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دارد هب انبودی بکشاند

واین بار توطئة انگلیس می تواند آمریکا و فرانسه

سپهبد حسین جهانبانی ...به جرم فساد درشیراز

طرح  ۳۷ساله خودرا به اجرادرآورد .ظاهراً

شد ..درحالیکه نام امیر اعدام شده نادر جهانبانی

پناه ایران به رهبری آیت اللهی که می گویند ۱۴

هوایی شاهنشاهی بود.وهرگز حتی درجشن

جز ایمان و قلبی پاک  ،به پیروزی می رسد.

بسیاری ازفرزندان پاک مارا به همین نحو

و آلمان را هم باخود همراه کند .و باقیماندة

انقالب اسالمی به خواست مردم دین دار و اسالم
زبان زنده دنیارا می داند و از مال دنیا هیچ ندارد

یادداشت

پدر بود  ،مادربود ،برادران وخواهران بودند،

بیش از هر دژخیمی قلبی پراز نفرت دارد که

پیشرفت باشد وجود ندارد ،پدرها درزیر

نه تنها قلبی پاک و سرشارازایمان ندارد بلکه،

غمخوار ملت بود.غیر از آشوبگرانی که مغزشان

برپشت بام مدرسة علوی به شهادت می رساند.

چپگراهایی که هنوز هم برطبل بی دینی می

رحیمی و دیگران را ازمیان بر می دارد .در هفته

فرزندان این مرزوبوم را در چندروز اول

امیرانی چون سرلشگر منوچهر خسروداد ،ناجی،

کوبند  ،بقیه ملت در کنار شاه بود .شاه برای

های بعد به نوبت بقیة امیرانی نظیر سپهبد نادر

بود که ملتش در دنیا سرفرازوبلندآوازه باشد.

به قتل می رساند .میر غضب او صادق خلخالی

پیشرفت مملکت تالش می کرد .آرزویش این
ارتش بود ،امرای بلند پایه بودند.همه با ادعای
فدایی بزرگ ارتشتاران  ...شاه به پشت گرمی

این اکثریت مردم ،واین ارتش منسجم  ،با سرعتی
باورنکردنی کشوررا به پیش می بُرد.آنروزها
گفته می شد ایران بزودی به ژاپن دوم تبدیل

خواهدشد و دیری نخواهد گذشت که از ژاپن

هم پیشی خواهدگرفت.

درطول دوقرن اخیر  ،همواره نیروهای اهریمنی

از پیشرفت مملکت ما به هراس افتاده و راه

رسیدن به این پیشرفت را سد کرده اند .انگلستان
که با بهانه و بی بهانه با ملتهای درحال پیشرفت

که اندک سرمایه ای هم در زیر خاک های خود

اندوخته اند برسر دشمنی است ،درطول تاریخ
دوقرن اخیر  ،بارها برای تصاحب دارایی های
ملت ایران کوشیده است .وقتی امیر کبیری در

مقابلش می ایستد اورا بافرمان شاهی که دانسته
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ویا ندانسته مجری اوامر انگلیس هاست به قتل

می رسانند .وقتی رضاشاه به آنها بی اعتنایی می
کند اول خوداورا از کشورش بیرون می کنند و

 ۳۷سال بعدازآن پسرش  ،محمدرضاشاه را به
همان سرنوشت دچار می سازند.

در  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷تاریخ ایران ورق می خورد

هنرشیراز شرکت نکرده بود .اشغالگران ایران

در روزهای اول مشخص می شود که این آیت اهلل

دایی وخاله وعمه و همسایه های خوب بودند.

را با آب زمزم دیانت شستشو داده بودند و یا

وسمت او معاونت طرح وبرنامة ستاد نیروی
َ

کشتند و خود ندانستند که مقتول کیست؟

رحم وشفقت را درآن راهی نیست .بهترین

وازهمه مهمتر ،مملکتی بود ،شاهی داشت ،که

به هنگام برپایی جشن هنرو اتهامات دیگر اعدام

جهانبانی  ،سپهبد ربیعی و صدها ایرانی دیگررا
بارها می گوید با احراز هویت محکومین نیازی

به محاکمه نیست و باید آنهارا کشت .جالب
اینجاست که حتی هویت محکومین هم در
پاره ای از موارد محرز نمی شود..برای مثال

سپهبد نادر جهانبانی را بنام برادرش و با سمتی که
برادراو درارتش داشت کشتند.رادیو اعالم کرد

اکنون چهل ودوسال است مملکتی که درراه
خاک خفته اند و آنها که زنده اند روزی
هزاربار میمیرند .مادرها داغدار مرگ عزیران
خودهستندو یا درزندانها می پوسند  .برادرها
وخواهران به گناه وطن خواهی در برابر جوخه

های اعدام قرارگرفته اند .آنها که با برچسب بی

اعتنا بودن دربرابر مال دنیا آمده بودند کارشان
حتی به دزدیدن دکل های نفت ،درآمدهای

حاصل از نفت در سالهای ۷۰و ۸۰و اموال مردم
بیگناه کشید که هنوز هم ادامه دارد.

امروز هرچه بگوییم و بنویسیم دربرابر ظلم این
حاکمان اشغالگر  ،هم کم است هم مردم خود
داورانی آگاه هستند .از خدا می خواهیم مردم

مارا ازگزند این اهریمنان رهایی بخشد .آمین.
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انسان هميشه بصورت گروهى
زندگى مى كند چون زيستن
فردى نيست ،اما فرد مى تواند به
صورت گسترده اى روى افراد اثر
گذار باشد .اين اثرگذارى فقط
مربوط به يك مسئله فرهنگى،
اجتماعى ،واقتصادى نيست .تأثير
كارهاى خوب قرن ها يا بهتر
بگوئيم براى هميشه پا بر جاست.
در سال  ١٣٣٤زنده ياد «داود
پيرنيا»مبتكر و خالق برنامه اى
بنام «گلهاى رنگارنگ» بود كه در
راديو ايران ايجاد كرد و با اين
كار سبب معرفى صدها استعداد از
ميان آهنگ سازان ،خوانندگان،
وشعراى ايرانى شد .او با بوجود
آوردن گلهاى رنگارنگ برنامه
هاى شاد و فرهنگى ديگرى مثل
«يك شاخه گل»،برگ سبز»،
«گلهاى جاويدان»،و «گلهاى
صحرائى» را اهدا كرد كه
هنوز بعد از سالها مردم بصورت
مجازى ،نوار ،و سى دى آنها را
گوش كرده و لذت مى برند.
نو آورى هموار كردن زندگى
مردم است و توانا ترين اشخاص
كسانى هستند كه بيشترين نفع را
به ديگران مى رسانند .داود پيرنيا
كه تسلى بخش روان مردم بود،
بيل گيتس كه صاحب و بنيان
گذار مايكروسافت است و دنياى
مجازى را براى مردم به ارمغان
آورد و مارك زوكربرگ بنيان
گذار فيس بوك كه دلها را به
طريقى نزديك كرد و دوست
يابى مجازى را براى مردم آسان
كرد.
نوآورى نتيجه كار و كوشش است
و هنگامى كه فردى سطح فهم و
دانش خود را در باره پديده هاى
مختلف كافى نمى داند به بهره
گيرى از ذهن خود مى پردازد و

مبتكر مى شود .اين افراد نو آور
شايد فكر مى كنند اگر در اجتماع
خود دور انديشى و نوآورى نباشد
جامعه اشان بى روح و كند پيش
خواهد رفت.
«زندگى فقط عمر كردن نيست،
بلكه رشد كردن است ».نوآورى
ارزشمند و نشانه پيشرفت ذهن
است و اثرات آن موقتى نيستند،
دائمى اند همانطور كه نتيجه
اختراعات و ابتكارات رونق بخش
زندگى انسان بوده اند .از جهت
فرهنگى هم نو آورى داروئى
است براى روان انسان .ديديم و
شنيديم كه در پايان برنامه گلهاى
رنگارنگ مى گفتند:
«به چه كار آيدت ز گل طبقى
از گلستان من ببر ورقى
گل همين پنج روز و شش باشد
اين گلستان هميشه خوش باشد»
منصور سياوشى-ادمند ،اكالهما
نوامبر ٢٠٢٠

