم میلیون تومان( به عنوان 
که  گردید.  روسیه   دولت  به  تاوان 
هدف دولت انگلستان از جمله تطمیع 
در  دولت  آن  انصراف  جهت  روسیه 
اتحاد با ناپلئون بناپارت بود که قدرت 
یابی  خیره کننده آن دولت در اروپا  
برای دولت  از  را  زیادی  نگرانی های 
انگلستاِن درحال جنگ با اورا فراهم 
کشوری  تضعیف  ضمناً  بود،  ساخته 
در همسایگی هندوستان نیز بود تا 
نکند باردیگر نادرشاهی ظهور کند.

همچنین براین گمان بود که با چنان 
حیا  به  مأخوذ  روسها  بخشی،  حاتم 
درون  به  بیشتر  پیشروی  از  شده 
خاک ایران ونزدیکی هرچه بیشتر به 
مرز افغانستان چشم خواهند پوشید.

       روسها که پی به ضعف و نگرانی 
با  بودند،  برده  انگلستان  های دولت 
همه ی حاتم بخشی های انگلیس از 
ایران، و ترفندهایی که به  کیسه ی 
ترکتازی  به  بود، همچنان  بسته  کار 
خود در آسیا و تصرف سرزمینهایی 
)قزاقستان،  میانه  درآسیای 
ترکمنستان، تاجیکستان، اوزبکستان 
هم  پیش  از  وبیش   ) قرقیزستان  و 
میداد  ادامه  افغانستان  با  مرز شدن 
ایران  دربار  در  نفوذش  سیطرة  و 
دولتمردان  و  رجال  از  شماری  ونزد 
قاجاربه ویژه شاه؛ فزونی می گرفت 
وموجبات نگرانی های زیادی را برای 
دولت انگلستان به ویژه ازبابت  ایران 
هندوستان  با  پیوند  در  وافغانستان 
روسها  که   چرا  بود،  ساخته  فراهم 
تصرف کامل و تدریجی ایران را حق 
وتحقق  دانستند  می  خود  طبیعی 
یافتنش را به زمان مناسب موکول می 
کردند، از این روحاضر نبودند از حّقی 
پنداشتند،  برای خود مسلم می  که 
چشم پوشی و یا آن را با دولتی دیگر 
را  ایران  کامل  تصّرف  کنند،  تقسیم 
نوعی ضرورت تاریخی و جغرافیایی 
بایست  بر می شمردند که می  خود 
به تدریج و در شرایط مقتضی انجام 

شود. 
ی  ویژه  پزشک  دکترفوریه،         
خاطراتش  درکتاب  شاه،  ناصرالدین 
در باره ی رویداد دهم فوریه 18۹۳که 
می  شد  رژی  قرارداد  لغو  به  ُمنجر 
فصلی  هم  حادثه  این   ... نویسد:» 
و  دیرینه ی روس  رقابت  داستان  از 
غلبة  دفعه  این  است.  بوده  انگلیس 
کلی با روسیه شده است، تا آنجا که 
که  شکستی  از  پس  السلطان  امین 
در این قضّیه خورده برای این که از 
مخصوص  زیرکی  با  نیفتد  صدارت 

کرده  نزدیک  روسها  به  را  خود 
که  آن  از  پس  امروز  همین  است. 
از  ها  انگلیسی  که  انحصار دخانیات 
ناصرالدین شاه گرفته بودند لغو شد، 
امین السلطان  تغییر سیاست خودرا 
علنی کرد به این معنی که شخصاً به 
سفارت روس رفت و قریب سه ساعت 
مختار  وزیر   ( بوتزوف  دو  مسیو  با 
روسیه( مشغول صحبت بود و به او 
اطمینان داد که از روش سابق خود 
)سرسپردگی به انگلیسیها( برگشته 
است، سپس وزیر مختار را مخاطب 
قرارداد و گفت: ممکن است شما به 
گفته ی من اعتماد نکنید ولی آینده 
ام صدق قولم را ظاهر خواهد کرد...«.  
سیمای احمد شاه قاجار. نگارش دکتر 
محمد جواد شیخ االسالمی . رویه5۲

       سر سسیل اسپرینگ رایس، وزیر 
مختاروقت انگلیس در ایران، در نامه 
به دوستش می نویسد:» روسیه  ای 
همه ی ایران را می خواهد و نه فقط 
رسیدن  وی  هدف  را،  ازآن  قسمتی 
به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس 
دردست  جهت  این  از  و  است  هند 
که  موقعی  گذرگاه،  داشتن یک سر 
سر دیگرش در دست ماست] یعنی 
نفوذ[،  منطقة  دو  به  ایران  تقسیم 
نفعی به حالش ندارد، روسیه در حال 
حاضرعجله ای برای این کار]تصرف 
کامل ایران[ نشان نمی دهد و دلیلش 
راه  ایجاد  تا موقعی که  واضح است، 
است  قرار  که  الجیشی  سوق  های 
آنها درایران ساخته شود  به وسیلة 
است،  نکرده  پیشرفت  کافی  حّد  به 
لشکر کشی به ایران از نظر مالی ابداً 
به  نیل  برای  به صالح شان نیست... 
حکومت  دستگاه  روسها  هدف،  این 
ایران را عمالً خریده اند، صدر اعظم 
خان  اصغر  علی  میرزا  اتابک  ایران] 
اش  خارجه  وزیر  و  السلطان[  امین 
به  شهره  نایینی  نصراهلل  میرزا   [
نظرشان  در  ُمشیرالدوله[...سیاست 
چیزی شبیه بازیچه و شوخی است، 
تحت  روحاً  و  جسماً  آنها  هردوی 
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دردیانت  ونمادآن  هومه  مبنای 
زرتشتی

1- کالمی که خدا پیش ازآفرینش 
تلفظ کرد

آفریدة  نخستین   آهوناوایرا«   «
دریسنا  اهورامزدا  خود  بود.  خدا 
1۹، اینگونه تصریح می کند: من 
پیش  را  وایرا«  اهونا  بخش  این 
کردم.  تلفظ  عرش  ازآفرینش 
از  از زمین، پیش  این کالم پیش 
موجودات زنده، پیش از درختان، 
اهورامزدا،  پسر  ازآتش  پیش 
پیش از انسان پرهیزکار، پیش از 
شیاطین، پیش از حیات نفسانی، 
حتی پیش از آفرینش خدای پاک 
دارد،  درخود  را  راستی  تخم  که 

وجود داشت.
تراز  مقدس  )کالم(  آن  بابیان    «
آفرینش  همة  که  من  دو»روان( 
و  هست  بود،  آفرید  را  درستکار 
این  خالصه  بطور  بود.«  خواهد 
بخش  اهونا وایرا)بغ اهونا وایرا( راه 

آشکار خداوند بود.
غالبًا  آهوناوایرا«  بخش   « عبارت 
ارجاع به  سطر نخست دعای یاتا 
فروتنی،  باکمال  دارد.  وایر،  اهو 
بخش  این   « کنم  می  پیشنهاد 
آهونا  کالم»  نخست  نیمة  یعنی 
معنی  به  -وار«،  اهون  یا»  وایرا« 
»اهون؛ واهون همان »کالم« است.

می  اشاره  جی  ج.ام.چاتر 
یاتا  با   نباید   » وایرا  کند،»اهون 
که  شود  اشتباه  وایرا  اهون 
وایرا  آهونا  در  آنچه  قراراست 
پنهان است، برمال کند. اینها کاماًل 
حرف»ن«   زیرا  هستند،  متمایز 

در»یاتا اهو وایرا«  نیست.)1(

(1)-J.M.Chatterjee:The Hymns of 
Alharvan Zarathushtra,P.CLVI

است  تعجب  مایة  هرحال   به 
هردو برداشت گفته شده پیش از 
واژة مقدس » هومه«  به  مارا  این 

زرتشتیان راهنمایی می کند.

۲-نخستین سطر»یاتااهووایرا« به 
دو جنبه الوهیت اشاره می کند. 

سطر نخست معموالً این چنین ترجمه 
می شود: 

به  دنیوی  سردار  که  همانگونه   «
به  روائی می کند،  فرمان  ارادة خود 
یا رهبرروحانی درپرتو  همانگونه رد 

راستی وپاکی )اشا( نیرومند است.«
بفمم  نتوانستم  من  احترام  باکمال 
جطور یک آموزگار عالم بشریت مانند 
پدرش   مادی  ثروت  به  که  زرتشت 
پشت پازد وپیشنهاد اهریمن )انکره 
مینو( برای سلطنت  دنیوی را  رد کرد  
ومی توانست خودرا فرمان روای قادر 
مطلق دنیوی)غیرروحانی( اعالم کند. 
ازاینها گذشته وقتی اهورامزدا»کالم 
ازهمة  پیش  اداکرد   را  قدرتمند«  
مخلوقات  نه فرمانروایی دنیوی ونه 
رهبری روحانی هنوز  بوجود نیامده 

بود.
تمامًا  نخستین سطر   واقعی  معنای 
وابسته به تفسیر  درست واژه های 

»اهو« و » رتو« است.
من » اهو« را»اوج واقعیت« ترجمه می 
کنم، آنکه جاودانه هست)ازah: بودن( 
یا»ست« فرمانروای مطلق حیات. او 
نسبت  »اوهست«  به  تواند  فقط می 
نکردنی  باور  او  وگرنه  شود؛  داده 
مقدس  کتابهای  در  که  آنچنان   یا 
 Anamanthvao:آمده زرتشتی 
بهمین نحو »راتو« فرمان روای راستی  

یعنی مزداست.
سطر نخست  »یاتا« چنین است:

yatha1 Ahu2 vairyo3 Atha4 Ratush5 
Ashat 6 Chit7  Hacha8

به نظرمن معنی این سطر اینگونه 
است:» درست مانند خدای مطلق 

زندگانی فرمان داده شده به

 شیوة خدای راستی)مزدا( مخلوق 
ازطریق  را   )Chithra( نخستین 

قانون»اشا«۲  پیش آورد.«
به عبارت دیگربنا به برنامة   طرح 
 ، تصور۳  غیرقابل  خدای  جنبة 
مزدا یا خدای آشکار 4 تقریباً همه 
مخلوقات  را پدید  می آورد. زمانی 
که وقت آفرینش نزدیک می شود  
 Ra()پرتوی  از نور بیکران)رایارای
یاRay(از اهو  سرچشمه می گیرد. 
بنابراین  جنبة آشکار خدا معموالً 
به عنوان » اهو-را«  مزدا اشاره می 

شود.

دوجنبه  این  نهاد  هم  هومه   -۳
خداست

درهرمزد یشت چنین آمده است 
دوجنبة  َرتو«  و»  »هومه«  که 

اهورامزداست:
 Ahumcha Ratumcha Yim Ahurem
 Mazdam
 این نام دوپهلوی خدا  ، نه تنها 
هست   هومه  مقدس  کالم  اساس 

بلکه پایة نماد  آن  نیز هست.
twinبا گذشت زمان  این نام دوقلو

درمزدیسنا  ارته  یا  اَشه  یا  اشا   -)۲(
مهمترین   واز  دارد   گسترده  مفهومی 
مفاهیم دراین  دین است. اشه به معنی 
معنی  اما  است،  ودرستی  حقیقت 
وابدی  ازلی  است  قانونی  آن  ژرفتر 
آن   وبراساس  کرد  وضع  اهورامزدا  که 
هرکنشی واکنشی دربردارد وهرکار نیک 
درپی  خودرا   پادافراه  یا  پاداش  وبدی 
موجود   نظم  تبلور  دیگر  بعبارت   دارد. 
درطبیعت را  که درقانونی  اخالقی مینوی 

وبرپایة حق ودرستکاری بناشده ،
 اشا می گویند.

(3)-Unmanifested aspect of God,
(4)-The Gathas of Zarathushtra 
by Dr. Trach J.S. Taraporewa-
la,1962 Edn.,p99

خدا به اهورامزدا تبدیل شد.
درزمانهای  هندو   روحانیون 
این   اول   حروف  ظاهراً  گذشته  
َم( :اً)هورا(  گرفتند  خدارا  دونام 

زدا( आ म یعنی »اوم« وبدین نحو  
گونة  هندوئی AUM کالمی  که 
بوجود  اداشد،  ازآفرینش  پیش 
نیست.  وگمان  حدس  این  آمد. 
این عمل به قدمت» رامایانا« ست. 
دانش  با  کامالً  هندو   خردمندان 
اوستائی  آشنابودند. شکی دراین 

باره نیست.

تأثیرات سودبخش خواندن کلمة 
»اَهون«

درزیر نظر ج.م. چاترجی رادربارة 
دعای  خواندن  سودبخش  تأثیر 

کلمة مقدس می آورم.
ازاینکه  پیش   - کسی  بگذار   «
این را بعنوان  ایده ای موهوم  رد 
هون)اَهون(   ورد/دعای  کند- 
راباهرنفس به مدت شش ماه تکرار 
کند. بگذار خودش درک کند آیا 
این  دارد؟  را  مزدا  تصور  لیاقت 
فکرش را بیشتر  آرام وخوش بین 
می کند.وشخصیت او  با انضباط، 
ستبر  ونوع دوستانه می شود. ذکر 
اهون  برای تزکیة  نفس طر احی 
شذه )زیرا نفس( جایگاه  وسوسة 
بی  باید  اهون  است)5(.  شیطان 
وقفه  با آهنگ خوانده شودوصدای 
ُغّنه )تودماغی( آخر آن  بایستی تا 

مدتی ادامه یابد.
این  است:   آمده   ،  1۹:5 دریسنا 
کلمة من ... دعا خواندن  بی وقفه  
ومداوم برابر با صد دعاست«. زیرا 
وپیروزی  نیرو  حق...  کلمة  تکرار 
می  راافزایش  پارسائی  و  درروح 

دهد.« )یشت ۲1:4(

* آزادی: این بخش از مبنای ایرانی 
دیوناگری را درهمین جا به پایان 
می بریم. امیدواریم این بحث برای 
خوانندگان عزیز آزادی  سودبخش  

بوده باشد.
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حق شناسی

فرمان  الرشیدخلیفة عباسی  هارون 
نیکونهاد   وزیر  برمکی  تا  جعفر  داد 
وبا تدبیر ایرانی را بقتل رسانده وازآن 
پس هیچکس  نام اورا برزبان  جاری 
نسازد. همه در هراس  افتادند  واز بیم 
خشم  هارون  دم بر نیاوردند.وحتی 
نکرد.  او  سوگواری  مرگ  بر   کسی 
دراین میان فقط مرد رشید وفداکاری  
محبت  جعفر   از  که  »منذر«   بنام 
درمیدان   هرروز  بود   دیده  فراوان 
ایرانی  وزیر   خانة  روبروی  بزرگ 
می ایستاد  وبرای مردمی که خودرا 
مدیون  جعفر برمکی  می دانستند  
ولی از خشم  خلیفه هراس داشتند  
سخن می راند و جعفر برمکی را  مدح 
می کرد. روزی خلیفه از  این ماجرا  
بااطالع گردید . آتش خشم وغضبش  
باالگرفت ودستورداد  که منذر را نزد 
او آوردند.  به امر خلیفه بدستهای او 
دستبند زدند. این مرد رشید وفداکار  
از  مرا    : فریادبرآورد  دید  که چنین 
از  جعفر   ترسانید؟   می  بند  کدام 
بندهای خیلی گرانتر  نجاتم داد. از 
بند احتیاج وترس وهراس وبسیاری 
نجاتم  زندگی  ومشکالت   مصائب 
اشک  خود  بزرگواری   با  داد.وهربار 
مرا  جعفر  آورد.  دیدگانم  در  شادی  
نواخت  خود  بلطف  و  بخشید  امید  
در  باآنکه  شمرد.  خویشم  وهمپایة 
بود  سر  همه   از  وبزرگواری  مقام 
دراینصورت  آن دینی را  که بدو دارم  
چگونه باز می توانم دارم؟ خلیفه که 
نیست   قادر  وعذاب  شکنجه  با  دید 
را  مسخر کرده   بزرگ »منذر«  روح 
ووی را ازکار  خود بازدارد  در صدد 
برآمد  که از راه دیگر  بااو وارد مذاکره 
شود ؛ لذا لبخندی  بررویش زد وگفت: 
» بگذار  قدر آن دیوانه در نظر تو بلند 
باشد؛ زیرا  بهر حال کرم خلیفه از آن 
باالتر است. گناه ترا بخشیدم وچون 
می بینم  که عطای جعفر  چنین ترا  
خیره کرده است این گوهر بی همتارا 
پادشاه  تاج   زیب  روزگاری   که  نیز 
تتاران  بوده است بتو می بخشم تا 
از این پس  رهین احسان  بخشندة 

این گوهر باشی. همچنان که  خودرا 
 » میشماری.  جعفر  کرم  مرهون  
شاهانه  عطیة  فریادزد:» چه  منذر  
ومدتی  راگرفته  گوهر   وسپس  ای« 
بدرخشندگی  آن خیره شد. اما قبل 
از آنکه گوهررا در جیب  خود بگذارد 
آن را رو بباال گرفت و فریادزد:» این  

را نیز به جعفر برمکی مدیونم.«

تاریخچة عمامة شیروشکری

شاه  ناصرالدین  سلطنت   درزمان 
حکومت   به  نامی  علیخان   چراغ 
چون  شود   می  منصوب  اصفهان 
معمول  بوده است  که عموم طبقات  
واصناف  از حاکم تازه  دیدن کنند، 
تاالر  در  حاکم   خان  که   رورزی 
بزرگ  چهل ستون  برای پذیرائی از 
نمایندگان  ومحترمین  شهر بار عام  
داده بود عده ای معمم  وعبات بدوش  
باعمامه های سفید وسیاه  وکوچک 
وتسبیح  محاسن  و  ریش  وبزرگ  
تاالر می  وارد  گویان   »یااهلل«  وعصا 

شوند.
چراغعلی خان  بمحض آنکه  چشمش 
به آن خیل  معمم  عبا بدوش می افتد  
بدین تصور که ایشان  علماء شهرند  و 
به دیدار حاکم آمده اند  برای تکریم  
آنان از جا بر می خیزد وتا نزدیک  در، 

آنهارا  استقبال کرده  تعظیم و  کرنش 
که  ای  اندازه  به  وخالصه  نماید  می 
درخور  مقام روحانیان آن زمان  بود 
با آنها  رفتار می کند. درضمن گفتگو  
وتعارف چراغعلی  خان باکمال  تعجب 
مشاهده می کند که دستهای کلیه 
تعجب  روی  از  است.  سیاه  واردین 
بودن   سیاه  علت  بسیار   شگفت  و 
 . دستهای آقایان  را سؤال می کند 

یکی از  آنان تعظیمی  کرده میگوید:
رنگرز   صنف  زادان   خانه  قربان    «
هستیم واز برای عرض تبریک  وغالمی 
ایم.« شده  شرفیاب  نثاری   جان  و 

متوجه   که  وقتی  علیخان   چراغ 
احترام   از  شود   می  خود  اشتباه 
وتعظیم وکرنش  بی جایی که  بیک 
عده کارگر  کرده بود  سخت متغیر 
با خفت  را   بیچارگان  می شود وآن 
به  سپس  کند.  می  بیرون  وخواری 
علمای  معروف از آنچه گذشته بوده 

است شکایت می برد.
پس از مباحثه وگفتگوی بسیار  که 
علما  کشد   می  طول  ماه   چندین 
موافقت  می کنند  که کسبه وکارگران  
بجای عمامه  سفید عمامه زرد رنگ 
برسر بگذارند وازهمان زمان  عمامه 
متداول  ایران   در  شیروشکری«    «

ومعمول می شود.

نامة نادرشاه   به پادشاه 
هندوستان

نامه  این  هند  فتح  از  پس  نادرشاه 
پادشاه   ، محمدشاه  به  خطاب  را 
فتوت  نشانة  فرستادکه  هندوستان 

وجوانمردی  یک فاتح است:
خود  درامور  شما  که   است  عجیب 
اینقدر بی قید وبی اعتنا باشید. باوجود 
این که  مکرر به شما نامه نوشتم و 
سفیر فرستادم واظهار دوستی کردم 
، وزرای شما الزم ندیدند  جواب کافی  
عدم   وبواسطة   بفرستند  من  برای 
ازسفیران   یکی  شما،  ونظم  امر  نفاذ 
من برخالف تمام قوانین  درمملکت 
شما  کشته شد، سهل است ، وقتی 
گویا  شدم   شما  مملکت  داخل  که 
شما  اعتنائی  بکار خود نداشتید  که 
اقالً بفرستید  سئوال کنید  من کی 

هستم؟ وخیالم چیست! 
شما به تصورات طفالنه وعزم  جاهالنه  
چنان مغرور  بودید که گوش به هیچ  
نوع مذ اکره شایان  ندادید و صالح 
عون  به  باألخره   تا  ندیدید  خودرا 
شمشیر   قوت  و  عالمیان   خداوند 
مبارزان فیروز جنگ، دیدید  چه روی 

داد!
نیاکان شما  کشوررا خوب نگاهداری 
خراب  شما  دردورة  ولی  کردند  می 
شد  ومارا وادار  نمودید که متحمل  
زیان های جنگ واردو کشی شویم. 
تیمور   دودمان  از  تاکنون  چون  اما 
ایران   کشورشاهنشاهی  به  نسبت 
آزار وزیانی  نرسیده ، من پادشاهی 
هندوستان را  از شما نخواهم گرفت.«

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

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

داـستانهای کواته اتریخی
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چنگیزجلیلوندآقای دوبله ایران  کورونایی شد

شیرین
بخش دوم

شاه به دیدار شیرین و شنیدن صدایش 
اشک حسرت از دیدگان فرو میبارد و 
به چهل خادم رومی دستور میدهد که 
شیرین را به مشکوی زرین  به حجره 
گوهرآگین برند و خود به شکار میرود. 
پس از شکار شادی کنان بسوی شهر 
میشتابد. به مناسبت بازگشت شاه از 
شکارشهر را آذین میبندند و مردم به 
طرب مینشینند. شاه یکسر به مشکوی 
زرین نزد شیرین میرود و پوزش خواهان 
بوسه ها بر پا و دست و سرش میزند. 
حق  در  که  میگوید  موبد  به  خسرو 
ایشان گمان بد نبرد و شیرین را بنا بر 
رسم و آیین به کابین او آورد. بزرگان 
شهر از اینکه شیرین به مشکوی زرین 
آمده و روزگار گذشته او و شاه تجدید 
شده است سخت غمگین و پریشان 
حال میشوند. بدین سبب سه روز به 
دیدار شاه نمیروند. روز چهارم خسرو 
به پیشگاه احضارشان میکند. پس از 
حضور هر یک را در خورشان ومقامشان 
مینشاند و بدیشان میگوید این چند 
روز که شما را ندیده ام و بسیار دلتنگ 

گشته ام
بیازردم از بهر آزارتان

پر اندیشه گشتم ز بازارتان
به شاه کسی پاسخ نمیدهد. آنان که از 
او در خشم بودند یکایک دیده به موبد 
میدوزند . موبد به پا بر میخیزد و به 

خسرو میگوید
به روز جوانی شدی شهریار

بسی نیک و بد دیدی از روزگار
شنیدی بسی نیک و بد در جهان

ز کار بزرگان و کار مهان
که چون تخمه مهتر آلوده گشت

بزرگی از آن تخمه پالوده گشت
پدر پاک و مادر بود بد هنر

چنان دان که پاکی نیابد پسر
ز کژی نجوید کسی راستی

گر از راستی پر کند آستی
که  اینست  تو  از  ما  رنجش  سبب 

دیوسترگ )شیرین( یار شهریار ما شده
به ایوان اگر زن نبودی جز این

که خسرو بر او خواندی آفرین
نبودی چو شیرین به مشکوی او

به هر جای روشن بدی روی او

شاه به سخنان موبد پاسخی نمیدهد 
موبد میگوید برای شنیدن جواب فردا 

پگاه به بارگاه میآییم
مگر پاسخ از شاه یابیم باز

که امروزمان شد سخنها دراز
تابنده  طشت  که  هنگامی  روز  دگر 
بندگان  میگردد،  پدیدار  خورشید 
خرامان به نزد شاه میآیند و هر یک در 
جایگاه خود مینشینند. آنگاه مردی با 
طشتی که پر از خون گرم بود به بارگاه 
میاید و طشت را به دستور شاه از نظر 

یکایک آنها میگذراند.
از آن طشت هر کس بپیچید روی

همه انجمن گشت پر گفت و گوی

نظر  از  را  یکایک  که  حالی  در  شاه 
میگذراند و همگان نیز از خشم شاه در 
بیم بودند از ایشان میپرسد این خون از 

کیست؟
بدو گفت موبد که خون پلید

کزو بد منش گشت هرکس بدید
شاه دستور داد که طشت را بشویند و از 
خون پاک سازند سپس با می و مشک و 

گالب پر و معطرش سازند
به موبد چنین گفت خسرو که طشت

همانا بد این یا دگرگوگونه گشت

موبد بر شاه آفرین خواند و شاه گفت 
که شیرین همانند این طشت خون بوده 
است که از بوی من در مشکوی من پاک 

و مقدس گشته است
کنون طشت می شد به مشکوی من

بدینگونه بویا شد از بوی من
ز من گشت بد نام شیرین نخست

ز پرمایگان دوستداری نجست
و  میخواهند  پوزش  از خسرو  بزرگان 

میگویند
بهی زان فزاید که تو به کنی

مه آن شد به گیتی که تو مه کنی
شیرین در کاخ شاه ، بانوی شبستان 
میگردد. او از اینکه مریم دختر قیصر 
مهتر بانوی شبستان بود همیشه رنج 

میبرد.
همیشه ز رشکش دو رخساره زرد

ز مریم همی بود شیرین به درد
آتش حسد در دل شیرین آنچنان زبانه 
میکشد که با خوراندن زهر دختر خوب 

قیصررا به دست دژخیم مرگ میسپارد 
نمی یابد.  آگاهی  راز  آن  از  کسی  اما 
خسرو پس از یک سال شیرین را بانوی 

بانوان و جانشین مریم میکند.
چو سالی برآمد که مریم بمرد

شبستان زرین به شیرین سپرد
شیرین   شمع شب افروز شبستان شاه 
میگردد و وجودش رونق افزای گلستان 
زندگی او ، دیدارش رنگ غم از چهر شاه 
میزداید و زیبایی خیره کننده اش آرام 
بخش دل بیقرار و بی آرام شهریار است.

روزی آموزگار و پرستار شیرویه پسر 
مریم که از بیهوده کرداری او در رنج 
است از وی شکایت به شاه میبرد. شاه 
شیرویه را به زنجیر میکشد تا از خیره 
سری و گستاخیش در امان مانند. ولی 
شیرویه به کمک عده ای از زندان رهایی 
میابد و شب هنگام که شاه و شیرین در 
بستر ناز آرمیده بودند ، یاران و پاسبانان 
شیرویه به کاخ خسرو حمله میبرند. 
هیاهوی  و  فریاد  شنیدن  از  شیرین 
پاسبانان سراسیمه از خواب برمیخیزد و 
با دلی لبریز از اندوه شاه را بیدار میکند. 
سیمای خسرو از شنیدن آوای پاسبانان 
چون گل شنبلید زرد میشود. شیرین به 
شاه میگوید چاره ای بیندیش که مبادا بر 

جانت گزندی رسد.
به دانش کنون چاره خویش ساز

مبادا کت آید به دشمن نیاز
شیرویه بر خسروپرویز پیروز میگردد و 
او را در کاخش زندانی میکند. سپس به 
پدر زندانی پیام میفرستد که تو چون بر 
پدر شوریدی ، طغیان من مکافات عمل 
تو است. خسرو ادعای او را رد میکند و 
به شیرویه اندرز میدهد. شیرویه بر حال 
پدر تأسف میخورد و دستور میدهد که 
وسایل پذیرایی و آسایش او را فراهم 

کنند.
به پیشش همه خوان زرین نهند

خورشها همه چرب و شیرین نهند
اما

برنه همی برد و خسرو نخورد
ز چیزی که دیدی به خوان گرم و سرد
شیرین که چون جان شیرین خسرو 
بود و از درد او غمگین پذیرایی شاه را 
به گردن میگیرد. شاه نیز جز از دست 
خوراک  کس  دیگر  دست  از  شیرین 

نمیخورد.
همه خوردش ائ دست شیرین بدی

که شیرین ز غمهاش غمگین بدی
شیرین روشن روان و شیرین زبان شب 
و روز همدم و اندوه گسار شاه است و 
او لرزان. شیرویه به  چون بید بخاطر 
کشتن  پدر فرمان میدهد و شیرین  را 
به مرگ همسر محبوب و گرانمایه داغدار 

میسازد.
 
ادامه دارد

کاران هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

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

زانن شاهناهم  

از  پیش  درایران  که  بهنود  مسعود 
رویداد های سال 1۳57  درتلویزیون 
ملی ایران برنامة پربینندة صفحه اول 
را اجرا می کرد)امیدوارم اسم برنامه 
غربت  در  باشم.(  نوشته  درست   را 
به  هم  هنوز در بی بی سی فارسی 
کندوکاو روزنامه ها و مجالت فارسی 
زبان که درداخل و خارج منتشر می 
شود ادامه می دهد. در همین ماه  نیز 
سی  بی  بی  رادیویی   برنامة  دریک 
فارسی  مجله آزادی را به مخاطبینش 

معرفی کرد .
آنها که شنیده بودند  معتقد بودند  که 
مسعود خان درمورد» آزادی« سنگ 
گفتم  آنها  به  است.  گذاشته  تمام 
باشما هم عقیده ام . وبه نظر ودیدگاه

شما یک مطلب را اضافه می کنم  که 
کمتر  روزنامه نگار ایرانی را می توان 
یافت که بدون حب و بغض  حقایقی 
را درمورد همکارانش بازگو کندو فقط 
یا  و  نویسنده  یک  معرفی   قصدش 
یک روزنامه نگار باشد. دکتر عبداهلل 
نگاران  روزنامه  ازاین   نیز   قراگزلو 
که  اش  دربرنامه  هرهفته  که  است 
روزهای  آریایی  ایران  تلویزیون   از 
به وقت  دوشنبه  ساعت۹/5  صبح 
از  یادی  شود  می  پخش  کالیفرنیا 

ماهنامه آزادی می کند.
از بهنود و قراگزلوی عزیز بی نهایت 
همة  سالمتی  وآرزوی  سپاسگزارم 

همکاران خوبمان را دارم.

نوامبر(   ۲۲( آذر  دوم  یکشنبه،  روز 
رئیس  از  نقل  به  تسنیم  خبرگزاری  
بیمارستان خاتم االنبیای تهران خبر 
درگذشت چنگیز جلیلوند بر اثر ابتال 
به کووید1۹، بیماری ناشی از ویروس 
کرونای جدید )سارس کوو۲( را تایید 

کرد.
جلیلوند از صداهای ماندگار در سینما 
بر  عالوه  او  است.  ایران  تلویزیون  و 
در  بود،  چیره دستی  دوبلور  که  این 
چند فیلم و سریال هم نقش ایفا کرد.

است  بوده  قرار  تسنیم،  گزارش  به 
فارسی«  »سلمان  سریال  در  او  که 
در نقش اسقف ظاهر شود اما فرصت 

نیافت. 
گزارشش  ادامه  در  خبرگزاری  این 
با  تلفن  طریق  از  به تازگی  نوشت، 
جلیلوند در بیمارستان مصاحبه کرده 

است. 
معیشت  وضعیت  به  جمله  از  او 
کارورزان هنر دوبله و توجه مسئوالن 

به آن انتقاد کرده است.
به گزارش تسنیم، این دوبلور باسابقه 
نوع  هیچ  »متأسفانه  است:  گفته 
حمایتی نمی شود و در وضعیت خوبی 

قرار ندارند. خدا می داند که به شکل
فقیرانه ای است.

چنگیز جلیلوند ششم آبان ماه سال 
سه  از  و  شد  زاده  شیراز  در   1۳1۹
تهران  به  خانواده اش  همراه  سالگی 

نقل مکان کرد.
او در مصاحبه ای می گوید:  »من بچه 
جنوب  شهر تهران و محله گاردماشین 
دودی هستم. تمام محله های جنوب 
شهر تهران را به خوبی می شناسم و 
در آنجا بزرگ شده ام و به آنها عشق 

می ورزم.«
این ستاره دوبله کار خود را در تئاتر 
در سن 17 سالگی با ابوالحسن تهامی 

آغاز کرد.
او صدای ستاره های سینمای داخلی 
و خارجی، از جمله مارلون براندو، پل 
نیومن، برت لنکستر، ماکسیمیلیان 
اوتول،  پیتر  برتون،  ریچارد  شل، 
دین  ایستوود،  کلینت  براینر،  یول 
مارتین، بهروز وثوقی، فردین و ناصر 

ملک مطیعی بود. 
مدت ۲0  به  انقالب  از  پس  جلیلوند 
سال در ایاالت متحده زندگی کرد و 

در سال 1۳77 به ایران بازگشت.

مسعودبهنود و یادی از آزادی

کلمات باقی وباقی کلمات کتاب تازه شهال شفیق
شهال  شفیق  کتاب جدید خودرا بانام  »کلمات باقی 
و باقی کلمات«  منتشرکرد. این کتاب حدیث دردناک 
یک حادثه است از زبان رضا دانشور  نویسنده دیگری 
پاریس  در  سرطان  مرض  به  امسال  مه  درماه  که 
درگذشت. در »کلمات باقی...« نویسند ه  ای می  میرد و 
نویسنده  ای دیگر می  کوشد تا یاد او را مکتوب گرداند 
و  و دوستان  یاران  به سوگ نشستن خویش،  و در 

خوانندگان آثار رضا دانشور را همراه خود کند.
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آیت  حضرت  عالیجناب   حضور 
انقالب   معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل 
از  ایران پس  ورئیس جمهوراسالمی 
عرض سالم وارادت  خالصانه آرزوی 
سالمتی حضرتعالی ، اهل بیت ، کاسه 
لیسان، مفتخواران وبادمجان  دورقاب 
چین های دوروبرتان  راازدرگاه دادار 
سایة  حق  یاری  به  خواهانم.  یکتا  
آن حضرت ازسرملت درماندة ایران 
بتوانید  تا  نگردد  کم  اسالم  وامت 
کمافی السابق  برخر مراد سوار باشید 
واز دسیسه های  دشمنان ، منافقین 
وبه  بوده   درامان  ها   وصهیونیست 
به  و  ودینی  خلق  اخالقی  راهبری  
ادامه  ایران  زدة   فلک  ملت  غارت 

دهید.
وظیفة خود می دانم  از جانب  خود 
رفتار   بخاطر  آمریکیه   وممالک 
خبیثانه وضد دین  وضد ایمان  که این 
آدم) مقصودم دونالد ترامپ است( به 
شما روا داشت طلب  عفو وبخشش 
کنم. حقیر شرمنده ام که او این همه  
رافراهم  حضرتعالی  خاطر   آزردگی 
نبود.  دوتا  یکی  هایش  عیب  کرد. 
آدم یک دنده و خودرأی بود. کنترل 
بود.  لق  ودهانش  نداشت  را  زبانش 
درآمریکا  کرونارا  عالمگیر   ویروس 
درباقی  شاید  اعلم.  واهللُ  کرد  پخش 
دنیا هم همین عمل را انجام داد. نژاد 
پرست هم  که بود بجای خود. مرزهای 
آمریکارا بست تا غیرقانونی های بی 
داخل   به  نتوانند  ومستضعف   پناه  
از  ازجمله  بیاورند.   هجوم  مملکت  
که  زمان  امام  گمنام  سربازان  ورود 
ازطرف شما برای  فروریختن  عظمت   
به  خواستند  می  ها   کاپیتالیست 
آمریکا بیایند  جلوگیری کرد.ودرتمام 
مدت چهارسالی که  او برسر کاربود 
حتی یک نمونه از عملیات تروریستی 
وُزبدة   ُخبره  تروریست های   توسط 

اسالم  درآمریکا صورت نگرفت.
دیگرهم  بزرگ  عیب   یک  ترامپ  
وقانون  نظم  از  دم  دائم   داشت. 
من  )بین  که  هایی  میزدوازآشوب 
خودمان   ما  بماند(  وحضرتعالی 
درشهرهای آمریکا  راه انداخته بودیم  
با پررویی انتقاد می کرد . تحریم ها 
اجرا  به  او   که  هایی  گیری  وسخت 

گذاشته بود  باعث شد کیسة دولت 
ودرآمدهای  شود  خالی  شما  علیة 
یابدوبقول  کاهش  عالیجناب   نفتی 
معروف کفگیر  به ته دیگ  بخورد. 
ودورو  کشان  ماله  مالیان،  درنتیجه 
جیب  نتوانستند   سرکار  های  وری 
هم  وقت  هیچ  که  خودرا   گشاد 
پرشدنی نیست مثل سابق  پرکنند.  
جیب  دارم  مسئلت  بزرگ  ازخدای 
گشادتر  هرروز  شمارا  مقدس  وجود 
و  بزرگتر فرماید.بازهم جای شکرش 
باقی است  که به لطف وهمراهی برادر  
اسالم پناه  باراک حسین   به موقع 
حدود دو بیلیون دالری  ازبیت المال  
آمریکایی ها به جیب مبارک ریخته 

شد.
که  بود   این  ترامپ  گناه   بدترین 
کشورعربی  چند  شد   باعث 
بارژیم  اسرائیل)ببخشید  با 
صهیونیستی( فالن  فالن شده صلح 
پیشیبنیان  که  نکرد  فکر  او  کنند.. 
او  هم می توانستند دست به چنین 
خالف بزرگی بزنند اما  او بقول خودش  
اگر  نبود.وباوربفرمائید  سیاستمدار 
می  سفید  کاخ  در  دیگر  چهارسال 
ماند  فلسطینی ها  واسرائیلی ها  در 
خیابانهای  سوریه باهم می رقصیدند.