جلدسومخاطرات آقای
زاهدی
در مجله شما خواندم که جلدسوم
خاطرات آقای اردشیرزاهدی
منتشر شده است .ممکن است
راهنمایی کنید که این کتاب را
از کجا می توان تهیه کرد؟ بسیار
ممنونم
ا-جاویدی  -غرب آمریکا
ناشر جلدسوم کتاب و دوجلد اول
ودوم خاطرات جناب زاهدی
انتشارات آیبکس در مریلند
آمریکاست .می توانید با تلفن
زیر و یا ایمیل این ناشر ،کتاب را
سفارش دهید و یا اطالعات مورد
نظر خودرا به دست بیاورید:
تلفن)۳۰۱( ۷۱۸-۸۱۸۸:
Fax 301-907-8707
info@ibexpub.com

مطالب شما
باسالم شادباش بخاطر سال نو
میالدی که همة ما ایرانیان خارج
از کشور با آن خواهی نخواهی
درارتباط هستیم و همچنین
شادباش به شما وهمة خوانندگان
وفادار این مجله که در فوریة
امسال دوازدهمین سالگرد مجله
را جشن می گیرند .بدون هیچ
تملق و چاپلوسی عرض می
کنم که مجله آزادی هرشماره
بهتراز شمارة پیش منتشر می شود.
بویژه که اآلن چندشماره است
با صفحات اضافی منتشر می کنید
بدون اینکه بربهای اشتراک مجله
چیزی افزوده شود .دست شما
درد نکند  .چکی ناقابل بعنوان
حق اشتراک و مبلغی هم بعنوان
کمک به بودجه مجله تقدیم می
شود .برگ سبزی است تحفة
درویش.
ارادتمند :مرجان -ل .کالیفرنیا
سپاسگزار از مهرشما .چند خوانندة
عزیر دیگرهم لطف کرده وچکی
بعنوان کمک ارسال کرده اند.
جناب دکتر اسماعیل فراهانی،
تیمسار سرتیپ اقصی  ،رستوران
فیونا در بوستن وآقای ک.ه .از
پنسیلوانیا  .از مهر همة دوستان
ممنون وسپاسگزاریم.
درمورد بهترشدن هرشماره
ازشمارة پیش باید از قلم توانای
نویسندگان مجله سپاسگزاری
کنیم که « آزادی» هرچه دارد
بخاطر تراوشات فکری این
عاشقان فرهنگ وادب ایران
است که خالصانه نوشته های
خودرا دراختیار ماقرار می دهند.

بخش هنری
بخش هنری مجله بنظر من
کمبودهایی دارد .اگر برصفحات

بنظر من
هنری بیفزائید
خوانندگان بیشتری را راضی
کرده اید .بازهم صالح مملکت
خویش خسروان دانند.
ا-آ از تکزاس
دوست عزیز اوال قرار نیست که
بخش ادبی وهنری به همان
اندازة بخش اجتماعی باشند.
چون مطالب اجتماعی بسیار
متنوع وگسترده اند .مطالب هنری
هم در حد ممکن ومقدور در
مجله آورده می شود ولی چشم
سعی می کنیم کمی برصفحات
آن بیفزائیم.تا نظر شما و دیگر
عالقمندان هنر تأمین شود.
درهمین جا از دوستانی که
فرصت دارند استدعا می کنیم
مطالب هنری را از منابع زیادی
که دراختیار هست ترجمه کرده
وبرای ما ارسال دارند تا به نام
خودشان چاپ کنیم .اگرهم از
نظر دستوری و فارسی نویسی
اشکالی دارید نگران نباشید آن
را بدون اینکه خوانندگان متوجه
شوند برای شما اصالح می کنیم
و درمعرض دید خوانندگان قرار
می دهیم.

هفته نامه
یک بار یادم هست نوشته بودید
که می توانید مجله را ازنظر
تأمین مطالب بصورت هفتگی
منتشر کنید.اما از نظر مالی قادر
به انجام این کار نیستید .ممکن
است بفرمایید هزینة یک هفته
چقدراست ؟ شاید عده ای باشند
که بخواهند هزینه هارا تأمین
کنند.
با سپاس و تشکر از زحماتی که
متحمل می شوید.
انجم افروز از شرق آمریکا
هزینة چاپ هفتگی به هیچ عنوان
تأمین شدنی نیست .بقول خومان
سالی که نکوست ازبهارش

مؤسسة آمارگیری گالوپ می گوید
تعداد مخاطبین رسانه های آمریکا
روزبروز کمتر می شود و دلیل
آن را عدم صداقت این رسانه
ها با مردم می داند .ما هم خود
شاهدوناظریم که این رسانه ها
بسیار یک طرفه عمل کرده اند
ومی کنند .طی چهارسال جز
مخالفت با آقای ترامپ کار
دیگری نکردند .اخیراً یکی از
خبرنگاران سی ان ان اعتراف کرد
که در این چهارسال با پرزیدنت
ترامپ برخورد خصمانه ای داشته
است .باوجود این رسانه ها که
اطالعات مورد نیازرا در اختیار
مردم قرار نمی دهند ماهنوز
نفهمیدیم که آیا دموکراتها با
تقلب نامزد خودرا به کاخ سفید
می فرستند یا اینکه تقلبی نشده
است .آیا شما اطالعات دست
اولی برای ما دارید؟
افسر-ش .پنسیلوانیا
اآلن که این سطوررا می خوانید
تکلیف انتخابات مشخص شده است .

شمارة ویژة آغاز دوازدهمین سال فعالیت ماهنامة آزادی را که دراسفند ماه (فوریه )۲۰۲۱
منتشر خواهد شد فراموش نکنید .اشتراک ماهنامه آزادی را به دوستان خود توصیه کنید و
بعنوان باارزش ترین هدیه نوروزی به آنها که دوستشان دارید عیدی بدهید.

آزادی
نش
رهی مااههن

اجتماعی ادبی،هنری

 160دالر
خاورمیانه
 180دالر
		
استرالیا
نشریه برای مشترکین با پست
سریع ارسال می شود.
حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش
دریافت می شود از حمایت و
همراهیتان سپاسگزاریم.
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پیداست .ما هنوز در خم هزینه
های ماهانه مانده ایم چه رسد
به اینکه بخواهیم هفته نامه منتشر
کنیم .تجربه به ما می گوید که
این کار امکان پذیر نیست .بله ،
ما حتی برای چاپ روزانه هم
مطلب داریم اما دوستان هزینه
چندشمارة اول را ممکن است
تقبل کنند و بپردازند  ،بعدازآن
برای شماره های بعدی چه باید
کرد؟ مگر اینکه متمولینی پیدا
شوند که هزینة یکی دوسال هفته
نامه را که چیزی درحدود سالی
بیش از  ۵۰۰هزار دالر می شود
تأمین کنند .و تصدیق بفرمائید
که شدنی نیست .تازه این درحالی
است که ما به نویسندگان خود
دستمزد نمی دهیم .اگر آن هزینه
هم افزوده شود رقمی زیادتر
خواهد شد  .بقول عطارنیشابوری
گر مرد رهی ز رهروان باش.
در پردة سر خون نهان باش
بنگر که چگونه ره سپردند
گر مرد رهی تو آن چنان باش.
عطار ز مدعی بپرهیز 		
رو گوشهنشین و در میان باش

تقلب آری یانه؟

فرقی نمی کند با تقلب یا بدون
تقلب ازاول هم معلوم بود که
چه کسی باید(تأکید می کنیم ،
چهارشنبه۱بهمنزادروزفردوسی
باید) به کاخ سفید برود .جمهوری
پنجشنبه  ۲بهمن بهمن روز،
خواهان دالیل زیادی مبنی بر
جشنبهمنگان
تقلب های گسترده که صورت
یکشنبه  ۵بهمن جشن نوسره
گرفته ارائه داده اند وما درست
جمعه  ۱۰بهمن جشن سده
یک روز قبل از مطرح شدن این
چهارشنبه  ۱۵بهمن جشن میانه
تقلب ها در مجلس مشترک سناو
زمستان
مجلس نمایندگان ،مجله را منتسشر
چهارشنبه  ۲۲بهمن فاجعه وقوع
می کنیم و از نتیجة این جلسه
انقالب اسالمی
اطالعی نمی توانیم دراختیارشما
پنجشنبه  ۲۳بهمن حمله به
بگذاریم .ولی می دانیم که عده
سفارت روسیه و قتل گریبایدوف
زیادی از نمایندگان و تعدادی
سفیر روسیه تزاری در ایران
سناتورجمهوری خواه قراراست
یکشنبه  ۲۶بهمن روز والنتاین
انتخابات را تأیید نکنند .با اینهمه
چهارشنبه  ۲۹بهمن جشن
ما اگر راست می گوییم باید
سپندارمذگان و روز عشق
نگران انتخابات سراسر غیرواقعی
مملکت خودمان باشیم.
ننگی
لکه
البته برای آمریکا یک
حق اشتراک یکسال مجله
است که درانتخاباتش تقلب بشود.
آزادی برای کشورهای مختلف به
اص ً
ال به ماچه مربوط است .آمریکا
شرح زیراست:
می خواهد ازسرمایه داری به
 50دالر
آمریکا
کمونیسم روی بیاورد ،می خواهد
 100دالر
		
کانادا
این چنین یا آن چنان باشد،
 150دالر
		
اروپا
هرچه هست ارزانی خودشان.

مناستهایبهمنماه

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

گفت وگوی آزادی با جناب اردشیرزاهدی

ناگفته هایی از آخرین روزهای رژیم پادشاهی ایران

* بازاریان واصناف تهران می گفتند :اگر شما نخست وزیر بشوید ما راهپیمائی های وطن پرستانه براه می اندازیم
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مصاحبه ای که در زیر می خوانید
چند هفته پس از انتشار نسخة
فارسی جلد سوم خاطرات
جناب اردشیرزاهدی انجام گرفت.
قراربراین شد که انتشار آن موکول
به توافق قبلی ایشان باشد .پس از
بیماری سختی که دچار آن شدند
وخوشبختانه در حال بهبود بنظر
می رسند  ،ایشان موافقت خودرا با
انتشار آن در ماهنامة آزادی ابراز
داشتند که اینک از نظر خوانندگان
عزیز می گذرد.
درآستانة سالروز انقالب اسالمی این
مصاحبه سندی کم نظیر درمورد
ریشه های این دیگرگونی ومخصوص ًا
روزها و هفته های آخر دوران
شاهنشاهی درایران وپایان زندگی
اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه
پهلوی است
***
آزادی :جناب آقای زاهدی ،انتشار
نسخة فارسی جلد سوم خاطرات
شما باعث شد تا باردیگر بحث ها
وگفت وگوهایی که به سهم و نقش
شما درآخرین هفته های رژیم
گذشته مربوط می شد  ،دررسانه
های برون مرزی و داخل کشور
مطرح شود.بعضی از تحلیلگران
دربارة امکان انتصاب جنابعالی

به ریاست دولت ( به عنوان
آخرین راه خروج از بحران)
مطالب جالبی انتشاردادند.
درهمان موقع روزنامه های
مهم خارجی هم از شما به
عنوان آخرین برگ شاه
گفتگو کردند .ودر چندین
کتاب مربوط به آن دوران به
این موضوع اشارات طوالنی
شده است .آیا ممکن است
این موضوع را از زبان خود
شمابشنویم؟
زاهدی :امیدوارم خداوند
به من امکان پایان بردن
جلد چهارم خاطرات را
بدهد .به سه تن از دوستان
مأموریت داده ام که بر اساس
یادداشتها ومطالبی که ضبط
کرده ام این کاررا انجام دهند.
درمقابل ملت ایران و دربرابر
خاطرة پدرم ،این وظیفه ماست...
آزادی :بله .مردم ایران چه درداخل
وچه درخارج مشتاق اطالع یافتن
از این مطالب هستند آن هم
درآستانة سالروز وقایعی که به
خروج اعلیحضرت فقید از ایران
منتهی شد .الاقل اجازه بفرمائید
دربارة بعضی از جزئیات که
کنجکاوی هارا برانگیختند از شما
سئواالتی داشته باشیم.
زاهدی:بفرمائید
آزادی :نخستین مطلبی که در
بعضی از کتب ومقاالت بگو
مگوهایی پیش آورده آمدن شما به
ایران در نخستین روزهای ناآرامی
واوایل کابینة مرحوم شریف امامی
است .آیا جنابعالی درخواست این
مسافرت را کردید یا اعلیحضرت
شمارا احضار کردند؟
زاهدی :درزمان دولت شریف امامی
بود واگر اشتباه نکنم موقعی بود
که رئیس جمهور چین هوآکو
فنگ برای یک مسافرت رسمی
به ایران آمده ودرتهران بود .
بنابراین تاریخ دقیق آن هفتة اول
سپتامبر  ۱۹۷۸می شود .ولیعهد را

برای یک بازدید تقریب ًا رسمی به
سانفرانسیسکو برده بودم و درآن
شهر بودیم .خبردادند که از تهران ،
اعلیحضرت می خواهند بامن
صحبت کنند .بالفاصله از همراهان
جداشدم وبه پای تلفن رفتم.
خودشان بودند.یا به علت خستگی
ایشان یا به علت بدی خط ارتباطی
صدا بسیار ضعیف بود .فرمودند
سریع ًا به تهران بیائید .احساس
کردم که نگر انی خاصی است
چون گزارش اوضاع ایران را مرتب ًا
دریافت می کردم .حتی درطی سفر
خارج ازواشنگتن .
بالفاصله ولیعهد را به دکتر
غالمحسین کاظمیان* همکار
مورد اعتمادم که همراه ما بود
سپردم که در ادامة بازدید مراقبت
کند وخودم با یک هواپیمای
اختصاصی عازم نیویورک شدم
که به پرواز هواپیمائی ملی ایران
که به طرف تهران میرفت برسم.
درفرودگاه هواپیما با چنددقیقه
تأخیر درانتظار من بود و ازآنجا
مستقیم ًا عازم تهران شدم.
آزادی :درفرودگاه چه اتفاق خاصی
افتاد که اینهمه مورد بحث واقع
شد؟
زاهدی :تصور می کنم کمی قبل از
ساعت ده بعدازظهر بود که
هواپیما درفرودگاه بین المللی
مهرآباد برزمین نشست .معموالً
رفت وآمدهای من بدون تشریفات
وتقریب ًا بدون سروصدا انجام می
شد  .یااحضار می فرمودند ویا
خودم می بایستی حضورا ً مطالبی
را بعرض برسانم .می آمدم و مدتی
می ماندم و مراجعت می کردم.
مخصوص ًا درموقع ورود فقط
تنی چند از وزارت امور خارجه
ودوستان نزدیک به استقبال می
آمدند .جنبة خصوصی ودوستانه
داشت .این بار وقتی قدم به پاویون
دولت درمهرآباد گذاشتم بسیار
تعجب کردم.چون با جمع کثیری
از استقبال کنندگان مواجه شدم

که واقع ًا غیر منتظره بود.
آزادی :آیا بخاطردارید مستقبلین
چه کسانی بودند؟
زاهدی :تقریب ًا بیش از چهل ودوسال
از این ماجرا گذشته .همه را بیاد
ندارم وحتی بعضی را دقیق ًا نمی
شناختم .وزیرامور خارجه امیر
خسرو افشار که دوست وهمکارمن
بود با جمعی از صاحب منصبان
وزارت خارجه حضورداشتند.
تعجب آور حضور نظامی ها بود.
ارتشبد ازهاری رئیس ستاد کل
که بعدا ً مدت کوتاهی به ریاست
دولت منصوب شد ،ارتشبد اویسی
فرماندة نیروی زمینی  ،سپهبد
خادمی مدیرعامل هواپیمائی
ملی ایران  ،سپهبد مقدم رئیس
ساواک ،ارتشبد طوفانیان والبته
دوست عزیزم سرلشکر منوچهر
خسروداد که روانش شاد باد.
تعدادی از سناتورها و وکالی
مجلس وچند روز نامه نویس هم
بودند .گروه متجانسی نبود ولی از
قیافة همه نگرانی پیدا بود .چند
نفر گفتند خوب شد آمدید اوضاع
به شما احتیاج دارد وازاین قبیل
مطالب .با کل حاضران دست دادم
وتعارفات الزم ردوبدل شد وازآنجا
مستقیم ًا عازم کاح سلطنتی شدم.
آزادی :اعلیحضرت در کجا تشریف
داشتند؟
زاهدی :در سعد آباد .وقتی به کاخ
رسیدم هم ایشان وهم شهبانو
بیداربودند .شهبانو باعجله به
تنهائی خارج از سالن به دیدارم
آمدوگفت :روحیة شاه خوب نیست
ومن بیم انتحار اورا دارم.
وقتی وارد اتاق شدم بعداز ادای
احترام دیدم شاه جعبة دوائی به
دست دارد که درآن قرصی بود .
از دستشان گرفتم  .اما یکی از
داروهای معمولی ایشان بود .عرض
کردم حسب األمرتان آمده ام .اما
شما خسته هستید  .فرداصبح
شرفیاب می شوم تا حرفهایمان را
بزنیم .فرمودند خیر بمان .حدود