راستش را بخواهید  ازروزی که این 
چاکروهمکارانم  آمد،  سرکار  مرد  
هرکلکی زدیم وهرحیله ای بکاربردیم 
بلکه قبل از انتخابات بعدی  زیر پایش 
را بکشیم وازکاخ سفید  بیرونش کنیم  

افاقه نکرد. ادم شیف را  مأمورکردیم 
که تلفنهایش را استراق سمع کند و 
آنچه می شنود بعنوان  ویسل بلوئر  به 
کنگره قالب کند تابلکه بتوانیم ازشر 
او راحت شویم. اما نشد که نشد یعنی 
قدیسین،  شما   قول  به  اینکه  مثل 
برخورداربود.  غیبی  امدادهای  از  او 
سرانجام باکمک  دوستانمان در دنیای 
رأی   میلیونها  توانستیم   تکنولوژی 
سرازیر  ها  صندوق  به  را  خودجوش 
کنیم و با پیروزی بی نظیر  درتاریخ 
انتخابات آمریکا برای اولین بار  با رأی 
هزاران مرده ای که سرازخاک بیرون 
مجاهدت  با  خودرا  آرای  و  آوردند 
کاخ  به  ریختند   به صندوقها  وایثار 
سفید راه پیدا کنیم والبته همین جا 
باید اضافه کنم که ترامپ را البته با 
که  ای  ارزنده  تجربیات  و  راهنمایی 
شما در انتخابات کشورتان مبذول می 
فرمایید و همیشه با موفقیت همراه 

است  شکست دادیم.
باید   ترامپ  افسوس   وصد  افسوس 
گرفت   می  سرمشق   ازعالیجناب 
هستید   قانون  خودتان   چطور  که 
وبکمک اراذل و اوباش محترم  امتی ،

 امنیت رادرمملکت  برقرار وازعوامل 
فتنه زهر چشم  گرفته اید وآشوبگران  

را به باالی  چوبه دار می برید.
وشّر  گذشت  بود  هرچه  بحمداهلل 
خودتان   بابزرگی  کندیم.  را  ترامپ 
گناهکار  بندة  این  تقصیر   ازسر 
بگذرید  تا خداوند بزرگ تکلیف اورا  

معین کند.
که  حال  باشد  جمع  مبارک  خاطر 
مابرخر مراد سواریم نخواهیم گذاشت  
حاال حاالها  کسی خاطر  مبارک را 
فرمودید،  اراده  هرچه  کند.  آزرده 
، گازاشک آور، ماشین  پول، اسلحه 
آب پاش برای به زانودرآوردن تظاهر 
رودربایستی  جو   فتنه  کنندگان  
نکنید ازحضرتعالی دریغ نخواهدشد. 
بعداز چهارسال هم با طرحی که دراین 
مدت به اجرا می گذاریم وبا همدستی 
رسانه های  دروغ پردازخودمان  آن 
چنان دروغهایی سرهم کنیم که  تا 
چهل سال دیگرهم جمهوریخواهان 
نتوانند به کاخ سفید راه یابند.آیات 
الهی  حماس،وحزب  برادران  نظام  
درعراق،  تان  نیابتی  های  وگروه  ها 
انتظار  چشم  ویمن   لبنان   ، سوریه 
دلیل  بهمین  شماهستندو  کمکهای 
که  آنجا  تا  خود  کمکهای  بر  ماهم 
وامیدواریم  افزود  خواهیم  بتوانیم 
شماهم همانند قبل  هوای مارا داشته 

باشید . 
جنس  از  که  ما   کمکهای  درقبال 
آقای  حسین  برادرمان   کمکهای 
اوباما است  ازاین ببعد  پرچم ممالک  
ایادی  به   و  نسوزانید  را   آمریکیه 
نماز  مراسم  در  امربفرمایید   تان  
ومرگ  کشیدن  عربده  بجای  جمعه 
ما  بنام  ای  خطبه  گفتن   برآمریکا 
ما  عظمت  و  ابهت  بر  و  بخوانند  
بیفزایند.  خداشاهداست ما به دعای 
خیر شما محتاجیم.  امید که به کوری 
چشم  عمال فتنه   خدای منان  وجود 
مقدس جنابعالی را  ازگزند های ارضی 

و سماوی  بدور نگهدارد.
جمهور   رئیس  جناب   عالی  چاکر 
منتخب مردم  چشم بستة آمریکا. جو

چاپ  مرا  فامیل  آزادی  مجله   (
فامیل  نوشتن  از  بنابراین  کند  نمی 
خودداری کردم ولی شما می دانید که 
من کیستم .( َفَتَوَکْلُت َعلْی اهلل،  فْی 

األنِتظاِر اَلْطاِفُکْم 

موسیقی ودرمان بیماری ها

موسیقی می تواند استرس را کاهش 
سلیقه  که  است  طبیعی  دهد. 
شنونده  عکس العمل  روی  شخصی 
از  دارد  اثر  موسیقی،  به  نسبت 
از  بهینه  برای استفاده  باید  این رو 
موسیقی درمانی جهت کاهش تنش 
و استرس، سلیقه شخصی افراد در 

نظر گرفته شود.
متفاوت  مزاج  با  فرد  هر  درواقع 
تمایل خاصی به نوعی خاص از انواع 

موسیقی دارد .
هر  بیان شد  قبل  در  که  وهمانطور 
خاصی  مزاج  نیز  بدن  اعضا  از  یک 
سیستم  اینکه  به  توجه  وبا  دارد 
سرددارد  طبع  مزاج  مغز  عصبی  و 
بیماری های  اغلب  وهمچنین 
نیز  وروانی  عصبی  سیستم 
قرار  سرد  بیماری های  رده  در 
می توان  جمله  این  که  می گیرد 
از  بیماری های  افسردگی برخی  از 

روانی نام برد .
موارد  این  گرفتن  نظر  در  وبا 
یا  آرامبخش  موسیقی  شده  ذکر 
مختلف  موارد  در  می تواند  محرک 
حال  عین  در  اما  باشد،  مفید 
است  ظرایفی  دارای  موسیقی 
بینی  پیش  عکس العمل های  که 
بیدار  افراد  بعضی  در  را  نشده ای 
پیش  غیر  رویدادهای  می کند.واین 
ومزاج  فرد  مزاج  شناخت  با  بینی 
اعضا ،قابل پیش بینی بوده وبر این 
اساس باید موسیقی وآواها را جهت 

درمان برگزید .
ریتمیک  موسیقی  مثال  عنوان  به 
نوعی  عادی  موارد  در  که  آرام 
محسوب  آرامبخش  موسیقی 
بعضی  برای   می تواند  می شود 
یا  و  غریب  احساسی  شنونده ها 
وضعیت  کند.این  ایجاد  آور  ترس 
بیشتر در فرد با مزاج سرد وسردی 
پیش  عصبی  سیستم  اندازه  بیش 

خواهد آمد .

تحقیقات  گذشته  سال  پنجاه  در 
است  شده  انجام  زیادی  بسیار 
روی  موسیقی  می دهد  نشان  که 
جمله  از  بیماری ها  از  بسیاری 
بیماری های  تنفسی،  ناراحتی های 
قلبی، دردهای کلیوی، بیماری های 
بعد  و  قبل  ناراحتی های  کودکان، 
کما،   ، زایمان  دردهای  جراحی،  از 
اثر  سرطان  عوارض  و  سوختگی 

دارد.
بارداری  هنگام  مادران  بیشتر 
این  هستند  خود  وضعیت  نگران 
اثر  در  بیشتر  چه  اگر  نگرانی ها 
است  شخصی  تصورهای  و  خیال 
نمی توان  آن  نگرانی  و  تنش  از  اما 
چشم پوشی کرد و خواه  ناخواه مادر 
پزشکان  می کند.  ناآرامی  دچار  را 
برای تقویت آرامش مادران همواره 
توصیه  را  غیردارویی  روشهای 
کمک  که  روش هایی  می کنند 
می کند تا از تشویش و نگرانی مادر 
“تن  تمرین های  که  شود  کاسته 
جمله  از      Relaxation   ”آرامی
مهمترین این روشها است. خواندن 
تمرین ها  از  بعضی  انجام  و  ترانه ها 
آرامش  مادر  که  می شود  موجب 
اتاق  از  مثبتی  خاطره  و  کرده  پیدا 

عمل دریافت کند.
در  موسیقی  کارشناسان،  گفته  به 
روانی،  بیماریهای  از  برخی  درمان 
سردردهای  میگرن،  افسردگی، 
اوج  است.  موثر  واضطراب  عصبی 
در  تاثیرات  و  احساسات  انتقال 
موسیقی نهفته است و یک موسیقی 
واقعی و خوب می تواند بر الیه های 
وجودی فرد اثر بگذارد و به زندگی 

انسان معنا و جهت ببخشد.
است  داده  نشان  آزمایش ها  برخی 
جراحی  عمل  از  بعد  که  افرادی 
می شود،  پخش  موسیقی  برایشان 
برای  و  دارند  بیشتری  درد  تحمل 
تقاضای  کمتر  خود  درد  تسکین 

مسکن می کنند.
برای کمک به حل مشکالت مختلف، 
انواع موسیقی یا سازهای مختلفی 

بر  را  آن  درمانگر،  که  دارد  وجود 
با  بیمار،  اساس شناخت مشکل در 
هدف کم کردن یک مشکل خاص، 
دلیل  به  موسیقی  می کند.  انتخاب 
جذاب بودن می تواند در وجود همه  
واکنش های مختلف  و  و در سطوح 
بدنی و روانی به راحتی و با احساس 

خوشایندی نفوذ کند.
درمانی  موسیقی  برنامه های  وقتی 
حالت  در  که  بیمارانی  بر  می تواند 
اثر  می برند  سر  به  کامل  بیهوشی 
آن  تاثیر  که  است  طبیعی  بگذارد، 
است.  بیشتر  ساده  بیماری های  بر 
وقتی  بیمار  یک  پزشکی  نظر  از 
می برد  سر  به  کامل  بیهوشی  در 
حد  کمترین  به  او  حیاتی  عالیم  و 
قرار  شرایط  بدترین  در  و  می رسد 
حالتی  چنین  در  )اغماء(  دارد 
است  توانسته  درمانی  موسیقی 
و  ارتباط  اندک،  چند  هر  حد  در 
حیات روانی و جسمانی را به بیمار 

بازگرداند.

تأثیرات موسیقی بر زندگی 
روزمره

اغلب  که  نیست  این  در  شکی 
انسان ها از گوش دادن به موسیقی 
به  حال  به  تا  آیا  اما  می برند.  لذت 
چرا  که  کرده اید  فکر  موضوع  این 
اغلب ما از گوش دادن به موسیقی 

لذت می بریم؟
که  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
که  را  مغز  از  بخش هایی  موسیقی 
هستند  پاداش  و  لذت  با  مرتبط 
منجر  آواها  شنیدن  می کند.  فعال 
و  دوپامین  هورمون های  ترشح  به 
یا همان ضد درد داخلی  اندورفین 
فعالیت  مجموعه  که  می شود  بدن 
این دو سیستم سبب افزایش لذت 

و سرخوشی در انسان می گردد.

موسیقی غمگین
غمگین  موسیقی  به  دادن  گوش 

یکی از روش هایی است که منجر به 
ایجاد آرامش در هنگام غم و اندوه 
این  تأثیر  این  ایجاد  می شود. دلیل 
سبب  غمگین  موسیقی  که  است 
نام  به  هورمونی  ترشح  تحریک 

پروالکتین می شود.
پروالکتین  که  اینجاست  جالب 
اندوه  از  ناشی  اشک  ترکیبات  در 
حاصل  اشک  در  اما  می شود  یافت 
از خنده و خوشحالی یا حتی ناشی 
ماده  یک  توسط  چشم  تحریک  از 
نظر  به  نمی شود.  یافت  خارجی 
مهمی  نقش  هورمون  این  می رسد 
در ایجاد آرامش و تسلی خاطر در 

انسان داشته باشد.
ازدسته  ایران  سنتی  موسیقی 
پرندگان  است  صدای  گرم  آواهای 
نیز  درطبیعت  موجود  وآواهای 
بدن  در  گرمی  افزایش  وباعث  گرم 
وسیستم  مغز  کارکرد  ودر  میشود 

عصبی نقش موثری دارد .
سر  جمله  از  غیرعادی  اصوات  اما 
وصدای ترافیک وصدای محیط کار 
سرد  اصوات  ازدسته  وکارخانجات 
وبیخوابی  آرامی شخص  نا  وموجب 

ودر نهایت بیماری میگردد.
ودر تاریخ گذشته ایران از موسیقی 
ورزش  هابرای  زورخانه  در  ونقالی 
زار  جمله  از  سنتی  های  ودرمان 
خاص  موسیقی  از  نیز  درمانی 

استفاده میشده است 
بر  موسیقی  مثبت  اثرات  بهرحال 
روح و جسم انسان بسیار متنوعند 
بر  در  را  سنی  گروه های  تمامی  و 
روی  اثرات  این  از  یکی  می گیرند. 
جنین و نوزاد انسان است. موسیقی 
روی  می تواند  مادر  صدای  اندازه  به 
باشد.  تأثیرگذار  جنین  قلب  ضربان 
درمانی  موسیقی  تحت  که  نوزادانی 
قرار می گیرند رشد فیزیکی سریع تر 
سایر  به  نسبت  مناسب تری  و 
نوزادان خواهند داشت. در ضمن 
چنین نوزادانی از مقاومت بیشتری 
مختلف  بیماری های  با  مقابله  در 
ادامه درصفحه 48 برخوردارند. 

از: دکتر همایون آرام- نیویورک

کا هب رهبراریان انهم رسگشاده رئیس جمهوری جدید آرمی
 دکترسیمین  ملک افضلی

طب سنـتی  )موسیقی ردمانی(
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جمهوری آخوندی درست شد؟

 
نه تنها رژیم روضه خوانان بلکه همه 
امریکای  انتخابات  نتایج  منتظر  دنیا 
جهانخوار و سرنوشت رهبر روانپریش 
ریاست  مقام  هستند.  او  نامتعادل  و 
جمهوری برای حاج آقا ترامپ شایسته 
نیست و مقام رهبری بیشتر به وجهه 
ایشان برازنده است چون از رفتار آن 
عالیجناب و امت حواریون طرفدارشان، 
ساختار  که  است  نمایان  کامأل 
دموکراسی و هجویاتی از این قبیل اصال 
معنی ندارد. مدت کوتاهی در این فکر 
بودم که چرا این حاج آقا ترامپ به این 
اندازه با رژیم اسالمی - امتی بد است و 
دشمنی میکند. وحی آمد که برای جلب 
هوادار و رو کم کنی از جماعت آخوند 
و مشت محکم به دهان مشدی اوبامای 
کنیایی،.هر طور که شده باید ظریف 
ابله و بقیه دار و دسته عزاداران را پای 
میز مذاکره بکشاند و بقیه ماجرا. بطور 
کل در یک دنیای مجازی دیگر پرسه 
آرای  نتیجه  بارزش هم  نمونه  میزند. 
مردم امریکا بود که هرچه بنگاههای 
خبری بنا بر شمارش آرای ایاالت، قسم 
وآیه میدهند عمو بایدن برنده شده به 
خرج استاد نرفته و در دنیای هپروت 
خودش اطمینان دارد که در انتخابات 
هم  هوادار  امت  و  است  شده  تقلب 
که  میکند  تغذیه  نشخوارها  این  از 
بعله زیرساختهای ریشه دار دویست 
امریکای  دموکراتیک  سیصدساله 
بوروکراسی  نهادهای  و  جهانخوار 
فاسد  همه  دولتی  پخته  وسازمانهای 
است و هیئت پنهان فراماسیونری امور 
را هدایت میکند و تقلب در انتخابات 
کاری رایج است مگر اینکه حاج آقا 
پیروز شود!  این مزخرفات را از چندین 
سال پیش ادامه داده است و هنوز هم 
چپ و راست تکرار میکند. نمونه اش 
ترامپ اللهی  اخیر  رفتار  در  میتوان  را 

های وفادار دید که در یک ایالت هوار 
میکشیدند شمارش آرا باید بایستد و 
در یک ایالت دیگر داد میزندند که آرا 
باید شمارش گردد؟ چون آرای حاج 
آقا در یک جا باال ، و در جای دیگر، 
پایین بود و ایشان فتوی داده بود که 
انتخابات قالبیست. البته ناگفته نماند 
ایرانیان هموطن  از  بزرگی  که بخش 
تنها  نه  دو شهروندی در سراسر دنیا 
برای سالمتی بلکه برای پیروزی ایشان 
نذر کردند.  و  بستند  نیز کلی دخیل 
راحل  امام  یاد  را  ما  چرا  نمیدانم 
متفکرین  و  روشنفکران  می ا ندازد، 
آنزمان هر قلنبه سلنبه سیاسی را وارد 
بودند ولی هیچوقت توضیح المسائل و 
به  بودند که  نخوانده  را  امام  صحیفه 
ببرند. حاجی  ژرفنای موجودیتش پی 
هاست،  مایه  همان  در  هم  ترامپ 
که  صبحگاهی  برنامه  مجری  وقتی 
میلیونها تماشاچی دارد، از او میپرسد 
 ، با دخترش چیست  مشترکش  وجه 
میگوید سکس ،حتی اگر شوخی هم 
کرده باشد چه انتظاری میتوان داشت؟ 
 ، تلویزیونی  برنامه  دردیگر  اینکه  یا 
دست درازی کردن به بانوان را مباح 
و در بعضی موارد واجب و فرح انگیز 
میداند چون محبوب و سرشناس است 
و بقول فرانسویها سوکسه زیادی دارد، 
مشهور  دنیا  در  کراواتش  و  ادکلن 
است و ودکایش بمراتب بهتر از عرق 
سگی میباشد! یا برای زیرآبی رفتن با 
هنرمند فیلمهای آنچنانی ، کلی باج و 
خراج میدهد تا او را ساکت نگه دارد 
و  ثروت  .ادعای  نیاید  در  گندش  تا 
مکنتش هم که بدرد الی دیوار میخورد 
به هر کاری که دست زده  ورشکسته 
شده است ، میلیونها دالر به این بانک 
و اون بانک بدهکار است و با تقلب و 
سیاه بازی از زیر پرداخت مالیات در 
رفته است. هر چه میگوید کشک است 
چون هنوز از رونمایی پرداخت چندین 
سال مالیات خود پرهیز میکند و به بهانه 
اینکه پرونده اش در اداره مالیات توی 

ترافیک گیر کرده است ، نمیتواند آنرا 
رونمایی کند. شما را نمیدانم ولی ما که در 
این ممالک امریکیه زندگی میکنیم اگراز 
این کارها بکنیم ، اداره مالیات پوستمان 
را غلفتی درمیآورد. شاه بیت اخالقیاتش 
جوانان  لشکر  وقتی  ندارد.  همتا  که  هم 
پرست  نژاد  فاشیستهای  و  نئونازیست 
رژه میرفتند و شعار میدادند که یهودیان 
جایگزین ما نخواهند بود ، و مخالفین آنها 
در طرف دیگر بودند و زیر ماشین له و 
لورده میشدند، استاد ما گفت که هر دو 
طرف آدم های خوبی هستند که منظورش 
چه با پرچم صلیب شکسته و چه با پرچم 
رنگین کمان بوده است. شما کجا دیده اید 
که این گروه انتیفا ) ضد فاشیستها( و پرچم 
و  بریزند  به خیابانها  رنگین کمان  داران 
جنایتهای تاریخی بر علیه بشریت را شعار 
خود کنند؟ آخرین باری که از این حرفها 
بود همان آدمهای خوب با پرچمهای صلیب 
شکسته میلیونها انسان را در سراسر دنیا به 
میلیون  چندین  و  فرستادند  مرگ  کام 
آدم  های  کوره  راهی  را  بیگناه  یهودی 
سوزی کردند. خب البد اینهم چشم گاو 
است و با چندتا صلوات به خیر میگذرد.  
یکی دیگر از ترشحات مغزی استاد ما هم 
که زبانزد همه دنیاست یعنی تزریق مواد 
سفید کننده و شیاف اشعه ماورای بنفش و 
ارغوانی برای نابودی ویروس کرونا !!! نه از 
طبیعت و محیط زیست دل خوشی دارد و 
نه با آدمهای رنگ و وارنگ دیگر میانه ای 
دارد.. یک همچینین آدمی توانایی ذهنی 
استراتژیکی  و  حیاتی  گیری های  تصمیم 
و دوراندیشی را ندارد چون بشدت خود 
دو  در  و  میباشد  راضی  خود  از  و  شیفته 
و شلوغ کاری  مغلطه  و  پهلو حرف زدن 
درجه فوق دکترا دارد . از سوادش هم که 
هرچه بگوییم کم گفته ایم ، در مجموعه 
بیاناتش بیشتر از پنج شش تا واژه درست 
و معنی دار در حد دیپلم متوسطه نمیتوان 
پیدا کرد و هر حرفی را یک خط درمیان 
چندین بار تکرار میکند مثل صفحه  خط 
خورده گرامافون های سابق، و یا اینکه به 
این و  آن بند میکند و بد و بیراه میگوید 
،چون مغزش به جای باالتر قد نمیدهد. هر 
چقدر هم که اطرافیانش متن و نوشته به 
دستش میدهند که به خورد مردم بدهد 
یا آنرا دور میاندازد و بدیهه سرایی میکند 

یا مثل کالس پنچمی ها از رو میخواند. بعله 
،بده آن جامه نوشین که من از نوش تو 
مستم. اگر طرفداری ایرانیانی که بیگمان 
که  است  این  برای   ، هستند  وطنپرست 
استاد ما  کمر به قتل رژیم آخوندی بسته 
، دارد  را  حکومت  تغییر  خیال  و  است 
 درست همانند امید داشتن به امام راحل 
میباشد که فردا میاید و ایران بهشت برین 
بارها  همانطوریکه  آقا  این  میشود.هدف 
گفته ایم فقط اینست که هیئت عزاداران 
حاکم ایران را به پای میز مذاکره بکشاند و 
عکس یادگاری بگیرد و به امت هوادارش 
الک پشت را جای فولکس واگن غالب کند 
تا برای اهداف انتخاباتی خود بیشتر پول 
جمع کند. دلش برای مردم ایران نسوخته 
و نمیسوزد و هیچ برنامه ای برای روبرویی با 
تغییرات حاصل از تصمیمات خود را ندارد 
چون وقتی برجام بهم خورد رژیم مالیان ، 
تهی مغزانه رفت دنبال غنی سازی اورانیوم 
و طبق گزارش سازمان انرژی اتمی چندین 
برابر بیشتر از حد توافق شده در برجام را 
تولید کرد و سانترقیوژ بازیهاسش بیشتر 
شد. حاج آقا هم به همین بهانه برای حمله 
به ایران خیال پردازی کردند و هنوزم بعید 

نیست کارهای عجیب غریب بکند.
نیست که  اینطور  است،  یقین  چیزی که 
مذاکره  میز  پای  بیاید  بایدن  عمو  فردا 
بنشیند و از امت عزادار دلجویی کند و در 
سه شماره تحریمها را باطل و بازار ایران را 
بسوی دنیا باز کند. این تحریمها تا زمانی 
که رژیم آخوندی سر کار است، برداشته 
نمیشود ، هر چقدر هم که شدتش کم و 

زیاد بشود ،
 فرقی به حال مردم ایران نمیکند. هموطنان 
گرامی نباید به این خیال باشند که با رفتن 
یکی و آمدن یکی دیگر ، رژیم نعلین و 
میماند.  جا  سر  یا  میرود  میان  از  آفتابه 
رژیم اسالمی آدم بشو نیست، آن پولی هم 
قاراشمیش  باورهای  میآورد خرج  که در 
ضد یهودی و اصوأل ضد بشری و ساختن 
بمب هسته ای کرده و هیچ برنامه ای برای 
باسازی خرابی های خودساخته ندارد. بعد 
از درآمدهای تاریخی نفتی دوره پرزیدنت 
مموتی احمدی نژاد هنوز به پیسی افتادند 
میز  پای  شدند  مجبور  که  اندازه ای  تا 
شب  خیمه  و  اوباما  مشدی  با  مذاکره 
از  پولش پس  بنشینند. خب  برجام  بازی 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

              
 

   درمورد نوشتة  آقای ناصر امینی، درباب 
نگارش رویدادها ی تاریخی و سیاسی زیر 
عنوان »گوناگون«، ناگزیر به تذکارنکاتی 
از  ایشان  نوشته  از  بخشی  ی  باره  در 
روشنگری  هدف  به  ویراستاری  جهت 
تاریخ  دردوران  ما  مردم  که  باشم   می 
دراز مدتش هرآنچه از ناروایی ها و کینه 
توزی ها ودعوای حیدرنعمتی و به جان هم 
افتادن ها کشیده ومی کشندو کشور مارا 
است،  تاریکی کشانده  به چنین روزهای 
نشرنادرست  رویداها ست که چه ازروی نا 
آگاهی و چه مغرضانه صورت گرفته است.
      آقای امینی  در شمارۀ پیاپی ۱2۹ آن 

ماهنامه ) رویه ۳2( مرقوم داشته اند:
تاریخ  ازنظر   ۱۳28 مهرماه   22 »روز 
سیاسی ایران اهمیّت خاصی دارد، دراین 
روز به خاطراعتراض به کیفیّت انتخابات 
کشوربخصوص  درسراسر  مجلس 
درپایتخت، گروهی ازنامزدهای انتخاباتی 
درمنزل  دولت  ازناراضیان  جمعی  و 
تاریخ  این  تا  شدند،  جمع  دکترمصدق 
مردم  اعتراض  به  توجهی  هیچ  دولت 
وکار  بود  نکرده  انتخابات  نسبت]به[ 
انتخابات در اختیار دکترمنوچهراقبال وزیر 

کشور بود.

بقیه : درام القرای اسالمی

     

دکتر  منزل  درتجّمع  روز22مهرماه   
با  مبارزه  برای  دیگری  مسیر  مصدق 
دولت انتخاب شد. به دعوت دکترمصدق 
جمع کثیری که تعدادشان را تا ده هزار 
گردآمدند،  کاخ  درخیابان  اند.  نوشته 
درپیشاپیش  مصدق  دکتر  درحالیکه 
جمعیّت حرکت می کرد به سردرسنگی 
رسیدند و دکتر مصدق عریضه ای را که 
خطاب به شاه تهیّه شده بود ارائه داد... به 
عریضة تقدیمی، ازطرف شاه جوابی داده 
نشد و متحصنین پس از چندروز تحّصن 
تصمیم به اعتصاب غذاگرفتند که سرانجام 
روز 2۹ مهرماه جواب شاه ازطرف هژیر 
که  نبود  جوابی  ولی  شد  داده  وزیردربار 
متحّصنین را قانع کند ولی دکتر مصدق 
حادثة  اینکه  تا  نبودند  مأیوس  ویارانش 
دیگری بازاوضاع  رابه ضرر آن ها تغییر 
داد و آن قتل غالمحسین هژیر وزیردربار 
درمراسم عزاداری درباربود، به این ترتیب 
پیش  بند  به  و  بگیر  فرصت  رّژیم  برای 
آمد وبا اعالم حکومت نظامی یاران دکتر 
مصدق توقیف شدند واو هم به احمدآباد 

تبعید گردید و...«. 
       تردیدی نیست که با این چنین تابو 
سازی ها وانتشارمطالبی این چنین بی مأخذ 
و سند، هرانسان روشن بینی نتایج دردناک 
آن را درجامعة ما درآینده ای نه چندان 
آن  و  کند  بینی  پیش  توانست  می  دور 
رویدادی  است که  مردم ما طّی 4۱ سال 
درحال چشیدن مزه ی تلخ آن می باشند. 
آری دکتر مصدق، به عنوان نبودن آزادی 

درانتخابات دورۀ شانزدهم، در22مهرماه 
۱۳28 با عده ای به شمار چند سد تن، 
)نه ده هزار تن که محّوطة دربار گنجایش 
برای  رانداشت(،  تن  هزار  ده  پذیرفتن  
اعتراضی  که  رود  می  دربار  به  تحّصن 
دکتر  بود.  واقعیّت  با  ومنطبق  درست  
مصدق درمقام سخنگوی ناراضیان، پیش 
بوسیلة  این شرح  به  ای   نامه  تحّصن  از 

هژیرتقدیم می کند:
»پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، 
انتخابات دورۀ شانزدهم ومداخالت  سوء 
نفوذ  ذی  مقامات  و  مأمورین  نامشروع 
نیست...برای مردمی  پنهان  ازنظر شاهانه 
و  گرفته  قرار  تعّدی  و  تجاوز  مورد  که 
مبارک  ذات  به  توّسل  ُجز  گیرند،  می 
شاهنشاهی ملجأ و پناهی نیست...ازپیشکاه 
همایون استدعا دارند بذل عنایت فرمایند 
به آنها  که حقوق ازدست رفته ی مردم 
منزلة   به  که  را  عریضه  این  بازگردد... 
فهرستی ازدرخواست های آنان است، به 
پیشگاه همایونی تقدیم و استجازه می طلبد 
به  واخذنتیجه  مؤکده  اوامر  تا صدور  که 
حال تحّصن دردربار اعلیحضرت همایون 

شاهنشاهی بمانیم. دکتر محمد مصدق«. 
       شاه در پاسخ به دکتر مصدق، می گوید:

هرشکایتی  هستم  آماده  اوقات  »همیشه 
را که آحاد ملت داشته باشند به پذیرم 
و موردرسیدگی قراربدهم، ازطرف دیگر 
که  هم  زیادی  مراسالت  و  تلگرافات 
مبنی بر اظهار رضایت ازجریان انتخابات 
این  است،با  کشوررسیده  اکناف  از  بوده 
وصف تصّور نمی کنم که اساسا احتیاجی 
به تحّصن باشد، لیکن اگرباز مایل باشید، 
بود،  نخواهد  درکار  مانعی  تحّصن  برای 
آقایان  ی  نماینده  چنانچه  براین  عالوه 

بخواهد مرا مالقات کند آماده هستم«.
       دکتر مصدق، با اظهار تشکراز توّجة 
شاه، با عّده ای درکاخ متحّصن می شود، 
این  به  را  شاه  بیانات  دربار  وزیر  سپس 

شرح به متحّصنین ابالغ می کند:
»به موجب قوانین جاریّه درامر انتخابات 
شکایت  مرجع  ملی،  شورای  مجلس 
ازآن  و  معیّنی دولت است  دریک حدود 
گذشته انجمن نظارت و درمراحل نهایی 
آنچه  بنابراین  ملی،  شورای  مجلس  خود 
به نظر می رسد دراین باب تنها اختیاری 
و  یافته  اختصاص  سلطنت  مقام  به  که 
قانوناً درمورد دوام یا انقطاع دورۀ وکالت 
نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس 
سنا تأثیر دارد، حق انحالل مجلسین است 
و عجالًة برما معلوم نیست که آیا در مورد 
نمایندگان مجلسی هم که هنوز تشکیل 
این  تواند  می  مقام سلطنت  است،  نیافته 

اختیار را اعمال نماید یا خیر...«.
       از پاسخ مستدلی که شاه  درباره ی 
عدم اختیار خود در جهت ابطال انتخابات 
می دهد، متحّصنین که به شمار بیست تن

بودند، در روز 26 مهرماه از تحّصن چهار 
روزه خارج می شوند.

به  او  که  داد  نشان  شاه  گفته ی         
اصول قانون اساسی بیش از دکتر مصدق 
مشهور به پاسداری از اصول قانون اساسی 
مشروطه آگاهی داشته است. نا گفته نماند 
مبارک  به ذات  توسل دکتر مصدق،  که 
از  مؤّکده  اوامر  صدور  تقاضای  و  شاه 
پیشگاه همایونی به منظورابطال انتخابات، 
دعوت اشکار پادشاه، یعنی مقام غیرمسئول 
به دخالت در وظایف مجلس شورای ملی 
و دیگر امور دولت بوده است! اما ایشان 
دردوران نخست وزیری اش چون شاه را 
»مقام غیر مسئول« می دانست با مراجعة 
مخالفان دولت به دربار و شخص شاه به 
به  رسد  چه  تا  کرد  می  مخالفت  شدت 

تحّصن دردربار! 
       نکتة دیگر این که دکتر مصدق، در 
کتاب خاطراتش از هر دری سخن گفت اال 
ماجرای تحّصنش دردرباررا، تا آنچه را که 
طّی عریضه اش، متملقانه به شاه نوشته بود 
واورا ملجأ وپناهگاه ظلم دیدگان خوانده و 
دعوت به دخالت درامور کرده بود، خدشه 
ای به وجهه ای که خود از برای خودش  و 

هوادارانش از برای او ساخته بودند، 

واردنشود. مهدی عراقی،از اعضای گروهک 
حزب»  گذاران  پایه  از  و  اسالم  فداییان 
مؤتلفة اسالمی« که در ترور حسن منصور، 
نخست وزیر شرکت داشته است، دریک 
مصاحبه درپاریس که به صورت کتابی زیر 

نام»ناگفته ها« درآمده است، گفت:
پشتیبانی  خواهان  کاشانی  اهلل  آیت   «
مکی،  بقایی،  مصدق،  از  اسالم  فداییان 
حایری زاده، نریمان، شایگان و عبدالقدیر 
آزاد در انتخابات دورۀ شانزدهم مجلس می 
شود ونواب صفوی] سید ُمجتبی میرلوحی[ 
را متقاعدمی کند ازاین اشخاص پشتیبانی 
کند. مصدق نیز طّی نامه ای به سید مجتبی 
میر لوحی، از وی درخواست می کند که 
وی  با  همراهی  منظور  به  را  دوستانش 
درمراجعه به درباردر اختیار او قراردهد، 
با تجّمع فداییان اسالم همراه مصدق ونیز 
فراخوانی که او پیشتر داده بود، در مهرماه 
۱۳28 بیش از ۷۰۰ نفر از فداییان اسالم 
یافتند...  حضور  دردربار  مصدق  همراه 
درروز مراجعة دکتر مصدق،به دربار سید 
و  ]قاتل سیداحمدکسروی  امامی،  حسین 
ُمنشی اش که در دولت قوام السلطنه، با 
فشار چند مرجع از مجازات رهایی یافته 
بود[  زیربازوی دکتر مصدق را گرفته و 

بادی گارد اوبود«! 
        گفتنی است که سید حسین امامی، 
در تاریخ ۱8 ابان ماه ۱۳28)26روز پس 
دکتر  با  دردربارهمراه  تحّصن  ازتاریخ 
ترور  به  اقدام   ، هوادارانش(  و  مصدق 

هژیرمی کند، اما این بارازمجازات رهایی
 نمی یابد و اعدام می شود.

        نگارنده با شنیدن خبر تحّصن دکتر 
مصدق دردربار، روز دوم رویداد درمحل 
از  که  دهم  می  شهادت  و  حضوریافتم 
جمعیّتی به تعداد ده هزار تن مورد اشارۀ 
اگرچه  نبود،  خبری  کمترین  امینی  آقای 
دکتر  همراهان  دقیق  شمارش  امکان 
مصدق ازبرایم مقدور نبود،اما آنچه که به 
نظر می آمد ومی تواندکم وبیش به حقیقت 

نزدیکتر باشد، گفته ی الهوتی است.   
با         ضمناً جای یاد آوری است، که 
دکتر   ، شده  برگزار  انتخابات  ابطال  
مصدق با چندتن از جبهة ملی ها با تجدید 
برگزاری انتخابات از تهران به نمایندگی 
مجلس انتخاب شدند وبا راه یافتن مصدق 
به مجلس، به گفته ی پسر دایی اش دکتر 
کارش  همینکه  فرمانفرماییان،  منوچهر 
کاری  دیگرشهرها  انتخابات  به  گذشت 
نداشت که چگونه گذشته و انجام شده 
است.واگر هم با ترور حسین هژیر شماری 
شدند،  بازداشت  ملی  جبهة  نامداران  از 
کمترین ربطی به حضور آنان دردربار به 
جهت تظلم نداشت، بلکه به خاطر تردیدی 
بود که حکومت نظامی نسبت به پاره ای 
ازآنان در ترورهژیر داشت که چندروزی 
بیش نپایید.  ک - هومان  ۱4اکتبر2۰2۰

  به خاطراحترام به میهن، تاریخش را آشفته و خدشه دار نکنیم .

دزدیهای نجومی، خرج مردم ایران شد؟ 
یا خرج انگولکهای منطقه ای و رویاهای 
هسته ای؟ خانه از پای بست ویران است 
و دندان از ریشه فاسد است. آینده ایران 
دست بایدن و ترامپ نیست اینها منافع 
دیگری  چیز  هر  از  مهمتر  را  خودشان 
میدانند. امید داشتن به ترامپ مثل امید 
داشتن به اوباما و به بوش و به کلینتون 
و به ریگان و یا  به امام رضا و حضرت 
با  رابطه  در  کفار  رفتار  میباشد.  عباس 
با هم  اسالمی عزیز، در عملکرد  ایران 
فرق میکند و بستگی به سلیقه آنان دارد 
ولی اهداف دوربینانه آنان یکیست. حاال 
آش  از  داغتر  کاسه  گرامی  هموطنان 
شده اند که اگر حاج آقا برود ، تحریمها 
از میان میروند و بقیه ماجرا. شوربختانه 
و  نداریم  اپوزیسیون منسجمی  ما  چون 
نمیتوانیم سازمانی منظم با پشتبانی مالی 
داشته باشیم ، از پیشبرد هدف مشترک 
که  جهان  گوشه  چهار  ایرانیان  همه 
براندازی حکومت آخوندهاست ناتوانیم. 
جمهوری  کش  ماله  گروه های  فقط 
اسالمی و یا سازمان پر شکوه مزاحمین 
با چرب کردن  که  هستند  ایران  خلق 
سبیل سیاستمداران اروپا و امریکا اهداف 
خود را پیش میبرند. جمهوری آخوندی 
درست بشو نیست و دوام آن ربطی به 
ترامپ و مرامپ و بایدن ومایدن ندارد.
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به ضدکودتا زدند و پس از شکست 
سربازان  برای   ای  مقبره  آنها  دادن 
را  ضد سلطنت  ساخته شد که آن 
بنای  آزادی نام نهادند. عالوه براین 
وزیر  پاشا  طلعت  محمد  سربازان، 
اعظم و وزیرکشورامپراتوری عثمانی 
بود  و درسال 1۹۲1 ترورشد درسال 
بنا  این  به  جسدش  بقایای   1۹4۳
انتقال یافت ودراینجا بخاک سپرده 
شد. اوازمعماران اصلی قتل عام ارامنه 

بود .
 

رخیدن مقام والیتعهدی
به  اند روزی  ناصرالدین شاه  نوشته 
نوشت:  ولیعهد  میرزا  مظفرالدین 
مسعود میرزا ظل السلطان  دوکرور 
تومان  می دهد که اورا ولیعهد کنم. 
چه میگویی؟ مظفرالدین میرزا به فکر 
تدارک کار وجلب رضای شاه افتاد، اما 
همینکه حسنعلیخان ازمضمون نامة 
شاه آگاه شد گفت درجواب بنویس:» 
اگر چنین  معامله باظل السلطان انجام 
پذیرد شاید دیری  نپاید که ده کرور 
تومان  برای تعویض سلطنت  بدهد.« 
ولیعهد  همین جواب را  فرستاد. شاه 
ازنوشتة  آمد.  بهوش  پاسخ  ازاین  
خویش  پشیمان شد ودگربار ازآنچه 

اندیشیده بود سخنی برزبان نیاورد.

کاخ سفید
جرج  را  سفید  کاخ  فعلی  محل 
درساب  کرد   انتخاب  واشنگتن 
جان  آغازشد.  ساختمانش   17۹۲
بود  جمهوری  رئیس  نخستین  ادامز 
که درسال 1800 درآن سکنی گزید.
درجنگی که ازسال 181۲ بین آمریکا 
انگلیسی ها روی داد  کاخ سفید  و 
توسط انگلیسی ها به آتش کشیده 
به  مردم   ، مجدد  بنای  از  پس  شد. 
مناسبت رنگ سفید  این بنا  آن را 

کاخ سفید یا »وایت هاوس« نامیدند. 
و بعداً رئیس جمهور ت.روزولت این 

نام را رسمیت بخشید. 

کازانووا  هک بود؟
کاسانووا  جاکومو  کازانواجووانی 
ماجراجو    )17۹8-17۲5( دوسنگال 
وجاسوس  قمارباز  ونیزی،  نویسندة 
تا   1755 سال  از  بود.  المللی  بین 
1756 درونیز زندانی بود ولی اززندان 
زندگی  درپاریس  وتا 1774  گریخت 
فون  کتابدارُکنت  سپس   . کرد  می 
نویسندة  شد.  بوهم  در  والدشتاین 
باهوش وزبردستی بود  ودرموضوعات 
مختلف ، ازشعر  تا الهیات  چیز نوشته 
است. کتاب خاطرات او ، که به زبان 
شهرت  بود   کرده  نألیف  فرانسه 
از  خاطرات   دراین  یافت.  جهانی 
پیروزیهای خود درجلب محبت زنان  
و  دروغ  آنها  از  که شاید  قسمتی   ،
گفته  سخن  بسیار  باشد  ساختگی 
است. کازانووا ضرب المثل  زنبارگی 

وفریفتن زنان است.
درتاریخ  هم   دیگری  کازانووای 
شناس  عرب  که  شده  نامبرده 
معاون  .درسال 1۹00  است  فرانسوی 
باستانشناسی  فرانسوی  مؤسسة  
بود ودرکالج دوفرانس  قاهره  شرقی 

استاد  زبان وادب عرب بود.

کت بینی یا علم األکتاف
با  که  است  بوده  علمی  بینی  کت 
نگریستن  به کت بز وگوسفند آیندة 
جهان را پیش بینی  می کردند. شانه 
آن  گوشت  اینکه  از  راقبل  گوسفند 
، ودربرابر شعاع  اند  بپزد می گرفته 
خورشید  قرار می داده اندواز مالحظة  
صاف یا کدربودن  شانه یا رنگ آن ، 
دربارة آیندة جهان نظر  می داده اند.

را خاص   آن   از  چهارطرف  هرکدام 
یکی از چهارسوی  جهان می دانسته 

اند.

مقام علم و مال
پرهیزکاربود.   حکیمی  هیثم،  ابن   
تصانیف او درریاضیات  بزرگتراز آن 
میثم   ابن  گنجد.  وصف  به  که  است 
مقام  علم را نیز بلند می دانست. یکی 
از امیران  سمنان- نامش سرخاب- 
وابن  بیاموزد  دانش  تاازاو  خواست 
دینار  ماه یکصد  اوراگفت: هر  هیثم 

بده، تا ترا  حکمت بیاموزم. واو نیز 

تا  پرداخت.  می  را  مبلغ  آن  هرماه 
آنگاه که خواست بازگردد ، دانشمند، 
باز داد.وازآن چیزی  آن پول، به وی 
بدان  نیازی  مرا  وگفت:  نداشت  بر 
فر  به  ترا   عالقة  تا  نیستوخواستم 
دانستم  وچون  بدانم.  دانش  اگیری 
که در کنارعلم، مال را نزد تو قدری 
نیست، به آموختن  تو عالقمندشدم. 
خودداری  آن،  ازپذیرفتن   نیز  امیر 
و  ایست  هدیه  ترا  این،  وگفت:  کرد 
نه   خیر،  درتعلین  گفت:   دانشمند  
واز  مزد.  نه  و  رشوه  ونه  است  هدیه 

امیر نپذیرفت.

)نقل از کتاب کشکول شیخ بهایی(

کف  بـینی

آدمی  سرنوشت   کردن   پیشگویی 
کف  را  دست  کف  خطوط  روی   از 
بینی می گویند. این کار از زمان های 
بسیار دور معمول بوده است وهنوزهم 
دربعضی از کشورها مانند هندوستان 
رواج دارد. احتمال میرود فال گیری 
باشد.  مبنا  همین  بر  نیز  ها  کولی 
علمی  جنبة  بینی   کف  درهرحال 

ندارد وصرفاً خرافه است.

کلیبر

شرقی  آذربایجان  از  بخشی  ُکلیبر 
است ودر 6۹ کیلومتری  شمال اهر 
واقع است. درسه کیلومتری  جنوب 
قلعه  نام   به  دژی  آثار  آن  غربی  
دین   خرم  بابک  دژ  یا  جمهور   ی 
برکوهی به ارتفاع  ۲600 متر قراردارد. 
 4 بر   مشتمل  کلیبر   شهرستان 
دهستان   کلیبر، حسن آباد، میشه 
کوهستانی  است.  گرمادوز  و  پاره، 
اش   عمده  محصول  است  وجنگلی 
دین درسال  بابک خرم  است.  زغال 
اسالمی  علیه خالفت  میالدی    816
قیام کرد اما با خیانت افشین شکست 
افتاد.  اعراب  بدست  وکلیبر  خورد 
بابک حدود دودهه در دژ خود )عکس 

زیر(دربرابر اعراب مقاومت می کرد .

بهداشت رد اریان باستان
جلدهفتم   در  راوندی   مرتضی 
اهمیت  به  ایران  اجتماعی  تاریخ 
در  بهداشت  ورعایت  سالمتی 
می  و  پردازد  می  باستان  ایران 
ناخوشی   ، زرتشت  نویسد:»دردین 
منسوب  به اهریمن است وبواسطة  
او، وارد تن ومایة اختالل مزاج می 
شود، ازاین رو وظیفة  هرایرانی بود  
که برصد  اهریمن ، کاروتالش  کند 
درسایة  را   وسالمتی  تندرستی  و 

سعی وعمل  پایدارسازد.

سالمتی  ازخداوند،  دراوستا، 
خواسته  وزورمندی   وتندرستی 
آمده  مثاًل  دریشتها  شده، چنانکه 
سروش  توای   که  بشود  است:» 
مقدس زیبا، به مرکب های ما  قوت  
تا  بخشی،  صحت  ما   بدنهای  وبه 
ازدور  خودرا   دشمنان  بتوانیم  
کشف نماییم وهماوردان را  رانده، 
به  را   توز  بداندیش کین  دشمنان  

یک ضربت شکست دهیم.«

گیالن ودیلمان
درکتاب  کسروی   احمد  یاد  زنده 
دو  درمورد   گمنام«  »شهریاران 
و  »گیالن«  بنام  ایران  والیت 
والیت  نویسد:»  می  »دیلمان«  

جنگلی  وکوهستانی  که درنقشة

 ، دارد  نام  گیالن  ایران  امروزی    
یا  دیلمان   به  ساسانیان  درزمان 
این  چه  بود.  معروف  دیلمستان  
ها  درتاریخ  که   ازروزی  والیت 
تیره  دو  نشیمن  شده   شناخته 
»گیل«   را  ای  تیره  که  بوده  مردم 
نامیدند.  می  »دیلم«   را  دیگری  و 
های   درکناره  گیل   تیرة  یا  گیالن  
اکنون   که  درآنجاها  خزر   دریای 
رشت والهیجان است می نشستند 
وزنگان)زنجان(   آذربایگان   وبا  
ولی  بودند.  همسامان  و  نزدیک 
آن   جنوبی  درکوهسار  دیلمان  
رودبار  اکنون  که  درآنجاها  والیت، 
بیشتر   داشته   جای  است  والموت 
ونزدیک  همسایه  ری   و  باقزوین 

بودند.«

ونوس تپه ی  رساب رکمانشاه
ونوس تپة سراب که  درموزة ایران 

باستان  قراردارد  تندیسی است از
پیکرة  بلندی  که  نشسته  زن  یک 
پاها  وبلندی  سانتیمتر   6/15 آن 
این  است.  سانتیمتر   6/75 حدود  
نوسنگی  دوران  به  متعلق  پیکره 
است  پیش  6000 سال  یعنی حدود 
پیداشده  کرمانشاه  سراب  ودرتپة 
ِگل  از  تندیس  این  جنس  است. 

است.

اپدشاهی مسجد
پادشاهی مسجد یا مسجد پادشاه

که درالهور پاکستان  قراردارد وخود

پاکستانی ها آن را بادشاهی مسجد 
می گوینداز مرمر قرمز ساخته شده 
است. این مسجد به امر اورنگ زیب  
امپراتور گورکانی  عالمگیر  آخرین 
هند درسال  167۳  میالدی  یا 1050 
شمسی  ساخته شد و بهمین دلیل 
می  هم  عالمگیری  مسجد  ا  ر  آن 
گویند. این مسجد سالها بزرگترین 
رفت  می  بشمار  پاکستان  مسجد 
عربستان  پادشاه  فیصل  ملک  اما 
مسجد  شاه فیصل را  که گنجایش 
پنجهزار  نماز گزاررادارد  ساخت و 
اکنون این مسجد بزرگترین مسجد 
پاکستان  و مسجد پادشاهی دومین 
بشمار  کشور  این  بزرگ  مسجد 
باالی  بر   فارسی  ای  کتیبه  میرود. 

شده  نصب  مسجد  این  درورودی 
است که نشان می دهد این مسجد 
برادر   توسط  قمری   درسال  1084 
شیری اورنگ زیب  مظفرحسین به 

پایان رسیده است.

واژه ی سوغات
است  مغولی  ترکی  سوغات   واژة 
آمده است.  بصورت سوقات هم   و 
آورد  وراه  آورد  ره  آن   فارسی  اما 
وراه آور نیز بکار گرفته شده است. 

نظامی می گوید:
چون دل وچشمت  به ره آوردسر

ناله واشکی به ره آوردبر
خاقانی درقصیدة بلند ایوان مداین 

می گوید:
اخوان که زره آیند آرند ره آوردی
این قطعه  ره آورداست ازبهردل اخوان

رطاح قتل عام ارامنه
علیه  ترک  سربازان  مارس 1۹0۹  در 
نیروهای سلطنت طلب ترکیه  دست 

الهیجان

مسجد فیصل



ه27 ح ماره ۱۳۱  صف 26   آزادی- ش
صفحه

  ۱۳
ره ۱

شما ی- 
زاد

   آ

علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
دید چشم

برای افرادی که باالی 65 سال دارند 
آزمایش بینایی  درهرسال الزم است. 
عالوه براین اگر گیاهان سبز مانند کلم 
پیچ و اسفناج را دربرنامه غذایی خود 
قراردهید به بینایی خود کمک زیادی 
کرده اید.این گیاهان به دلیل داشتن 
بیماریهای  از  قوی   اکسیدان  آنتی 
 macular degeneration چشم بویژه

جلوگیری می کنند.

کوهان شتر

 ، بعضی  تصور  برخالف  شتر  کوهان 
انباری برای ذخیرة آب نیست. بلکه 
محلی است برای ذخیرة چربی. دلیل 
اینکه شتر گاهی می تواند به مدت ده 
ماه  آب ننوشد  و تشنگی را تحمل 
کند  تغییرات  فیزیولوژیکی دربدن 
تواند   می  شتر  مثال  برای  اوست. 
درصد   40 تا  بیمارشود  اینکه  بدون 
وزن خودرا کاهش دهد ویا تا سرمای  
ده درجه زیر صفر را به خوبی تحمل 
کند. شتر می تواند  ۳0 گالن آب را 
بنوشد. شتر یک  درظرف ده دقیقه 
گویندکه  می  عربی  شتر  را  کوهانه 
بیشتر در آفریقا زندگی می کند. و 
شتر دوکوهانه که بیشتر درصحرای 

ُگبی دیده می شود شتر آسیایی نام 
دارد. 

بهترین سگ برای خانواده 

بهترین نژاد سگ  برای خانواده هایی 
که بچة  شیرخواردارند کدام است؟ 
بسیاری  که ذهن  است  این سئوالی 
از خانواده هارا به خود مشغول کرده 
نتیجه  این  به   پژوهشگران  است. 
 golden نژادهای  که  اند  رسیده 

retriever،   بیگل ،  باکسر،  پاگ ، 
مخلوطی  collie ، coonhoundویا 
ازاین نژادها  برای خانواده ها ی بچه 
دار بهتر است. درزیر سمت چپ نژاد 
البرادور و درسمت راست نژاد پاگ را 
می بینید. نژاد پاگ  را  پاگ چینی هم 

می گویند.

عمرسلول دربدن ما

حال  در  دائم  ما  بدن  سلولهای  
هستند.  مردن  و  تکثیرشدن 
میلیارد    ۲00 حدود  درهرساعت 
ما می میرند و سلول  سلول دربدن 
های جدید جانشین آنها می شوند. 
هر1۲0  خونی  سلولهای  مثال   برای 
روز یکبار عوض می شوند. سلولهای 
است.  سال  یک  عمرشان  لنفاوی  
سلولهای استخوانها  هر۲5 تا ۳0 روز  
می  جدید  سلولهای  به  خودرا  جای 
دهند. سلولهای معده  طول عمرشان 

فقط دوروز است. . الزم به یادآوری 

است که تنها سلول هایی که دربدن 
مانند و ته می میرند و  ثابت می  ما 
مغز  سلولهای  شوند   می  تکثیر  نه 

هستند.

سن شروع  سکسکه  
 

معموال سکسکه درچه سنی شروع 
می شود؟ 

است   ممکن  درهرسنی  سکسکه   
زایمان.  از  قبل  حتی  شود  عارض 
از  خودرا  تجربه  مادرها  از  بسیاری 
درشکم  که  طفلی  کردن   سکسکه 

داشته اند  بیان کرده اند.
که  دهد  می  روی  زمانی  سکسکه 

دیافراگم  منقبض می شود . تارهای 

به  قراردارند   جوارآن  در  که  صوتی 
درنتیجه  و  شوند  می  جمع  سرعت 
وصدای  شود  می  عارض  سکسکه 
نیز  را می شنویم. گاهی  آشنای آن 
بلعیدن سریع غذا و یا نوشیدن آب 
سکسکه  ایجاد  باعث  نیز  باسرعت 
از چنددقیقه  پس  معموال  می شود. 
سکسکه بخودی خود خوب می شود.

هواپیمای جنگندة میگ

چرا نام هواپیماهای جنگندة شوروی 
که در طول جنگ دوم جهانی  ازآنها 

استفاده شد میگ است؟ 
این  طراحان  نام   مخفف  از  نام  این 
میخائیل  و  میکویان  آرتم.  هواپیما  
ی. گروویچ  گرفته شده است.  این 
باسرعت    1۹40 درسال  هواپیما  
کیلومتر   644( درساعت  مایل   400
ارتش  استفادة  مورد  درساعت(  
شوروی قرارگرفت. درزیر یک فروند 

میگ ۲۳ روسیه را می بینید

استفاده از پاپیروس

علمی  نام  با  است   گیاهی  پاپیروس 
مردابها   در  که   Cyperus papyrus
وآبهای راکد  می روید. درعهد باستان  
و  و دلتای آن   نیل  این گیاه در دره 
درامتداد رود فرات  می روئید. ازاین 
مادة گیاهی  برای نوشتن برروی آن 
استفاده می کردند. معلوم نیست کدام 
قوم اولین بار ازپاپیروس برای نوشتن 
استفاده کرد.یک رول ازاین پاپیروس 
در گور یکی از رهبران مصر از سلسلة 
قرار  استفاده  مورد  که  پیداشد  اول  
نگرفته بود. در عهد امپراتوران  روم  
ازپاپیروس برای نوشتن استفاده می 
شداما درقرن سوم میالدی  پاپیروس 
با  پوست حیواناتی نظیر آهو که ارزانتر 

بدست می آمد  جانشین شد.

کتاب شاخی

یک   Hornbook یا  شاخی  کتاب 
وسیلة آموزشی بود شامل قطعه ای 

داشت  ای  دسته  که  صاف   چوب 
می  کاغذ  صفحه  یک  آن  برروی  و 
چسباندند که برروی آن  الفبا،  بعضی 
بود. یک  اعدادنوشته شده  و  دعاها، 
قطعه شفاف  از جنس شاخ نیز برروی 
این کاغذ کشیده می شد تا آن را از 
پاره شدن  حفاظت کند. به همین دلیل 
آن را کتاب شاخی می گفتند.  درقرن  
پانزدهم تا نوزدهم  درکالس های درس 
مدارس انگلستان وآمریکا به عنوان 
تنها  کتاب درسی مورد استفاده قرار 

می گرفت.

شاهراه اطالعاتی چیست؟

اصطالح شاهراه اطالعاتی  برای اولین 
ریاست  معاون  گور   ال  توسط  بار 
شد.  بکاربرده    ، آمریکا  جمهوری 

منظوراز شاهراه اطالعاتی ، شبکه ای
ارتباطات  از  بااستفاده  که   است   
الکترونیکی  همة استفاده کنندگان 
و  کند.  می  متصل  بهم  را  کامپیوتر 
همه گونه خدمات الکترونیکی :   مانند 
و    ، کنفرانس  ویدیو  آنالین   خرید  
بازیهای کامپیوتری را بین آنها  امکان 

پذیر می سازد.  

اینترنت چیست؟

اینترنت  شبکه کامپیوتری بسیار بزرگ 
است. این  شبکه کامپیوترهارا بوسیلة 
سیم تلفن   بیکدیگر متصل می کند و 
بااستفاده از یک نرم افزار مشترک که 
همان  موتور جستجوگر مانند گوگل 
یا  گوگل کروم ویا سافاری و نظایر آن 
است  کامپیوترها قادرند اطالعات مورد 
نیاز خودرا ازاین جستجوگرها دریافت 
دارند. برای اولین بار ارتیاط اینترنتی 
درسال  های 1۹60 توسط وزارت دفاع 

آمریکا  ایجاد وبکار گرفته شد.
ایجاد  بمنظور  آمریکا  دفاع  وزارت 
ارتباط بین پژوهشگرانی که  درپروژة  
این  به  وابسته  پیشرفته   تحقیقات 
وزارتخانه  کار می کردند اینترنت را 
ابداع کرد. وبعد  مورد استفاده عموم 

قرارگرفت.

علم حساب وریاضیات

ریاضیات  و   arithmeticحساب علم 
Mathematicsباهم تفاوت دارند.

اعداد  پیرامون   مطالعه  علم حساب 
مثبت مانند 1،۲،۳،4.... واستفادة آنها 
در جمع وتفریق وضرب وتقسیم است.

اما علم ریاضی مطالعه پیرامون شکل، 
نظم وترتیب و کمیت  اجسام را شامل 
می شودکه معموال در سه حوزه این 
مطالعه صورت می گیرد:  جبر آنالیزو 
مطالعه  این  امروز  اینهمه  با  هندسه. 
بسیار  و  پیوسته  بهم  هایی  درحوزه 
بحث  گیردکه  می  صورت  گسترده  
پیرامون آنها دراین مختصر نمی گنجد. 

DDT منع استفاده از

Dechloro- که مخفف   DDTپودر
  diphenyl-trichloro-ethene
 Othmar توسط   1874 استدرسال 
Zeidler )عکس زیر( ساخته شد. اما 
بار  شیمی دان سویسی  اولین  برای 
بنام  پال مولر )1۹65-18۹۹(  درسال 
1۹۳۹  تشخیص داد که این پودر را 
مؤثر  کشی  حشره  بعنوان  توان  می 
مولر  تشخیص   این  بکاربرد.بخاطر 
درسال  1۹48 برندة جایزة نوبل  در 

رشته پزشکی شد.

ازخانوادة  که  دارویی  از  ازآن  تاقبل   
حشرات  کشتن  برای  بود  آرسنیک 
استفاده میشدو لی  د.د.ت.  برخالف 
و  گیاهان  برای  خطری  آرسنیک  
حیوانات وانسان نداشت.بیست سال 
بعدازآن کشف شد که این پودر برای 
درمان بیماریهایی مانند ماالریا   وتب 
زرد مؤثراست.  اما درسال 1۹6۲  راشل  
 »Silent Spring« کارسون کتابی بنام
منتشر کرد ودرآن هشدارداد که د.د. 
ت.  اثرات زیان باری دارد. دردهه 70 
کشورها     دراکثر  پودر  ازاین  استفاده 
مورد  دیگر  شد.وامروزه  ممنوع 

پودر  باهمین  نیست.  استفاده کسی 
ماالریا درایران ریشه کن شد و شپش 
که درسر کودکان النه می کرد  ازبین 

رفت.

COLTAN چیست؟

بنام  است  فلزی  مخفف   کولتن 
Columbite-tantalite این فلز وقتی 
تصفیه می شود بصورت پودری درمیآید 

که دربرابر حرارت مقاوم است.و می 
تواند  درحد باالیی  شارژ الکتریکی  
رادرخودنگهدارد.ازاین خاصیت برای  
ذخیره  که  خازن  یا  انباره  ساختن 
جریان  وکنترل  است  برق  کننده 
مدارهای  رادرداخل   الکتریسیته  
مینیاتوری  برعهده دارد استفاده می 
شود. این خازن ها در  تلفن های همراه  
و کامپیوترهای لپ تاپ  ودستگاههای 

الکتریکی  بکار میروند.

درجه بندی توفانها

توفانها  درمقیاس 1 تا5  درجه بندی 
باسرعتی   1 درجه  توفان  شوند.  می 
بین 74 تا۹5 مایل درساعت حر کت 
ازهمه  که   5 درجه  کندوتوفان  می 
 155 باالتراز  باسرعتی  تراست  قوی 
مایل درساعت  به حرکت درمی آید..  
این درجه بندی درسال 1۹71 توسط 
دو  دانشمند بنامهای  هربرت سفیر و  
رابرت سیمسون  پیشنهادشد  و مورد 

استفاده قرار گرفت.

قطعه ای ازفلز کولتن
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ازهمــــــــــه ازهمــــــــــه جا

از اینجا
جا

 آن
از خرابه ای که زمانی دارالفنون بود

تاریخی  مدرسة  پیش   سال   156
دارالفنون  به همت امیر کبیر  ساخته 
شد. دارالفنون را مادر دانشگاه درایران 
می دانند. فارغ التحصیالن نامداری از 
این مدرسه  بیرون آمدند که  خدمات 
بزرگی به ایران کردند.  سایت پیک  نت 
اگرچه وابسته به چپهای ایران است اما 
که  است  کرده  آشکار  را  واقعیت  این 

سردر مخروبة این  مدرسه  آینة بسیاری 
از ویرانی های  ایران امروز است.براستی 
چرا هرچیز به تاریخ ایران پیوندی دارد 
می  واقع  دین  دکانداران  خشم   مورد 
شود؟ تصور ویرانی این مدرسة تاریخی 
نیز با هیچ آیین وفرهنگی    هماهنگی 

ندارد. 

مارادونا اسطورۀ فوتبال آرژانتین  درگذشت
فوتبال  دربین  که  مارادونا  گو  دیه 
کشورهای  دیگر  و  آرژانتین  دوستان 
جهان از محبوبیت زیادی برخورداربود 
اما دخترش آنا  اخیرا زبان به سرزنش 
او گشوده بود و اورا مردی بی بندوبار و 
پابند نبودن  به خانه وخانواده  معرفی 
ایست  بعلت  خود  خانه  در  بود  کرده 
قلبی درگذشت. دولت آرژانتین  پس 
از مرگ او سه روز عزای عمومی  اعالم 

کرد.

و  کرد  ازدواج  بار  چندین  مارادونا 

دارد  هم  نامشروعی  بچه  برآن  عالوه 
که قراراست فوتبالیست  شود و جای 
بعنوان  مارادونا  اخیراً  بگیرد.  پدررا 
آرژانتین  کشورش  در  فوتبال  مربی 

مشغول بود.
گفته می شود درسالهای اخیر مارادونا 
اخالق ورزشی خودرا فراموش کرده و 
شده  معتاد  الکل     و  مخدر  مواد  به 
قلبی  بیماری  به  دلیل  بودوبهمین 

دچارشده بود.

رامش  به آرامش رسید

آذر محبی با نام هنری »رامش« درروز 
دوشنبه ۳0 نوامبر برابر با دهم آذرماه  
1۳۹۹ به علت ایست قلبی  درکالیفرنیا 

بدرود حیات گفت. 
انقالب   از  پیش  درسالهای   ، رامش 
کرد  اجرا  ماندنی  صدترانه  به  نزدیک 
رنگی  یک  برای  بسیاری  دلهای  و 
موردعالقة  و  تپید  می  او  صفای  و 

بسیاری از مردم ایران بود.
تحریم  و  اسالمی  انقالب  از  پس 
خواندن  از  جلوگیری  و  زنان  صدای 
عنوان  به  رامش  تا  شد  باعث  زنها  
دست  غربت   در  ازخواندن  اعتراض  
بااینهمه پس از گذشت زمانی   بردارد. 

که  منتشرکرد  غربت  در  آلبوم  دو 
کار  از  باید  که  ماند.وآنگونه  غریب 
او استقبال نشد. درنتیجه  دیگر  تازة 
تا    . نداد  ادامه  به فعالیت هنری خود 
آذرماه   دهم  دوشنبه   در  سرانجام 
دردهای  نتوانست  ازاین  بیش  قلبش  
غربت را تحمل کند و همانند بسیاری 
دیگر از هنرمندان  پیش از انقالب که 
 ، بودند  آفرین  خاطره  ما  مردم  برای 

رفت و مارا تنها گذاشت.
از رامش فرزندی باقی نمانده است.

دریاد  رامش-   - آذرمحبی  خاطرة 
ایرانی ها  جاوید خواهد ماند.

روانش آرمیده باد.

استخدام جنگجویان بیگانه در سپاه 
اعالم  آمریکا  خارجه  BBC:وزارت 
کرده که سپاه پاسداران جنگجویان 
بیگانه را برای افزایش نفوذ خود در 

خارج از ایران استخدام می کند.
توییت   رشته  یک  در  نهاد  این 
فاطمیون  لشکر  سپاه  که  گفته 
و  افغانستان  »شیعیان  از  متشکل 
شیعیان  از  متشکل  زینبیون  تیپ 
در  مبارزه  برای  را  پاکستانی« 
در  بویژه  منطقه ای  درگیری های 

سوریه به وجود آورد.
که  آمده  توییت ها  رشته  این  در 
را در  گروه  دو  هر  آمریکا  دولت 
کرده   تحریم  میالدی   ۲01۹ سال 
مرکز  که  افزود  نهاد  این  است. 
مبارزه با تروریسم »وست پوینت« 
لشکر  افراد  که شمار  داده  گزارش 
تا 1۲ هزار سرباز  فاطمیون بین 10 
مقام  یک  که  افزوده  و  رسیده 

لشکر فاطمیون در ایران در ژانویه 
سال ۲018 گفته بود که بیش از ۲ 
نظامی در سوریه کشته  هزار شبه 

شده اند.
سال  در  که  افزوده  نهاد  این 
به  بشر  حقوق  بان  ۲018دیده 
لشکر  در  سرباز  کودکان  کارگیری 
و  ثبت  ایران  توسط  را  فاطمیون 
مبنی  شواهد  از  و  کرد  محکوم 
در  ساله   14 افغان های  مرگ  بر 
بهار  برداشت.  پرده  سوریه  جنگ 
از  شماری  در  تبلیغاتی  امسال 
نشر  افغانستان  تلویزیون های 
فاطمیون  لشکر  پرچم  که  می شد 
موسوم  گروه  پرچم  کنار  در  را 
نشان  اسالمی)داعش(  دولت  به 
برای  اندازه  یک  به  دو  هر  و  داده 
امنیت افغانستان تهدید جلوه داده 

می شد.

نویسنده  لوته یه،  فردا:اروه  رادیو 
فرانسوی،  سابق  روزنامه نگار  و 
را  فرانسه  ادبی  جایزه  معتبرترین 
»ناهنجاری«  رمان  نوشتن  برای 

)L'Anomalie( از آن خود کرد.
 ۲0۲0 گنکور  جایزه  اهدای  مراسم 
به دلیل همه گیری ویروس کرونا به 

شکل آنالین برگزار شد.
مضمونی  با  لوته یه  رمان  تازه ترین 
روایتگر  فوتوریستی،  و  دلهره آور 
پروازی  مسافران  دوگانه  زندگی 
نیویورک  عازم  پاریس  از  که  است 

شده اند.
در یکی از درخشان ترین بخش های 
رمان، لوته یه داستان یک آدمکش، 
یک  و  نیجریه ای  پاپ  ستاره  یک 
در  که  می کند  روایت  را  نویسنده 
نیویورک فرود می آیند و ناگهان در 
می یابند که پرواز آن ها در حقیقت، 
به زمین  نیویورک  ماه قبل در  سه 

نشسته بود.
از  رای  هشت  کسب  با  رمان  این 
هیئت داوری گنکور موفق به کسب 

مهم ترین جایزه ادبی فرانسه شد.

نویسندۀ فرانسوی جایزۀ گنکور2۰2۰ را   بُرد 

سیل در خیابانهای  خوزستان و۷ استان دیگر

صدای آمریکا:  بازهم در سایه بحران 
مدیریت، هشت استان ایران، از جمله 
خوزستان، دچار سیل و آب گرفتگی 

شده اند.
از  نقل  به  ایران  داخل  رسانه های 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر گزارش داده اند که در 7۲ 
ساعت گذشته هشت استان  درگیر 

سیل و آب گرفتگی شده اند.
 این در حالی است که وضعیت استان 
خوزستان بحرانی تر از سایر استان ها 

گزارش شده است. 
و  فاضالب  ورود  از  رسانه ها  این 
مردم  خانه های  به  سطحی  آب های 

روزهای  شدید  بارندگی های  پی  در 
گزارش ها حاکی  داده اند.  اخیر خبر 
نقاط شهرهای  از  بسیاری  که  است 
آب  زیر  خرمشهر  و  آبادان،  اهواز، 
با  زیست  محیط  فعاالن  هستند. 
بافت های  ساکنان  نگرانی  به  اشاره 
ریختن  فرو  از  مناطق  این  فرسوده 
خانه های شان، می گویند که الیروبی 
سیل های  از  پس  رودخانه ها  نشدن 
هرگونه  فقدان  و  یکسو  از  گذشته 
مدیریت در حفاظت از مسیر رودخانه 
از سوی دیگر باعث این سیالبها شده 

است.
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اردیبهشت   پرویز مشکاتیان  در۲4 
جهان  به  چشم  درنیشابور    1۳۳4
گشود . از شش سالگی به فراگیری 
عالقة  ابتدا  از  پرداخت.  موسیقی 
وبعلت  داشت  سنتور  به  وافری 
خود)پدرش  استاد  با   مداوم  ارتباط 
سالگی   8 در  مشکاتیان(   حسن 
اولین کنسرت خودرا  دریک مراسم 
مدرسة  آموزان   دانش  آیی  گردهم 
داد.  انجام  نیشابور   معزی  امیر 
مشکاتیان  ازکودکی  متوجه ارتباط 
منثور  و  منظوم  ادبیات  تنگاتنگ 
باراهی که برگزیده بود ، شد  ایران  
ودراین راه نیز پدرش راهنمای او بود.  
ازدوران دبیرستان  دراردوهای رامسر  
ودرمسابقات   جست  می  شرکت 
آموزشگاههای سراسر کشور  رکورد 

داربود. 
پرویز مشکاتیان  پس از اتمام تحصیل  
متوسطه وارد دانشکدة هنرهای زیبای 
موسیقی  عالی  ردیف  شد.  تهران 
ایران ، ردیف آقاعبداهلل را دردانشگاه 
خان  نورعلی  فقیدشس  استاد  نزد  
صفوت   داریوش  ودکتر  برومند  
از  آموزشها  بااین   آموخت. همزمان 
اساتیدی چون دکتر  محمد  محضر 
عبداهلل  شادروان    ، مسعودیه  تقی  
خان دوامی، شادروان  سعید هرمزی، 
بهره  نیز  فروتن  یوسف  شادروان  
گرفت. او هم چنین  درمرکز  حفظ 
واشاعه موسیقی سنتی  ایران بعنوان  
مشغول  سنتور  واستاد   سرپرست 

بکارشد. 
پرویز  مشکاتیان  درآزمون باربد  که 
به ابتکار  استاد  نورعلی خان  برپاشده 
)با   اول  به مقام  بود، دررشتة سنتور 
پشنگ کامکار(  ودر کل آزمون  به 
مقام ممتاز )با داریوش طالیی( دست 

یافت.
رادیو  از  استعفا  از  پس  مشکاتیان  
وتلویزیون ، باتفاق چندتن از موسیقی 

دانان  مؤسسة فرهنگی -هنری

نهادند.او  بنیاد  را  چاووش«    «
بعنوانسرپرست گروه  واستاد رشتة 
سنتور  مشغول خدمت  به هنرجویان  
دارای  مشکاتیان   شد.  موسیقی 
قریحه ذاتی بود. آهنگ هایی که   ازاو 
مراعاشق،  از:  عبارتست  ایم  شنیده 
شعرازموالنا  نغمه:  شورانگیز، 
خواننده شهرام ناظری، جان جهان: 
شجریان...  خواننده  شعرازموالنا، 

وبسیاری دیگر
حافظ  های  غزل  اکثر  برروی   او 
وموالنا  وسعدی کار کرده است. پرویز 
مشکاتیان  چند کار از روی شعر نیما 
، سایه، سپهری ، مشیری  وشعرای 
نوپرداز  دارد . او کتابی  بنام بیست 
کتاب  است...  کرده  منتشر  قطعه 
است.  نوشته  سنتور  برای  دیگری  
اوبرای انتقال  موسیقی به نسل های 
آینده  روش نفس به نفس یا سینه 
به سینه  را الزم می داند  ولی برای 
مدون  روشی  که   بود  برآن  کفایت 
گفتار  ازطریق  ومشخص  معین   و 
بوجود  وبررسی   وتحقیق  ونوشتار  

آورد. 
های  کنسرت  مشکاتیان   پرویز 
کشور  از  وخارج  درداخل  متعددی  
انجام داد  که یکی از آنها با شجریان 
و  بُن  شهرهای   ، درآلمان  بودکه 

دوسلدورف ومونیخ  برگزارشد.
آقای مهدی ستایش غزلی  درکتاب 
»مشکاتیان«   برای  »رازخلوتیان« 
 - »سروناز«   را  وغزل  سروده  
نام  مشکاتیان-   کارهای  از  یکی 
از  آثاری  تمام  غزل  ودرطول  نهاده 
گل  انگیز،  غم  همچون  مشکاتیان  

ریز، سرو ناز  را نام برده است.
بنواز ای که دلها همه شب کشیده نازت
بزن ای هزاردستان به بیان رسیده سازت
زکمال بی نیازی بسخن رسیده سازی
نکند زبان گشاید که فتد زپرده رازت
شب عاشقان بیدل چه شبی درازباشد
تو وسازدلنوازت پای   به   اگر  گذرد 

شب من شبی غم انگیز بیاد باغ رویت
نگهم به اشک گلریز بپای سرو نازت
دل عاشق سرانداز نشسته باز درغم
مگرش بسازی ایدوست بساز چاره سازت
همه سر به جیب باطن بازای  عشق مؤمن
همه درتو وتومشغول به رکعت نمازت
چه تغافلی نمودم که سرایمت بشعری
همه شعر میسراید نغمات جانگدازت

به زبان راز گویم زغمم که اهل  دردی
نفتد بهیچ  خواری گل نازمن نیازت

درشهریور  مشکاتیان  پرویز  استاد 
1۳88 درگذشت

ازکتاب: مردان موسیقی سنتی ونوین 
46۹ صفحه  راد  انتشارات  از  ایران 

گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

کاتیان رپوزی مش

             هب انتخاب  م.ع.آشنا
  

اشرف حمیدی

پاییز بود و اغاز فصل سرد ؛ بادهای پاییزی 
وبرگهای رنگین که دانه دانه از شاخه ها 
جدا می شدندرقص کنان بر روی زمین 
می نشستند  و صدای خرد شدن انها را 
زیر پای رهگذران می شنیدی ؛ پاییز بود 

و شروع مدرسه و دانشگاهها.   
 شهال با بازگشایی دانشگاه شور و شوق 
فراوانی در وجودش می جوشید  عاشق 
کتاب و درس بود ؛ از اینکه موفق به قبولی 
خوشحال  بسیار  بود  شده  دانشگاه  در 
اغوش  در  عاشقانه  را  درسی  کتابهای  ؛ 
گرفته بود ؛ موهای سیاه بلندش  با وزش 
نسیم روی شانه هایش می رقصید وبا شور 
وشوِق روزهای جوانی و با اشتیاق فراوان 
هر روز راه خانه تا دانشکده را می پیمود.
تازه  جاللی  استاد  درس  کالس  روز  ان 
تمام شده بود ؛ از دوستانش خداحافظی 
قرار یک  امشب  ؛  راهی خانه شد  کرد  
مهمانی را داشتند به همراه خانواده اش 
نمیدانست چرا برای رفتن به این مهمانی 

کمی دلشوره داشت .
دراین بعد از ظهر پاییزی اعضای خانواده 

برای رفتن به مهمانی اماده می شدند .
را  وی  صورت  او  االیشی  بی  و  سادگی 
پوشید  مناسبی  لباس  بود  کرده  زیباتر 
چند  شدند    عازم  خانواده  همراه  و 
حضور  مهمانی   این  در  هم  نفردیگری 
و  از دوستان پدرش  داشتند  که  غالبا 

تعدادی از جوانهای فامیل نیز بودند 
جوانکی محجوب در گوشه ای از سالن 
نشسته بود که پدرش از دیدن او بسیار 
مشعوف شد،   قهرمان را می گویم  که 
همه اورا بسیار دوست می داشتند  و آوازه 
شهرت و قهرمانی او به هر سویی رفته بود .
به  نگاهی  بود  شده  کنجکاو  که  شهال   
چهره ی قهرمان انداخت  نگاهشان در 
هم گره خورد هر دو خیلی زود نگاهشان 
را از هم دزدیدند  تا کسی متوجه نشود ؛ 
اما دیگر دیر بود و نگاه ها درهم آمیخته 
شده بود . انگار یک شب استثنایی بود  
گاهی لحظاتی در زندگی پیش میاید که 
را می سازد  و سرنوشت  آدمی  هستی 
یا می سو زاند، آنگاه سرنوشتی  هم به 

همانگونه  رقم می خورد. 
اما  بر گشتند  به خانه  از ساعتی    پس 
چهره دلنشین و نجیب قهرمان  ذهنش 
را به خود مشغول کرده بود وصدای پدر 
و  از قهرمان و آوازه شهرت  را که مدام 
مردمی بودن و اینکه باعث افتخار مملکت 
است سخن می گفت ؛ بر این سرگشتگی 

و پریشانی فکر او می افزود . مهمانی ها 
ادامه پیدا کرد و تکرار دیدارها ...