یک خطای بزرگ بوده  .همه اینهارا
امروز فراموش می کنیم.
آزادی :متأسفانه  .برگردیم به سئوال
قبلی من  ،یعنی اقامت شما
درایران درآن روزهای بحرانی و
شایعة بسیار قوی انتصاب شما به
ریاست دولت برای حل بحران.
زاهدی :من درطول مدت زندگی
سیاسی خود هرگز در جستجوی
مقام وشغلی نبودم وهدفی جز
خدمت به ایران و مردم ایران
و شخص شاه و مقام سلطنت
نداشتم .محمدرضا شاه دوست من،
برادرمن ،پدربزرگ تنها فرزندم
وباالتراز همه اینها پادشاه من بود .
مملکت درخطر بود ومی بایست
کاری کرد.
ازهمان نخستین ساعات ورودم
به ایران ،بسیاری بمن مراجعه
می کردند که به اصطالح کاری
بکنم .فرماندهان ارتش وبسیاری
از امرای ارتش وافسران از رده
های مختلف نیروهای مسلح علن ًا
خواهان آن بودند که من سررشتة
کارهارا بدست بگیرم .بسیاری
از روشنفکران ودانشگاهیان به
من مراجعه کرده همین مطلب
را می گفتند .هیئتی از بازاریان
واصناف تهران ( نه اتاق اصناف)
به همراه نمایندة آیت اهلل عظمی
خوانساری نزد من آمدند وحتی
گفتند روزی که شما به نخست

وزیری منصوب شوید دربازار
چراغانی خواهدشد و تظاهرات
وطن پرستانه انجام می دهیم.
آزادی :به آیت اهلل عظمی حاج آقا
احمد خوانساری استناد کردید
موضع شما دررابطه با جامعة
روحانیت بحث انگیز بود وهنوز
مطرح است.
زاهدی :فراموش نکنید که درروز
 ۲۸امرداد موضع گیری قاطع
آیت اهلل العظمی بروجردی که واقع ًا
مردی بزرگ ووطن پرست بود
باعث تعطیل بازار تهران وریختن
ده ها هزارتن به خیابانها شد و
ورق را برگرداند .این هم در همة
تحقیقات بی طرفانه دربارة آن روز
نوشته شده وهم مدارک آن هست.
بحرانی که باآن مواجه بودیم کمتر
از امردادماه نبود .می خواستند
از اهرم روحانیت برای براندازی
حکومت و بی ثبات کردن ایران
استفاده کنند .می بایست با همان
وسیله به این براندازی پاسخ
می دادیم .با آیت اهلل العظمی
شریعتمداری که اوهم مردی
باشرف ووطن پرست وآگاه به
اوضاع بود درتماس دائم بودم.
ایشان مرا تشویق کرد .می دانم که
در موقع الزم از جبهه گیری علنی
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ساعت یازده بود .دو نفری نشستیم
شهبانو دیگر نماندند.
اعلیحضرت دستوردادند چای
بیاورند .وبا وجود خستگی مفرط
ایشان مذاکرات ما تاساعت دو
صبح طول کشید.
آزادی :آیا می توانید به موضوع
این مذاکرات اشاره ای بکنید؟
علت نگرانی اعلیحضرت چه بود؟
آیا دراین گفتگو موضوع نخست
وزیری جنابعالی مطرح شد؟
زاهدی :ابتدا به قسمت سوم سئوال
شما پاسخ می دهم که نه .چنین
موضوعی مطرح نشد .گفتگو ها
دراطراف اوضاع داخلی وسیاست
آمریکا دور میزد .اعلیحضرت از
آنچه می گذشت ناراحت بودند.
توجه داشته باشید که در چند
هفتة قبل ازآن اوضاع مطلوب
طبع نبود .فاجعة آتش سوزی
سینما رکس آبادان که تروریست
ها باعث آن بودند ،ادامة تظاهرات
دراینجا وآنجا که همة اینها
سرانجام منتهی به کناره گیری یا
برکناری دولت جمشید آموزگار
شد که بررویهم عکس العملی
نشان نمی داد .درهمین مذاکره اول
اعلیحضرت عکس العمل واشنگتن
را درمورد انتصاب شریف امامی به
نخست وزیری پرسیدند عرض
کردم که البته عکس العمل رسمی
وجود نداشته ولی درصحبت های
خصوصی ازاو به نام آقای %۵
نام می برند که البته من درپاسخ
آنها گفته ام تا این لحظه من  ،هیچ
مدرکی درمورد اثبات این مورد
ندیده ام .اآلن هم به خوانندگان
شما می گویم که اینگونه شایعات
در مورد همه ساخته می شود وتا به
امروزهم این موضوع برای من ثابت
نشده است .ازآن پس من تقریب ًا
هرروز وگاهی دوبار درروز به دیدار
اعلیحضرت می رفتم .وسعی می
کردم برای ّ
حل بحران که فزاینده
بود مفید باشم .و به تقویت روحیة
ایشان کمک کنم.
حاج مخبرالسلطنه هدایت دربارة
روش کار پدرم نوشته بود که وی
همه چیز را با«قهرولطف» حل می
کرد .اشاره اش به خاتمة ناآرامی
های گیالن پس ازجنگ جهانی اول ،
سپس غائلة فارس وماجرای شیخ
خزعل بود .به ایشان عرض کردم
که در موقع غائلة فارس مرحوم

قوام السلطنه پدرم را با اختیارات
تام کشوری ولشکری مأمور
حل این مسئلة غامض کردو پدرم
موفقیت کامل پیدا کرد وقطره ای
خون ریخته نشد.
به اعلیحضرت عرض کردم که
در مقابل موج نارضایتی ها که
خودمان مسئول آن بودیم وهستیم
وبهره برداری دشمنان خارجی ما
از آن باید از موضع قدرت عمل
کرد .هم اصالحات و تغییرات
سیاسی فوری ضروری است وهم
نشان دادن قدرت دولت و ارتش و
استقامت شخص ایشان.
اعلیحضرتخاموشماندند وجوابی
ندادند.
البته کاری انجام نشد  .درآن
شرایط ،ضعف ،عالمت تسلیم
وعقب نشینی بود.
آزادی :بی جهت نبود که سفارت
انگلیس دریک گزارش رسمی
انتصاب شمارا به ریاست دولت
به منزلة اعالم چنگ به دولت
علیاحضرت ملکه آن کشور تعبیر
کرده بود.
زاهدی :بله ،این گزارش هست و
قابل دسترسی است ودرجلد
چهارم خاطراتم انتشار می یابد .من
مدافع منافع مملکتم بودم وهستم
وبرای خوش آیند هیچ دولت
وکشور خارجی حرفی نمی زنم و
گاری نمی کنم ونکردم .وقتی پای
مصالح ملی در میان باشد ،شوخی
وتردید وباری به هرجهت بودن
معنی ندارد.
چند هفته بعد ،درست قبل از پایان
کار که ژنرال هایزر را به ایران
فرستادند که ترتیب بی طرفی
ارتش را بدهد وحرکت اعلیحضرت
را از ایران تسریع کند ،اعلیحضرت
خیلی ناراحت ودلشکسته بودند.
همه جا نوشته شده ودیگر
محرمانه نیست ،که من به ایشان
عرض کردم دستور بفرمائید وی
را که بدون اجازه به ایران آمده
باز داشت کنند ویاالاقل فوری از
کشور اخراج نمایند .ماکه با کسی
شوخی نداریم ونباید داشته باشیم.
متأسفانه بازهم ضعف نشان داده
شد .ژنرال هیگ رئيس مستقیم
هایزر بعنوان اعتراض به مأموریت
او از شغل خود استعفا داد و کمی
بعد جرج بوش پدر درمصاحبه ای
رسم ًا اعالم داشت که این مأموریت