و حاال پاییز زیبای تهران که از راه رسیده 
بود؛ زیبایی شهر را زیباتر و عاشقانه تر 

کرده بود .
تهرا نی ، که ان روزهاچنارستان بود هوای 
بسیار مطبوعی داشت  درخت های چنار 
در کنارجوی آبی که به نهر می مانست 
از میدان راه اهن تا تجریش در دو سوی 
خیابان پهلوی ایستاده و  مآوای هزاران 
گنجشک و سار بودند که در البالی شاخه 
ها النه داشتند وحاال با وزش باد پاییزی  
روی  سر  بر  را  برگهایشان  دانه  دانه 
رهگذران میریختند و برگهای زرد و سبز 
و قهوه ای؛ خیابان را فرش کرده بودند و 
کم کم وقت کوچ سارها و گنجشک ها که 
تمام بهار و تابستان روی شاخه ی درخت 
های چناربه آواز خوانی و شور و نشاط 
مشغول بودند فرا می رسید .شهال روی 
برگها قدم می زد  صدای خش و خش انها 
را زیر قدم هایش می شنید  دوستان و 
همکالسی های پسر و دختر با کتابهایی 
و  و  گذشتند  می  داشتند  دست  در  که 
در گیر بحث و گفتگو از مسایل سیاسی 
و اجتماعی بودند؛ کمی که جلوتر رفتند  
و  کرد  خداحافظی  دوستانش  با  شهال 
بطرف درب دانشگاه راهی شد  تازه از در 
خارج شد ، او را دید قهرمان را قهرمان 

رویایش را اینجا.....
که  بود  مردد  و  کند   می  چه  اینجا  او 
داشته  قبل  از  که  اشنایی  سبب  به 
اند  سالمی بگوید یا نه ؟ که قهرمان او 
را دید ،    جلو و جلوتر امد و با لبخند 
زیبا و مردانه ای که بر لبش نشسته بود 
شیرینی  جعبه  ویک  شد  نزدیک  او  به 
به  انرا  و  کرد  تعارف  بود  دستش   در 
دست اوداد و شهال صدای طپش قلبش 
میلرزید   راکه  و دستانش   را می شنید 
. کند  پنهان  را  انها  میکرد  سعی  او   و 
قهرمان با خوشرویی سالمی گفت وپس 
های  گفتگو  و  احوالپرسی  اندکی  از 
متفرقه ، سپس با شرم و نجابتی  که در 
اگر  گفت:  آرامی  به  بود  هویدا  نگاهش 
اجازه میدهید می خواهم با خانواده برای 
خواستگاری به خانه شما بیایم  و... شهال 
دیگر صدایی را نمی شنید  فقط لبهای او 
را می دید که تکان میخورد فقط لبخند 
گرم و شیرین و نگاه عاشقانه اش  را ؛انگار 
او  که  بود  داده  قهرمان  به  را  بله  جواب 

خداحافظی کرد و رفت .

هیجان   و  حیرت  و  بهت  و  ماند  شهال 
گفتگو  این  شاهد  دور  از  که  دوستانش 
کلی  با  امدند  بسویش  لبخند  با  بودند  
قهرمان  هم  انها  ؛   کنجکاوی  و  سوال 
افتخار  وجودش  به  و  شناختند  می  را 
میکردند مگر کسی بود که او را بشناسد 
و ستایشش نکند  و شهالهم چنان این 
هیجان را در وجودش احساس میکرد تا 

به خانه رسید .
این  ازخبر  خانواده  همه  حاال  و   ---
از  پذیرایی  برای  اماده  و  خشنود  اتفاق 
خواهند  راه  از  بزودی  که  مهمانهایی 
فرا  را  خانه  همه  وجدي  و  ؛ شور  رسید 
گرفته بود  و شهال مشعوف از اینکه یک 
قهرمان که خیلي از دختر ها حتي ارزوي 
براي همسري  را  او  داشتند  را  دیدارش 

انتخاب کرده است.
  نم نمک عشق  که در وجودش رخنه 
کرده بود با قلب و روحش امیخته میشد  ،   
به سراغ روزنامه هاي  قدیمي که در خانه 
بود رفت ، روز نامه  کیهان و اطالعات   و 
مجله هاي  ورزشي  را که پدرش مطالعه 
و  مصور  تهران  های  ومجله  کرد  می 
سپید و سیاه را که خواهرانش می خواند.  
همه  را از اتاق هاي دیگر به اتاقش اورد و 
انها را ورق زد و انچه را که در باره قهرمان 
مطالعه  بار  چندمین  براي  بودند  نوشته 
نمود،  این روز ها به سبب مسابقاتي که 
در  هم  قهرمان  و   ، بود  انجام  شرف  در 
از  ان شرکت داشت همه مطبوعات  پر 
گزارش و مقاله در این رابطه بود ، حاال 
عکسش  به  کردن  نگاه  با  حتي  دیگر 
هم  منقلب میشد  دوست داشت بارها و 
بارها انها را ببیند ، و خواهرکوچکتر ش از 

سر کنجکاوي به اتاق او امد ،      
را  مجله  خبر؟  اینهمه  چه    شهال 
میخواهي باهم بخواني،  شهال :  نه  اینها 
را میخواستم ...     خواهر وسط حرفش 
میدانم  که  من   : گفت  شیطنت  با  امد 
دنبال چه مطلبي هستي  ، فکر کنم این 
چند روز هر چه مقاله و گزارش راجع به 
قهرمان بود همه را از بر شده اي  ، حاال 
باید خودت را براي جشن عروسي آماده 
کني، خوب بگو ببینم مي خواهي جشن 
کجا بر گزار شود ،    شهال :  هنوز نمیدانم. 
خوشحال    بسیار   که  هم  خانه  اهالي 
بودندوگفتگو ها  هم این روزها فقط در 
باره    تهیه وتدارک   براي بر گزاري جشن 
عروسی ؛ قطعا جشن بزرگي خواهد بود .  

و گروه بیشماري  از کساني که قهرمان

جشن  این  در  باید  میشناختند  را   
حضور  داشته باشند و حتما تعدادي از 
نهایت  در  و   ، امد  نگارهم خواهند  خبر 
باشگاه دانشگاه  تهران براي این منظور 

در نظر گرفته شد، 
  زمستان آن سال  مثل همه ي سالهاي 
قدیم تهران سرد بود و کوچه ها انباشته 
از برف هایي که پارو میکردند واز پشت 
نزدیک   ، میریختند    کوچه  بداخل  بام 
بود  و  دانشکده  ترم  پایان  امتحانات 
به  بوط  مر  هاي  برنامه  بر  شهال  عالوه 
ازدواجش و مهماني ها ، هم چنین   باید 
خودش را براي امتحانات  پایان ترم هم 
اماده میکرد  و همه چیز اماده شد و یک 
که  شبی  نشدنی   فراموش  و  زیبا  شب 
شهال به عنوان یک عروس زیبا در ان می 
درخشید و بسیاری از افراد سرشناس ان 
روزها در این جشن حضور داشتند و او 

خاطره ان شب را هرگز فراموش نکرد . 
و حاال بعد از یک هفته به دانشکده امد ؛ 
دختران دور او جمع شده بودند  و به او 
تبریک میگفتند ،  و گاهي بعضي دیگر 
  : میگفتند  و  میدادند  نشان  بهم  را  او 
ببین  اوست که همسر قهرمان شده ، و 
دیگري میگفت : عکسش را توي مجله 
دیدم . و دختر سومي مي گفت :  دیدي 
چقدر لباس عروسیش زیبا بود ، ولي ببین 
به نظر من خودش خوشگلتر از عکسشه 
، و به این ترتیب هر کدام نظر خودشان 
را ابراز میکردند  ، و دوست دیگري گفت 
باالخره شهال ازدواج کرد و به خانه بخت 

رفت.
  خانه بخت؟ بخت چیست ؟ الزاما معنیش 
خوشبختي است ، همیشه واژه بخت  دو 
پیشوند دارد ، بد و خوش  ، و بد بخت  یا 
که  نمیداند  کس  هیچ  و  بخت  ،  خوش 
سر نوشت او را کدام از این دو واژه رقم 
میزند  ، روزهایي را که در پیش رو دارد 
ایا با خوشي  و خوش بختي توام است و یا 

باید در انتظار روزهاي سخت باشد .
 حاال شهال و قهرمان در زیر یک سقف 
زندگي نوین خود را اغاز کرده اند  زندگي 
بود  و روزهایي که  از عشق  که سرشار 
سفر  و  دوستان  دیدار  مهماني  و  در 
میگذشت  و خبرنگاران هم که دست بر 
براي  تهیه  از هر فرصتي  نبودند  و  دار 

گزارش از زندگي این دو بودند ، 
 و حاال دیگر همه حتی دوستانش اورا به 

عنوان همسر قهرمان میشناختند و 
بقیه درصفحه4۹

درسایه ی قهرماندرسایه ی قهرمان
هرسرنوشتی میتواند یک داستان زندگی باشد اماهرداستانی الزامًا قصة زندگی کسی نیستهرسرنوشتی میتواند یک داستان زندگی باشد اماهرداستانی الزامًا قصة زندگی کسی نیست
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ردرحاج انگشتری رثیا 
درحراج انگشتری ملکه ثریا  بعنوان 
اول  درردیف  حضورداشتم.  مشاور 

نشسته بودم وباهیجان  چشم وگوش
سپرده  بوسان  آقای  حراج  مدیر  به 
میان  مرد  شدم  متوجه  ناگاه  بودم. 
درکنارمن  جذاب   باچهره  سالی  
نشسته  وافسرده خاطر است.وقطرات 

اشک  برگونه هایش دیده می شود.
ازاو سؤال کردم  آیا مشکلی دارد؟

گفت:  آقا این انگشتر  برلیان کبود که 
دردنیا بی نظیر است  واآلن نهصدهزار 
یورو  فروخته شد، متعلق به مادر من 
بود.بعدها به دو ملکه ایران یعنی فوزیه 
و  ثریا رسید. وچون مادر من ازفروش 
سرنوشت  بود   ناراضی  آن  اجباری  
بعدی دوصاحب  بعدی آن   هم غم 
به  ودرهردومورد   خورد  رقم  انگیز 

جدایی آنها از پادشاه کشید.
مطلب برایم جالب بود  بااو قرارگذاشتم 
او  صحبت  پای  مناسبی  تادرفرصت 

بنشینم..
درفرصتی که  آقای والدیمیر لیانازوف 
ماجرای  که  ازاوخواستم   داد،  من  به 
به  متعلق  کبود  انگشتربرلیان  قصه 

مادرش رابرایم تعریف کند.
آقای والدیمیر  لیانازوف گفت: ازآنجا 
تولید  امتیاز   لیانازوف  خانواده  که 
وفروش  شیالت روسیه  ر ا درشمال  
بحر خزر  دراختیار داشت ، جّد من  
استپان  مارتیوویچ لیانازوف به فکر 
افتاد  سری به سواحل  جنوبی بحر 
بزند.  بود   ایران  به  متعلق  که  خزر  
ایران فرستاد. معلوم شد   به  هیئتی 
ماهی اوزون برون  درقسمت سواحل 

ایران هم هست.
ایران  تماس گرفت   باوزارت خارجة 
وبا پرداخت  یازده میلیون روبل  طال  
امتیاز خرید وفروش  وتوزیع خاویار 
سواحل   کیلومتر  در750  را   ایران 

بحرخزر ازآستارا تا اترک  به دست 
آورد.

 ، درانزلی  شیالت   مرکزی  ادارة 
داشت   کارادامه  بود.  بندرغازیان 
ولیلنازوف ها  خاویاررا  اول به روسیه  
دنیا  در   وازآنجا  کردند   می  صادر 
پخش می شد. بین بندر  هشترخان  
فروند  درآذربایجان  5  وباکو   ایران 
تا  بود   وآمد  دررفت  دائم  کشتی  
انقالب کبیر روسیه  که خانواده مان  
وبه  کند  را  ترک  مجبورشد روسیه 
 1۹۲7 تاسال  معهذا   بیاید.  ایران 

فعالیت ادامه داشت.
قرارشد  لیانازوف  آقای  سؤال:  
صحبت  انگشتربرلیان   درخصوص 
خاویاروشیالت  درمورد  نه   کنید 

لیانازوف.
چطورشد  بگویم  باید  اول  جواب:  
مادرم   ، آمد  ایران  به  ما  خانواده 
توانست  تعداد کمی از  جواهراتش 
را ازروسیه  انقالبی به ایران بیاورد واو 
برای  این که  جواهراتش محفوظ واز  
دستبرد  مصون باشند، آنهارا  با بهای 
ایران  ملی   بانک  درصندوق   کمی 

امانت گذاشت.
مادرمن  درآن زمان  یکی از زیباترین  
زنهای تهران بود. اولین زنی بود  که 
می  بیوک  اتومبیل   فرمان  پشت 
نشست . تااین که  ازدواج ولیعهد  با 
فوزیه پیش آمد. رئیس  بانک ملی  به 

پیشکار رضاشاه اطالع می دهد که 
بزرگترین  برلیان کبود جهان  بعنوان 
امانت  نزد ماست. نمایندگان دربار  با 
پرداخت ۲5 هزار تومان این انگشتر را  
از مادرم می خرند. ولی مادرم حاضر 
به فروش  نبود. به این ترتیب  انگشتر 
ولی  گیرد  می  قرار  دربار  دراختیار  
مادرم  دقیقه ای آرام وقرار نداشت. 
به تمام مراجع  نامه نوشت  که آن را 

پس بگیرد  ولی نتیجه ای نداد.
دراین حراج  دست  لیانازوف   آقای 
بند متعلق به ملکه ثریا را  که بشکل 
نعل اسب  وکم نظیر بود  خریداری 
کرد وگفت : این نعل  سمبل  امیدو 
حق  استناد  به  است.  خوشبختی 
آن  امیدوارم   رسد   می  دار  به حق 
مهاجر   کبوتران  مانند  انگشترهم  
روزی  به خانه وکاشانه  خود بازگردد.

انگشتری  تهیه  دنبال   به  شاه  رضا 
بود  تا به عروس خود هدیه کند . این 
با  وزیر دربار درمیان می  را  مسئله 
گذارد وتأکید می کند  از بازار بخرند  
وپولش را تمام وکمال  بپردازند. وزیر 
دربار ودوستانش خالف نظر او  رفتار 
کردند به این معنی که بجای آن که 
بانک رجوع کردند   به  بازاربروند   به 
درمیان  بانک   رئیس  وباهمدستی 
دراختیاربانک  که  مردم  امانتهای 
به  که  را  برلیان   انگشتر  این  بود  
۲5 هزارتومان  نزد بانک درگرو بود  

کشف می کنند وهمان مبلغ را  که در 
حقیقت  یک دهم بهای  انگشتراست  
کف دست صاحبش  خانم  لیانازوف  
می گذارند ومی گویند  خالف ارادة 

ملوکانه  نباید اقدامی کند.

  رماسم یادبود  ملکه رثیا رداپریس

در روز سه شنبه ششم نوامبر  سال 
آمریکایی  درکلیسای  میالدی   ۲00۲
لیزه  شانزه  چندقدمی   سنگ  ژرژ 
با   خداحافظی  مراسم  پاریس   
برگزارشد.  ثریا  ملکه  بی جان  پیکر 
پهلوی،  غالمرضا  واالحضرت 
کنت  منیژه،  واالحضرت  همسرشان 
ولیعهدهای  ها،  شاهزاده  پاری،  دو 
خانواده  مقام،  صاحب  دهها  سابق، 
بختیاری،  وبیش از  هزارتن  ازایرانیان 
شرکت  مراسم  دراین   وفرانسویان  

داشتند. 
مشهور   هنرپیشه  بنسون   شری 
ثریا  هم  ملکه  انگلیسی  ودوستان 
جزو حاضران بودند. دوشیزه هنرمند  
دادور«   دریا   « ایرانی  سوپرانوی 
آهنگ » ابه ماریا«  راخواند  که تأثیر 
گذاشت.  بجا  درمدعوین   فراوانی  
دررأس ساعت سه  بعدازظهر  جنازة 
ثریا  که غرق درگل بود  برای آخرین 
به سالن کلیسا  آورده  خداحافظی  
شد. پس ازانجام  برنامه های مذهبی  
وسخنرانی  یک سفیر فرانسوی  ویک 
وزیر ایرانی  به خارج ازکلیسا منتقل 

گردید.
خیابان ژرژ سنگ  مملو ازخبرنگاران  
مدعوین   از  که  بود   وعکاسانی 
 . کردند  می  تهیه  خبروعکس  
گروه  این   باشرکت  مراسمی  چنین 
سرشناس  برای یک شخصیت شرقی  
درپاریس بی سابقه  بود واین  را یکی 

از خبرنگاران حاضر  بیان می کرد.

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

 کاریکاتور محمدو جنایت- 

چند هفته پیش یک معلم فرانسوی 
بعضی  اصرار  دنبال  به  پاریس  در 
کاریکاتور  از  یکی  شاگردانش 
را  ابدو  چارلی  فکاهی  نشریه  های 
دختر  داد...  نشان  شاگردانش  به 
این  کالس  شاگردان  از  مسلمانی 
برای مادرش تعریف کرد و  را  ماجرا 
او به مدرسه شکایت کرد و خواستار 
اخراج این معلم 47 ساله بنام ساموئل 
و  شاگردان  بین  محبوب    ، پاتی 
کارکنان مدرسه شد و این موضوع در 

فیس بوک هم انعکاس پیدا کرد...
به دنبال درز کردن این خبر خارج از 
مدرسه ، یک جوان 18 ساله مسلمان 
اهل   ، آنزوروف  ابوالخ  بنام  افراطی 
چچنیا که 1۳ سال قبل با والدینش از 
روسیه به فرانسه مهاجرت کرده بود ، با 
اسلحه و قمه ای دم مدرسه حاضر شد

 و از طریق پرسش از شاگردان معلم 
قتل  به  از  پس  و  کرد  شناسایی  را 
رساندن او سرش را از تن جدا کرد و 
تا رسیدن پلیس عکسی از سر بریده 
گذاشت  توتیر  روی  آنرا  و  گرفت  او 
ماکرون  امانویل  برای  تندی  پیام  با 

رییس جمهور فرانسه...
وقتی پلیس از راه رسید ، باز هم با 
قمه و اسلحه کمری آنها را تهدید کرد 
و پلیس ناچارا  با شلیک چند گلوله او 

را کشت...
چندین  چاپ  از  پس  سال ۲015  در 
کاریکاتور از حضرت محمد ، دو برادر 
مسلمان در دفتر نشریه چارلی ابدو 
زخمی  را  نفر   16 و  کشتند  نفر   15

کردند...
به  معلم  این  که  کاریکاتوری 
باسن  روی   ، دارد  نشان  شاگردانش 
برهنه محمد ستاره ای گذارده شده 
ای  ستاره   « نویس  زیر  این  با  است 

متولد شد...«
پس از کشتار روسیه در سالهای 1۹۹۹ 
و ۲000 میالدی در ایالت چچنیا بخاطر 
از  نفر   ۳0000 حدود   ، طلبی  جدایی 
فرانسه  کشور  به  ناحیه  این  مردم 

پناهنده شدند...

بمباران بی بی سی

-  در 15 اکتبر سال 1۹40 میالدی در 
وقتی   ، جهانی  دوم  جنگ  بحبوحه 
رادیو بی بی سی در ساعت ۹ بامداد ،

 برنامه اخبار داشت...
نازی  آلمان  جنگنده  هواپیمای  یک 
سی  بی  بی  ساختمان  روی  بمبی 
انداخت که منجر به کشته شدن 7 

نفر شد...

  مرگ در حین بازی گلف 

-  بینگ کراسبی هنرپیشه و رقاص 
مشهور آمریکایی ، در 15 اکتبر سال 
1۹77 میالدی ، زمانی که با دوستش 
گلف  بازی  حال  در  مادرید  شهر  در 
قلبی  سکته  علت  به  ناگهان   ، بود 

درگذشت...
همبازیش میگفت ؛ او در تمام مدت 
بازی مشغول تعریف کردن جوک بود...

کراسبی که متولد شهر واشنگتن بود ، 
در لحظه مرگ 74 ساله بود...

گربه وحشی فرانسه

ساله   86 ستاره   ، باردو  بریژیت    -
از  که  است  زیادی  مدت   ، فرانسه 
فعالیت های سینمایی دست کشیده 
از  امور مربوط به حمایت  و فعال در 

حیوانات شده است...
بازیگر فیلم » و خدا زن را آفرید » که 
4 بار ازدواج کرده است ، میگوید؛من 
را  ام  زیبایی  و  جوانی  اینکه  از  بعد 
دیگر حامی   ، کردم  مردان هدیه  به 
حیوانات هستم...و عقل و وجودم را 

در اختیار حیوانات میگذارم ...

تاریخچه ورق بازی

و  هاست  ابتکارچینی  بازی  ورق    -
گفته میشود که تونگ چنگ ملکه 
با همسر و دوستانش در سال  چین 
868 میالدی بازی میکردند و خود را 

سرگرم مینمودند...
در سال 1۳70 ورق بازی اول به ایتالیا 
و اسپانیا و پس از آن به فرانسه رفت...
البته خیلی از بازی های با ورق توسط 

فرانسوی ها ابداع شده است...
تعداد یک دست ورق 56 عدد  قبالً 
حذف  آن  از  وزیر  خال   4 ولی  بود 

گردید و تعداد ورق5۲ عدد شد...
ایرانیان هم از بازی با ورق بی نصیب 
اندازی  نماندند و بازی گنجفه را راه 

کردند...
بریج   ، ، حکم  پاسور   ، رامی   ، پوکر 
، بلوت ، بلک جک ) ۲1 ( ، جیرلو ، 
با  بازیهای  از  برخی  و....  شوماندوفر 

ورق است...

خشم خروشچف

-  در 1۳ اکتبر سال 1۹60 میالدی ،
ملل  سازمان  سخنرانی  جلسه  در   
متحد ، وقتی که رییس هیات اعزامی 
کشور فیلیپین در حال سخنرانی بود ،

نخست  خروشچف  نیکیتا  ناگهان   
حضور  سالن  در  که  روسیه  وزیر 
در  را  خود  کفش  لنگه  یک  داشت، 
آورد و خشمگینانه چندین بار روی 
میز کوبید و به زبان روسی سخنانی 

بر زبان آورد...
حرف  روسی  مترجم  لحظه  این  در 
های او را چنین ترجمه کرد ؛ کشور 
نشانده  دست  و  عامل  فیلیپین 

آمریکاست...!

گفته های شنیدنی ؛

- علت آنکه اجنبی ها چشمداشت 
به خاک اسالمی ما ایران دارند و 
فکر تجاوز به کشورمان را به مغز 
خود راه میدهند ، این است که نام 

کشورمان مونث است...
قدرت   « کشورمان  اسم  اگر  ولی 
» یا » ذوالفقار » بود ، فکر تجاوز 

حتی به خیالشان نمی رسید...!

امام جمعه قم
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شعروغزل
اشرف حمیدی

راه ما
از منی بگذر بیا تا مــا شویم        همصدا با نغمه در دلها شویم 
شـویم آنها  کلبه  چلچراغ  یا که هم چون روشنیي آفتاب 
آنــکه ازبیدادها دارد  فغان         ناله اش را از گلو گویا شویم
سوِزسرما و زمستان است لیک             دست در دستش نهیم گرما شویم

بهر رد حــــکم تبعیض زنان               یک به یک در گرد او صدها شویم 
   راه ما این است مرد میـهنم       از منی بگذر بیا تا ما شویم

رضا مقصدی

باران
چشمم به روی قامت باران است
برقامت کشیدة او طرحی است

از تشنگی خاک
 دستان  استغاثة تنها ترین درخت

یاِد بلنِد دست نیازش را
دربرگ ریز  خاطر من زنده می  کنند

گلدان  نقشبندی ایوان
- این میزبان آبی-

 درپلة تعارف مهمان است

برگ صمیم  باغ
آمادة  پذیرش باران است 

خیام

رباـعی
افسوس هک انهم جوانی  طی ـشد

وان اتزه بهار زندگانی دی شد
آن رمغ رطب هک انم او بود شباب

 افسوس ندانم  هگ کی آدم کی شد

فرهاد عابدینی

باران خاـطره
باران،

باران قاصدک
باران عشق

 باران خاطره
 چتری به دست  گرفته
ازکوچه های پرازدحام

واز خیل رهگذران،
می گذرم

 چراغ وچترم را نمی بینند
وهی تنه میزنند

خدایا درکدام کوچه وکوی
 بگردم؟

» یافت می نشود«
                         می دانم ، اما

 باخاطره هایش چکنم؟

رسول حسین لی

زمستان
همخوابگی طوالنی خاک دربستر  یائسة ترس

ارابه های خشمگین رعد
ازبستر شیری ابرگریخته اند

 وبرپیشانی پرچین آسمان
ابر، دربرزخ  تردیدها ولرزهاست، 

برف می بارد.

منوچهر آتشی

خواب ربفی
ِکز می کند چنار

            وُچرت می زند  صنوبر خم گشته  روی بام
»افرا« و » نارون« 

بی کاکل زمردی وچتر سبزشان
رؤیاهای سبز وفصل کج آیندرا

                         به اهتزاز سبزی آینده
آسوده و زند

                          وزریشه می خزند به آغوش یکدگر
وانگارشان چنین است

که سود می برند به پندار وخواب
زیرلحاف برف!

دهقان اصفهانی

زـسمتان
خیزید و بریزید بجام آب رزان باز   هان خون کبوتر بکنید از لب بط باز
دهقان گزد انگشت بدندان ، کشدآواز کزبرف سپید است زمین همچو پر باز 

گوید چه شد آن بوقلمونی گل وریحان
گلشن که بُداز سبزه  پرازفرش  ستبرق گوید چه شده سنبل وآن الله زنبق 
گلبن که بُداز سرخ گالن با فرو رونق بستان که   بُداز اللة نعمان چو خورنق 

افکند زسر چادر سبزو شده عریان
نسرین که بُدی چون رخ ترکان حصاری گوید چه شده  آنهمه گلهای  بهاری 
بگریست کنون از   غمشان ابربهاری ازلشکر دی جمله  بگشتند    فراری 

سیالب روان گشت بهرکوه و بیابان

پوران فرخ زاد

هوای زرد
یک کوچه برگ مرگ

یک آسمان  کرامت باران،
یک روضه سوگ گل،

یک باغ زارقار کالغان،
یک قلب انُده پائیز...

آه ای زمین
                                چگونه ای؟

دررشته های بارش خاکستر
دراین هوای زرد!

محمود کیانوش

باران
باران زهرناک تورویاند

درخاک تشنة من
صدبوته،

هربوته صدگل نفرین
هرگل هزارپر

سیالب تلخ تو ُپرکرد
باخشم،

سیالب تلخ تو  دشت شکیب را،
دریای مهر وجنگل خواهش را، ُپرکرد.

احمد شاملو
انزکای چمن

یله، برنازکای چمن،

رهاشده باشی،

پا، درخنگای شوخ چشمه ای

وزنجره، زنجره ای بلورین صدایش را ببافد.

بگریست کنون از   غمشان ابربهاری ازلشکر دی جمله  بگشتند    فراری 
سیالب روان گشت بهرکوه و بیابان

دهقان اصفهانی
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  گفتم: چگونه شدکه هوشنگ دراین 
افتاده  نمی کند،اتفاقی  زندگی  خانه 
بیمارستان  در  من  که  زمانی  ویاآیا 
واز  کرد  عروسی  نامزدش  اوبا  بودم 

شما جداشد؟
        گفت:آن طفلکی کجا دل ودماغ 
دل  مدت  دراین  داشت،او  عروسی 
ودماغ گفتگو با هیچکس را نداشت،از 
بس که نگران حال تو شده بود، فردای 
روزیکه با خدیجه خانم برای پرستاری 
از توبه تهران آمدم،چون خانه ی دو 
برای  کافی  گنجایش  شما  ی  اتاقه 
زندگی همگی مارا نداشت،هوشنگ 
اثاث  نامزدش  مادر  پیشنهاد  بنابه 
منزل  وبه  برداشت  را  وچمدانهایش 
به  زمان  تااین  رفت،وما  نامزدش 
که  پریشانی  وحال  خاطروضع 
آن  به  سرزدن  برای  داشتیم،مجالی 

خانه راپیدا نکردیم.
دهم  می  شماحق  به  گفتم:          
ناخواسته  ،ازاینکه  وسپاسگزارم 
وپریشانحالی  نگرانی  موجبات 
باتمام  ام  کرده  فراهم  را  شماهمگی 
بتوانم  ام،امیداست  شرمنده  وجودم 

ازبرای شما فرزند خوبی باشم.
این  گفت:پسرم،          
حرفهاچیست که می زنی،وظیفه ی 
وپرستاری  هرپدرومادر،غمخواری 
ازبابت  میباشد،تو  شان  فرزندان 
که  داری  تقصیری  چه  بیمارشدنت 
وبرادرت همیشه  ،تو  باشی  شرمنده 
شما  واز  اید  مابوده  خوب  های  بچه 
راضی  کنید  تصّور  که  آنچه  از  بیش 

هستیم. 

        به مادرم گفتم به این ترتیب 
نامه های رسیده ازسوی نازنین باید 
واز  تلمبار  خانه  درورودی  درپشت 
دراین  هایش  نامه  پاسخ  نرسیدن 
شده  وکالفه  نگران  مّدت،بسیار 
که  کرد  می  باشد،چقدرسفارش 
درپاسخ نامه هایش کوتاهی نکنم،باید 

حال بدی داشته باشد. 

        مادرم گفت : باید اینگونه که 
طفلکم  وای  باشد،ای  میگویی  تو 
خوبم،باآنهمه  دخترک  نازنین،آن 
سراغ  ازاو  که  حّساسّیتی 
هایت  نامه  پاسخ  دارم،ازنرسیدن 
وپدرت  من  کشید؟اینک  چه 
بخواهیم  پوزش  توونازنین  از  باید 
که  خطورنکرد  مغزمان  به  ازاینکه 
عزیزی درانگلستان داریم ودلواپس 
رابرای  امروزپدرت  است،همین 
ونامه  خانه  آن  اثاث  آوری  جمع 
فرستم  می  نازنین  ی  رسیده  های 
احوال  پریشان  آنقدر  ،ایکاش 
نوشتیم  می  او  به  ای  تانامه  نبودیم 
کردیم.                                                                                                                                            می  آگاه  تو  ازحال  واورا 

    
       گفتم چه خوب شد که نامه ای 
اگراو  نشد،که  شمانوشته  ازسوی 
ازحال من درآن زمان که دربیمارستان 
شد،هرآینه  می  آگاه  بودم  بستری 
درس ودانشکده را نیمه کاره رهامی 
کردوبه ایران می آمد،اوکه در مداوای 
داشته  نقشی  توانست  نمی  من 
باشد،نتیجه ی آمدنش یکسال عقب 
ماندگی اش از تحصیل بود،امشب پس 
ازخواندن نامه هایش ،طّی یک نامه ی 
مفّصل اورا ازآنچه که برسرمن وشما 
آمده است آگاه خواهم ساخت،یقینًا 
تا  درستی  داوری  من  ی  درباره 
از  جهت  ازاین  است  نکرده  بحال 
باخبرنبوده  گذشت  برمن  که  آنچه 
این  اونیز،بجز  بجای  است،هرکسی 
حاج  از  کرد،راستی  نخواهد  قضاوت 
از  خبر؟آنان  ودخترآقاچه  آحسن 

نازنین چه گفته اند؟
درالنه  آب  که  وقتی  پسرم،          
سراسیمه  بیفتد،موران  موران  ی 
وآشفته به هر سو روان می شوندوتا 
مدتی گیج ومنگند و نمی دانند چه 
محض  به  دهند،من  انجام  باید  کار 

شنیدن خبربیماری تو از هوشنگ،با 
سراسیمگی همراه خدیجه خانم،پس 
باآنان،به تهران آمدم  از خداحافظی 
نمی  درستی  به  زمان  آن  وچون 
بیماری  نوع  دچارچه  که  دانستم 
بابت  از  روچیزی  ای،ازاین  شده 
نگفتم،فکرکرده  آنان  تو،به  بیماری 
سرما  یک  حّد  در  تو  بیماری  بودم 
خوردگی است که با بی احتیاطی تو، 
گفته  من  به  هوشنگ  که  ویاآنگونه 
درست  تشخیص  عدم  خاطر  بودبه 
وتجویزداروهای  معالجت  پزشک 
است  شده  تر  طوالنی  غیرضروری 
دانستم  نمی  درحّدی  را  روآن  ازاین 
که کارت باالخره به بیمارستان بکشد 
لعنتی  بیماری  این  هادرگیر  وماه 
به  ات  بیماری  اینکه  از  بشوی،پس 
به  تورا  رسیدوناگزیرشدیم  وخامت 
بیمارستان ببریم، پدرت نیز به محض 
توانسته  آنکه  ماجرابدون  از  آگاهی 
با  کند  خداحافظی  کسی  با  باشد 
را بست  دستپاچگی تجارتخانه اش 

وبه تهران آمد.
       پرسیدم  چه برسر کارکنانش 
بیماری  نیزچوب  ها  بیچاره  آمد،آن 
ازکار  عایله  خوردندوباُمشتی  مرا 

بیکارشدند!
       گفت نگران کارکنان تجارتخانه 
نباش،پدرت به همه ی آنان مرخصی 
نامحدود با حق دریافت مقّرری ماهانه 
شان داده بودتازمانیکه بتواند دفتری 
درتهران باز کند،آنگاه پس از گشایش 
دفتر درتهران از آنان خواست تاهریک  
درتهران  کار  ی  ادامه  به  مایل  که 
باشند،عالوه بر دریافت مقّرری ماهانه 
وفوق العاده دوری از زادگاه شان،می 
توانند کماکان به خدمت شان ادامه 
بدهند،که همگی درخدمت پدربودن 
پذیرا  باکمال خوشحالی  را  درتهران 
شدندواکنون جملگی شان به خدمت 
مشغولند. زمانیکه باتزریق داروهایی 
تو  شد،بهبودی  آورده  ازآلمان  که 

دلهای  به  رفته  گردیدوامید  محرز 
ازپدرجان  ،هوشنگ  بازگشت  مان 
بانامزدش  دهد  تااجازه  خواست 
ازدواج کند،چراکه زندگی درخانه ی 

نامزدش رابیش ازآن جایزنمی دید.
        گفتم مگردرخانه ی جدید ما 

جابرای سکونت هوشنگ نبود؟
        گفت:  داری می بینی که دراین 
خانه به اندازه کافی جا برای همه ی 
هوشنگ  تنها خواست  ماهست،این 
وپدرومادراوهم  نامزد  نبود،خواست 
زمان  داشتند،زیرا  هم  بود،حق 
نامزدی شان از حّد معمول ومرسوم 
صورت  ازاین  بودوبیش  گذشته 
اکنون  دیگر  نداشت،ازسویی  خوبی 
مشغول  دادگستری  دروزارت  که 
زندگی  میخواهد  است  کارشده  به 
مستقلی داشته باشد،سپس با لبخند 
افزود ،توباید خوب دانسته باشی که 
بادختر  میخواهد  هرجوانی  باالخره 
زودترازدواج  هرچه  اش  عالقه  مورد 
بگیردوزندگی  کندوسروسامانی 
ومن  باشد،پدرجان  داشته  مستقلی 
باهمه ی آرزوهایی که درموردبرگزاری 
تووبرادرت   عروسی  باشکوه  مراسم 
داشته وداریم،به هوشنگ گفت:هزینه 
است،هرکاری  آماده  ات  عروسی  ی 
که می خواهی بکن ولی دراین حال 
حضور  توقع  ومادرت  وهوا،ازمن 
باش  رانداشته  عروسی  درمراسم 
،ازاین رو باموافقت پدرومادر نامزدش  
مقّررشده مراسم ساده ای برای عقد 
و  برگزارشود  عروس  درمنزل  کنان 
مراسم عروسی به سال آینده موکول 
گرددکه من وپدرجان درمراسم عقد 
حضورداشتیم وبه خاطر حاِل زاری که 
داشتی،درست یا غلط نخواستیم این 
خبررا به توگفته باشیم،نکند ازاینکه 
نمی توانستی درمراسم مزبور شرکت 
کنی ،دل آزرده شوی که بنابه سفارش 
پزشک بیمارستان ،ازدادن هر خبری 
آزردگیت  ودل  رنجوری  سبب  که 

انزنین
        قسمت سی ودوم

  از: ک - هومان
بشود،جداًخودداری میشد.