لطفا ورق بزنید
* کاظمیان وشیروانی اخیرا ً روی
درنقاب خاک کشیدند

آیت اهلل خوئی نسبت به خمینی قضاوتی منفی داشت وخمینی ازاو حساب می برد .وی گفت که هرموقع مصلحت
باشد(ومن مصلحت بدانم) پای پیاده از سرحد عبور خواهد کرد وعازم قم خواهد شد که وحدت مسلمین را برقرار کند
بقیه :گفت وگوی آزادی با
جناب زاهدی
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برای نجات ایران دریغ نمی کرد .
پیغامهای متعدد به اعلیحضرت
داد که توجه نفرمودند.درآن موقع
آیت اهلل العظمی خوئی که مقیم
نجف بود ،شخص اول درسلسله
مراتب شیعه محسوب می
شد ونخستین مرجع تقلید بود.
باایشان به وسیلة دونفرکه یکی از
آنها همکار عزیزم زنده یاد سبط
بود که یکی از عربی دانان واسالم
شناسان معدود دستگاه دولت
ووزارت امور خارجه محسوب
می شد درتماس دائم بودم .خوئی
نسبت به خمینی قضاوتی منفی
داشت وخمینی ازاو حساب
می برد .آیت اهلل العظمی خوئی
مرا تشویق کرد که کاری بکنم.
انگشتر عقیق خودرا به نشانة لطف
برایم فرستاد که به اعلیحضرت
تقدیم کردم .وی گفت که هرموقع
مصلحت باشد(ومن مصلحت
بدانم) پای پیاده از سرحد عبور
خواهد کرد وعازم قم خواهد شد
که وحدت مسلمین را برقرار کند.
آیا می توانید تصور کنید که درآن
شرایط این عمل چه تأثیر وعکس
العملی می داشت و ورق را بر می
گرداند وهمه چیزرا تحت الشعاع
قرار میداد؟ متأسفانه ازاین فکرهم
استقبالنشد.
برای تقویت روحیة اعلیحضرت که
بدانند جامعة روحانیت درمخالفت
باایشان یک صدا نیست وحتی
شاید اکثریت روحانیون از
اعلیحضرت حمایت می کنند ،
پانزده تن از روحانیان را کام ً
ال
محرمانه نزد شاه بردم .آنچه را می
بایست بگویند به ایشان عرض
کردند .بعضی از آنها از مهمترین
آخوندها بودند .قرار مالقات دیگری
گذاشته شد که شهبانو گفتند
فایده ندارد و لغو کردیم .بله،
خوئی ،شریعتمداری ،وخوانساری
ودیگران می توانستند همان
کاری را بکنند که بروجردی در ۲۸
امرداد انجام داده بود .ولی پشت
سر او کسی نبود .ارتش باقدرت و
نفوذ بود .قوای مسلح آماده بودند

جامعه روحانیت آماده بود .بخش
بزرگی از افکار عمومی آماده بود،
اما تحریکات داخلی وخارجی،
دراطراف اعلیحضرت مانع شدند.
مسئله نخست وزیری من یا
هرکس دیگر مسئله ثانوی بود.
می بایست قدم بزرگی برداشت که
برداشته نشد و متأسفانه شد آنچه
نمی بایست بشود .انقالب پیروز
نشد ما شکست خوردیم.
آزادی :آیا مسافرتهای شما به مشهد
وشهرری برای همین منظور بود؟
زاهدی :البته .می خواستم بدون
واسطه ومستقیم ًا عکس العمل
افکار عمومی  -مردم واقعی -را
ببینم واحساس کنم .آرامگاه
حضرت عبدالعظیم درنزدیکی
تهران ومحل زیارت مردم بود
بدون اطالع قبلی وبا سادگی کامل
به اتفاق مرحوم دکتر محمد علی
هدایتی وزیر اسبق دادگستری
ونمایندة پیشین شهرری وتنی
چند از دوستان به آنجا رفتم.
برخورد مردم واقع ًا گرم ومحبت
آمیز بود  .چند نفر به من گفتند
آقای زاهدی یک کاری بکنید که
خالص شویم .مردم خسته شده اند .
راست می گفتند .مردم خسته
شده بودند  .از بال تکلیفی  ،از
اعتصاب های ناگهانی ،از مشکالت
روزانه ،از کمبود نفت و بنزین .
جواب من جز گفتن انشااهلل یا
اینکه هرکاری بتوانم خواهم کرد،
من درخدمت وطنم هستم  ،چیز
دیگری نبود ونمی توانست باشد.
آزادی :درمشهد چه گذشت؟
زاهدی :وضع مشابه بود اما در مقیاسی
بزرگتر .بایک هواپیمای نظامی  ،به
اتفاق چندتن از سران ارتش والبته
بعضی از دوستان به زیارت مرقد
مطهر حضرت رضا رفتیم .هیچ
نوع احتیاط امنیتی وحفاظتی
انجام نشده بود .گفته بودم که
مردم را آزاد بگذارند .درآنجا
برخورد مردم بامن واقع ًا پراز
هیجان بود .می شناختند .اطرافم
جمع می شدند وبازهم همان
حرفها پیش می آمد .انتظار اقدامی
برای برقراری نظم  ،بازگشت
به حال عادی ورفع مشکالت

داشتند .وبازهم تکرار همان
جملة « کاری بکنید  ،مردم ازشما
انتظاردارند ،خسته شده ایم».
می دانستم توقعات مردم چیست؟
می دانستم امکانات زیادی برای
اصالحات از موضع قدرت وجود
دارد .می دانستم مردم خسته
شده اند.
آزادی:باروحانیانهممالقاتیداشتید؟
زاهدی :بله  .باچندتن از آنان که
نگرانی آنها کم نبود سعی کردم
به آن ها امیدواری بدهم  .گفتم
انشااهلل بزودی کارها روبراه خواهد
شد  .حضورافسران در کنار من
معنی ومفهومی داشت که نمی
توانست برآنان پوشیده بماند.
ارتش اهرم اصلی نجات کشور بود
همه این را می دانستند.
آزادی :درتهران شایع بود و بعدا ً در
مقاالت وکتابهای متعدد نوشته
شد که جنابعالی از انتصاب
افراد مختلف به نخست وزیری
استقبال می کردید وآنهارا تشویق
می کردید  .از جمله دکتر مظفر
بقائی که درحقیقت جزو مخالفین
محسوب می شد اما همه اورا مرد
وطن پرستی می شناختند.
زاهدی :که واقعا وطن پرست بود .در
ماه های بعداز بیست وهشتم
امرداد سوء تفاهم هائی با دکتر
بقائی پیش آمد که مرتفع شد .از
آن پس رابطة من با او هرگز قطع
نشد .گه گاه به حصارک می آمد
وباهم به مذاکره می نشستیم.
حتی در موقعی که درواشنگتن
سفیر بودم و سفرهای کوتاهی
به تهران می کردم  ،بعض ًا اورا می
دیدم .از وضع کشور انتقاداتی
داشت که صریح ًا می گفت ومن هم
می شنیدم وگهگاه به اعلیحضرت
منعکس می کردم .وظیفه من
بود ولو آنکه دربعضی از موارد
خوشایند ایشان نبود .درروزهای
سخت آشوب باوی مذاکره کردم.
دربارة خمینی قضاوتی کام ً
ال منفی
داشت .اوهم معتقد بود که باید
ابتدا نظم وامنیت را برقرارکرد
وسپس باانجام انتخابات واقع ًا
آزاد سرنوشت کشور را در چهار
چوب قانون اساسی یعنی سلطنت

آیت اهلل ابوالقاسم خوئی

مشروطه به دست نمایندگان
منتخب سپرد .پدرم همیشه می
گفت که شاه مظهر وحدت ملی
است باید سلطنت کند و حکومت
برعهدة دولت یاشد .نظر بقائی
هم غیر از این نبود .اورا مرد عوام

آیت اهلل محمدکاظم شریعتمداری

فریب وباری بهر جهت و سخنان
دو پهلو ندیدم .یک شب درمنزل
دکتر داریوش شیروانی نمایندة
مجلس یک جلسة چند ساعتی
بااو و سپهبد ربیعی فرماندة
نیروی هوائی داشتیم .برنامة خودرا
تشریح کرد .من احساس می کردم
که بعداز دو شرفیابی طوالنی
اعلیحضرت نیز با نظرات وی
موافق است .در پایان جلسة منزل
شیروانی واطمینانی که بقائی
از حمایت ارتشیان پیدا کرد ،بنظر
مظفر بقائی

درآخرین روزها اردشیرزاهدی باشاه درکاخ سعدآباد قدم میزنند

مرتب کند وسپس این دعوت را
انجام دهد .پدرم که در آن موقع
قدرت تام داشت قبول نکرد .گفت
وظیفة من نجات مملکت و سلطنت
بود .این ودیعه را به اعلیحضرت
واگذار می کنم .خارجی ها هم
رسم ًا به او مراجعه کردند وهمین
را خواستند که با خشونت ر ّد کرد.
اسناد ومدارک رسمی همة اینها
هست وچاپ شده واحتیاج به
تفصیل ندارد.
موضع وعقیدة من هم جز این نبود.
من فکر می کنم که شاید درآن
شرایط می توانستم موفق بشوم .
خودرا آماده کرده بودم .دوستانم

*من هرگزازمبارزه
بیم نداشتم و حاال
هم دراین سن وسال
وباوجود بیماری از
تالش برای وطنم
ودفاع از منافع آن
دریغ ندارم.

آماده بودند  .ارتش آماده بود اما
غیرممکن بود که من علی رغم
میل شاه کاری بکنم.
باید گفت که مخالفین منهم کم
نبودند .ولی من هرگز از مبارزه
بیم نداشتم .وحاالهم دراین سن
وسال وباوجود بیماری ازتالش
برای وطنم ودفاع از منافع وطنم
دریغ ندارم .دردربار و اطرافیان
ونزدیکان شاه و شهبانو  ،بسیاری
از من بیمناک بودند .عده ای
می گفتند که جبهه ملی بازاهدی
مخالف است .عده ای دیگر مخالفت
لندن را عنوان می کردند.
شنیدم که حسنین هیکل وزیر
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می رسید که انتصاب او قطعی
شده باشد .فردای آن روز انتصاب
شاپور بختیار علنی شد.که
متأسفانه مرد این کار نبود .دراین
باره مفص ً
ال در جلد چهارم خاطراتم
خواهید خواند .ایراد پیام معروف
« صدای انقالب شمارا شنیدم»
واقرار اعلیحضرت به عدم رعایت
قانون اساسی اشتباه بزرگی بود
و انتصاب بختیار اشتباه بزرگ
دیگری که هردوی این ها به
سقوط سلطنت کمک کرد .شاه را
وادار کردند که چنین بگوید.
آزادی :گفتنی بسیار است .می دانیم
که باید درانتظارجلد چهارم
خاطرات شما باشیم وهمة مطالب را
نمی توانیم دریک مصاحبه بگوئید.
هدف من ازاین گفتگو موضوع
خاص نخست وزیری شما درچند
هفتة آخر قبل از انقالب بود واینکه
بسیاری آن را تنها راه نجات رژیم
می دانستند  .درهمان موقع نشریة
معروف ومعتبر «ساندی تایمز»
دریک مقالةبزرگ پنج ستونی که
نیمی از یک صفحة بزرگ روزنامه
را شامل می شد در بارة شما عنوان
کرد «:تنها مردی که می تواند شاه
را نجات دهد»  .بعداز آن مورخان
ومحققان بسیاری چه در آمریکا
و انگلیس وچه در میان ایرانیان
همین عقیده را بیان داشتند .برای
ما وتاریخ ایران این سئوال پیش
می آید که چرا این کار انجام نشد؟
آیا اعلیحضرت هرگز این موضوع
را با شما درمیان گذاشتند؟ آیا
پیشنهادی شد و شما رد کردید یا
اصوالً موضوع در اجمال ماند؟
زاهدی :درآن موقع هرگز اعلیحضرت
از من نخواستند که سررشتة
کارهارا به دست بگیرم.
آزادی :وخود شماهم فکر نکردید که
این کاررا رأس ًا انجام دهید؟
گویا بسیاری از سران ارتش این
پیشنهادر ا بشما کردند!
زاهدی:منمردکودتاعلیهاعلیحضرت
و یا حتی علیرغم اعلیحضرت
نبودم .بعداز بیست وهشت مرداد
چنانکه می دانید بسیاری ازرجال
قدیمی وباتجربه ازجمله سید
حسن تقی زاده  ،عدل الملک
دادگر ،نصرالملک هدایت  ،به
پدرم توصیه کردند که در دعوت
ازاعلیحضرت برای مراجعت به
ایران عجله نکند .اول کارهارا

ورازدار جمال عبدالناصر که آن
روزها باهمه تماس داشت ومی
رفت و می آمد در جائی نوشته که
در دربار عقیدة بسیاری آن بود که
اگر زاهدی قدرت را به دست بگیرد
همانند پدرش رفتار نخواهد کرد
وقدرت را برای خود نگاه خواهد
داشت ..اما آن درباری ها ی بیچاره
و مغرض واین آقای هیکل مرا نمی
شناختند .من مرد کودتا علیه شاه
نبودم .اما اگر رسم ًا مأمور ادارة
امور می شدم بیشترین سعی را
در نجات مملکت می کردم و شاید
موفق می شدم.
آزادی:بعضیهادرآنزماننوشتهبودند
وهنوز هم می گویند ومی نویسند
که موفق می شدید.
زاهدی :نمی دانم.
آزادی :ودیگر هرگز این موضوع با
شما مطرح نشد؟
زاهدی:چرا.درمراکشدرحضوردونفر
دیگر ایشان به من فرمودند که
اگر تورا به نخست وزیری منصوب
می کردیم کشته می شدی.حتی
اگر دررأس شورای سلطنت قرار
می گرفتی گاو پیشانی سفید بودی
وبهانه بدست دشمنان می داد .به
ایشان عرض کردم :شاید کشته می
شدم ولی می جنگیدم وکشته می
شدم .فرمودند فکر زندگی وآیندة
بچه ها ومادرم و خانواده بودم می
خواستم باشی و به آنان برسی.
این وظیفه را تا آخرین دقایق انجام
دادم .در هنگام دربدری ایشان
آنچه می توانستم کردم .درروزهای
آخر درقاهره از بعضی انحراف
ها جلو گیری کردم .در لحظة
وداع بازندگی درکنارشان بودم.
وچشمانشان را بستم وبه اتفاق
انورسادات آن مردبزرگ در
شستشوی جنازه و غسل دادن
آن شرکت کردم .به جریانهای
دیگر اشاره نمی کنم باشد برای
بعد .دربارة روابطم با محمدرضاشاه
وجدانی آسوده دارم وخداوندرا
ناظر اعمال خود می دانم.
آزادی :جناب آقای زاهدی بسیار
متشکریم .آنچه فرمودید بقول
معروف مشت نمونة خروار است.
از لحاظ تاریخ معاصر ایران اهمیت
بسیاردارد وچشم براه جلدهای
بعدی خاطرات شما هستیم .
زاهدی :انشااهلل