کاماًل  زمانیکه  درنظردارم          
بهبودی حاصل کنی وخیالم ازجانب 
بروم  شهرمان   شود،به  راحت  تو 
وضمن دیدارباحاج آحسن ودخترآقا 
باسایر  ازآنان  خواهی  وپوزش 
دوستان وبستگان نیز دیداری داشته 
باشم،درضمن ترتیب  انتقال مقداری 
ازاثاث خانه مان را که مورد لزوم ما 
دراینجااست بدهم،نمیدانم چرا آنان 
به سراغ مانیامدند،آیا خبری شده که 
از مارودربایستی دارند وخجالت می 

کشند!؟
ازنشانی  آنان  مگر  پرسیدم          
ماآگاهی  ی  وتجارتخانه  خانه 
دارند،تاخواسته باشند مارا ازآنچه که 

آگاهی دارند،باخبرسازند؟
گفتی،نه،  راست  داد:  پاسخ          
افزود:چه  ندارند،سپس  اطالعی 

حواسی وچه توّقع بیخود!
       روز بعدبادریافت چند نامه ی 
آورده  خانه  ازآن  پدرم  که  نازنین 
بود،دیدم که محتوای نامه ی نخست 
روزهای  پرازامیدبه  همیشه  اومانند 
خوش آینده وتجدید میثاق ها وشرح 
بودویا  داده  انجام  که  بود  کارهایی 
از  وتشکر  دهد  انجام  درنظرداشت 
مساعدت  نهایت  که  پدرم  دوست 
اورواداشته  رادرحق  وهمراهی 
به  اورا  سپاس  بودمراتب  وخواسته 
پدرم اطالع دهم،ضمناً طبق معمول 
نامه های پیشین حالی از پدرومادرم 
وخدیجه خانم پرسیده بودوخواسته 

بود سالم گرمش را به آنان برسانم. 
نامه ی دوم عبارت          محتوای 
بودازابراز عشق ودلدادگی ویادآوری 
که  خوشی  ولحظات  ها  عهدوپیمان 
ازنرسیدن  داشتیم،ضمناً  درکنارهم 
پاسخ نامه ی قبلی اش، گله ای آبکی 

کرده بود.
        نامه ی سوم اواگرچه دیرتر از 
فاصله ی زمانی نامه ی نخست ونامه 
بوی  ی پیشین رسید ولی همچنان 
ودلدادگی  وعشق  وفاداری  خوش 
ازالبالی سطورآن به مشام میرسید 
دروس  بودن  سخت  از  آن  وطی 
وآزمون ها نوشته وافزوده بود که از 
لطِف دوسِت پدرجان به زبان انگلیسی 
کامالً ُمسّلط شده است،ضمناً تأکید 
کرده بود هرچه زودتر نسبت به پاسخ 
نامه هایش اقدام کنم وچگونگی بی 
توجهی به پاسخ نامه هایش راتوضیح 
نامه ازسوی  از نرسیدن  دهم چراکه 
سخت  بلکه  نگران  تنها  نه  اورا  من 

عصبی کرده است واین بی توجهی و 
کم لطفی من در نتیجه آزمونهایش اثر 

نامطلوبی خواهد داشت...
        محتوای نامه ی چهارم بدون 
آن  وطّی  بود  واحوالپرسی  سالم 
به  بود:باالخره  نوشته  دردوسطر 
ازدخترکان  دخترکی  عشق  دام 
دانشگاه افتاده ای واین همان چیزی 
بودم  آن  نگراِن  همواره  من  که  بود 
واین آخرین نامه ایست که ازبرایت 
میفرستم،اگرتایکهفته ی دیگر نامه 
هرگز  مرا  تونرسد،روی  سوی  از  ای 
نخواهی دید،حال که پیمان شکستی، 
شکست،همین  خواهم  منهم 
وبس!وتاریخ این واپسین نامه زمانی 
من  که  میشد  ماهی  دوسه  که  بود 
وبی  بیهوشی  دربیمارستان ودرحال 

رمقی بسر میبردم.
        بدون درنگ باآنکه هنوز دستم 
درحّد مطلوب یارای نگارش نداشت،به 
هر زحمتی که بود نامه ای به جهت او 
نوشتم وِطی آن، آنچه برمن وخانواده 
ام گذشته بود به تفصیل شرح دادم 
ومتذّکر شدم که« ُحّقه ی مهر بدان 

ُمهرونشان است که بود« .
ام  نامه  ازارسال  یکماه          
ازنازنین دریافت  گذشت،اما پاسخی 
به  ای  نامه  خواستم  نکردم،ازپدرم 
که  بخواهد  وازاو  بنویسد  دوستش 
وبه  سازد  ماراباخبر  نازنین  حال  از 
اوبگوید چه برسر هوتن وپدرومادرش 

آمده است. 

        نامه رسیده ازسوی دوست پدرم 
مأیوس کننده بود،اونوشته بودنازنین 
رفته  دانشگاه  اوازآن  اطالع  بدون 
ومعلوم نیست به کجا نقل مکان کرده 

است.
بیماری          من که هنوز ازضعف 
رنج می بردم وبهبودی کامل نیافته 
سلسله  خبر  این  بودم،باشنیدن 
که  شد  ریخته  بهم  چنان  اعصابم 
ودهانم  افتاد  اندامم  برتمامی  لرزه 
شد  وتلخ  خشک  ناراحتی  ازفرط 
اثری  نیز  آب  نوشیدن  که  تاآنجا 
وتلخی  خشکی  بردن  درازبین 
شّدت  به  اشتهایم  نداشت،  دهانم 
خبر  باشنیدن  شب  کورشدوآن 
دوست پدرم سرمیزشام حاضرنشدم 
پوزش  ضمن  ودربرابراصرارمادرم 
خواهی ازاوخواستم تامرا تنها بگذارد.
 دراتاقم از شدت غمی که بردلم به 
خاطر بیماری لعنتی ونابهنگام نشسته 
نامه  پاسخ  بودتانتوانم  شده  وسبب 

های نازنین رابه موقع بدهم تااودرباره 
ننشیندوازمن  نادرست  داوری  به  ام 
ازعقب  وهمچنین  برنگرداند  روی 
جلوی  درتحصیل،نتوانستم  ماندگی 
بهاری  ابر  رابگیرم،چون  اشکهایم 
زمین  گریستم،به  وبسیار  گریستم 
توصیه  بنابه  گفتم،باآنکه  بد  وزمان 
ی پزشک،کمترین هیجان ممکن بود 
دوباره مراراهی بیمارستان کند،نمی 
شوم  مسلط  براعصابم  توانستم 
دهم،حرکات  نشان  وازخودبردباری 
وار  وجنون  غیرارادی  هایم  وزمزمه 
بود،درحالیکه بی هدف ازاین سو به 
آنسوی اتاق میرفتم،ناگهان مجّسمه 
عشق  ی  آلهه  از  کوچکی  برنزی  ی 
را که برادرم به من هدیه داده وروی 
تختخوابم  درکنار  کوچکی  میز 
بود،برداشتم وبا تمامی توانم به سوی 
آیینه ای که به دیوار اتاق نصب بود 
شکستم،  درهم  وآنرا  کردم  پرتاب 
شکسته  صدای  شنیدن  با  مادرم 
به  خودرا  سراسیمه  آیینه،  شدن 
که  وباصدایی  رساند  اتاقم  دِر  پشِت 
معلوم بود به سختی نگران شده است 
خوب  ،عزیزم،حالت  پرسید:هوتن 
بودم  گریستن  درحال  است؟چون 
پاسخ ندادم،مادرم چند بار با نگرانی 
راتکرارکرد،اما  پرسشش  بیشتر 
خودداری  پاسخ  ازدادن  من 
درزد،چون  به  کردم،چندبارتلنُگر 
به روحّیه ی مادرم آشنابودم نگران 
شدم،دررابازکردم،زمانیکه  حالش 
اشک  های  آلودودانه  خون  چشمان 
چکیده برچهره ام رادید،مرادرآغوش 
زد  برسرورویم  وچندباربوسه  گرفت 

وخودنیز شروع به گریستن کرد.
        پس ازدقایقی که هردو همچنان می 
گریستیم با صدایی بُغض آلودوگرفته 
ضمن نوازش من گفت: می دانم آنچه 
بسیار  گذشته  تو  وجان  برجسم  که 
که  است،میدانم  وتوانفرسا  سخت 
ضربه شدید است،تو مستحق اینهمه 
نامالیمات ورنج نبودی،با همه ی این 
دردها  کرد،این  توان  می  چه  حال 
آیینه  با  ناخواسته  های  وناراحتی 
فرورفتن  واندوه  ودرغم  شکستن 
حل وفصل نمی شود،مسأله ی نگران 
توبودکه خوشبختانه  بیماری  کننده 
باید  نیز  نازنین  شد،درمورد  برطرف 
آشفته  که  داد  حق  او  به  تاحدودی 
وعصبی شود واین باالخره قابل حل 
،بایدصبورومقاوم  است،توجوانی 
باشی،مانند یک صخره دربرابرامواج 
فرو  روزی  امواج  کنی،این  پایداری 

ونگرانی  غم  ودریای  خواهدنشست 
آرام خواهد گرفت.

        باشنیدن این عبارات از دهان 
ازگفتگویی  آگاهی  بدون  که  مادرم 
به  سفر  دریک  ونازنین  من  بین  که 
کنار دریاگذشته بود،دریای خونم به 
ی  قفسه  از  داشت  آمد،دلم  جوش 
سینه ام بیرون میزد،بیاد روزی افتادم 
که درکناردریا روی ماسه ها نشسته 
کنار  های  وصخره  امواج  وبه  بودیم 
ساحل نگاه می کردیم واوازداستانی  
صحبت  بامن  وصخره«  زیرنام«موج 

می کرد.
        دنیا باهمه ی خوبیهایش،درنظرم 
پوچ وبی مقدارآمد،دلم می خواست 
تنها باشم، ازاین رو با پوزش خواهی 
تنها  مرا  خواستم  ازمادرم،ازاو 
بگذاردوتا بامداد فردا به سراغم نیاید،  
تا درخلوت تنهایی درباره ی چگونگی 
خودداری نازنین ازادامه ی نامه نگاری 
وچرایی تغییر دانشگاه بدون اطالع 
اومحبت  درحق  که  پدرم  دوست 
فراوان کرده بود،به پردازم وراه حلی 
پیداکنم، برای راحتی خیال مادرم به 
او قول دادم  که از شکستن وکوبیدن 

درودیوار خودداری خواهم کرد. 
ومن  مرابوسیدورفت  مادرم          
تختخوابم  گریستم،روی  همچنان 
دراز کشیدم وچشمهایم را به سقف 
افکاردورودراز  وبه  دوختم  اتاق 
ازآنچه  نازنین،به خودم  به  پرداختم، 
،به  ام  آینده  بود،به  آمده  برسرم  که 
که  داشتم  حالی  پدرومادرم،آنچنان 
دروصف نمی گنجد!باخود می گفتم 
محال است اومرا رهاکند،گاه میگفتم 
بیماری  دچار  من  چون  اوهم  نکند 
فوت  عللی  به  ویا  شده  شدیدی 
خاموش  چنین  این  که  باشد  کرده 
میگفتم  ازاونیست،اما  وخبری  شده 
،نه، او زنده است، چراکه درغیر این 
صورت سفارت ایران ازمرگ او باخبر 
میشد وبه بستگانش ازطریق وزارت 
وبسیاری  داد  می  اطالع  امورخارجه 
ازاین دست خیالبافی ها،نتیجه ایکه 
درخودفرورفتگی  ساعتها  از  پس 
که  بود،حال  این  گرفتم  واندیشیدن 
برای  فرصت  ماهی  دوسه  تامهرماه 
ازسرگیری تحصیل مانده است،برای 
نخست  نازنین  ووضع  ازحال  آگاهی 
دیداری باحاج آحسن ودخترآقاداشته 
برای  لزوم  درصورت  وسپس  باشم 
جستجوو دیداربانازنیًن به لندن بروم.

ادامه دارد
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خست اسکاتلندی

از  یکی  مطب  به  مردی  روز  یک 
جراحان  ادینبورگ رفت  وتقاضا کرد  
بشکافند.  را  شکمش  زودتر   هرچه 
را   مریض  قبال  که  معاونش  از  جراح 

معاینه کرده بود  پرسید:
- کسالتش چیست؟

-  کسالتی ندارد. فقط یک توپ  کلف 
را بلعیده است.

اوست  همراه  که  مردی  خوب    -
کیست؟

را  توپش  است   آمده  او  همبازی   -
بگیرد وببرد. چون مسابقه نیمه کاره 

است.

بلندوکوتاه

درنتیجة بحران بازار وضع اقتصادی 
شخصی خیلی خراب شده بود. ناچار  
روزی نزد صرافی رفت  وازاو  مقداری 

قرض خواست.
صراف گفت:

- مانعی ندارد  فقط این را میدانید که  
من  درتابستان  صدی ۲0 ودرزمستان  

صدی 15 نزول می گیرم.
- چرادرتابستان  بیشتر؟

روزها  درتابستان  اینکه  برای   -
بلندتراست.

درمهمانخانه

به  ، مسافری چمدان  بود  زود  صبح 
ازپلکان  برافروخته   باقیافة  دست  
پایین آمد وباعصبانیت به پیشخدمت 

گفت:
- خوشبختانه من  خودم زود بیدار 
شدم که به قطار برسم. پس چرا  شما 
همانطور که دیشب گفتم صبح زود 

نیامدید مرابیدار کنید؟
بزنید   - آخر منتظر بودم شما زنگ 

آن وقت بیایم.

رفع نگر انی

بود  آمده  ده  از  تازه   که  مردی 
سواراتوبوس شد. مقابل  او دوجوان 
نشسته  بودند که مرتباً آدامس می 

جویدند.
مردمدتی به آن دو خیره شد وخوب 
درکمال   بعد   . کرد  تیز  را   گوشش 
رفت  راننده  شاگرد  نزد  پریشانی  

ووحشت زده به او گفت:
- آقا خواهش می کنم  بامن  صحبت 

کنید..
- صحبت کنم؟ چه بگویم؟

خوشحالی  از  دهاتی  وقت  آن   -
کافی  همینقدر  وگفت:  کشید  آهی 
است. نمی دانید چقدر ترسیدم. اما 
خوشبختانه  من کر نشده ام . فقط  
این دو آقا که روبروی من نشسته اند 

الل هستند.

درایستگاه اتوبوس

جوان  خانم  اتوبوس  درایستگاه 
وزیبایی ایستاده بود که لباس بسیار 
تنگی که ازپشت  دکمه می خورد  به 
 . رسید  اتوبوس  باألخره  داشت.  تن 
خانم پایش  رابلند کرد  که روی پله 
اتوبوس بگذارد ولی متأسفانه  بعلت 
نشد   موفق  دامن  العاده  فوق  تنگی 
ودستهارا  گذاشت   پائین  پارا  ناچار 
به پشت برد واولین دکمه پای دامن 
پارابرپله  دیگر   ویکبار  کرد   باز  را  
گذاشت. اما بدبختانه  این مرتبه هم 
نتوانست باال برود وناگزیر تکمه دومی 
هم رابازکرد. یکباردیگر وبازهم  عدم 

موفقین.
کردن   باز  برای  را  دستش  خانم 
که  سربرد  پشت  به  دکمه   سومین 
ایستاده  او  پشت  که  مردی  ناگهان 
بود  محکم بازویش راگرفت. خانم به 
تصوراینکه مرد می خواهد  اورادرباال 
رفتن کمک کند  سر برگرداند وگفت:

- متشکرم آقا الزم به زحمت  شما 
نیستم. خودم باال می روم.

مردباخونسردی جواب داد:
- البته باال رفتن یا نرفتن  بسته به 
اجازه  من  ولی  خودشماست.  میل  
دکمة   که شما سومین  داد   نخواهم 

شلوار مراهم باز کنید.

پزشک حاذق

- محمود، آن آقارا می بینی؟... دکتر 
حاذقی است.
- چطور مگر؟

- یکهفته  است که عمر دوباره  بمن 
داده.

- عجب. مگر  مریض بودی؟
زنم  دستورداد   به  اما  نه....  - خودم 
دوماه   مدت  کسالت   رفع  برای 

بکناردریا مسافرت کند.

آرزو

گذشته  خاطرات  قدیمی  دودوست 
اولی  کردند.  می  تعریف  هم  رابرای 
سؤال کرد... راستی ازآرزوهای بچگی 

تو هیچکدام برآورده شده؟
دومی که سرش بی مو وطاس بودگفت: 
آره موقعیکه بچه بودم مادرم هنگام 
تنبیه موهایم را می کشید ومن از خدا 

آرزو می کردم که مو نداشته باشم.

رمان نویس

- گارسون!
- بله آقا

- بیا اینجا ببینم... این چیه که برای 
من آوردی؟

- این جوجه است آقا.
- جوجه؟  واقعاً که  شما عمرتان را 

بیهوده تلف کرده اید.
- چرا آقا؟

- چون بااین  قوة تصوری که شمادارید  
باید رمان  نویس  یا شاعر بشوید.

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

بروجرد کهن: مطبخ

مطبخ یا » مدبق « ) Modbagh( به 
لهجه بروجردي ، اطاق بسیار ترسناک 
و تاریک و بزرگي بود در جنوب حیاط 
روبروي اطاق ها با دیوار هاي دود زده 
و سقفي بلند که باجه اي به پشت بام 
پنجره  باجه  داشت.  نور  کمي  براي 
سقفي بود و دریچه اطالعات بچه ها. 
از نردبان توي حیاط بچه ها باال مي 
رفتند و به پشت بام مي رسیدند که 
به بادجه چشم بگذرانند و ببیند در 
یا  دنیاي بزرگتر ها چه مي گذرد. و 
ببیند این تدارکات مژده چه خوراکي 

هایي را مي دهد.
راست  سمت   ، مطبخ  به  ورود  در 
بود  شده  سازي  جا  آرد«  »تاپوي 
و دم  بي شاخ  مانندغول  که درست 
داستان ها بود. قدش تا نزدیک سقف 
مي رفت و بسیار شکم گنده و چاق 
رنگ  خاکستري  سفالي  تاپو«  بود.» 
بود که براي بچه 6-7 ساله وارد شدن 
به این مطبخ و دیدن تاپو کابوس بود. 
تاپو جاي آرد بود که براي نان پختن 

حرفه اي نان پز ها پر میشد.

به فاصله نیم متري تاپو در جلوي آن 
»تنور« بود که نه تنها براي نان پختن 
بلکه براي کدو و لبو پختن در پاییز و 
زمستان بکار مي رفت. کدوي حلوایي 
به اندازه یک کوزه نیم متري، له و گرم 
و شیرین نارنجي رنگ مثل عسل از 
آن بیرون مي آوردند. همینطور لبو، 
سرخ سرخ و داغ و له شده و شیرین.. 
یعني هر چقدر که این مطبخ ترسناک 
بود اما با بوي این تنوري ها »بهشت «

کار  بي  که  هنگامي  تنور  شد.  مي   
میماند در فلزي آنرا مي بست.

حدود سه متري تنور، در گوشه سمت 
راست آن چاه آب بود که یک سطل 

با زنجیر نزدیکش میخ شده بود. آب 
خوردن و آب براي پختن از این چاه 
ترین  عجیب  کشیدند.  مي  بیرون 
منظره براي ما بچه ها نگاه کردن به 
ته چاه بود و و حشت کردن و شب 
کابوس داشتن. ده ها متر گودي چاه 
بود که در انتهایش یک نقطه روشن 
دیده میشد. تاپو و تنور و چاه مطبخ 
تاریک و دود زده را نه تنها ترسناک 
این  نکته  کردند.  مي  امن  نا  بلکه 
جاست که خوراک کجا تهیه مي شد؟

دور تا دور این مطبخ اجاق بود و دیوار 
باالي اجاق ها دود زده. اجاق ها یا با 
»تاپاله« گرم  با  یا  و  تکه هاي چوب 
در  میشدند.  آماده  آشپزي  براي  و 
دوره  براي  ها  اجاق  ها  گار  روز  آن 
ها و میهماني هاو جشن هاي عقد و 
عروسي شعله ور میشدند. دیگ هاي 
مسي بزرگ خورش و برنج را فراهم 
و  مطبخ  ها  اجاق  دود  و  کردند  مي 

حیاط را پر مي کرد.

حیاط  توي  شده  آبکش  هاي  برنج 
چیده میشدند تا نوبت دم کردن آنها 
و  برنج  بوي  را  حیاط  تمام  فرارسد. 
خورش قیمه در بر مي گرفت. سفره 
هاي سفید به درازاي اطاق پذیرایي 
و  برنج  و  میشد  افکنده  زمین  در 
خورش قیمه و قورمه سبزي و دوغ 
آن  روی  خوردن  سبزي  و  ماست  و 
قرار می گرفت و همهمه میهمان ها و 
شادي بچه ها فضا را اشتها بر انگیز 

مي کرد.

مزه خوراک ها با آن اجاق هاي ابتدایي ،
 بدون آب گرم لوله کشي، بدون برق، 
آنها  آوردن  فراهم  در  راحتي  بدون 
مزه اي بود که هنوز احساس آن طعم 
تازگي و طبیعت و همبستگي داشت 
زیرا همه دست به دست هم میدادند 
و میهماني راه مي انداختند. و چون 
بوي این میهماني به خانه هاي مجاور 
مي رفت، اولین سهم از این خوراک ها 
به همسایه ها پخش مي شد، آنهم در 
ظروف چیني زیرا حرمت همسایه ها 

مي باید حفظ بشود.
وقتی  پیشرفت زیاد شد، مطبخ ها 
هاي  کابینت  با  خانه  آشپز  شدند 
و  کشي  لوله  آب  و  برق  و  لوکس 

یخچال و فریزر و گاز و مایکرو فر ...

و لي زندگي ها فردي شدند و همهمه 
ها ساکت.

آن زمان ها دیگر رویایي هستند که 
تنها یادشان نشاط آور است.

ادامه دارد
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت سی وسوم             ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

-  من ازشما درحیرتم چگونه بانشاط 
وشادی گفتگو می کنید ، مانند اینکه  

درجشن عروسی هستید.
- توهم که فرذا ازجن خالص شدی، 

شادی برایت عادی خواهدشد.
سپس به برادرانش روکرد وگفت:

- بعضی ازشما  ازدلجویی  ومسالمت  
مافرزندان   زیرا   ، هستید  شرمنده 
کوچه ای هستیم  که فقط به قدرت  
احترام می گذارد. اما قدرت منحصر 
ومحدود  به تهدید  دیگران نمی شود، 
مبارزه با اجنه  دهها برابر  سخت تراز 
حمله  به ناتوانان  یا جنگ با باجگیران 

است.
علی  سری با تأسف تکان دادوگفت:

- پاداش  نیکی وضعیت فالکت باری 
است که درآن هستیم.
رفاعه با قاطعیت گفت:

- نبرد آنطورکه آنان فکر  می کنند 
پایان نخواهد  گرفت. ما  آن چنان که  
آنان تصور  می کنند، ضعیف نیستیم. 
به  میدان  ازیک  را  مبارزه   باید  ما 
میدان  دیگری  انتقال دهیم. کارزارما  
نیاز به  شجاعت  وقدرت بیشتر دارد.

وبه  دادند   ادامه  شام   صرف  به 
آنچه شنیده بودند، می اندیشیدند. 
مطمئن،  آرام،  نظرشان   به  رفاعه  
می  زیبا  حال  ودرهمان   ، وقدرتمند 
شاعر   صدای  سکوت   دروقفة  آمد. 
ادهم   خواند:»  می  که  آمد.  کوچه 
وطاویط   کوچة  در  ظهر   روز  یک 
و  خوابش  استراحت  نشست  برای 
برد. باشنیدن  سروصدائی از خواب 
مشغول   که  دید   پسررا  چند  پرید، 
دزدی از  گاری اش هستند. برخاست 
ها  بچه  از  یکی  دادکشید.  وسرشان 
که اورا دید  باسوت بقیه را خبرکرد. 
از  واژگون کردند  که  را  آنان گاری  
تعقیبشان  منصرف شود. خیارها روی 
زمین  پخش شدند وپسرها مثل ملخ  

آنچنان  خشمگین  ادهم   دررفتند. 
شد  که با نثار  کلمات  رکیک  تربیت 
ازیادبردوخم شد تا  وادب خویش را 
خیارهای آلوده  به خاک وگل را  از 
ازخودش  وقتی  کند.  جمع   زمین  
باهیجان وتأثر پرسید  بیشتر عصبانی 
آتش   مانند  عصبانیت   از  شد:» چرا 
بی رحم برافروخته  شدی؟ چرا خود  
پسندی وتکبرت  از گوشت وخونت  
دوست داشتنی تر  بود؟  توچگونه می 
درحالی  کنی،  زندگی  راحت  توانی  
که  مانند حشره  قدم بر می داری ؟ 
ای جّبار ، بخشش، مهربانی و تسامح  
و شکیبایی  درتو نیست؟  «  دستة 
گاری را گرفت  وآمادة رفتن شد  تا 
هرچه زودتر  از این کوچة لعنتی  دور 
شود، ناگهان  صدای  ریشخند آمیزی 

شنید:
- عمو ، خیارها چنده؟

ادریس را با نیش باز تمسخر آمیز... 
دراین هنگام  صدای زنی را شنید  که 
صدای شاعررا  تحت الشعاع  قرارداد 
که بافریاد می گفت: » حالل زاده ها، 

بچه گم شد.«
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برادران  درگفتگو   ، زمان  باگذ شت 
درعذاب. حسین  یاسمینه  و  بودند  
می خواست  نگاهی به کوچه بیندازد ،
 اما کریم  به او اعتراض کرد . شاید 
بیفتد.  شک  به  و  ببیند   اورا  کسی 
زکی می پرسید: آیا  به خانة  رفاعه 
حمله کرده اند ؟ رفاعه گفت  آنچه می 
شنوی  چیزی جز  زر زر رباب و هلهلة  
پسربچه ها نیست. زندگی در کوچه  
از   مثل همیشه  در گذر بود  واثری 
جنایت دیده نمی شد. فکر یاسمینه  
مثل گردباد می چرخید  ومی ترسید  
می  آرزو  کند.  رسوا  اورا  چشمانش  
کرد  رنج وعذابش  به هر صورت  و 

دلش  برسد.  پایان  به  هرقیمت   به 
ُپ  ازُخمر  را  اندرونش  خواست   می 
کند تا آنچه  در اطرافش  می گذرد  
به خودش می  به فراموشی بسپارد. 
گفت  او اولین  زن درزندگی بیومی 
نبوده  وآخرین هم  نخواهد بود؛ مثل 
سگهای ولگرد  دور کپة ُزباله. کاش 
این عذاب  به هرقیمت  تمام می شد.

 باگذشت زمان  سکوت  سروصداها 
ها   بچه  جنجال  برد.  فرو  رادرخود 
فروکش  دستفروشان   زدن   وجار 
کرد ، لفقط  زر زر  رباب ادامه داشت. 
یاسمینه ناگهان  از این  مردان بیزار  
شد، مگر نه اینکه اینان  مایة عذاب 

او بودند.
کریم پرسید:

- منقل را آماده کنم؟
رفاعه باقاطعیت گفت:
- ماباید هشیار باشیم.

- فکر کردم برای گذران وقت کمک 
می کند.

- تو بیش از حد می ترسی
خودش  از  تهمت  رفع  برای   کریم 

گفت:
وجود  ترسیدن  برای  دلیلی  هیچ   -

ندارد.
درحقیقت  هیچ اتفاقی  نیفتاد  وبه 
نغمه  نبردند.  هجوم  رفاعه   خانة  
ها  ساکت شدند وشاعران  به خانه 
هایشان  رفتند. صدای به هم خوردن  
وگفتگوِی  ها  خانه  دِر  شدن   وقفل 
و  ها  خنده  و  خانه  به  بازگشتگان  
وسپس  شد  می  شنیده  ها  سرفه 
همچنان   آنان  برقرارشد.  سکوت 
تااینکه   بودند   ومراقب   منتظر 
بانگ برآورد. زکی  نخستین خروس 
برخاست و به طرف پنجره رفت وبه  
کوچه نگاه کرد ، بعد به طرف  بقیه 

برگشت وگفت: 
- سکوت وخلوت. کوچه مثل  روزی 

است  که ادریس طرد شد.
کریم گفت:

- ماباید راه بیفتیم.
یاسمینه  دلواپس شد وازخودش می 

پرسید:
- چه اتفاقی برایش  پیش خواهد آمد 
اگر بیومی دیر به وعده گاه برسد یا 

اگر منصرف شده باشد؟
مردان برخاستندوهرکدام  بقچه ای 

حمل می کردند. حسین گفت:
- بدرود ای کوچة جهنمی ما!

مالیمت   با  رفاعه    . افتاد  جلو  علی 
یاسمینه  راپیش برد.  دستی  روی 
شانة  او گذاشت. انگاری می ترسید 
اورادرتاریکی گم کند. پشت سرشان 
شدند  روان   وزکی  حسین،  کریم، 
ویکی پس از دیگری آرام از در بیرون 
رفتند. درتاریکی محض  باکمک  نرده 
از پلکان  باال رفتند. تاریکی  پشت بام 
کمتر بود. علیرغم اینکه  حتی یک 
ستاره  درآسمان  دیده نمی شد ابری 
رامی  نورآن   بود  راپوشانده  ماه  که 

پراکند.
علی گفت:

- تقریباً  به سطح پشت بام  رسیدیم. 
باشد  می  احتیاج  داشته  اگر خانم 

توانیم  به او کمک کنیم.
بقیه اورا دنبال کردند ، همین که زکی 
- آخرینشان-  به آنجا رسید ، حرکتی 
پشت سرش  احساس کرد، برگشست  

وچهار شبح دید، وحشتزده پرسید:
- کی آنجاست؟

همه درجا میخکوب  شدند ودور وبر 
را نگاه  کردند. صدای بیومی  آمد که 

گفت:
- زنازاده ها حرکت نکنید.

چپ  از   وحندوسه  خالد،  جابر، 
وراستش  ظاهر شدند. یاسمینه آهی 
رفاعه  دست  از  را   کشیدوخودش 
رفت.  در  بام  در پشت  از  و  کرد  رها 
هیچیک ازباجگیران  مانع او نشدند. 

علی بهت زده به رفاعه گفت:
- زن به تو خیانت کرد.

آنان دریک لحظه  به محاصره افتادند.

 بیومی آنان را  یکی پس از دیگری  از 
نزدیک وارسی کرد  وپرسید:

- جن گیر کدام است؟
وقتی اورا یافت  با دست آهنین  شانة 

اورا گرفت  وباریشخند پرسید:
- هم نشین اجنه  ، کجا می خواستی  

دربروی؟
رفاعه  رنجیده خاطر گفت:

-  شما ازوجود ما خوشتان  نمی آید 
پس ما می رویم.

بیومی بعداز خنده ای مسخره آمیز  به 
کریم رو کردوگفت:

- وتو ، چی گیرت می آمد که  آنان را 
درخانه ات مخفی کردی؟

 کریم به زحمت  آب دهانش را فرو داد 
ودرحالیکه بشدت می لرزید  گفت:

- من چیزی از  مشکل تو واینان نمی 
دانستم.

ای  ضربه  دیگرش  دست  با   بیو.می 
شد.  زمین  نقش  که  زد  او  بصورت 
اما بسرعت قد راست کرد واز ترس 
کرد.  فرار  همسایه   بام  پشت  به  
پشت  درنگ  بی  وعلی   حسین 
سرشدویدند اما  حندوسه  به طرف 
علی پریدولگدی به شکم اوزد. علی 
وجودش   اعماق  واز  افتاد   زمین  به 
فریاد زد.  درهمین وقت  جابر وخالد  
به دنبال  فراریان رفتند. اما بیومی  با 

بی تفاوتی گفت:
نباید   آنان  نیست.  آنان  از  ترسی   -
هیچ حرفی بزنند  وگرنه به هالکت  

خواهند رسید.
رفاعه که ازشدت  درد ناشی  از  پنجة 
محکم  بیومی سرش بطرف  دست او 

خم شده بود ، گفت:
-  آنان کاری نکرده اند  که مستوجب  

ِعقاب  باشند.
بیومی کشیده ای به صورت او زد  و به 

طعنه گفت:
- بگو ، آنان  حرف جبالوی را آنطور 

که  توشنیدی ، نشنیدند؟
سپس اورا جلو انداخت  وگفت:

- جلوی من برو  ودهان باز مکن.
به  تقدیروسرنوشت  تسلیم  رفاعه 
پائین  ها  ازپله  احتیاط  با  افتاد.  راه 
دنبال  اورا  سنگین   وگامهائی  رفت 
کردند. آنچنان  غرق دراندوه وحیرت  
ومصیبتی  که اورا تهدید  می کرد، بود 
که نمی توانست به آنان که فرارکردند  
فکر  کرد،  خیانت  او   به  که  وکسی 
کند. غم وغصه اش آنقدر عمیق بود  
که دیگر نمی ترسید. بنظرش رسید  
ظلمت و تاریکی  جاودانه  دنیارا  در 
خود  خواهد پوشاند. آنان به کوچه 

به  که  گذشتند  محله  از  رسیدند، 
بود.  نمانده  بیماری  دیگر  او   برکت 
حندوسه  پیشاپیش به سوی محلة 
آل جبل می رفت.. از دِر بسته » خانة 
پیروزی« گذشتند. رفاعه  به نظرش 
مادروپدرش  نفسهای  صدای  رسید 
را می شنود. لحظه ای  به فکر  آنان 
افتاد ، به خیالش رسید عزاداری عبده 
دراین شب آرام به گوشش می رسد، 
وحیرت  اندوه  دچار  سرعت  به  ولی 
ومصیبت شد. بنظر او محلة آل جبل 
غول  هیکلهای  به  درتاریکی   غرق 
آسای اشباح همانند  بود. چه تاریکی 
شدیدی وچه خواب عمیقی! صدای 
عمیق  درتاریکی  جالدان   گامهای 
قهقة   مانند  هایشان  نعلین  لخ  ولخ 
بود.  درشب  بازی  هنگام   شیاطین  
حندوسه آنان را بطرف صحرای مقابل  
دیوار خانة بزرگ برد. رفاعه آنجا به 
خانة بزرگ نگاه کرد  اما جز آسمان 
تاریک  چیزی ندید. شبحی درانتهای  

دیوار به نظر آمد. حندوسه پرسید:
- آقای خنفس؟
مرد جواب داد:

- بله.
وبدون  حرف به بقیة  مردان پیوست. 
به سوی خانة  چشمان رفاعه هنوز  
جدش  آیا  بود.  شده  دوخته  بزرگ 
ازحال او باخبر است؟   کالمی ازاو می 
تواند  اورا از چنگال  این جباران نجات 
دهد وتوطئه شان  را نقش بر آب کند. 
شنیده شود،  است صدایش  قادر  او 
همانطور که دراین جا خودش آن را 
او-  خودرا  در  مانند  شنید. جبل- 
تنگنا یافت. اما نجات پیدا کرد وپیروز 
شد. از کنار دیوار گذشت بدون اینکه 
چیزی غیر از صدای گامها ونفسهای  
طرف  به  همچنان   بشنود.  جباران  
صحرا پیش رفتند وگامهایشان  روی 

شن آهسته تر شد.
واز دست  رفاعه  خودرا  سرگشته  
رفته احساس کرد، خیانت زن و فرار 
دوستانش  را بیاد آورد. می خواست 
ناگهان  اما  کند  نگاه  بزرگ  خانة  به 
بیومی ضربه ای به  پشتش زد واو با 
صورت  به زمین افتاد. بیومی گرزش 

را بلند کرد  وفریاد زد:
- آقای خنفس؟

مرد گرزش رابلند کردوگفت:
- تا آخر با تو هستم آقا.
رفاعه مأیوسانه  پرسید:

- چرا مرا می کشید؟
او  برسر  را  گرزش  شدت  با  بیومی 
کوفت. رفاعه فریاد برآورد واز ته دل 

دادزد:
-» یا جبالوی«

لحظه ای بعد  گرز خنفس به گردن او 
خورد وفرود آمدن گرزها ادامه یافت.

وصدائی جز  سکوت حکمفرما شد  
شنیده  دیگری  چیز  نفسها   ُخرُخر 

نمی شد. 
درتاریکی دستها  برای حفر زمین به 

کار افتادند.
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آدمکشان  آنجارا به سوی کوچه ترک 
ناپدید   بسرعت  ودرتاریکی   کردند 

شدند.
چندان  نه  شبح  چهار  موقع  دراین 
دوراز محل جنایت  قد راست کردند 
وبه آرامی شروع به گریه وزاری کردند 

تا اینکه یکی از آنان بانک برآورد:
وپنهان  دررفتید  شما  ترسوها،   -

شدید و او بی دفاع کشته شد.
یکی دیگر گفت:

- اگر از تو اطاعت  کرده بودیم، همه 
بدون اینکه بتوانیم اورا نجات دهیم ، 

کشته می شدیم.
علی غضبناک تکرار می کرد 

- ترسوها، شما بزدلید.
کریم گریه کنان  گفت:

کار  ما  نکنید   تلف  وقت  با حرف   -
سختی درپیش داریم وباید  پیش از 

برآمدن صبح آن را تمام کنیم.
حسین به سوی آسمان سربلند کرد 
وبا چشمان  پراشک و حالی مشوش  

زمزمه کرد:
عجله  باید   . است  نزدیک  سحر   -

کنیم.
زکی با گریه گفت:

- عمراو به کوتاهی یک رؤیا بود. اما 
ما عزیزترین  چیزی که درزندگی می 

شناختیم، از دست دادیم.
علی به جانب محل جنایت  راه افتاد  
وبادندانهای بهم فشرده زیرلب گفت:

- ترسوها.
نیم  .در  کردند  دنبال  اورا  دیگران 
وارسی  به  وبادقت  زدند  زانو  دایره 
زمین پرداختند. ناگهان کریم مانند 

مار گزیده دادزد:
- اینجا!

ودستش را بو کرد وگفت:
- این خون اوست.

زکی هم  درهمان وقت داد زد:
- این جای خاک نرم هم مدفن اوست.

دورش جمع شدند  وبا دست  شروع 
به کنارزدن  شنها کردند. روی زمین 

کسی  مصیبت زده تر از آنان  نبود. 
و  عزیزشان  دادن   دست  از  بخاطر 
او.  قتل  جلوگیری   از  شان  ناتوانی  
شد   جنون  دچار   ای  لحظه  کریم 

وازروی بالهت گفت:
- شاید اورا زنده  بیابیم!

علی بدون اینکه دست از کار بردارد 
پرخاش کرد:

- خیالبافی ترسوها را بشنوید.
بینی شان  از بوی خاک وخون پرشده 
بود. از ناحیة  کوه )جبل( صدایزوزه 

می آمد. علی با دلسوزی گفت:
- آرام، این جسد اوست.