متن انگلیسی این گفتگو ازصفحه ۵۴

دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

غرایز ملی میهنی وفرایض دینی

ش
صفحه10ه10
۱۳۲صفح
ماره۱۳۰
آزادی-شماره
آزادی-

چهار کشور دموک رات غرب پیشرفته
حامی حقوق بشر  -آمریکا،
انگلستان ،آلمان ،ف رانسه -انقالب
اسالمی والیت فقیهی ای ران را جزئ ًا
تذارک و ک ً
ال حمایت کردند ..نبوغ
نشکفته وخام آنها به ما مخالفان
ثابت کرد که غرب از شناخت واقعی
ای ران بسیار دور است وغالب ًا باد می
کارد و توفان درو می کند.
وامروز که چهل ودو سال ازآن به به
گفتن های رسانه هاشان می گذرد
دل به چند ترور آنهم درخیل نسل
دانش پژوهانی که دل بستة نظام
هستند بسته ،ورئیس جمهور ت رامپ
و جولیانی و نخست وزیر اس رائیل
درنشاطی کودکانه بسر می ب رند.
غافل از این که دیگر دراروپای متحد
وانگلستان درتأیید آنها نیستند
زی را ای ران والیی ازقطبی به قطب
دیگر خزیده است.ومردم ای ران امروز
درمقایسه با مردم منقلب آن روزها
زمین تا آسمان متفاوتند.
شبهای سرد تحریمهارا تحمل کردند
تا سیاهی به زغال اشغال ها ومداخله
ها بماند و تصدیق شود که مقاومت
درب رابر زورمندان شدنی است.
ساده لوحان درغرب و نزد خودمان
دربیرون مرز هرچه توانستند ،کردند
تا اپوزیسیونی را سرهم کنند مگر
نظام جنگ وانقالب کرده وتحریم
شده را ب زنندوای رانیان درون وبرون ،
تن به ننگ «بردن کاسة گدایی
نزد رهب ران طامع وکوربین بیگانه »
ازآن کسانی شد
ندادند .وس ربلندی ِ
که مبنارا بر«وطن» نهادند.
فیگارو نوشت «:هدف نتانیاهو و
پشت س راو راندن نظام ای ران به
ارتکاب ودست زدن به عملیاتی است
جب ران ناپذیر» تا بهترین بهانه ب رای
حمله به ای ران بدست آید.
اختالف آمریکا با ای ران برسر ق رارداد
 ۲۰۱۵موسوم به برجام است که آقای
ت رامپ آن را مردود شناخت ولی پنج
امضای پای آن هنوز نزد اروپای متحد
وانگلیس وسازمان ملل معتب رند.

کشوری کوچک مثل اس رائیل
درماههای اخیر ازض ربه زدن به
ای ران مضایقه نکرده زی را حمایت یک
کشوربزرگ رادارد .ولی ریاست فائقة
رهبر ت رامپ به پایان می رود وای ران
درامیدهاست ب رای مذاکره هایی
احتمالی با جانشین آقای ت رامپ.
آقای ت رامپ البته هنوز برسریر
قدرت است وقادراست بازعلیه ای ران،
به اف راط میل کند  .محاسبة ایشان
درز و دوز وکسری ها دارد زی را امروز
مسئلة نظام ورهب ران ای ران آن تیزی
گذشته هارا ندارد .برعکس گذشته
مردم طرفدار قطعی نظام نیستند
ولی بسیار ازفشارآمریکا ودولت
نتانیاهو درعدم رضایت اند.
محبوبیت نتانیاهو حتی نزد یهودیان
آمریکایی واروپایی محل تردید است.
شاید بشود گفت بسبب برون رفت
قوای ناتو وآمریکا از افغانستان
وع راق امواج مقاومت درسه کشور
ای ران وافغانستان وع راق درحال بهم
رسیدن است.
فرض اینکه ظرف یک ماه آینده
کل تأسیسات اتمی ای ران به نابودی
رود شدنی است ولی بعد ،همین
ای ران ازنو وبهمان راه خواهد رفت.
ای ران والیی کسر و کم بسیاردارد.
اما نیذوی انسانی این کشور از آغاز
انقالب تا به امروز دچار کاهش نشده
و به فزونی ها می رود.
ق رارداد برجام تنها دست افزار
مذاک رات جدید نیست .درش رایط
بدهکاری د َول بزرگ
امروزی
وکسری های تجارت جهانی وبی
س رانجامی کورونا ب رای سالها غرب
وشرق راازماج راجویی های تازه
بازخواهدداشت.
غرب که در  ۲۵سال اخیر از توسعه
طلبی های ارضی روسیه وترکیه
نتوانست جلو گیری کند ،غرب که
از اشغال ع راق وافغانستان سودی
نبرد ،جزاینکه راه به گسترش نفوذ
چین داد ،غرب که در امر سوریه وا
داده ،غرب که درامر قفقازیه درمانده

است ،از بس عوضی رفت ونخواست
آسیا وخاورمیانه را چنان که هستند
بشناسد  ،خاورمیانة اسالمی اعم از
عرب و غیر عرب را بشیوه ای تازه به
مقاومت برده است.
این شیوة وطنی است وسرزمینی
ومذهبی که الیاف یک مقاومت
دوردست را نازکانه می تابند .مردم این
سرزمین های باستانی درفرهنگ
ودین وملی گ رایی مشترکاتی دارند
که درب رابر فشارغرب موجب بهم
رسیدن ها می شود.
عملیات درغرب آنی وفوتی است.
دورنگری درغرب فدای سود آنی می
شود .خیز ملل آسیا وخاور نزدیک
دائمی استودور نگ رانه .پس فرساینده
ب رای غرب وآفرینندة یک مقاومت
دائمی است ب رای شرق در معنای
وسیع آن.
اروپای غ ربی دائم ًا در لشکر کشی
است به آفریقای مقاوم وآمریکا
درس راسر جهان پادگان دارد .وچین
بدون کمترین بسیج نظامی ب رندة
تجارت جهانی است.
تصور اینکه غرب دست از توسعه
طلبی به مدد ارتش خود بردارد
محال نیست ولی ترک این فرهنگ
دیرین هم ب رای غرب مسئله زاست.
چندی پیش آقای ت رامپ وزیر خارجة
خودرا به اط راف واکناف آسیا واروپا
فرستاد تادریابد آمریکا دراین اقالیم
یار ومتحدی دارد یانه؟ کیست که
نداند آن وزیر محترم ازاین مأموریت
دست خالی برگشت .ولی ب رای خالی
نبودن عریضه به چاق کردن دوسه
بامبول با نتانیاهو دست یافتند ،که
گویا ادامه هم دارد.
ما ای رانیان درون وبرون مرز به صور
مختلف ودرمواردی علنی هم راه
تظاه راتی وسیع نارضایتی مردم را
از ذات اصالح نشدنی والیت فقیه
اعالم داشته ومی داریم .پس تکلیف
ما روشن است .و موضع فکری ما
مشخص ومعین است .اما هرگزاز
دوستان غرب که نه فقط درقبال

انقالب اسالمی دودوزه بازی کرده ومی
کنند سر درنیاوردیم بلکه نفهمیدیم
آشکارا به راهی می روند که ملت
چاره ای جز حمایت از نظام سرپا
ندارد .زی را می بیند که رهب ران آمریکا
آنهارا درحداقل ها محتاج همان نظام
داشته است .دراین میان اروپا رسمی
وسیاستی دارد قدری متفاوت با
آمریکا وبویژه از آمریکای چهارسال
گذشته .ولی این اروپا پیوسته ساطور
دالررا برگردن نحیف خود حس می
کند پس خود درفشار سیاست جاری
آم ریکاست.
اینک که دوران چهارسالة ت رامپ رو
به پایان است اروپا آرزومند شکیبایی
بیشتر ازسوی ای ران است تا مبادا
بهانه بدست گرگ زخمی اس رائیل که
دست درگردن آقای ت رامپ دارد بدهد.
ت رامپ مایل است چنان ای ران را ب زند
که بایدن قادر نشود باای ران کناربیاید.
این یک نوع شناعت سیاسی است
دررابطه با خلقیات یک شخصیت
قدرت جو وابدا ً ربطی ندارد با کشور
ومردم سرزمین آمریکا وتعلقات
فرهنگی وگ رایش های سیاسی -
آرمانی آنها.
اما درای ران خط راتی هست؛ زی را
غلیان احساسات بسبب کشتارها
ممکن است به مردان وزنان حساس
وغیور چنان خشمی دهد که بازداری
آن محال شود .زی را باستناد گزارش ها
گروههایی در مالمت دولتندکه چ را
سریع ًا به انتقام نمیرود وراه ب رایثار که
ستون ومحور حرکت انقالب اسالمی
بود می بندد؟ درین باره اگر دولت به
مهار غ رایز نپردازد بی شک مسئول
است.نه ازباب قانون بلکه ازباب بذری
مسموم که خودرهب ران درمزعة ذهن
پیروان خود ازآغاز تا به امروز کاشته
وپروررانده اند وتودة مردم آبستن آن
هستند.
توضیح آن که مردم ای ران از هرگروه
وگ رایش که باشند ازآغاز انقالب تا

به امروز درکوه غ رایز میهنی وف رایض
مذهبی درسوز وگدازند .بناب راین
تسلط بر تنش ها آسان نیست
وبسیارهم مشکل است.
تجسم کنیم خانواده هایی را که قبل
از انقالب درگهوارة تجدد وترقی غرق
بودند ووقتی صدای انقالب را بگوش
خود شنیدند وب رای تحقق آن بسبب
فرمان اصحاب دین وروشنفک ران
محبوب ووعده دهندة فردای بهتر،
جان دادند  ،پس فرزندان خودرا
دراختیار اهداف انقالب نهادند تا به

والیی که اگر اس رائیل یک سلسله
نوشته های مذهبی ،اختالف های
اسالمی واس رائیل را بهانه نکند
وآنهارا درلباس دوستی به تمایالت
ومنافع ملی آمریکا نرساند و نشان
ندهد که کشور یهود مستقل از
آمریکاست برمی گردد به ای رانی که
از عهد باستان بایهودیان دربهترین
رابطه بوده است .باید دریافت که
سیاست و استقالل هرکشور  ،آلت
دست هیچ قدرتی نمی تواند باشد.
واین شد عنوان مقاله.