وقلبشان نزدیک بود  از تپش بیفتد. 
دستشان از حرکت باز ایستاد. با گریه 
و زاری اطراف لباسش را لمس کردند 
وگریه سر دادند. کمک کردند جسد را  
از زیر شن  بیرون بکشند. به آرامی آن 
را درآوردند. بانک خروس از کوچه ها 
شنیده شد . بعضی می گفتند  عجله 
کنید اما علی  پافشاری کرد  حفره را 
پر کنند. کریم ردایش رادرآورد وروی 
آن   روی  وجسدرا  کرد   پهن  زمین  
گذاشتند. باردیگر  بهم کمک کردند  
وحفره را پرکردند. حسین هم ردایش 
جسدراپوشاند.  وروی  درآورد   را  
سپس  جسدرابرداشتند  وبطرف باب 
تقریبًا  کوه   قله  شدند.  روان  النصر 
می  دیده  وابرها  بود   شده  روشن 
شدند. رطوبت  واشک صورتهایشان 
را   آنان  حسین  بود.  پوشانده  را 
تااینکه  بسوی مقبره راهنمایی کرد 
درسکوت  مشغول  آنجارسیدند.  به 
بازکردن  درشدند. روشنایی روز کم 
جسد  چشمان  شد.  می  پخش   کم 
خونالود  ودستهای  روپوش  زیر   را  
چشمهایشان  دیدند.  را  خودشان 
ازشدت  گریه سرخ شده بود. جسد  
را برداشتند  وداخل مقبره گذاشتند 
وبافروتنی دورش جمع شدند . برای 
را   پلکهایشان  ببینند   بهتر  اینکه 
بهم می فشردند تا اشکشان سرازیر 

نشود. 
کریم باصدایی گر فته  زمزمه کرد:

تو همچون  رویایی  گذرا  - زندگی 
بود. اما  قلب مارا  ازعشق و پاکدامنی 
این  به  انباشتی..  تصور نمی کردیم 
زودی مارا ترک کنی. ما گذاشتیم به 
شوی.  کشته  مردم   از  یکی  دست  
کسی از فرزندان  کوچة  کافر ما  که 
ودوست  میکردی   درمان   را  آنان  
، ترا کشت. کوچة ما چیزی   داشتی 

نمی خواهد  مگر  کشتن عشق
بقیه درصفحه 48
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بخشی  مورگان   وموزة  کتابخانه 
ی  پیانو«  سونات  طرح»  از 
رادر بتهوون     )Hamerklavier(

 Vincentنوولو ونسان  اختیاردارد. 
درحاشیة  انگلیسی  ناشر   Novello
راخانم  این سند    : است  نوشته  آن 
ترین   قدیمی  از  یکی   « استریکر، 

دوستان بتهوون« به او داده است.
 Nannetteاستریکر نانت   جایگاه  
حاشیه  به   ، درتاریخ   Streicher
درهم  خطوط   ودراین  شده   رانده  
درحالی  است.  شده  خالصه  وبرهم  
نزدیکترین  از  یکی  درواقع  او  که 
ظریف  وسازندة   بتهوون  دوستان 
ترین  پیانو دراروپا بود. ضمناً  دویست 
بتهوون   تولد   سال  وپنجاهمین 
دردسامبر امسال  جشن گرفته می 

شود. 
خانم نانت  مالک کمپانی خودش بود 
وشوهرش آندریاس استریکر، نوازندة 
کار  که  بود  کارمندش   ، ومعلم  پیانو 
ومکاتبات   دفترداری  خریدوفروش، 
تجاری را  بعهده داشت. اما بسیاری 
بتهوون   وآثار  زندگی  ازپژهشگران  
شاید بعید  می دانستند  زنی درقرن 
پیانو  ساختن  توانایی  هیجدهم 
آندریاس  بنابراین   باشد.  راداشته 
را  بعنوان سازنده ونانت را  شریک 

زندگی وکمک او قلمداد می کردند.
نانت در176۹ در آگسبورگ آلمان به 
دنیا آمد. وی ششمین فرزند یوهان 
 Johann Andreasشتاین آندریاس 
سازندة  شتاین   یوهان  بود.    Stein
مشهور پیانو ، طرز کار  نوآورانه ای 
راروی  چکش  وضربة  داد  توسعه  را 
نوآوری  این  کرد.  اصالح  سیمها 
می  وینی«  شناخته  کار   طرز   « به 

درحضور   سالگی    8 در  نانت  شود. 
نواخت. موتسارت   پیانو   موتسارت  
ازطرز نشستن وقیافة اخموی او انتقاد 
کرد، اما قبول کرد  که او » با استعداد« 
است. نانت دوسال بعد بر بسیاری از 
پدرش   پیانوی  ساختن   تکنیکهای 
مسلط شده بودوبه عنوان  » کپوک 
نابغه«  درزمینة  مکانیک نامبردارشد.
بیست  نانت  پدر،  درگذشت  بعداز  
 ، کرده  ازدواج  واخیراً  ساله  وسه 
وآنجا  برد  وین  به  باقایق  پیانوهارا  
کرد  برپا  را   وتجارتش  تشکیالت  
وبا برادر شانزده ساله اش  ماتیائوس   
از  را  کمپانی  ونام  شد  شریک 
»ا.ج.شتاین« به »گشویستر شتاین« 

)به معنی خواهروبرادر(  تغییر داد.
زمان  توسعة سریع طراحی پیانو بود. 
با انتقال  کنسرتها  از تاالرهای اشرافی 
به سالنهای بزرگتر ، سازندگان ، برای 
تولید  آالت موسیقی  سنگین تر و 

پرطنین تر تحت فشاربودند.
پیش  سالها  که   - نانت  از   بتهوون 
کرده  مالقات  درآگسبورگ  اورا 
پیانوهایش  از  یکی  خواست   - بود 
کنسرت 17۹6  برای  امانت   بطور  را 
کنونی(   درپرسبورگ)براتیسالوای 

دراختیاراو بگذارد. 
به  آندریاس  به  ای  درنامه  بتهوون  
خیلی  من  برای  این  نوشت:  شوخی 
من می خواستم  زیرا  بود؛   »خوب« 
آزاد   )tone( طنین  بوجودآوردن  در 

باشم .
بود   کرده  گله  درادامه  بتهوون  اما   
که پیانو دربین  بقیة آالت موسیقی  
کمترین  پیشرفت راداشته وبیشتر 

صدای چنگ می دهد. 
آرام باضربة  شتاین   ظریف  پیانوی 

بتهوون   آل  ایده  دار،  زنگ  وطنین   
باسبک اجرای قوی و شدید او نبود.

اینکه آشکارا  ضربه  برای  آندریاس 
ای   درمقاله  بزند   آهنگساز  به  ای  
پیانیست ناشناسی را  توصیف کرد  
که مانند قاتلی بی رحم روی کیبورد  
برای انتقام خم  شده است ونوشت:» 
خشونت   با  سیمها  اولین  همینکه 
نواخته شد، ازخودتان می پرسید مگر 

نوازنده کراست؟«
این اظهار نظری غم انگیزبود.

کاهش   متوجه  تازگی  به  بتهوون  
اما به کسی  شنوایی خود شده بود. 
نمی گفت. به همین سبب  با گذشت 
زمان  نیازبه آلت موسیقی  باصدای 
را  اش  ناشنوایی  تا  بلندترداشت 
جبران کند. وبیشتر  درصدد یافتن  
پیانویی بود  که با حّد اعالی انرژیش  

سازگارباشد.
را  کیبورد  اندازة  ازاین  پیش  نانت  
ازپنج به شش ونیم  اکتاو گسترش  
داده بود. اما پیشرفتش  برای تغییرات 
دیگر  درطرح اصلی  پدرش ُکند بود.

روزگار  شاق وپردغدغه ای برای نانت 
بود. در 180۲ مادر  دوفرزند خردسال  
اش   ساله  شش  پسر  بتازگی   و  بود 
درگیر  همچنین   او  بود.  درگذشته 
منازعه  با برادرش بود. خواهر وبرادر  

درنهایت، تصمیم گرفتند شراکتشان 
را فسخ وبطور جداگانه کار کنند.

روزنامة  به  که  درآگهی  ماتیائوس  
نام  قانونی   محلی  داد خودرا وارث 
از   ناراضی  نانت   شتاین  اعالم کرد. 
کمپانی   ، خودش  مالکیت  واگذاری 
Streicher nee Sttein را پایه گذاری 
ازسازندگان  .بارقابت شدیدی   کرد. 
محلی مانند  آنتون والتر  وهمچنین  
وانگلیسی  فرانسوی  کمپانیهای 
پیانوی  در180۳   بتهوون  بود.  روبرو 
French Erard را خرید ، اما هرگز 
برای  استریکرها  به  ازفشارآوردن  
اش،  بلندپروازانه  آهنگهای  خلق 

دست نکشید.
نانت حدود 180۹ بطور قابل مالحظه 
ای درطراحی پدرش دستکاری کرد 
به  موفق  ودرنتیجه  داد  وتغییراتی 
باطنین  بزرگتر   های  پیانو  ساخت 
رساتر وقوی تر  دروین شد. کارگاه او 
ساالنه 50 تا 65 پیانو تولید  می کرد  
بسیاری،  نظر  به  استریکر   شرکت  
سازندة  ظریف ترین پیانو ها در وین 

بود.
استریکرها  در 181۲ تاالر کنسرتی 
مجاور   نفر   ۳00 گنجایش   با 
نمایشگاهشان  ساختند. این تاالر با  
پیانیستهای   تنه   نیم  های  مجسمه 

صورت  ماسک  اضافة  به  مشهور  
کلین  فرانتس   ساختة   بتهوون  
اجرای  بود.  شده  بندی   آذین 
کنسرت درآنجا  توجه کسانی مانند  
آرشیدوک رودلف )شاهزادة اتریشی( 
به  را  آندریاس  وشاگردان  بتهوون   ،
خود جلب کرد وبه کانون  فعالیتهای 

موسیقی  وین  تبدیل شد.

نانت  دراوت 1817 یک شغل دیگرهم  
پیدا کرد. اوموافقت کرد  خانة آشفته 
وبه هم ریختة بتهوون  را سروسامان 

دهد.
دوران  ترین   بحرانی  آهنگساز، 
زندگیش را می گذراند.: شنوائی اش  
بدترشده وخالقیت او  رو به زوال بود. 
دراین بین  تالش می کرد  پسر برادر  
وبیوة  برادرش رازیر نظر داشته باشد 
حفظ  را  ظاهر  صورت  بایستی  ومی 

کند که برای  پسر برادر، خانة مناسبی  
تدارک دیده است.

بتهوون در  هیجده ماه بعد 60 نامه  
دستورمی  ودرآنها  نوشت  نانت  به 
باشد،  لباسها   شستن  مراقب  داد  
جورابهایش را وصله کند  وخواربار، 
بوِرس وواکس کفش بخرد، وباافزایش 
بدگمانی وخیالبافی اش متقاعد شده 

بود  که خدمتکاران » حیوان صفت« 
بزنند  اموالش دستبرد  به  اند   آماده 
وبازن برادر» هرزه « اش  تبانی کرده اند .
پر  همیشه  زنان   با  بتهوون  رابطة 
زیبای   زنان  عاشق  او  بود.  دردسر 
طبقة  مردان  با  که  بود  زاده  اشراف 

پائین تر تن به ازدواج نمی دادند...
استخوانی  و  ساده  چهرة  با  نانت 
وچشمان نافذش زیبا یا بااصل ونسب  

نبود، اما مهربان ودست ودلباز بود؛

 good »بتهوون  اورا  » سامری خوب 
Samaritan )!(صدامی زد.

موفق  شاید   بااو  بتهوون   رابطة 
ترین رابطه با یک زن بود. نانت نقاط 
ضعف اورا درنظر نداشت و به ونسان 
آزمند  بتهوون    «: بود  گفته  نوولو 
وهمیشه بدگمان بود« به عبارت دیگر  
پیانیست  و پیانو ساز، بیش از دو دهه 
یکدیگر را می شناختند  ویک هدف 
مشترک  داشتند و آن هم  وفاداری 

به پیانو بود.
خانة  وظایف  دار شدن  باعهده  نانت 
بتهوون ، راه اورابرای نوشتن  سونات 
  Hammerklavier نظیر  بی  پیانوی 
از  ترودشوارتر  بلند  این  بازکرد.. 
فوگ با  که  بود  پیانو  برای  هراثری 

fugue هیجان آور پایان می گرفت؛ 
اوهمچنین  بعضی از آثاربزرگ  خودرا 
مانند Missa Solemnis  و ورسیونهای 
را   نهم  وسمفونی   Diabelliدیابلی

خلق کرد. 
بتهوون  بااینکه  درآن وقت از پیانوی 
استفاده    English Broadwood
میکرد، درنامه ای به نانت  اطمینان 
خاطر داد که پیانوی ا ستریکر ساخته 
همواره  او  برای   180۹ بعداز  شده  

موردپسندترین پیانو بوده است. 
نانت پنج پسال  بعداز بتهوون  زنده 
بود ودر 18۳۳ درسن هفتاد سالگی 
استریکر   شرکت   رونق  درگذشت. 
یوهان   پسرش  سرپرستی   تحت 
بابتیست  ادامه داشت. بعداز او نوبت 
به نوه اش  امیل رسید  که برای برامس   
پیانو ساخت. با بازنشسته شدن امیل  

در 18۹6 کمپانی تعطیل شد 
پایان میراث  این  نظر می رسید   به 
درموزه  او   پیانوهای  اما  است،  نانت 
های سرتاسر جهان  ودستان  زنان 
بود،  بخششان  الهام  که  هوش  تیز 

زنده است.

دراواسط 1۹60 مارگارت هود هنرمند 
دوفرزند  درحالیکه   وخوشنویس  
شروع   ، کرد  می  بزرگ  را  خردسال 
کرد.  هارپسیکورد   ساختن   به 
دربازآفرینی  دراروپا،  تحقیق   بعداز 
یافت  تخصص  استریکر   پیانوهای 
ویل  پالت  در  ودرکارگاهش  
ویسکانسین به تولید آنها پرداخت. 
پیانوی گراند  وی مشغول  ساختن  
شش و نیم اکتاو 1816  استریکر بود  

که در ۲008 درگذشت.
از  پیش  که    Anne Ackerاکر آن 
فراگیری ریاضیات  ودانش کامپیوتر 
آموزش   کنسرت  پیانیست  بعنوان   ،
خانم   با  درویسکانسین  بود،  دیده 
بخاطر عشق   دو  آن  آشنا شد.  هود 
همکاری  به  بایکدیگر  موسیقی   به 
خانم  مربی  هود   خانم  پرداختند. 
بچه  مراقب   او  که  زمانی  شد.  اکر 
ساختن  به  اکر   خانم   ، بود  هایش 
وپبانو  هارپسیکورد   پرداختن   و  
های آنتیک مشغول می شد. وبعداز 
مرگ دوستش امتیازبازتولید  پیانوی 
استریکر را ازشوهر خانم هود خرید. 

خانم اکر  درمصاحبه ای گفت:» من  به 
او توضیح دادم تحقیق دربارة  پیانو 
بوسیلة  یک زن آغاز شد. این  مدل 
پیانویی است  که به وسیلة  یک زن 
طراحی شده ، پس الزم است یک زن 

آن را  تمام کند.«
درطول  زن   کارسه  پیانو-  این  
بار   نخستین  برای  دوقرن-  از  بیش 
 Boston Early Music درجشنوارة
درسال ۲01۹ در دویست وپنجاهمین 

سال تولد نانت  نواخته شد.

)۱(- اشاره به داستان مردسامری درانجیل لوقا- 
باب دهم آیة ۳۰ تا۳۷- درمجموع به کسی گفته 
می شود که بدون چشمداشت  به دیگران کمک 

می کند.

زنی که برای  بتهوون 
پیانو می ساخت

از نیویورک تایمز۷ نوامبر2۰2۰
مترجم: دکتر محمدعلی صوتی

* نانت استریکر  یکی ازسازندگان  ظریف ترین
 کیبورد پیانو، دراروپا بود.

دویست  با  مصادف  امسال  دسامبر   *
وپنجاهمین  سالروزتولد بتهوون است.
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عبارت نظم توان کرد... فرقه یازدهم 
میان   است  واسطه   قلم  گویند 
ومطلوب...  وطالب  ومعشوق  عاشق 
صانع  القلم  گویند   دوازدهم   فرقه 
والحکمه... فرقة سیزدهم می گویند 
همه عالم صدای نغمة اوست... فرقة 
چهاردهم می گویند قلم سمیر ضمیر 
هرجلیل وحقیر است...فرقة پانزدهم 
که  است  جوانمردی  قلم  که  گویند 
اند   گفته  او  سماحت  درباب  فضالرا 

جوانمردی است در گوهر فشانی  
که خوفی نیستش از ناتوانی

فرقة شانزدهم گویند قلم نقشبندی 
قدیر  ملک  قدرت  ازکارخانة  است 
ونموداری است ازکلک تقدیر...فرقة 
هفدهم  گویند قلم صورتگری  است 
غیرت فزای مانی نقش ارتنگ ورشک 

نگارخانة چین وروم وزنگ.
فرقة هیجدهم  گویند  قلم  رشیق 
اندامی  لطیف  سروباال،  است  القدی 
نوزدهم  فرقة  سیما...  ظریف  است 
گویند  قلم متعلمی است طالب  فنون  
علوم ، مستجمع جمیع آداب ورسوم...
فرقة بیستم گویند قلم  عمودی است 
زبور.  خوانندة  است  یادآوری  ازنور، 
مقرب  اما  وعور،  است  برهنه  اگرچه 

شاه ودستور...
چنین قلمی که شمه ای از اوصاف او 
به تحریر پیوست باید که به صفات  
آتیه متحّلی و متّصف باشد تا شایستة 

یمین کاتب و ید خطاط گردد.
اول:  می باید که قامت او مقدار عرِض 
16 انگشت باشد وکمتراز دوازده  نیکو 

نیاید.
دوم: دور او  مساوی  سر انگشت بنصر 

می باید.
سیوم:  رگهای او راست باید که اگربر 
او  از  خوب  خط  آید   راستی  خالف 

الیق ننماید.
باید که پخته باشد نه خام  چهارم:  
قلم   پختگی  وشناختن   سوخته.  یا 
رنگ  سیاه  او  سرخی  که  است  آن 
باشد و سفیدی او درغایت سفیدی، 
نه سفیدیی که مایل به زرپی باشد. 
ومحکم باشد واندرون  او هم سفید. 
وگفته اند که درقلم وجود سه سین 
سین  سه  عدم  و  است  مطلوب 
بیت  این  ازفحوای  چنانکه  مرغوب، 

معلوم می شود:

بیت

سرخ وسخت وسنگی ارباشد بخواه
نی سبک یا سست یا گشته سیاه
دراثنای  که  واحوالی  امور  دانستن 

کتابت روی می نماید وُحسن  وُقبح  
به  تعلق  شود  می  راجع  قلم  به  آن 

حدس کاتب و خطاط دارد...

تراشیدن قلم

برطالبان صنعت  خط پوشیده نماند  
که درتراشیدن  قلم آنچه ابتدا مهم 
است آن است که قلمتراش تیز باشد. 
وهر تیغ که درحالت تراشیدن قلم دم 
آن فرو می ریزد بهترازآن است که دم 

آن  باز می گردد.
ونوع دوم  خود مناسب قلم تراشیدن 
نیست، ونوع اول  اگر نرم وتیز است 
یعنی تیزی او نه درغایت حدت است 
هرحکم که تراشنده می نماید روان 
خالف   واگر  گردد.  می  جاری  برقلم 
ابا  مقصود  تحصیل  از  مذکوراست  
می کند وچنانکه  می باید تراشیده 
نمی شود. وآنچه  درباب ُحسن خط  
از اساتذه  پرسیده اند که ازشاگردان 
؟  نویسند  می  خوشتر  کدام  شما 
جواب گفته اند: آن کس که قلمتراش 
او تیز تراست. دلیلی واضح است بر 
آنکه اصل کلی درخط خوب نوشتن، 

قلم خوب تراشیدن است. ..
تراشیدن   درقلم  که  دانست   وبباید 
چهار چیز اصل است: فتح، و نحت، 
و شق و قّط.) امروز  فتح را  » ایجاد 
برداری   کناره  را   ، نحت  قلم  میدان 
وشق را  پشت برداری و قّط را همان 

قط زدن گویند( 
که  است  آن  اول  نوع  فتح  اول:   
محل  درین  باشد.  ُصلب  بغایت  قلم 

قلمتراش را تعمقی و تقعدی واجب ،
ضرورت است. نوع دوم آن است که 
باشد(  نرم وسست  باشد.)  ِرخو  قلم 
تقعیراً  اقل   مالحظة  دراینصورت 
واجب . نوع سیوم آن است که قلم 
معتدل  مزاج باشد. دراین ماده رعایت 
اعتدال   طریق  و  نمود  باید  توسط 
مرعی داشت تاقصوری درقلم بازدید 

نشود.
طریق   بردو  این  وبحث  نحت،  دوم: 
مقرراست: یکی نحت حواشی ودیگر 
نحت  بطن وقلم.ونحت عبارت است 
ازبرداشتن  شحمهای قلم تا به مرتبه 

ای برسد که قابل شق گر دد.
است  واجب  حواشی   درنحت  اما   
که طریق  مساوات رعایت کند وآن 
آن  برداشتن   که  قلم  مقدار شحمه 
قلم  که  بردارد  چنان  باشد  ضرورت 
معنی  واین  شود  تراشیده  گاودم 
عبارت ازآن است که محل قّط از مقعر 
آن قدری پهن ترباشد. وآنچه گفته اند

از  تر  قوت  به  اندک  قلم  وحشی    
انسی  می باید تعلق به اصل قلم دارد 

ودخلی با نحت ندارد.
اما نحت بطن تعلق به اختالف اقالم 
سزاوارآن  است  صلب  اگرقلم  دارد. 
بردارد و  است  که روی  شحمه آن 
شق  به  ازآن  وبعد  گرداند،  مسطح 
باشد  سست  شودواگرقلم  مشغول 
بردارد   تمام  اورا  شحمة  آنکه  اولی 
چنانچه مستأصل گرداند  تابه موضعی 
که سخت  قلم   ازجرم  منتهی شود 
 ، خط  واال  بشکافد  ازآن  وبعد  باشد 
وبعضی   . ننماید  صافی  و  آید  ریش 
گفته اند  که تمام شحمة  قلم برمی 
باید داشت تا به حدی که به  پوست 
قلم   « را  قلم  نوع  واین  رسد،  قلم 
تخایر« خوانند که استادان  به این قلم  
خط به دعوی نویسند.واستادی که به 
این قلم خط نویسد  همانا به غایت 
قلم  نوع  این  باشد چه  ماهر وحاذق 
قطعاً قوت دست  بر نتابد  واگر اندک 
زوری بیاید ُکند گردد بلکه شکسته 
شود. وعرض نوک قلم به قدر عرض 

خطی که می نویسد می باید.
سوم:شّق و شق شکافتن  سینة قلم 

است چنانکه گفته اند:
بیت

قلم خاصیتی دارد که سرتاسینه بشکافی
دگربارش بفرمایی به فرق سر دوان گردد

 ومی باید  که شّق قلم راست درمیانه 
قلم واقع شودبی تفاوتی، والبته باید 
قلم  درمیان شّق  ای  فرجه  هیچ  که 
باشد   گشادگی  اندک  اگر  که  نباشد 
مداد بسیار فرودآید وخط صاف نتوان 
ونیکو  شود  نوشته  وستبر  نوشت 

ننماید.
چهارم: قّط  وقّط برسه نوع است: جزم 

ومتوسط و محّرف.
ومفهوم قّط درلغت عبارتست از قطع 
وبهترین  چیز.  آن  درعرض  چیزی 
طریق متوسط است... وتعلق به عادت 
کاتب دارد. تا ابتداًء  که شروع کرده به 
کدام نوع  معتاد شده . اگر خطاط  را 
قدرت ومهارت دراقسام خط است می 
بیند که  چه خط خواهد نوشت وکدام 
طریق  مناسب کتابت اوست، موافق 
اختیار  می کند واز منافی  احتراز. ... 
وآنچه مؤلف  این نسخه  از استاد خود 
شنیده ودیده  درتمام خطوط  مزیت 
ازسایر  بود  متوسط   قلم  ورجحان  
اقالم. وطریق قط قلّم زدن آن است که 
هرگاه که به عزم قلمتراش برقلم می 
نهد  انگشت ابهام برپشت قلمتراش 
نهد وقبضة آن به چهار انگشت دیگر 
محکم بگیرد وقوت نماید تا ازسرقلم 
جستن کند وآوازی از جستن سرقلم 
ظرفا که  قّط  گفتن  مانند   بشنود، 
بقیه درصفحه 48

نوشتة  المحبین   تحفه  بنام  کتابی  
یعقوب بن حسن بن شیخ ، ملقب به 
دردست  الشیرازی   الحسنی  سراج 
است که به اشراف  محمدتقی دانش 
پژوه وبه کوشش کرامت رعنا حسینی  
وزنده یاد ایرج افشار  درسال 1۳76 
ازروی نسخه خطی  ،  حروف چینی 
نشر  دفتر  از   ای  مقدمه  وبا  شده 
چاپ  به  درتهران   ، مکتوب  میراث 
درسال    کتاب  این  است.   رسیده 
سالهای  آخرین  با  )همزمان   585
زندگی حافظ شیرازی( درمحمدآباد 
ازشهرهای ناحیة » بیدر« هندوستان  

تألیف شده است.
های  کتاب  است  بیادآوری  الزم 
فارسی در قرنها پیش با خط نستعلیق  
درهندوستان چاپ می شد و آن را 
شناختند.  می  نعلیق«  نسخ   « بنام 
استفاده  مورد  خط  این  که  بعدها 
بیشتری قرارگرفت بصورت نستعلیق    

مصطلح شد .
کتاب تحفه المحبین  سرشار از واژه 
بسیار  آن  فهم  و  است  تازی  های 
پیرامون  هایی  نکته  است.اما  دشوار 
در  آن   قواعد  و  خوشنویسی   هنر 
کتاب آمده است که می توان با صرف 
وقت بیشتر به مفاهیم آن پی برد و 
از  روشهای ذکر شده پیرامون خط 

نویسی ازآن بهره گرفت.
تألیف کتاب را چنین  مؤلف ، سبب 
می نویسد: » چنین گوید محّرر این 
بیاض ومرّشح این ریاض، الفقیر الی 
اهلل  الغنی ابوالداعی یعقوب بن حسن 
الحسنی  بسراج  الملقب   شیخ  بن 
حقّق  و  حاله  اهلل  اصلح  الشیرازی- 
آماله- که چون از دیوان  نَْحُن َقَسْمنا 
و  اسم  بی  حقیر  این   قسم  بَْیَنُهْم 
جسم  از تحصیل فضایل  وآداب، فن 
خط آمده بود از عنفوان شباب خودرا  
متشبث به اذیال عواطف طالب کمال  

می گردانید، وبه مقتضی نصیحت
بیت

غافل منشین ، ورقی می خراش
ورننویسی قلمی می تراش
بعضی اوقات  مستغرق مشقت المشق 
حال  ودرمبادی  بود،  داشته  باألقالم 
در اکتساب این فن مبارک وصنعت  
متبرک اقتباس واستفاده از انوارباطن 
وظاهر حضرت  مخدوم سعید  بقیه 
خاتمه  العارفین  المتقین   اهلل  اولیاء 
الکتاب والخطاطین موالنا  صدرالمّله  
والتقوی والدین  روزبهان -... می نمود
المحبین   تحفه  کتاب   نویسندة 
سپس به نام چند تن از استادان  هنر 
خوشنویسی می پردازد و از کسانی 
خواجه  و  مستعصمی  یاقوت  مانند  
شاه  مبارک  موالنا  صیرفی،  عبداهلل 
زرین قلم، و موالنا  صدرالمله والدین 

روزبهان ، یاد می کند.
نویسد  که خط  الحسنی می  سراج 
اشرف صنایع است. آنگاه صنایع  سه 
که   افزاید  می  و  برد  می  نام  را  گانه 
هرکدام از ارباب  صناعات مذکور که 
به مرتبه ای از مراتب علّیه ،  ومقامی 
از مقامات رفیعه سنیه مرتقی شده اند 
از مّمر  خط که به تعریف » الخط نصف 
العلم«  ازسایر صناعات به مزید مزیت 
ودر   ، یافته  امتیاز  رتبه  رجحان   و 
منهج کتابت به آن منازل و مقامات 
رسیده اند، وبه نیل مقاصد ومرام از 
نتائج  حسن اقالم اهتمام ترقی نموده 
به  و  تتبع  و  استقراء  وبه طریق  اند، 
تحقیق  پیوسته  که آنکه به جودت 
عقل  وحسن رای ممتاز و مجتاز است 
برسبیل  هرزین باشد که از فضیلت 
خط خالی مانده باشد، وبر تقدیر که 
جمال حال او به زیور آن کمال زیب 
نوشتة  درتأیید  باشد....  نیافته  وبهاء 

خود این بیت را می آورد که:
بیت

چنان دان که تیغ وقلم درجهان
دوگوهر بَُوند ازیکی خاندان  
بیشتر سطور کتاب بر مبنای روایات 
مذهبی و انگاشته های دینی  نگاشته 
شده است. برای مثال اولین کسی را 
که  خط نوشت حضرت آدم ابوالبشر 
معرفی می کند. ومی نویسد که صفی 
ساخته  ِگل  از  که  برصفحاتی  اهلل 
بوده سیصد سال پیش از وفات خود  
کتابت کرده است. او این اوراق گلی 
را » هیاکل« نامیده  ونوشته است که 
این اوراق گلی را پخته تا به همه حال  
اثر آن باقی بماند.ودرادامه می نویسد:
عنهما-  اهلل  رضی  عباس-  وازابن   «
خط  اول   واضع  که  است  منقول 
بوده... اسماعیل  حضرت   وکتابت 
پرده  که  حروف  مخدرات  ونقوش 
بودند   امتناع  و  عزت  تُُتق  نشینان 
طریق  به  روزگار  اوراق  برصفحات  
عبری از اصابع رقم  بدایع آن  حضرت 
تنزل  یافته  ومرقوم خامة  ثبت گشته.
وهم از کعب األخبار مروی است که 
اول کسی که کتابت به عربی فرموده  
مکتوبات  وآن  بوده...  آدم  حضرت 
بعداز طوفان، حضرت اسماعیل  یافته  
وبه تجدید آن  اقدام نموده  ورفعت 
پایة  خط و منزلت  نویسنده  به مرتبه 
ای رسیده که اکابر عرب  بنا بر استقرار 
عظم خط درنفوس ایشانوجاللت قدر 
وظهور نفع آن ، فدای اهل  بدر  که 
به چهارهزار درهم که همانا برقاعدة 
معمور ایشان طال بوده باشد رسیده 
فضیلت  حایز   که  شخصی  به  بود 
خط بود می داده اند  که یک کس را  
تعلیم نماید.« ودرادامه می نویسد:»  
می  ناصری  طبقات  تاریخ  وصاحب 
اول   اسماعیل  ازفرزندان   که  آورد  
کسی که خط نوشت  اُُدُد بن همیسع  
به   با مراجعه  ) ویراستار کتاب   ، بود 
طبقات ناصری  می نویسد نام فرزند 

اسماعیل  اُُدُدبن سمیع  بوده است( 
واو به ۲4 زبان  سخن گفتی  و ۲4 نوع 

خط نوشتی، واهلل واعلم.

اوصاف قلم

می  قلم   دروصف  شیرازی  سراج 
نویسد:

بلغا  دروصف قلم به بیست فرقه شده 
اند:

فرقه اول گویند  قلم راویی است که ... 
صحیح از  سقیم جدامی کند.

ترجمانی است   قلم  گروه دومگویند 
که به دو زبان بیان لغات فرق بنی آدم 

واصناف خلق می نماید
بوقلمونی  قلم  گویند  سوم   فرقه 
است  عنبرین منقار، شیرین گفتار 
به  برآَوْرد   زمین   بیضة  تا سراز  که 
چهارم   فرقة  برآمد...  صدرنگ  
گویند قلم  محاسبی است که دقایق  
حسابی  براضالع اوراق لیل ونهار بی 
حشوبارز گرداند... فرقه پنجم گویند 
آب  ازبرای  که  است  اسکندری  قلم 
رفع  کرده  ظلمات  عزیمت   حیات  
گوید...فرقة  می  را  مهترضان  شبهه 
ششم  گویند  قلم شمعی است که 
روشنایی او  به هرجمع رسیده وچون 
کسی  مجمع  هیچ  در  چراغی  او  
مدیده...فرقة هفتم گویند قلم صبحی 
است صادق...فرقة هشتم گویند قلم 
رفع  مؤدب  او   کسِر  است  هیکلی 
اِعالم اَعالم ، ونصب او جزم به ورود 

اخبار اسالم.
فرقة نهم گویند  قلم عاشقی است 
یار  دستبوسی  بهر  که  قدم  راست 
پای از سر ساخته، با هر شکستگی 
که دارد کمر بسته.... فرقة دهم گویند  
قلم غواصی است که ازبحرهندوستان  
برآرد   صدفی  قطره  یک   به  دوات 
درسلک   ازآن   مکنون  ُدر   صد  که 

زغاهل زیدی
* می گویند اولین کسی که خط نوشت حضرت  آدم بود و بعدازاو پسر اسماعیل  بود

 که به 24 زبان سخن می گفت و می نوشت.
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اول)۱0۳8- عباس  شاه 
۹۹6 ه.ق.(  وموسیقی

شعر  اول  عباس  شاه   *
میسرود و به رموز موسیقی 
نیز آشنابود و تصنیف وآهنگ 

میساخت

شاه عباس اول  فرزند  سلطان محمد 
خدابنده درسال ۹78 هجری قمری 
سالگی    18 ودر  شد  زاده  درهرات 
در ۹۹6 درقزوین رسماً به جای پدر 
 60 ودر   نشست  سلطنت  برتخت 
به سال 1۳08 هجری قمری  سالگی 
در اشرف)بهشهر کنونی(  مازندران 
ندگی  ز  بدرود   مادری  سرزمین 
سلطنت  درطول  عباس   شاه  گفت. 
خود  برای آبادی کشور واصالح امور 
تجارت  وصنعت  وزراعت  ولشکرو 
رفاه حال  رعیت کوشید. درزمان  او 
وسفیران   وبازرگانان   جهانگردان  
از  وشاه  آمدند   ایران   به  بسیاری 
آنها   به  نسبت  ومهربانی  پذیرایی 
آنان   وجود  واز  کرد   نمی  کوتاهی 
وصنعتگران  وهنرمندانی که  همراه 

بودند استفاده  ایران  آمده  به  آنان  
می کرد  وهمیشه  دسته ای از جوانان  
هنرهای   یادگیری  برای   را  ایرانی 
گوناگون  دراختیار صنعتگران  مزبور 
قرار می داد . او در لشکر کشی ها  خود 
ارمنستان  وگرجستان  ۳0 هزار به 

  خانواده از عیسویان این مناطق را به   
مازندران  آورد ودرآنجا  سکنی داد  
ارامنة جلفا وایروان  از  وهزارخانواده 
وقصبة  داد  کوچ  اصفهان  به  نیز  را  
جلفا  رادرکنار  زاینده رود  برای آنان 
ساخت وآنان را  با اعطای آزادی کامل  
واداشت. خارج   بالد  با  تجارت   به 
وخود  به خانة بزرگان ارامنه می رفت  
وساعتها  به خوردن شراب  وتماشای 
سازوآواز  وشنیدن  دختران  رقص 
متداول   سازهای  گذراند.  می  آنان 
کمانچه،  تار،  از:  عبارتند  او   زمان 
تنبک.  و  دایره  نی،  قره  لبک،  نی 
پسران  وگاه  زن  بیشتر  رقاصان  
جوان  وزیبا بودند  که بهنگام رقص 
آواز یا تصنیف می خواندند وبیشتر 
دروصف   آنان   تصنیفهای  اوقات  
شاه عباس بود. یکی از  جهانگردان 
ایتالیائی  بنام پیترو دوالواله که مدت 
5 سال  میهمان شاه عباس بود  کتابی 
عباس  شاه  وخصوصیات   احوال  در 

نوشته  واورا به  هوش زیاد وشجاعت  
وسیاست مداری وقدرت اراده وذوق 
وکنجکاوی  وهنردوستی  ومردانگی 
ستوده است. او درشرح خاطرات خود  
می نویسد:»  بامداد روز چهارشنبه  
نوزدهم  ماه ژوئن  161۹ سفیران  سه 
گانة هندوستان و روسیه و عثمانی  با 
تشریفات  بسیار  وارد اصفهان شدند . 
آن روز  صبح  درکوچه ها  صدای طبل  
وشیپور  وسازهای گوناگون  گوش را 
کر می کرد. تفنگداران  دسته دسته  
هشت نفره وده نفره  ازصف بیرون می 
آمدند  وباهم به رسم  معمول  ایران 
می رقصیدند  وهردسته که فرسوده  
میگشت   باز  صف  به  دوباره   میشد 
وجای خودرا  به دسته دیگر می داد 
تا  آباد   دولت  از  راه  درتمام  طول   .
کیلومتر   18 نزدیک   که  اصفهان  
است  ازبام تاشام سازوآواز و پایکوبی  
رقصیدن   گرم  ومردم   داشت   دوام 
بودند   وخیز  وجست  زدن   ودست 
وهرلحظه فریاد  خدا اقبال شاه عباس 
رسید.«   می  بگوش  کند  تر  بلند  را 
این  داشتن  باوجود   عباس  شاه 
در  بقدری  اخالقی   خصوصیات  
آبادی وعظمت وترقی  صنعت  وهنر 
کشور  کوشید که اورا  به بزرگی یاد 
کرده  ولقب  کبیر به او داده اند. شاه 
می  ونقاشی  گفت  می  شعر  عباس  
کرد  ودراشعار خود  تخلص »عباس«  
را براشعارش می گذاشت. او خود ساز  
میزد و تصنیف و آهنگ می ساخت  
وبه فن موسیقی  ورموز آن  واقف بود 
خوانندگان  ممتاز ونوازندگان  ماهررا 
واستادان  داشت  می  وگرامی  عزیز  
اسالفش   درزمان  که  را  موسیقی  
حمایت  به  نداشتند   خوبی  روزگار 
وبرای   میکرد  دلگرم   خود  وتوجه 
آنان اهمیت  واعتبار قائل بود  درزمان 

او  موسیقیدانان  وخوانندگان  بزرگ 
ونوازندگان  ماهر و زبر دستی  ظهور 
کردند  که نام بعضی  از آنها  را مرحوم 
بنام  خود  درکتاب  فلسفی   نصراهلل 
عنوان  تحت  عباس«  شاه  »زندگی 
»شاهی ونوازندگی« آورده استکه از 
نواز  تنبور  اهلل  میرفیض  اند  آنجمله 
وخوانندگان خوش صدا بنام » حافظ 
فانی« و » حافظ جامی« وکمانچه نواز 

بزرگی بنام  » امیرقاضی«.

ونقش  مذهبی  موسیقی 
آن  درحفظ واشاعه الحان 

موسیقی قدیم ایران

عصر شاه عباس  درتاریخ موسیقی  
هنر   . بسیاردارد  اهمیت   ایران 
دربار  از  پس  که  ایران  موسیقی  
سلطان  عصر   از  وگذشتن   هرات  
حسین بایقرا  ووزیر  هنرپرورش  امیر 
علیشیر  نوائی  به سبب نبودن حامی 
و مشوق معتبر  رو به ضعف وفراموشی  
نهاده راه زوال  پیموددرسایة حمایت 
که  عباس   شاه  وتوجه  وتشویق  
پادشاهی هنردوست وهنرپرور  بود 
کالبد   به  ای  تازه  وروح  گرفت  رونق 
ایران   موسیقیدانان   و  موسیقی  
وبقای   ودرنگهداری   شد  دمیذه 
ایران   قدیم  موسیقی   باقیماندة 
مورد  دراین   . داشت  بسزا  تأثیری 
نام  مذهبی  ازموسیقی  بایستی  
ازقطعات   ای  مجموعه  خود  که  برد 
وتصنیف های قبل ازآن دوران  است 
که با فرمی جدید  ودرقالب محتوای 
مذهبی با اشعاری که درمدح امامان  
وبجا  تقویت  باعث   سروده  میشد  
نگهداشتن  موسیقی  وزنده  ماندن  

قدیمی ایران گردید.
عزاداری شیعیان  برای خاندان  نبوت 
ونمایش   کربال   وشهدای  امامان    و 
گردانی  دسته   بصورت   عزاداری 
ونوحه خوانی  وسینه زنی  دردهه اول  
محرم  ازتاریخی درایران شروع شد  
که آل بویه  بربخش بزرگی  ازایران 
وعراق عرب  دست یافتند  دراواسط  
قرن چهارم هجری  بزرگترین  دولت 
ایران  پس از اسالم را تشکیل دادند . 
آل بویه  شیعه مذهب بودند  ودرزمان  
رسمیت  درایران   مذهب   این  آنان 
پیدا کرد ) بعداً درزمان  شاه اسمعیل 

اول  رسمیت آن قانونی شد( .
 پادشاهان  این سلسله  مانند 
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دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 
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بقیه:  نقش کلیدی میرزا

سرحد  به  کردم  عبور  اترک  ازرود 
که  رسیدم،کسی  ایران   و  روس 
چه  که  داند  می  ببیند  را  آنجاها 
ملک ها بدون اینکه یک تیر خالی 
ریخته  خون  قطره  یک  یا  شود 
گردد از دست ایران رفته و روسها 
برسر ایرانیان چه بالها می آورند«. 

خاطرات: رویه 5۲5 و 5۲۹و 5۳۳

ادامه دارد

بقیه: بچه های کوچه ما

که  چیزهایی  ودرمان.  ورحمت 
آنان   بودی.  آن  نماد  تو  شخص 
مستوجب  آخرالزمان  تا  خودرا 

لعنت کردند.
زکی هق هق کنان  گفت:

چرا  ؟  میرند  می  خوبان  چرا   -
جنایتکاران می زیند؟

 حسین با  زاری  گفت:
مانده   بجا  عشق  بخاطر  اگر   -
مردم  از  ابد   تا   ، نبود  ما  درقلب 

بیزار  می شدیم!
علی گفت:

رسیم  نمی  خیال  راحتی  به  ما   -
پس  را  ترسمان   گفاره  تااینکه  

بدهیم.
آنان مقبره را به جانب صحرا  ترک 
کردند. افق به رنگ  گل سرخ رنگ 

آمیزی شده بود.
ادامه دارد

بقیه تراشیدن قلم

ازمفهوم آن آواز، استماع  که ظرفا 
این معنی نمایند که:
بیت

من سرچوقلم برخط سودای تو دارم
باآن که من سرزده را سر زده ای باز
قصوری  عمل   این  درطریق  واگر 
نباشد  تیز  قلمتراش  یابد   وقوع 
به  خوب  شود،خط  پخش  قلم  وقّط 

آن قلم نتوان نوشت.
که  کند   می  سفارش  آخر  ودر 
کنند  قلم  سعی  تراشیدن  درحین 
عمومی  معبر  در  را  قلم  های  ریزه 
نریزند و آن را نسوزانند بلکه ریزه 
هارا  به پای درختان  گل بریزند  که 
عبور مردم بر باالی آن متعذر است

باال  درتصویر  را  زدن  قط  روش 
مشاهده میفرمایید.

بقیه: برگزیده هایی از ...

معزالدوله  احمد)۳۲4-۳56(  درسال 
در  وعضدالدوله ـ۳7۲-۳۳8(   ۳۲4
شدند   مسلط  بربغداد  رهجری   ۳64
وخلیفه را دست نشاندة خود کردند 
بیش  عنوانی   عباسی  خالفت   واز 
از  بیش  وباآنکه   نگذاشتند  برجای  
۳00 سال  دیگر نیز خالفت  عباسیان 
اما در حقیقت همیشه   ادامه داشت 
 . بود  ایرانیان  دردست  امور   زمام 
بویه  دردهه  پادشاهان آل  درزمان  
اول محرم  ، شیعیان  به عزاداری  امام 
حسین می پرداختند . درواقع  باید 
گفت  که آل  بویه  مراسم  عزاداری  
ازنهضت  بخشی   درحقیقت   که  را 
بود  با عرب  مبارزه   ایرانیان  جهت 
برای از بین  بردن  راه ورسم خالفت  
الزم  میشمردند.درتأیید این مطلب 
باید یاد آوری کرد  زمانی که معزالدوله 
وارد بغداد شد  فرمان داد  مردم بغداد  
سیاه  محرم   اول  دردهه  بایستی 
بپوشند  وبازارها را سیاه پوش  کنند 
حضرت  برای  عزاداری   مراسم  وبه 
مراسم  این  بپردازند.  سیدالشهدا 
ادامه داشت تازمان طغرل  سلجوقی، 
حکومت  به  بویه   آل  که   تازمانی 
مشغول  بود تمام  بالد اسالمی  که 
بایستی  بود  آنان  فرماندهی  تحت  
این مراسم را برگزار میکردندوبعداز 
انقراض آنان  این مراسم رفته رفته  به 

خاموشی گرائید.
بعدازچندین قرن درزمان صفویه  که 
یافت   کامل  رسمیت  شیعه   مذهب 
زنی   وسینه  خوانی   نوحه  مراسم 
دگرباررایج گردید وپادشاهان صفوی  
به  بسیاری  عالقه  عباس  شاه  بویژه 
این نوع  عزاداری داشتوخود دراین 
مراسم شرکت میکرد وبایکی ازدسته 
هابراه میافتاد  .                  ادامه  دارد

 بقیه: موسیقی درمانی

تأثیرات  از  دیگر  یکی  درد  ضد  اثر 
موسیقی درمانی است. مطالعه ای که 
در دانشگاه »ییل« انجام شده نشان 
جراحی  تحت  که  بیمارانی  می دهد 
دادن  گوش  صورت  در  دارند  قرار 
به موسیقی کالسیک نیاز به داروی 
داشت.  خواهند  کمتری  بیهوشی 
دادن  گوش  صورت  در  اینکه  ضمن 
به این نوع موسیقی میزان درد پس 
کمتر  بیمار  برای  جراحی  عمل  از 
خواهد بود و حتی دوره نقاهت چنین 
کوتاه تر  سایرین  به  نسبت  بیمارانی 
است. بسیاری بر این باورند که اثرات 
ضد درد موسیقی به این علت است 
افزایش  سبب  موسیقی  شنیدن  که 
همان  یا  اندورفین  هورمون  ترشح 
هورمون ضد درد داخلی بدن می شود 
که این افزایش ترشح در عمل سبب 
کاهش درد و کاهش نیاز بیمار به ضد 

دردهای خارجی خواهد شد.
اختالالت  به  مبتال  افراد  در   
نورولوژیک مثالً کسانی که به علت 
سکته مغزی امکان حرکت را از دست 
داده اند موسیقی می تواند به تدریج با 
بازگرداندن  سبب  عضالت،  تحریک 
توانایی حرکت در بخش هایی از بدن 
بیماران  در  همینطور  شود.  بیمار 
علی رغم مشکالت  آلزایمر  به  مبتال 
حافظه، در صورت شنیدن موسیقی 
مناسب، بیمار قادر به یادآوری بعضی 
جمله  از  می شود  خود  خاطرات  از 
داشته  دوست  قبالً  که  آهنگ هایی 

است.
  در کنار همه این فواید شاید بتوان 
موسیقی  تأثیر  جالب ترین  گفت 
است  آن جایی  بیماری ها  درمان  در 
ابزار  یک  عنوان  به  صرفاً  نه  که 
یک  عنوان  به  بلکه  کمک درمانی 
زبان برای برقراری ارتباط وارد عمل 
می شود. در بیمارانی که به علت ابتال 
به »اوتیسم« یا بیماری های روانی مثل 
»اسکیزوفرنی« امکان برقراری ارتباط 
حسی و کالمی با محیط اطراف را به 
صورت کامل از دست داده اند، نت ها، 
گوشه ها و گام های موسیقی در نقش 
صورت  در  و  می شوند  ظاهر  کلمات 
درمانگر  توسط  درست  استفاده 
می توانند سبب برقراری ارتباط بیمار 
با محیط اطراف شوند. اینجاست که به 
یاد جمله معروف بتهوون می افتیم که 
گفت: »آنجا که زبان از سخن گفتن باز 

می ماند موسیقی آغاز می شود.«

بقیه: آقای محترم

با تیپا  بیرون  نیندازد، باخونسردی 
می گوید: میان کالمتان من  باید بروم 
دستشوئی!! وآقای محترم را محترمانه  
بیرون می اندازد. آقای محترم گاهی 
هم به دفتر  یکی از نشریات سر می 
یا  چای  وباپرروئی   نشیند  می  زند. 
قهوه ای می طلبد، سیگاری می کشد  

وسرصحبت را  اینطور باز می کند:
 آقا شما که  کعب األخبار  هستید 
شود؟  می  چطور  باألخره  بفرمائید 
وطرف که  هزار کاردارد  برای اینکه 
: نمی  قال قضیه را  بکند می گوید 
دانم!! که ناگهان آقای محترم  سینه 
بنده  گوید:  ومی  کند   می  راصاف 
دراین  مورد تحقیقات  مفصلی کرده 
که عرض می کنم....  مسئول نشریه  
حرفش را می بَُرد ومی گوید:  ببخشید 
من باید بروم چاپخانه  واز جایش بلند 
گوید:  می  محترم  آقای  شود.  می 
بنابراین  فرداباید  بیایم وشمارا روشن 
مثنوی  محترم  آقای  تشریح  کنم. 
هفتاد من  می شود وچون قراربراین  
است که مطالب  همراه آفتاب  کوتاه 
وموجز باشد برای اینکه  خودم  مبدل 
میماند   بقیه  نشوم  آقای محترم   به 

برای شماره های آینده.

بقیه داستان سایة قهرمان

قهرمان  سایه  زیر  در  نامش  و  وجودش 
گویی معنا پیدا می کرد ؛ که البته دوست 

می داشت و به ان می بالید. 
شان  پسر  امدن  بدنیا  با  چندي  از  پس 
 ، شد  چندان  دو  انها  زندگي  رونق 
قهرمان که حاال مدتي بود که  بازیهاي 
ارزشمند  مدالهاي  کسب  با  را  جهاني 
فرصت  بود  اکنون  گذاشته  سر  پشت 
و  همسر  کنار  در  تا  داشت  بیشتري 
او  مردم  که  چند  بماند،  هر  فرزندش 
قهرمان  و  ورزشکار،  یک  بر  عالوه  را 
به سبب  میدانستند  هم  جوانمرد  یک 
که  اي  دوستانه  انسان  و  خیر  کارهاي 
دیگر  هاي  خیلي  انجام  میداد  وگرنه 
هاي  زمینه  در  که  هستند  و  بوده  هم 
مدال  و  شدند  نام  ورزشي  صاحب 
نشدند  اگر  قهرمان  کردند  اما  کسب 
اسطوره  و  پهلوان  شدند  قهرمان  

نشدند.

وخواست  گذشت  و  گذشت  روزگار  و 
بسازد   خودش  از  دیگری  ی  چهره  که 
و چنین شد  ؛ وناگهان روزگارقهرمان ؛
اوگرفت  از  را  زندگیش  قهرمان   
اقبال  شانس؟  ؟  سرنوشت  ...روزگار؟ 
بد؟  انچه که بود روزگار چهره دیگری 

از خودش را برای  او به تصویر کشید.
واو ماند و کودکی در آغوش و غمهایی 
که تا مغز استخوان را می  سوزاند؛ او 
ماند و سایه ای که تا ابد بر سرش سایه 
دهان  و  ماند  او  گستراند  باری  اندوه 
هایی که همیشه باز بود تااز هر حرکت 
او سخنی آنگونه که خودشان  و رفتار 
او  ؛   تعبیر کنند  و  بگویند  میخواهند  
ومی  ا  به  مدام  که  چشمهایی  و  ماند 
او  رفتار  و  اعمال  همه  و  نگریستند 
او  بودند؛اخر  گذاشته  بین  ذره  زیر  را 
و  حرکت  هر  از  و  بود   قهرمان  همسر 
رفتار و کالم او منتظر بودند تا سوژه ای 
بسازند و تیراژ روزنامه را باال ببرند.  اما 
او سکوت کرد سکوت  سکوت سکوتی 

که پایانی بر ان نبود
و برای او تا ابد ادامه داشت. و او تنها 

دلخوشیش فرزندش بود  و خوشحال از 
بالندگی او وسالها گذشت و گذشت....

سال  هر  و  ماه  هر  گردون  گردش  .و   
دوران  ان  از  اینکه  بدون  را  او  جوانی 

بهره ای برده باشد از او می گرفت 
 و به دوره کهولت نزدیکتر می شد .  

؛ هیچ کس حال دلش را نپرسید  دلی 
که  سالهایی  ؛  شد  نشین  عزلت  که 
طی شد نه به رسم روزگار که خودش 
را  گیسوان  رنگ  روزگار  جبر  جبر؛  به 
را  موزون  های  قامت  و  میکند  سفید 
خمیده ، غم و درد جانکاهش توانش  را 
از او گرفت و بیماری به سراغش امد ؛ 
امد تا او را از پای بیاندازد و چنین کرد.
سوگ  به  را  گذشتش  در  مراسم   و   .
که  اشنایانی  و  دوستان  نشستند   
سالها حتی سراغی از او نگرفته بودند 
این مراسم شرکت کنند  تا  در  آمدند 
را  پایان قصه زندگیش  وهر چه زودتر 
ببندند.  را  زندگیش  کتاب  و  بنویسند 
هیچ کس نفهمید و هیچ کس نخواست 

که بفهمد

برای  او  قصه  این  بود.کجای  که  او 
خودش زندگی کرد. 

   
نوشتند  درشت  تیتر  با  ها   روزنامه 
؛   گذشت  در  امروز  قهرمان  همسر 
مراسم  که  ای  خانه  ازمقابل  رهگذری 
 ، میگذشت  میشد  گزار  بر  سوگواری 
از کسی پرسید:  این مراسم سوگواری 
که  شنید  جواب  و  است  کسی  چه 
در  قهرمان  همسر  ؛  قهرمان  همسر 
و  بود  یاد  مراسم  در  حتی  و  گذشت 
همسر  نوشتند  هم  قبرش  سنگ  روی 
قهرمان  و هیچکس نامش را نپرسید و 
ندانست که چرا همه ایام را در سکوتی 
کس  هیچ  کرد،  سپری  جانکاه  و  تلخ 
احوال روزگارش و تلخی های ایامش را 
نپرسید هیچ کس نپرسید که جوانیش 
ها  سختی  و  تلخی  با  چگونه  چطورو 
را  دلش  حال  کس  هیچ  شد    باطل 
سایه  زیر  همیشه  واونامش  نپرسید 

قهرما ن  باقی ماند.

           اشرف حمیدی       بهمن 1۳۹6 

شب یلدا
دو قدم مانده به پا ئیز ، که یغما برود

این همه رنگ  قشنگ،  از کف دنیا برود
هر که معشوقه  بر انگیخت ، گوارایش باد
دل تنها به چه شوقی ، پس یلدا برود
کن بس  را  ها  ناله  بگذار،  را  ها  گله 
روزگار گوش ندارد،که تو هی شکوه کنی

زندگی چشم ندارد،
 که ببیند دل تنگ تو را

فرصتی نیست،که صرف گله و ناله شود
تمام است،  تمام  بجنبیم  تا 
مهر  دیدی که   بر هم زدن چشم گذشت

یا همین سال جدید.....  باز کم مانده 
به عید

این شتاب عمر است،
  من و تو باورمان نیست که نیست

آخر فصل خزان نزدیک است
همه  دم می زنند، از شمردن جوجه ها

اما بشمار  تعداد  دل ها ئی
 که بدست آوردی

بشمار
 تعداد لبخند ها ئی که بر لب دوستانت

 نشانده ای،
بشمار تعداد اشک هائی  را

 که از سر شوق یا غم ریخته ای،
فصل زردی بود اما تو چقدر سبز شدی،

نگران جوجه هایش نباش،
آنها را بعدا با هم خواهیم شمرد

امیدوارم همه لحظه های  پایانی  پائیزت پر 
از عشق وجشن آرزوهای قشنگ باشد.
همابرازنده

همابرازنده

قمرالملوک وزیری

حدود  در  وزیری   الملوک  قمر 
1۲86 شمسی متولد شد . 18 ماهه 
در  حصبه  مرض  به  مادرش  که  بود 
گذشت،  و پدرش کمی  پیش از آن 
مال  بزرگش   مادر  بود.   گذشته  در 
خیر النساءافتخار الذاکرین که روزه 
خوان زنانه حرم ناصر الّدین شاه بود،  
سر پرستی اورابه عهده گرفت . قمر 
تا هفت سالگی  همراه با او به روضه 

خوانی زنانه می رفت. 
یک روز در کودکی کیف مادر بزرگش 
را به فقیر دم در خانه بخشید. 14 ساله 
بود که جلوی پنجره اتاق می خواند و 
ناشنا سی از دور آواز او را جواب داد. 
نذر  درد   پا  علت  به  بزرگش  مادر 
به  را  قمر  و  برود  کربال  به  بود  کرده 
خاله او که عیال شاه زاده عبدلبزرگ 
میرزا کاشفی بود، سپرد.  دختر خاله 
شد  الصنایع  مجد  زن  ها  پس  قمر 
خان   درویش  مانند  هنرمندانی  که 
زاده  شاه  و  مختاری  الدین  رکن  و 
حسام السلطنه با او دوستی و مراوده 
داشتند. به این وسیله قمر با برخی 
تصنیف ها و قطعات موسیقی آشنا 

شد. 

در حدود سال 11۲۹8-1۲۹۹ ه- ش.  
در یک مجلس عروسی زنانه قمر آواز 
خواند، او تصنیف »  بیا مرغ حق امشب 
فغان نماییم فغان زجور زمان نماییم«

بختیاری  مان   پژ  را  که شعرش      
باره   قمر  صدای  خواند.  بود،  سروده 
نی  مرتضی  که  از حضار  یکی  تروی 
داود بود ، واقع شد قمر در آن زمان 
تازه  و  نداشت  بیشتر  سال  هفده 
به  بنا  قمر   . بود  باز گشته  از قزوین 
فراخوانده مرتضی نی داود به مدرسه 
دوسال  از  وبیش  رفت  او  موسیقی 
دستگاه های موسیقی و فنون آن را 
فرا گرفت و صدایش دلنشین تر شد. 
در  را  خود  کنسرت  نخستین  قمر 
مرتضی  زار(با  )الله  هتل  گراند 
 1۳10 سال  در  کرد.  اجرا  داود  نی 
به  کنسرت  اجرای  برای  شمسی  
از  قزوینی  عارف  وبا  رفت  همدان  
قمر  صدای   .  . شد.  آشنا  نزدیک 
گوش       به  رادیو  تاسیس  آغاز  از 
            
 بقیه درصفحه 48

عکس تزئینی است

بقیه : قمر

 عالقه مندان رسید. . . در حدود سال 
با تار و ویولون  های 1۳۲5 تا 1۳۳۲ 
همکاری  رادیو  در  معارفی  برادران 
هنرمندانی  نخستین  از  او   . داشت 
هنرمندان  به  کمک  برای  که  است 
قهرمانی  اهلل  شکر  جمله  از  دیگر، 
قزوینی  عارف  دوست  و  تار  نوازنده 
و  خّیر  زنی  او  داد.  ترتیب  کنسرتی 

دارای صفات انسانی بود. 

در  شمسی  مرداد1۳۳8   14 در  قمر 
بزرگترین  گمان  بدون  او    . گذشت 
خوانندة سدة اخیر ایران به شمار می 
رود که از نظر گونه تحریر وگستردگی 
بی  بیان،  احساس  و  طنین  و  صدا  

مانند بود .

در  موسیقی  دگرگونی ضبط  )تاریخ 
ایران ص 175-6(. 
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وازآن  شناسم  می  من  که  رادیویی 
دوران  رادیوی  گفت،  خواهم  سخن 
معینیان  است که  با او به اوج رسید. 
با  وباألخره  درجازد   مدتی  بعدازاو 
شکل   به  مملکت  توفانی  تحوالت 
این  موضوع  کخ  درآمد   دیگری 

نوشتار نیست.
جهان   سازان   وآینده  پیشتازان 
و  هدایت  با  واعصار   زمان  درطول 
آنان   مشارکت  وجلب  مردم  تهییج 
به سود اهداف و امیال خود ، همواره 
تاریخ ساز  بوده اند که  گاه همگان  را 
باخود  به تعالی وارج وگاه به سیاهی و 

ضالل  کشانده اند.
ایران ماهم  با عمر طوالنی وگذشته 
سرنوشت   ازاین  خود   پرتالطم  ی  
جدا نبوده وقهقرا و  پیشرفت، هردو 
ونخبگان   بزرگان  است.  داشته  را 
ومدیران شایستة ایرانی درکشور  ما 
بی  منشأ خدمات   که  اند  نبوده  کم 
شمار شده اند  ونتیجة  تالشهای  آنان 
تعالی  مادی ومعنوی برای جامعة  ما 

بوده است.
دست  ازاین  معینیان   اهلل  نصرت 
نخبگان  بود که توانائی ها وشایستگی 
های بسیار  داشت که شاید  ونه قطعاً، 
درجای  موقع   به  اگر  توانست   می 
در   ، گرفت  کی  قرار  والزم  مناسب  
های   وبحران  ها   هیجان  تخفیف  
وسرنوشت  اجرائی   نقش  مخرب  
ساز  مهم تری  را سوای آنچه  قباًل 
از او  دیده بودیم  ایفا کند. کمااینکه  
دربحران روابط  بین ایران و شوروی 
سرد   وجنگ  شچف   خرو  درزمان 
با   ، ایران  به  مسکو   رادیو  وحمالت 
پاسخهایش به  این رادیو  نقشی مؤثر  
ایفا کرد  که بسیاری از ما  آن روزهارا  
آنچه  هرروی   به  آوریم..  می  بخاطر 
هک  که ازاو برآمد  وبه ثمر رسید ، 
کم نبود وارزش واالیی  داشت. او  از 
رجال خودساخته ای است که بالیاقت 
و پشتکار ، پاکدامنی،  صداقت، نظم 
فوق العاده  وقدرت ابتکار ، بی هیچ 
نوع عالقه به شهرت وخودنمایی  ویا 
سوء استفاده از مقام وموقعیت ، منزه 

وآرام، بدون وابستگی  فامیلی  وقومی  
داخلی  حمایت  به   پشتگرمی  ویا 
دولت  سادة   ازکارمندی   ، وخارجی 
وروزنامه نگاری ، به وزارت  ودرنهایت  

ریاست دفتر مخصوص  شاه رسید.
به  باتوجه  معینیان   اهلل  نصرت 
خود  مطبوعاتی   وتجربة   گذشته  
 ،1۳۳۲ پرماجرای   سال  دراواسط  
به معاونت  ادارة تبلیغات  آن زمان 
شاه، منصوب شد.وسال بعد  تصدی  
زمان   درآن  که  را  تهران   رادیو 
اردیبهشت   4( افتتاح  از  سال   14
دار عهده  گذشت  می    )1۳1۹

شد. 
درسمت  زمان   آن  تبلیغات  ادارة 
مسجد   بین  ارک   میدان  غربی  
کاخ  روبروی  کشور   ووزارت   ارک 
گلستان  ودرچندقدمی بازار  تهران 
وزیر  دفتر  سابقاً   قرارداشتکه 
وزارت  کاخ  ووقتی  بود  دادگستری  
این   ، شد  درست  دادگستری  
ساختمان را  دراختیار وزارت  کشور 
گذاشتند که سرایدارها ونگهبان ها در  
آن جا بودندوزمانی که قراربرتأسیس 
که  ساختمان   این   ، شد   رادیو 
مجموعاً دوطبقه  بود ودرهرطقة آن  
رادیو  دراختیار   ، قرارداشت  اتاق  دو 
قرارگرفت. درطبقة هم کف  معدودی 
وبایگانی  بودند   مستقر  کارمند  
وانبارهم  درهمین طبقه بود. ازچند 
پله که باال می رفتید، اتاق های رئیس  
ومعاونین و استودیو خبر  واتاق فرمان 
واقع شده بود. یک استودیوی کوچک  
دیگر هم بود  که کار عمده ای درآن 
صورت نمی گرفت.)سالها بعد  زمانی 
که من به رادیو رفتم ، مجهزترشده  
برنامة  برای  پیرنیا   آقای  ودراختیار 

کودک وبرنامة گلها  قرارگرفته بود.( 
کنارساختمان  هم یک خرابه  وجود

داشت  که حتی درسال  1۳۳7  که من 
به رادیو رفتم ، هنوز اشیاء  واسقاط 
را  کشور   وزارت  باطلة   وکاغذهای 
درکنارساختمان می دیدم. استودیوی 
پخش نیز  دربیسیم پهلوی  واقع در 
جادة  شمیران بود  که فرستنده ای

به  متعلق  کیلووات    5 قدرت  به 
وزارت  پست وتلگراف  وتلفن درآن  
قرارگرفته بود . مجموع این تشکیالت  
درطول شبانه روز  دوساعت صبح ها،  
وچهارساعت  روز،   درنیم  دوساعت 
شبها برنامه پخش می کرد. این برنامه 
پنج  فرستندة کوچک   ازهمین  ها  

کیلوواتی  که آلمانها نصب کرده بودند  ،
نیز   کشوررا  مخابراتی   ارتباطات   

برقرار می کرد.  
صدای این فرستنده  فقط تهران را 
می پوشاند  آن هم  با پارازیت ؛ چون

بعضی مواقع  بعلت باران وبرف  که 
خورد،   می  تلگراف  کابلهای  به  گاه  

می  ایجاد  اختالل  صدا  درپخش 
یک  حتی  تشکیالت   دراین  شد. 
ضبط صوت  وجود نداشت  وخبرها 
وبرنامه ها  به صورت زنده  بود. اجرا 
خبر  وگویندگان  ها  کنندگانبرنامه 
با یکدستگاه  استیشن  قدیمی  که 
وزارت کشور به رادیو داده بود ، دسته 
بیسیم  به  ارک   میدان  از  جمعی  
پهلوی  می رفتند که اغلب   دربین 
راه  دچار نقص فنی می شد  ومجبور 
می شدند  حتی دربرف  وسرما بقیة 
راه سرباالیی را  تارو ویلن به دست ، 

پیاده طی کنند!!
بودجة رادیو درسال ، مجموعاً  یک 
بودکه  هفتصدهزارتومان  و  میلیون 
هشتاددرصد آن  به مصرف  پرداخت 
حقوق کارمندان  می رسید. کارمندان 
هم اغلب  کارمندان  زائد  اداره های 
دیگر بودند  که به رادیو تحمیل  شده ،
نداشتند.  رادیو  کار  با  ارتباطی    
وبسیاری از آنها سربرج  موقع گرفتن 
شدند.  می  پیدا  دررادیو  حقوق  
وجود  رادیو   مخصوص  خبرگزاری 
نداشت. منبع خبرهای رادیو  روزنامه 
ها بودند  که اخبارشان  اغلب کهنه 
بود. ووقتی به گوش مردم  می رسید 
، کهنه تر هم شده بود!  برنامه های 
های  سخنرانی   سری  ازیک  رادیو  
روزنامه  مقاالت  وخواندن   طوالنی  
ها  وکمی موسیقی ) بیشتراز  صفحة 
بااجرای  هم   وگاهی  گرامافون(  
نوازندگان  که   بود  هنرمندان   زندة 
وخوانندگان  باهمان مشقت استیشن 
کذایی خودرا  به بی سیم می رساندند.
به  وضعیتی   چنین  با  تهران   رادیو 
معینیان سپرده شد.که ابتدا  باسمت 
معاون تبلیغات  وپس از  چندی کفیل  
ادارة  کل انتشارات ورادیو ، مسئولیت 
خودرا  پذیرا شد وکمر همت  بربست 
تا از یک دستگاه ضعیف  وفقیر وکم 
با  که  آَوَرد   بوجود   رادیویی   ، اثر 
رادیوهای  قوی وپرشنوندة  آن روز 
دنیا، مثل  رادیو لندن ، رادیو مسکو،  و 
بی بی سی برابری کند؛ درحالیکه  این 
آرزوها با بودجة ضعیف دولتی  ووضع 
کلی  رادیو که  تازه توانسته بود  یک 
ضبط صوت  از ادارة  اطالعات آمریکا  
باکمک حسن شهباز  به امانت بگیرد 
، بلند پروازی  وخواب وخیالی  بیش 

نبود.
وقدرت   وپشتکار   اراده  بعدها    
مدیریت معینیان  ثابت کرد  که درآن 
بی  موانع  باوجود   مملکت  می شد 
های  باندبازی   و  ها   ورقابت  شمار  

سودجویانه  وغرض ورزی ها  و بدون  
بودجة  از   سهمی  دراختیارداشتن  
کردواز  کارستان  کاری  نفت   کالن 
هیچ، همه چیز ساخت. او باکار شبانه 
بابی  نظیر   کم  ودلسوزی  روزی  
اعتنایی  به هرنوع توصیه  وسفارش  
از سوی هرمقام  ومنصبی  وبا اتکا به 
ابتکار ومدیریت  شایستة خود  به رفع 
نقائص پرداخت وتدریجاً  یک سازمان 
نمونه  وخدمتگزار  به مردم  وفرهنگ 
کشور  و یک رادیوی خبری  مطمئن ،
پرشنونده  و  آموزنده  قوی،  معتبر،   
ابتدا  حقوق بگیران زائد را   ساخت. 
که هیچ ثمری  برای دستگاه نداشتند  
لیست   امضای  برای  تنها   ماه  وآخر 
ودریافت حقوق  مراجعه می کردند  
واز ادارات  ونهادهای مختلف  اغلب 
با سفارش  وتوصیه به  رادیو تحمیل  
ودست  گذاشت  کنار   ، بودند  شده 
رادیو  بضاعت   کم  خوان   از  آنهارا  
راه   دراین  است   کرد. طبیعی  کوتاه 
پرخطرودشمن ساز  با مخالفت ها و 
کار شکنی ها ی بی شماروغرض ورزی  
های انتقام جویانة  بسیار مواجه شد. 
اما هرگز عقل نشینی نکرد ونهراسید 
واین روش را  درتمام دوران  خدمت 
نه  کرد؛  دنبال  بود   که  هرجا  خود  
توصیة کسی  را می کرد ونه  توصیه 

وسفارش  می پذیرفت.
معینیان مدیر  سختگیر  و جدی ای
و  وخدمت   کار  به  تنها   که  بود    
پیشرفت  دستگاه رادیو  می اندیشید.
ما کارکنان رادیو  کمتر  بطوری که  
که   هرچند  بودیم.  دیده  اورا  خندة 
صداوسیمایی مالیم ومطبوع داشت  

وبا تمام سختگیری ها  مورد احترام 
از  او  بود.  کنان  کار  فراوان   وعالقه  
کلیة  کارمندان زودتر  دراداره حاضر 
می شد  وآخرین نفری بود  که آنجارا 
معضل  همه   بااین  گفت.  می  ترک  
کلی بودجه  همچنان سد راه بود. از 
رادیوی  آن جا که می دانست  یک 
قوی  ومؤثر با  پوشش گسترده  وکادر 
متخصص  احتیاج به  پول ذهنگفت 
دارد  وبدون بودجة  مناسب پیشرفت  
آن عملی نیست ، به دولت  پروژه ای 
انتشارات   دستگاه  به  که  داد   ارائه 
هزینه  تا  شود   داده  اجازه  ورادیو 
های خودرا  مستقیماً از محل  درآمد 
آگهی های  رادیوئی با نظارت  دولت 
تأمین کند. وبودجة رادیو تحمیلی  به 
بودجة دولت  نباشد. درآن زمان  رادیو 
مختصری  درآمد آگهی داشت  که 
به علت کم توجهی  مردم به برنامه 
صاحبان  تمایل   وعدم   ورادیو  ها  
کاال ها به دادن آگهی ، بسیار ناچیز 
کسربودجه   به  باتوجه  دولت   . بود 
بالفاصله این  طرح را تصویب  وبرای 
اجرا  به وزارت دارایی  ویپس به ادارة 

انتشارات  وتبلیغات  اعالم نمود.
موفقیت   برای   ، تعهد سنگین  بااین 
طرح پیشنهادی  می بایستی کیفیت  
به  وروز  رفت  می  باالتر  ها  برنامه 
روز  بهتر ومتنوع تر  می شد. رادیو  
گرفت  قرارمی  مردم  موردتوجه 
رفت  می  باالتر  ها   برنامه  سطح   ،
وشبکه های رادیوئی  بابردی  وسیع 
می  گسترش  کشور   درسراسر  تر  
یافت. معینیان باهمتی  مثال زدنی  و 
باور قلبی  و ایمان به موفقیت  خود 

که آن را  به دیگران هم القا می کرد،  
وبرنامه  متخصصین  آوری   جمع  به 
 ، نویسندگان  از  دعوت   ، سازان 
دانشمندان،  دانشگاهیان، هنرمندان  
درتمام  مختلف   واستعدادهای  
به دست   کارهارا  پرداخت.  ها  رشته 
کاردانان سپرد  وبین آنها رقابت  سالم 
وسازنده  وفضای همکاری  ودوستی 
 ِ متعدد  شوراهای  آورد.  بوجود 
نویسندگان ، گویندگان، هنرپیشگان، 
وکنترل  ها   برنامه  شعروموسیقی،  
متخصصین  باشرکت   را  کنندگان  
تشکیل داد. این شوراها  دقت وتوجه  
بسیار داشتند  وممکن نبود  به  برنامه 
ای بدون  تصویب وبررسی  شورای 
مربوطه  وکنترل قبل از  پخش ، اجازة 

پخش  از رادیو داده شود.
باال  ها   برنامه  سطح  تدریج   به 
قرارگرفت،  مردم  وموردتوجه  رفت 
معروف،  ومترجمین   نویسندگان 
ونام  پایه  بلند  اساتید  نامی،  شعرای 
ازپیش   بیش  وهنرمندان   آوران  
پیشرفت  این  شدند.  رادیو  جذب 
کرد   جلب  را  همگان   اعتماد  ها  
وصاحبان صنایع  وکاالهارا تشویق به 
دادن  آگهی تجاری دررادیو  کرد واز 
این  راه نفس  تازه ای به جان  رادیو 
بیشتر   مالی   شدوباامکانات  دمیده 
دامنة  فعالیت خود راوسیع تر کرد. 
بطور مثال  خبرگزاری پارس توانست  
بزرگترین  خبرگزاری های جهان   با 
ازقبیل آسوشیتد پرس ، یونایتد پرس،  
فرانس پرس،  وچند خبرگزاری  دیگر  
اخبار  وآخرین  کند   منعقد  قرارداد 
جهان را هم  زمان با سایر  رادیوهای 
خبر  باشد.  دراختیارداشته  جهان  
های سایر  کشورها  باید ازچند  منبع 
گرفته می شدومقابله می شد  تا مبادا  

یک منبع  متعرض باشد.... 
سردبیران الیقی  که دردوران طالئی  
یافتند   پرورش  معینیان   مدیریت 
اداره   را  مملکت  معتبر   وخبرگزاری 
بودند  بهترین  خود  درکار  کردند، 

ونظیر آنان  کمتر دیده شد.
تربیت   برای   آموزشی  کالسهای  
ازقبیل  وتخصصی   فنی   کادرهای 
کنندگی،  تهیه  سازی،  برنامه 
رپرتاژهای   خبرنگاری،   گویندگی، 
رادیویی، هنرپیشگی،  وگردانندگی  
تفریحی   مختلف   های  برنامه 
ومسابقات درحضور  جمعیت درداخل  
ازرادیو   خارج  وفضای   استودیو 
ایرانی   با استادان   ، وامورفنی وغیره 
وخارجی تشکیل شد      لطفاً ورق بزنید

رادیوئی هک معـینیان ساخت
آرذژپوهش- اپریس

این نوشتار قبال درفصلنامة ره آورد زمستان ۲017 میالدی به چاپ رسیده است 

نصرت اهلل معینیان

عده ای از کمدین های رادیو ایستاده از راست: حمید قنبری، عبداهلل محمدی، 
مجید محسنی. ردیف نشسته: تفکری،بهمنیار،و وثوق
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وآموزش  کادراصلی  ترتیب  این  وبه 
دیده وآگاه رادیو فراهم آمد  که تدریجًا 
وکسب   آموزش  برای   ازآنان  تعدادی 
تخصص وتجربة  بیشتر به خارج  ازکشور  

اعزام شدند.
خودمن درتعدادی  ازاین کالس ها  آموزش 
رادیویی   های  رشته  ودربیشتر   دیدم 
ازخبرورپرتاژ  ومصاحبه  وپخش مستقیم  
مر اسم رسمی گرفته  تا نویسندگی برنامه 
ها ، هنرپیشگی ، اجرای مسابقات، اجرای 
درسالهای  مردم   فرهنگ  های  برنامه 
طوالنی  وباگویش های  مختلف محلی 
برنامه  وگردانندگی  شعروموسیقی،    ،
نوروزی   رادیویی  مراسم  واجرای  ها  
وهنر   مخصوص   وروزهای  ها   وجشن 
تهران   ، مملکت  داخل  مردم  برای 
وخارج  کشور   سراسر  ی  وشهرستانها 
ازایران  وسرپزستی گروههای هنری  را 
به عهده داشته ام وبعداز تقی روحانی  تا 
ایران  آخرین روزهای  خدمت دررادیو  
شنیدن صدا  وتأیید صالحیت  داوطلب 
جدید  گویندگی  وهمچنین سرپرستی  

گویندگان رادیو  به عهدة من بود.
درهمان  استودیوهای  جدید  تدریج  به 
محل  زمین های متروکه  میدان ارک  با 
آخرین تجهیزات  ضبط  صدا وموسیقی  
ساخته شد. ارکسترهای بزرگ بوجود آمد. 
نمایشنامه  هشت   شمارة  دراستودیوی 
 ، های  ظهر جمعه  وداستان های شب 
، وارکسترها  خوانندگان   صدای  ضبط 
های وبرنامه  رادیویی   مسابقات 

 » شماورادیو« باحضور  جمعیت زیاد اجرا  
وضبط می گردید که مردم را نه از  طریق 
امواج  بلکه از نزدیک  ورو در رو  بارادیو 

وهنرمندان و مجریان  پیوند می داد.
» رادیو تهران« به »رادیو ایران« وسپس 
ساعات  داد.  نام  تغییر  ایران«   »صدای 
بدون  ساعت   ۲4 به  درروز  آن   پخش 
وقفه  درشبانه روز  وبدون تکرار  درتمام 
کشور تبدیل شد وبااستقبال و محبوبیت  
درآمد   روبروگردید.  مردم   بین  رادیو 
آگهی  ازطریق  رادیو   دستگاه  سرشار 
های تجارتی ، عالوه بر تأمین  هزینه های 
سنگین  رادیو که چندین  برابر گذشته 
شده بود  به کسر بودجه  دولت  وخزانة 
فرستندة  کرد.  می  کمک  هم   مملکت 
رادیو تهران  که با دکل پنج کیلو واتی  
پخش می شد  به هشت وسپس  به 50 
و100 وباألخره  باایجاد ساختمانی مجهز  
ونصب  قزوین   تهران  جادة   درکنار 
فرستنده ای  با باالترین قدرت ، صدای 

ایران درسراسر جهان  طنین انداخت.
درکسب  معینیان   آقای  است  بدیهی 
استعدادها،   از  وترقیات   مدارج   این 
دانش وزحمات  شبانه روزی  وبی دریغ 
که  ومنتخب خود   همکاران  متخصص 
بسیار  ومدیریت  سختگیری   باوجود 
جدی  او ، صمیمانه  دوستش می داشتند ،

 به درستی  وبا هوشیاری  بهرة فراوان برد  
وباکوشش  وحضور لحظه  به لحظة خود ،

 

اوج   رابه  رادیو    ، ودرکنارآنان  همگام  
اعتالی خود  درآن دوران رساند.

او دردولت  دکتر منوچهر اقبال  باسمت 
ادارة  وسرپرست   وزیر   نخست  معاون 
کار  خودادامه  به  ورادیو  انتشارات   کل 
ادیویی   ر  شبکة   14 ومجموعاً   داد  
ویک رادیوی فصلی  بنام » رادیو دریا«  
رادرسراسر کشور  با تشکیالت گسترده  
وتجهیزات کامل  درشهرستانها  ونقاط 
ایجاد  نمود که  منجر  ایران  دوردست  
به پدیدار شدن استعدادهای نهفته  وگم 
به  شد؛  مملکت  وکنار  درگوشه  شده 
محلی   های  موسیقی  درزمینة  خصوص 
ولهجه های  محتلف  وفولکلور  وفرهنگ 
که  شیرازی   انجوی  همت   با  که  عامه 
دوست وادامه دهندة  راه صادق هدایت  
ووسواس   ودقت  بود   زمینه  دراین 
سراسر   مردم  وازکمک   بسیارداشت  
برخوردارشد،  نحو  بهترین   به  ایران 
مجموعه ای  فراهم آمد  که امروز  گنجینة  

بومی وقومی  ملت ایران است.
بسیارموفق  برنامة  دیگر،  ارزندة   نمونة 
»گلها« است که با  عنوان های مختلف  
به سرپرستی  شادروان  داود پیرنیا  تهیه 

شد.
داود پیرنیا  فرزند مشیرالدوله  واز دولت 
السلطنه   قوام  زمان  در  که  بود   مردانی 

معاون نخست وزیر شد.
ایران  جامعة  در  پیرنیا   واالی  جایگاه 
او وخانواده  نام وشهرت   واحترامی  که 
اش  سزاوار آن بودند ، سبب می شد  تا 
هنرمندان ارزنده ای  که حاضر به  شرکت 
دربرنامه های  عمومی نبودند ، دعوت اورا  
بپذیرند  وحاضر به همکاری شوند. پیرنیا 

خود فردی فرهیخته  وممتاز با شناخت  
وموسیقی  شعر  و  ادبیات   از  باالیی 
از   سرشار  فضایی  توانست   می  بودکه 
قبول واحترام  در میان  هنرمندان گلها  
ورابطه با  مردم ایجاد کند. رهی معیری  
شاعر  وادیب و صاحب  نام  وتنی چند از 
دوستان  صاحب ذوق  دیگر باداود  پیرنیا 
وارزنده  گلها همکاری مؤثر  در ساخت  
درموفقیت  دیگر   مهم  عامل   داشتند. 
واحترام  اعتماد  حمایت،  گلها،   برنامة  
کاملی بود  که نصرت اهلل معینیان  در آن 
زمان درحق  داود پیرنیا  روا می داشت. 
چنین  وجود  بدون   پیرنیا  گفت   باید 
حمایتی  به هیچ وجه نمی توانست  از 
آن همه  استقالل فرهنگی ، فکری ومالی  
درتولید برنامه هایی  با چنین کیفیت باال  

و جایگاه واالیی برخوردار باشد.
درواقع تولید  برنامة گلهادرآن زمان  از 
واجرایی   فنی   وامکانات  محتوا   حیث 
بقیة  از  ومستقل   جدا  تماماً   وبودجه  
برنامه های  رادیو بود. ومعینیان باتوجه  به 
خالقیت ، فراست ودقت نظری که  پیرنیا  
او محیطی  ، برای  در تولید گلها داشت 
آزاد  بااختیارات کامل  فراهم آورد. برنامة 
گلها نه تنها  تأصیر عظیمی  برموسیقی  
ایرانی  گذاشت ، بلکه  آشکارا درک  مردم 
را ازادبیات  و شعرفارسی  افزایش داد. 
پیرنیا  باتهیة گلها  حریمی برای موسیقی  
ایرانی  به وجودآورد  که توانست  درمیان 
همة  نفوذهای  معارض ، خود را حفظ کند 
وازاین که هنوز هم  درمیان عامة مردم  

مورد تحسین است، به خود ببالد. 
چندین  دهه بعداز  درگذشت داود پیرنیا ، 
همان طور که  خودش نامگذاری کرده بود ، 

برنامه  دراین   . »جاودان« شد  او  گلهای 
ها  مجموعاً  از 487 ترانه سرا  و شاعران 
قدیم  ومعاصر استفاده  شده ودرساخت  
آن 75 آهنگساز  وتنظیم کننده، ۹0 نفر 
تکنوازان وسرپرست  ارکسترها ، 15 گروه  
مجریان  و آهنگهای محلی ، 56 خواننده، 
صدابرداران   و   وکادرفنی  گوینده   ۳0

مخصوص گلها  شرکت داشتند.
  Jane Lewisohnلویسون جین   خانم 
پژوهشگر  دانشگاه  سوآس Soas  لندن  
که به اتفاق همسرش  پروفسور  لویسون  
هردو دانش آموختة  رشتة  ادبیات وزبان 
فارسی  دانشگاه شیراز  بودند وفارسی  
را به خوبی  می شناسند  وصحبت می 
کنند ، به لطف  تخصیص بودجة کتابخانة  
بریتانیا برای  حفظ آرشیو  های ارزشمند  
ودرمعرض خطر  درجهان، موفق شد  به 
مدت پنج سال  باعالقه وپشتکار کم نظیر  
خود با دست اندر کاران گلها  که درقید 
وآرشیو  کند   وگو  گفت  بودند   حیات 
برنامة  گلهارا) از داخل  ایران و ایرانیانی  
پراکنده  عالم  چهارگوشة   در  امروز  که 
هستند  و دل بستة  گلها بودند(گردآوری  
ووارد کامپیوتر  کند که هم اکنون  این 
موسیقی  بخش  دراختیار   را   مجموعه 
جهان  آرشیو  صدای ملی  درکتابخانة  
بریتانیا بگذارد . کل این مجموعه  برای 
محققان   دردسترس  پژوهشی   اهداف 

وموسیقیدانان  جهان است.
برنامه های مرزهای دانش  وامید بشر به  
آینده ، آشنایی با بزرگان  ادبیات جهان 
، جلوه های زیبایی درادب فارسی، هفت 
ها،  گفتنی   ، وامید  شادی  هفته،   روز 
کودک،  جوانان، خانه وخانواده، همه روز 
همین ساعت همین جا،  وبسیاری  برنامه 
های موفق دیگر   با کمک استادانی چون  
محیط  همایی،   جالل  نفیسی،   سعید 
طباطبایی،  پروفسور هشترودی،  حسن 
شهباز،  اسماعیل پوروالی،  مهدی اخوان 
ثالث،  دکتر سیروس آموزگار،  هوشنگ 
مستوفی،  احمد سروش، مهدی قاسمی،  
دکتر سجادی،  پکتر نیر سینا،  دکتر شاه 
حسینی،  د کتر محمد مجلسی،  دکتر 
فرازمند،   تورج  غفاری،   فرخ  کاووسی، 
دکتروحیدی،  دکتر جنتی عطایی،  ایرج 
گر گین،  اسداهلل شهریاری،  نواب صفا،  
مهدی سهیلی،  بدرالملوک بامداد،  پوران 
بدیع  پورسعید،   اسماعیل  زاد،   فرخ 
نادری،   شاهرخ  خطیبی،   پرویز  زاده،  
ناصر  هاشمی،   فریدون  پاشاسمیعی،  
شیرزاد،  امیر معّز، عباس فروتن،  مهندس 
عاطفی،  منوچهر شیرزاد،  فرهنگ فرهی،  
هوشنگ بروشکی،  وهمه وهمه  باکمک 
صدها  هنرمند  سخت کوش  وبلندآوازه  
دست به دست هم  دادند  ورادیو ایران را  
بلندآوازه ساختند که ذکر  همة  نام ها 

دراین  مختصر میسر نیست.

آینده  درشماره  را  مطلب  این  دنبالة 
بخوانید

for a prime minister to stay 13 
years in power. His Majesty 
had made up his mind to keep 
him in his post but it was my 
duty to say what I felt was right. 
In the crisis at the university 
over the bus fares, if I had not 
interfered, the mistaken policy 
of the government would have 
led to fatal clashes between 
the university students and 
the armed forces, leaving 
hundreds of dead.  

When I was in Washington, I 
kept receiving regular reports 
about the problems of the 
country and the complaints 
of the people and transmitted 
those to the Shah. I continued 
to tell him that we were on the 
wrong track. 

We all had our shares in the 
errors but we should let the 
bygones be bygones. Today 
only Iran and the people of 
Iran and their future matters. 
The people deserve to leave 
in peace and comfort. The 
existing problems must be 
solved. We have a country 
which is rich and has abundant 
resources. No country has such 
background and experience. 
This is the right of all nations. 
I have written two books on 
the tragic events of Yemen 
and offered documents that 
condemn the British and the 
Americans for their atrocities. 
I have defended the rights 
of the people of this country 
and sympathised with their 
sufferings. I have sent all the 
proceedings of these books 
through the United Nations 
humanitarian agencies to be 
spend on food and medicine 
for the war-stricken children. 

Whether you read the Bible or 
the Koran they say the same 
thing. You listen to the words 
of wisdom from Imam Ali you 
come to the same conclusion. 
We have to give and forgive 
and that is the greatest pleasure 
man can find in this world.

BBC: Thousands of Eritrean 
refugees in Ethiopia’s 
conflict-hit northern region 
of Tigray have run out of 
food, the UN’s refugee 
agency, UNHCR, has said.
It appealed for urgent access 
to the region to provide 
emergency assistance.
Communications and aid 
access have been blocked 
since the conflict between 
the federal army and fighters 
loyal to Tigray leadership 
began a month ago.
Nearly 100,000 Eritrean 
refugees are in Tigray. They 
fled political persecution and 
compulsory military service.
A lot of focus has been on the 
tens of thousands who have 
fled to Sudan from Tigray 
during the fighting, but there 
is also concern about these 
Eritreans.
The UNHCR also said it was 
“alarmed” at unconfirmed 
reports of attacks and 
abductions and at the refugee 
camps.
*China has successfully 
put another probe on the 
Moon.
Its robotic Chang’e-5 

mission touched down on 
the moon, with the aim of 
collecting samples of rock 
and dust to bring back to 
Earth.
The venture has targeted 
Mons Rümker, a high 
volcanic complex in a 
nearside region known as 
Oceanus Procellarum.
The lander is expected to 
spend the next couple of days 
examining its surroundings 
and gathering up surface 
materials.

It has a number of instruments 
to facilitate this, including a 
camera, spectrometer, radar, 
a scoop and a drill.
The intention is to package 
about 2kg of “soil”, or 

regolith, to send up to an 
orbiting vehicle that can 
then transport the samples to 
Earth.
It’s 44 years since this was 
last achieved. That was the 
Soviet Luna 24 mission, 
which picked up just under 
200g.
* Mohsen Fakhrizadeh was 
killed in a mysterious attack 
on a road outside the 
capital Tehran and on 
MondayNov,30 he was 
given a state funeral with 

full military honours. 
No country or group has said 
they carried out the attack but 
Iran’s leaders blame Israel 
and have vowed revenge.

داریوش پیرنیا و رهی معیری

عده ای ازهنرمندان گلها
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H.E.Amb,Ardeshir Zahedi Hospitalized
Unfortunately , H.E.Ardeshir Zahedi was taken to 
hospital last month, due to a fractured thighbone 
and Quaid-19 disease, where he also contracted 
pneumonia. Thank God he is now recovering and 
will be transferred to rehabiliation section soon 
and we hope to return home safe and sound as 
soon as possible.                       Azadi Magazine

Looking at some News: 
*Eritrean refugees have run out of food
* Chinese Probe Successfully  touches down  on the moon 
* Iranian Top- nuclear scientist kills near Tehran
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them. He kept sending 
messages to the members 
of parliament not to vote 
for Amouzegar. There was 
a kind of civil war between 
the Minister of the Imperial 
Court and the Prime Minister. 
This did us a lot of damage. 
If Hoveyda had continued his 
diplomatic career, he would 
have been a great ambassador 
and much more successful. 

When in 1978 the country faced 
a critical situation and was on 
the verge of a revolution, to 
restore calm the imperial court 
decided to arrest a number of 
personalities including Mr. 
Hoveyda. What was your 
reaction to this? Did you have 
a part to play in this decision? 
I have seen certain memoirs in 
which they refer to you being 
at the origin of the arrest and 
imprisonment of Mr. Hoveyda.

Not at all. I was Ambassador 
and in Washington. When 
they were about to change the 
Minister of the Imperial Court, 
I told his majesty it would be 
better if you send Hoveyda 
abroad, provide him with the 
necessary financial means to 
continue his life. This was not 
done. I was still in Washington 
when the Shah appointed 
General Azhari at the head 
of a military government. In 
a telephone conversation the 
Shah told me they had no 
choice but to arrest a few of 
the responsible people in the 
former governments. I was 
not of the same opinion and 
thought it would be a mistake. 
I believed this would be 
regarded as a sign of weakness. 
I did not insist more because 
my brother -in -law, Dariush 
Homayoun, a former minister 
of information was also on the 
list and I did not want the Shah 
to think that I was against the 
idea because my own relative 
was also concerned and that I 
wanted to save him. However, 
since everybody knew that I 

had differences with Hoveyda 
and had criticized his methods 
of governing, the rumours 
rapidly spread that I had been 
at the origin of his arrest. 

It is true that I disagreed with 
Hoveyda on many issues and I 
disapproved of his continuing 
as Prime Minister for thirteen 

long years, but given the 
conditions of the country I did 
not approve of the decision to 
send him to jail. Meanwhile 
when I was in Tehran for a few 
days I thought of going and 
visiting some of the friends 
and former colleagues who 
were in Jamshidieh prison. I 
thought the Prime Minister 
Sharif Emami would not be 
happy about this so I told the 
Shah about my plan and he 
said it had nothing to do with 
the Prime Minister and I was 
free to go. I first went to the 
mausoleum of my father and 
then to the prison where all 
the dignitaries arrested were 
lodged. I talked to every one of 
them, we laughed, joked and 
all agreed that such measures 
would not solve the problems 
the country was facing. If they 
arrest people, they should 
be the ones who were at the 
origin of the real problems and 
punish them.

Arresting a former prime 
minister and putting all the 
blames for the mistakes 
committed and relating all the 

troubles to him could backlash 
and in the eye of the public 
have negative effects on the 
government

When Hoveyda was arrested 
under the military government 
of General Azhari, several 
former Prime Ministers of 
England sent messages to the 

Shah asking for his immediate 
release. The French who had 
great sympathy for Hoveyda 
began to attack the Iranian 
government and the Shah 
himself. In the country many 
of the personalities who had 
important responsibilities in 
the past were afraid of their 
future, they decided to leave 
the country. They were right in 
saying if the Shah puts his own 
Prime Minister and minister of 
court in jail there is no security 
for anyone.

You had a pivotal role in 
coordinating the Shah’s 
departure from the country 
and then his movements from 
place to place in the rest of his 
life. When he was leaving the 
country wasn’t the possibility 
of taking Hoveyda with him 
mentioned?
No; the country was in turmoil 
and it was not right for the 
Shah to take Hoveyda with 
him. You have seen that even 
the countries that had close 
friendship with Iran had 
turned their backs on us. Only 
President Sadat volunteered to 

receive the Shah as his guest. 
I did much to coordinate this. 
When you are somebody’s 
guest and in the conditions that 
we lived through, we could 
not take another guest with us. 
About the events of those days 
I have spoken in my memoirs 
in detail and volume four of 
the memoirs will soon be 
ready to be published. I hope 
that God will support me and 
give me the energy to finish it. 

What was the Shah’s reaction 
to the execution of Hoveyda? 
Where was the Shah at that 
time? Was he not in Bahamas? 

To be honest with you I 
cannot remember. I was still 
Ambassador in Washington 
moving from place to place. 
I had already resigned but 
the Shah wanted me to 
continue to the last possible 
moment. I only know that 
when he heard the news, he 
was very sad. I do not wish 
to talk much about the tragic 
destiny that befell Hoveyda. 
The way he was executed 
was cruel and contrary to 
any law and procedure of 
justice. Unfortunately, we 
had a number of people like 
Ghotb Zadeh and Yazdi who 
continued to give wrong 
information to Khomeini. 
They were themselves agents 
and spies of America. But this 
is a long history. 

How far would you say 
Hoveyda had a responsibility 
in the fall of the Pahlavi 
regime? 

Unfortunately, Hoveyda had 
much changed during the 
period he was in power. He 
was no more the man I knew 
at the start. With huge financial 
facilities at his disposal and a 
secret budget that was subject 
to no control, he did not much 
care about anyone. They had 
buried their heads in the sand. 
There was no sense or reason 
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wanted without any serious 
opposition or barriers. So, 
they rejoiced my departure, 
but honestly, I do not regret 
for had I continued to stay 
in the government in the 
circumstances that I have 
described I could not have 
done much and most of my 
time would have been wasted.

In some of your interviews 
you have said and on several 
occasions that the Shah 
wanted to replace Hoveyda 
with someone else and you 
were one of the persons he 
had in mind. How far was this 
serious?

There were internal conflicts 
and rivalries in the cabinet. 
Some of the ministers were 
not happy. Once ministers 
Ansari and Amouzegar came 
to me and began to complain 
about the Prime Minister. I told 
them they should go and speak 
directly to the Shah and added 
that I was not a candidate for 
premiership. Later the same 
day I was in audience with 
the Shah. I told him about 
what I had heard and he said 
that Hoveyda knows this and 
is afraid that I might dismiss 
him.

 He added that I should go 
and prepare myself just in 
case there is a change of 
government. I humbly asked 
him to forget about me. He 
asked why? I said I was a 
member of his government 
and I could not do this unless 
I resign from the government 
first. Besides I do not want 
everybody to think that I 
had this post simply because 
of you and thanks to your 
support. I prefer that you leave 
it to the parliament. Let them 
choose and propose three 
candidates to you for the post 
of Prime Minister. If I happen 
to be one the three that has the 
confidence of the parliament 
and if am assured of their 

support then I will respect 
their choice and accept your 
offer. He was not happy to 
hear this from me. 

Why didn’t the Shah accept this 
and decided to keep Hoveyda 
for several more years? 

I have always said that keeping 
him as Prime Minister for 13 
years was a mistake. This is 
one of the things that did much 
damage to us. I had already 
told Hoveyda in all friendship 
that it was neither in his 
interest nor that of the country 
to insist on staying in power 
for a long time. Staying a long 
time in power one begins to 
lose contact with realities, with 
the people and leads to a kind 
of dangerous over confidence. 
I insisted on several occasions 
that the government should 
be changed after a reasonable 
period of time. But the Shah 
wanted to continue working 
with Hoveyda and Hoveyda 
himself had no intention to 
leave his position. 

The day that the President of 
Czechoslovakia was paying a 
visit to Iran, the Prime Minister 
kindly offered to come to the 
foreign ministry so we could 
have lunch and then go to the 
airport together while talking 
about our work. We had our 
lunch and then came down to 
go to the airport. I never used 
the ministry’s car and rode 
in my own personal vehicle. 
I sat in the driver’s seat and 
the Prime Minister took the 

seat beside me. Ali Khan, the 
foreign ministry’s driver, sat 
on the back seat. He was a 
decent and loyal man.

 During the time Dr Ali-Gholi 
Ardalan was minister, he had 
sustained facial injuries in a 
car accident. I liked him very 
much and always took great 
care of him, lest he felt that his 
presence was unnecessary.

In any case, we moved from 
the Foreign ministry to 
Ghavam-ol-Saltaneh Street 
and drove up towards Naderi 
Avenue and the Soviet 
Embassy in order to turn right 
and head towards the airport. 
Suddenly, the Prime Minister 
started whining about Savak, 
saying that they were trying 
to control our activities. They 
recorded our telephone calls 
and reported them. Was he 
really complaining, or did he 
wish to hint that he was being 
informed of my comings and 
goings and my conversations? 
I don’t know. I replied: “So 
much the better! Let them do it, 
what difference does it make? 
We have nothing to hide. 
Moreover, you are the Prime 
Minister and Savak is legally 
under your supervision. You 
are the only person who has a 
right, any time, day or night, 
anywhere in the country, 
without prior warning, to 
go into any spot or building 
belonging to SAVAK and carry 
out an inspection. You can 
summon the director of Savak 
and ask him, ‘what are you 

doing this for?’ Do we have 
anything that needs hiding? I 
have no business interfering 
in His Majesty’s private life, 
but I relate to him even my 
own revelling and I have no 
anxiety that my comings and 
goings and words be reported 
to him from other channels.” 
We were talking like this for a 
few minutes. 

Hoveyda was sitting in 
front of the car beside me 
and we reached the Culture 
Amphitheatre (Talar Farhang). 
Amir-Abbas said: “Yes, we 
should remain in power for 
twenty years. His Majesty has 
also said the same thing.” 
Hearing this was like getting 
an electric shock. I slammed 
on the breaks and the car jolted 
so violently that poor Ali Khan 
was thrown from the back seat 
and the late Hoveyda’s head hit 
the windscreen. I said: “Dear 
Amir, I was His Majesty’s son-
in-law, I could not live more 
than a few years with my wife. 
And you are saying I should 
remain Foreign Minister 
and you Prime Minister for 
another twenty years? No, 
this is not for me. It is neither 
prudent for me, nor for you 
or His Majesty that we would 
grab the office of a minister 
or prime minister”’ Hoveyda 
was very miffed and I became 
cross. 

Not only Hoveyda stayed in 
his post for thirteen years but 
at the end he was appointed 
the minister of the imperial 
court.

I was not happy about this 
appointment. Hoveyda went 
to the court for he had rivalries 
with Jamshid Amouzegar 
who replaced him as prime 
Minister. In appearance they 
were good friends, shook 
hands, smiled and spoke of 
friendship. But Hoveyda was 
provoking the enemies of 
Amouzegar and encouraging 
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have gone to the Shah and said 
something against us. They 
have told him the people are 
unhappy and dissatisfaction is 
growing. The Shah wanted me 
to form a committee to search 
for the reasons and come up 
with suggestions.” I told him 
no one has complained about 
you. If you are referring to 
dissatisfaction of the people, 
the origin has been me and no 
one else. I have been telling 
the Shah that we should take 
the discontentment of the 
people and particularly the 
students seriously. I had added 
that if the situation continues 
the young people will become 
easy preys for our enemies. 
This is to me a critical and 
urgent matter to attend to. 
Unfortunately, Hoveyda did 
not take it seriously and did 
nothing about it. He often left 
me no choice but to interfere 
directly as in the case of the 
bus fares and students riots on 
the campus. 

It seems that you also had 
some disagreement with 
Hoveyda over the question of 
Bahrain, its separation from 
Iran and its future. 

In the third volume of my 
memoirs that deals with the 
period I served as Foreign 
Minister, I have spoken in 
detail about Bahrain. Hoveyda 
did not have a direct role to 
play. When all decisions were 
taken, we had to present a 
bill to the parliament and get 
it ratified. Considering the 
importance of the question I 
insisted that it should be the 
Prime Minister himself that 
presented the bill. We had to 
show that the Prime Minister 
and all members of his cabinet 
were united and defended 
the bill. He was unwilling 
and began to search a way to 
avoid responsibility. Maybe 
he wanted to remain popular 
in the public opinion.

Since our discussion is 
about your relations with 
Hoveyda and your differences 
in a number of issues that 
might throw lights upon the 
historical events of the time, 
we shall stick to the principles 
but I also wanted to ask you, 
in parenthesis, about the 
rumours that once you hit 
Hoveyda in the face. Is it true?

Absolutely not. I never did or 
thought of doing such a thing. 
I was sometimes angry, rude 
or foul spoken but I never 
hit any one of my colleagues 
in the face. When I was very 
angry, I used to call them 
traitors. With Hoveyda I had 
several moments of verbal 
clashes but whoever has said 
that I hit him is a liar. I would 
not allow myself. He was 
the Prime Minister of our 
country; Neither ethical nor 
social standards would allow 
it. Had I done such a thing, 
they could have sent me to 
jail. At that time everyone had 
friends and foes. Clashes were 
frequent but we are also given 
to exaggerations. I assure you 
I never did such a thing and if 
I ever had done, I would have 
told you frankly. 

It seems that these 
disagreements and 
divergences finally led to your 
leaving your job as minister in 
his cabinet after five years. 

During that period twice 
I wrote very harsh letters 

to Hoveyda. These letters 
should be somewhere in 
the archives of the ministry. 
They were neither secret nor 
private letters. They were 
official and duly registered in 
the secretariat and bore serial 
reference numbers. Once 
there was a diplomatic issue 
and a matter of protocol that 
was very important to me. The 
new ambassador designate 
of Germany was arriving in 
Tehran and Hoveyda had gone 
to the airport personally to 
welcome him. The German 
envoy was not officially an 
ambassador as his credentials 
were not yet presented to 
the ministry and he was not 
introduced to the Shah. 

I was angry and wrote a 
letter to Amir Abbas asking 
him why he had done such a 
thing. Then I called him and 
said you had yourself served 
in the diplomatic missions 
and should know about the 
protocol. He was not happy 
and said he had known the 
new ambassador for years and 
he was a close friend. He had 
reported the incident to the 
Shah who had said that I was 
right and that Hoveyda should 

settle the matter directly with 
me. Hoveyda gave me the 
Shah’s message and asked me 
to withdraw the letter I had 
sent. I refused and said it was 
an official letter registered in 
the annals. I added that I had 
not written it as a personal 

letter, it was a matter of 
principal and it was my duty 
to react and remind.  

A second time I wrote an angry 
letter telling Hoveyda that one 
of his particular actions was 
against the law and contrary 
to the interests of the country. 
I asked him to read my letter 
to all members of his cabinet. 
Once again, he had rushed to 
see the Shah telling him that 
I had accused him of treason. 
The Shah wanted me to take 
the letter back and destroy it. 
I refused and said this is not 
good for the ministry; I added 
if I am right and you agree 
with me alright if not, I will 
resign. I cannot change my 
mind. 

It was the anniversary of the 
death of my father I went to 
visit his tomb and when I 
returned, I saw Mr Moeinian, 
the head of the Shah’s special 
bureaux, who had a message 
from his Majesty telling me 
that I should continue my 
work at the Ministry. I said 
this was not the time to talk 
about such things. Then I 
went to see the Shah himself 
and said I had served for five 
years as his minister but I have 
had enough and I could not 
continue like that. That was 
the end of my mission as the 
Minister of Foreign affairs. 

In a way the Shah supported 
Hoveyda and kept him as 
Prime Minister for over 13 
years. Didn’t this add to 
Hoveyda’s self-confidence and 
enhance his authority? 

This is true. In fact, there were 
a few who were happy when 
they heard I had resigned and 
the Shah had finally accepted. 
Hoveyda and a few of his 
ministers, the Israelis and the 
British. With my departure 
there was no one to challenge 
and criticise them. They were 
free to do whatever they 
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“Hoveyda did not deserve the 
grim fate that befell him.”
“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.”

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 the final part, 
part three.
   
AZADI MONTHLY MAGAZINE

PART THREE 

Despite friendship you 
always had a critical view 
of Hoveyda’s government 
and this could not have been 
without some effect on your 
relationship. Which aspect of 
his government troubled you? 
Did you consider some of 
colleagues inefficient or was 
your criticism directed at the 
Prime Minister himself?

Hoveyda had a multimillion 
secret budget for his office 
and used it at his discretion 
to advance certain projects 
he had in mind. He thought 
that he could buy everyone 
with money be it the members 
of clergy or the laymen. 
The police department, the 
ministries needed extra 
budget to cope with the 
new responsibilities and 
developments. He had the 
habit of delaying answers and 
would keep them waiting. He 
was so lost in his own world 
with a priority to keep his job 
at whatever price possible. 

On one occasion he had said 
that he was simply the director 
of the secretariat of the Shah. 
Why should a Prime Minister 
have said a thing like that. My 
problem with Hoveyda and 
number of others was that in 

everything they did and said 
they implicated the Shah. This 
was the best way to escape 
responsibility. 

One day I heard the owner of a 
small fruit shop near our house 
whose name was Samad was 
beaten in public and accused 
of overpricing his goods. The 
same day I had an audience 
with Shah. I asked him “Your 
Majesty do you know Samad? 
What about Ahmad Ali and 
Hassanali Jaffar” He said that 
he had never heard of them and 
do not know who they were.  I 
continued “But Your Majesty, 
they have been beaten in your 
name and by your order.” To 
get their jobs done without 
facing challenges, they related 
everything to the Shah and 
continued to create enemies 
for him. I could not accept this.

Hoveyda also had the habit of 
nagging about his colleague 
when he was alone with 
Shah. Fortunately, the Shah 
did not pay much attention to 
this especially when he knew 
that Hoveyda did not like the 
person he was complaining 
about and was only making 
an effort to settle his personal 
accounts. 

To what extent would you say 
that Hoveyda was hiding the 

truth from the Shah or was 
misinforming him? Besides 
the Shah had several sources 
of intelligence and it was not 
only through Hoveyda that he 
got his information.

This is true. For example, I had 
regular audiences and reported 
to him directly on matters 
concerning my diplomatic 
missions. Savak, the office of 
the Chief of Staff and certain 
key military commanders 
had their own contacts with 
the Shah and were regularly 
received by him in private. 
So, in many of the sensitive 
domains Hoveyda was not 
involved or even informed 
and he could not then report 
on those issues. On other 
questions that fell within 
his field of responsibility he 
always tried to give a positive 
picture to the Shah. He did not 
want the Shah to know about 
the negative aspects or the 
shortcomings, not to disturb 
the peace of his mind as he 
called it. Yet it was the duty 
of the Prime Minister to tell 
the Shah the truth and let him 
know all the facts.

He always suspected people 
working against him and 
trying to create a distance 
between him and the king. 
One day when I was entering 
the palace for my daily 
audience, I saw him standing 
on the stairs at the entrance. 
I asked him what he was 
doing there at that time. He 
said that he was going on an 
official visit to Romania and 
had come to say goodbye and 
take his leave. We spoke about 
different matters and suddenly 
he said: “Once again they 

Hoveyda and Ardeshir Zahedi
A Curious Cohabitation

A.Abbass Hoveyda Ardeshir Zahedi  
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President Erdogan has denied 
for years the massacre of 1.5 
million sincere and hard-
working Armenians. Not 
because he does not know, 
he knows very well that a 
great disgrace fell on the 
Turkish people one hundred 
and two years ago by the 
Ottoman Caliphate.But 
today, Erdogan is reluctant to 
admit that crime because of 
his prejudice to the Ottoman 
regime. While acknowledging 
it, is in his best interest.There 
are many cases in the history 
of different countries that a 
ruler or leader, apologizes to 
its predecessors’s fault. Since 
the massacre of Armenians 
by the Ottomans affected the 
people of West Azerbaijan, 
the Iranians cannot be silent 
and indifferent to it. The result 
is that we, the people of Iran, 
are constantly blaming the 
behavior of the Ottomans. 
And at every opportunity, we 
raise our voices in protest. The 
Ottoman Empire was strong. 
It covered half of the Middle 
East and a relatively large 
part of Central and Northern 
Europe and the shores of the 
Red Sea. This system operated 
under the name of the Islamic 
Caliphate and disintegrated 
at the end of World War I. 
The Christian Armenians, of 
course, could not tolerate that 
Ottoman Islamic tyranny, 
so they tried hard to change 
the history of Armenians, 
and historic Armenia but 
history issued its verdict, 
and the Armenians remained 
Christians and showed 
great resistance. To better 
understand the oppression of 
the Ottoman Turks against the 
Armenians of Iran, Safavid 
history is appropriate.

And let us not go back to the 
story of the Ottoman invasion 
of Iran until the resistance of 
the Iranian power as a lawyer, 
we will meet in person to 
defend her presence.
Many activists have dealt with 
this issue under the pretext of 
Safavid history or the pretext 
of the Armenian Genocide. 
In Iran, the Armenian Church 
and  Armenians of Iran has 
preserved their  culture in all 
social aspects.
Some writers have narrated 
their memoirs because they 
suffered in this massacre, 
including Dr. Rosemary 
Haratonian, who hands over 
to us the various aspects of 
the suffering she has endured 
and inherited. But in Dr. 
Haratonian’s book, recently 
published in Los Angeles, we 
touch on those crimes better.
The book is written and 
provided by a person who 
has felt and suffered a lot 
during her life, but she has 
documents that seem to be 
worthy of protection in the 
Armenian museum. Provided 
that the suffering of the author 
becomes the suffering of 
everyone and the suffering of 
everyone is recognized as the 
suffering of every Armenian. 
Book Named:
“Voices From the Hidden 
Genocide 1918”
 It is true, but it could be called 
the “disgrace of history.”
Mrs. Haratonian who is 
Author,Artist,Publisher and 
Business womean , served 
at the University of Tehran 
for some time. She has 
never calmed down in recent 
years. She is a great artist for 
exposing the Ottoman tyrants 
and the Ottomanists.
Dr.H.Cohen’s book can be 

obtained through Amazon.
It is in English.

Rosemary is an award 
winning author. As her usual 
personality she writes    on 
many different subjects.
Her books are translated in 
different languages: 
Persian,French,Armenian and 
Turkish.
So Far she has published The 
following titles:
Korban-The Sacrifice of Liana
* The Survivor
*The Martyrs of Terrorists
*The Mother of  Jerusalem is 
Crying
* A Different Veil.
* Opium,Alcohol,Abuse
*The Art of Marbling on Paper 
and Fabric
* Anoush the daughter of King 
Shen.

* The Secret of Mixing colors 
from  Angel Liana.

Many articles has been  written  
about her books and she has 
given  lectures in  libraries and 
for different  organizations.
She  has also been  interviewd 
on different TV chanels and 
has discussed and interviewed  
in many radio programs.

We wish Dr.Rosemary Cohen 
more success and well being 
and happiness.

Voices From The Hidden 
Genocide 1918

Book Review  by: Dr.Kazem Vadiei-Paris
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On Nov. 30, the Boston-
based company Moderna 
announced they were 
applying to the Food and 
Drug Administration 
for an emergency use 
authorization, less than 
a year after they began 
the first clinical trial for 
a coronavirus vaccine. It 
is the second application, 
coming just two weeks 
after Pfizer and BioNTech. 
If Moderna receives the 
authorization, the first 
injections of its vaccine 
could start on Dec. 21.

Like Pfizer and BioNTech, 
Moderna makes its vaccine 
from a genetic molecule 
called messenger RNA 
(mRNA). In recent years, 
the company has tested 
mRNA vaccines for 
a number of diseases, 
but they have yet to 
bring one to market. 
In January, they began 
developing a vaccine 
for the coronavirus. The 
vaccine contains genetic 
instructions for building 
a coronavirus protein, 
known as spike. When 
injected into cells, the 
vaccine causes them to 
make spike proteins, 
which then get released 
into the body and provoke 
a response from the 
immune system.

The United States 
government bankrolled 
Moderna’s efforts, 
providing nearly $1 billion 
in support. In partnership 
with National Institutes of 
Health, they found that the 
vaccine protects monkeys 
from the coronavirus. In 
March, the scientists were 
the first to put a Covid-19 
vaccine into human 
trials. After those studies 
yielded promising results, 
Phase 3 testing on 30,000 
volunteers began on July 
27.

On Nov. 16, Moderna 
announced the first 
preliminary data from 
the trial, followed by the 
complete data on Nov. 
30. Out of 196 cases of 
Covid-19 among trial 
volunteers, 185 were in 
people who received the 
placebo. And of the 11 
vaccinated volunteers 
who got Covid-19, none 
suffered from severe 
disease. The researchers 
estimated that the vaccine 
had an efficacy rate of 
94.1 percent, far higher 
than experts had expected 
when vaccine testing 
began.

On the business side, 
Moderna lost a patent 
dispute in July over 

some of their vaccine 
technology. The following 
month, the company 
stated that it could not 
be certain it was the first 
to make the inventions 
claimed in their patents, 
including its coronavirus 
vaccine. Meanwhile, the 
company has entered deals 
with several countries to 
supply the vaccine if it’s 
approved. On Aug. 11, the 
United States government 
awarded the company an 
additional $1.5 billion in 

exchange for 100 million 
doses if the vaccine proves 
safe and effective. On Nov. 
25, the company reached 
an agreement with the 
European Commission to 
supply up to 160 million 
doses. Moderna has made 
similar deals with Canada, 
Japan, and Qatar.
On Nov. 9, New York-
based Pfizer and the 
German company 
BioNTech made history 
by presenting preliminary 
data indicating that their 
coronavirus vaccine was 
over 90 percent effective. 
It was the first time anyone 
had found such evidence. 
A week later, Moderna 
reported similar findings 
with a similar vaccine.

Moderna Applying to the FDA
for an Emergency use Vaccine 
Authorization
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