مدد روحیات ایثاری وشهادت وطن
را آباد و بهشت آن دنیائی را نصیب
خود کنند.واین فرزندان درقشر
نخبگان به علم ودانش روکردند.
وامروز همانها هدف ترور بیگانه که
انقالب آنهارا محکوم کرده بود از
س رابمان ق ربانی گی رند.
دراروپا ودر بخش مهمی از جهان  ،من
رسانه ای را ندیدم که این نخبه کشی
هارا مهر تأیید زند .نظام هم دریافت
و به تدارک برجام رفت .ولی بعضی
رهب ران امضای خودرا پس گرفتند و
به عنادی که ریشه درشکست
مذاک رات آغاز انقالب داشت ودارد
برگشتند.
غرب درکل وآمریکا بویژه هرگز
ندانست باای ران والیی چه کند .پس
قریب نیم قرن است باای ران نه می
سازد ونه می نوازد .اما درهرفرصت
برآن می تازد .خوب که بنگریم غرب
از مشروطه تا امروز دروفاق با ای ران
نیست و بسبب سودآنی موردی عمل
می کند که مبنای اقتصاد آنهاست.
درحالیکه ای ران ومردم آن بطور
طبیعی غرب گ رایند .وعم ً
ال درین
یک قرن ونیم خودرا دربهترین رابطه
باغرب نگهمیدارند .حتی همین نظام
والیی از غرب انتظارها دارد.
می ماند نقار بین اس رائیل وای ران

اینک ببینیم بعضی از مفس ران
نامدار و بعضی از مقامات حساس
ای رانی چه می گویند:
جرج مال برونو مفسر فیگارو  ،مسلط
ترین بر اوضاع خاور میانه می گوید:
« درم راسم خاکسپاری فخری زاده
وزیر دفاع جمهوری اسالمی نتوانست
ازگریه خودداری کند ».پس غریزه
کارخودرا کرد .پس فریضه دینی
حامی اوست وبدستور ،جسد به قم
وسپس به مشهد می رود ومردم به
معنای آن پی می ب رند وتنور دل می
سوزد.
ازق رار ای ران والیی تأسیسات جدید
را پنهان نکرده وعمدی است دراین
قتلهدفمند.
این کشتاررا لقب هالیوودی هم داده
اند زی را سالح این قتل هدفمند از
پیشرفته ترین بوده است و ساخت
اس رائیل .وشمخانی دبیر شورای
امنیت ملی به قطعیت از نقش
مجاهدین حرف می زند.
درین میان مسئولیت سپاه
پاسداران که بیشتر به امور اقتصادی
توجه دارد تا به امور امنیتی  ،مطرح
است .سپاه از عهدة ح راست بهترین
وبرترین ها بر نیامده است .سپاه در
تضعیف دولت روحانی بسیار کوشید
بنظر می رسد وقت مناسبی است

ب رای تجدید نظر ها در ساختارها.
***
دوسه نکته درباب ایام و عملکرد
پرزیدنت ت رامپ بخاطر سپردنی است.
نخست آنکه وی یک گروه همفکر
درهم بافته نداشت.وبسیاربرقدرت
ریاست جمهوری تکیه داشت.
دوم آنکه بسیار منصوب کرد و تند
تند منصوبان را معزول نمود.
سوم آنکه قدرت سمت خودرا
درحلقة خاندانی خود نشاند .چهارم
آنکه درعرصة دیپلماسی عهد نامه
هارا بسیار باطل کرد وبه عهدنامه
های تازه جز اندکی دربابت برزیل
ومکزیک نرفت.

پنجم آنکه آتش قهر دراردوی
غرب نشاند وغرب را درروبروی خود
برکشاند.پستنهاشد.
ششم آنکه ب رای او در قهرهاودرابطال
ق رارداد ها لذتی وجود داشت که
میرفت به عشق بازی با امضاها که
می کرد ونمایشی مفاخره آمیز داشت
که خاص اوشد.
ت رامپ سیاسی عمل نکرد .سیاسی
نبود .آکتور تمایالت خود و خفتگان
قعر جامعة آمریکاشد .کهن گ رایی ها
داشت.
ازاو شاید آشتی سنی ها و یهودیان
درخاورمیانه درحد یک ر ّد پا بماند.

khooman209@gmail.com
بها  ۱۸دالر
ازانتشارات رسانة گروهی پارس

آزادی -شماره ۱۳۲
 ۱۲۸صف حه11

برآیند انقالب های خونین تازه ترین اثر پژوهشی
ک.هومان منتشرشد.

ـهمراه آفتاب
کیخس

گوهر مراد
هنوز صدای غالمحسین ساعدی توی
گوش همکاران نشریه ی الفباست که
باطنز وشوخی می گفت :قلم ودوات ،
گشنهیالت،بخدادلم،میسوزهبرات.
« ازهای وهوی ،کاری ساخته نیست.
درمملکتی که ایدئولوژی رژیم،
فرهنگ ُکشی است ،باقلم ودوات باید
به جنگ رفت ،جنگ طوالنی».

صفحصف
آزادی -ش
ه12حه12
مارهماره۱۳۲۱۳۰
آزادی -ش

غالمحسین ساعدی نویسنده ی
مبارز روز  ۲۲دی ماه  ۱۳۱۴درکوچه ی
حاج سیف درتبریز چشم به جهان
گشود .او نویسنده وروانپزشک بود.
غالمحسین در ۲۰سالگی قصه ی
آفتاب ومهتاب خودرا نوشت ودرسال
 ۱۳۳۴این داستان را درمجله سخن
منتشر کرد .بیاد می آورم که می
گفت «:این روز زیباترین وعزیز ترین
روزها بود .وقتی چشمم به داستان
چاپ شده ی خودم افتاد ».درهمان
سال اولین مجموعه ی قصه ی
خودرا بچاپ رساند .ازداستان ها
وسناریوهایاوچهارفیلمساختهشده
است :گاو ،آرامش درحضوردیگران،

رو بهروزی

مانمی شنویم ،و دایره ی مینا  .شاید
به جرأت بتوان گفت که فیلم گاو
شاهکار فیلم های ایرانی در پنجاه
سال اخیر است.
نمایشنامه های« :آی باکاله ،آی بی
کاله»« ،بهترین بابای دنیا» «،چوب
بدستان ورزیل« ،پنج نمایشنامه
ازانقالب مشروطیت» « ،دیکته
وزاویه» «پرواربندان» ازنمایشنامه
های خوب اوست.

دکترغالمحسینساعدی

دکتر غالمحسین ساعدی پس از
پنجاه سال نویسندگی ومبارزه ،
دوم آذر ماه چشم از جهان فرو بست
ودرهشتم آذرماه  ۱۳۶۴درگورستان
پرالشز درنزدیکی صادق هدایت
بخاک سپرده شد .اما داستانها
وشخصیتهایی که او آفریده درقلب
ها زنده اند .یادش گرامی باد ،آن
گوهر مراد ما.

بهمن ماه که می شود
بهمن ماه که می شود  ،دلم آتش
می گیرد ،دلم می سوزد وبه هرسو

که نگاه می کنم  ،اندوه ازدرودیوار
خانه وخیابان وشهر فرو می ریزد.
به این می اندیشم که چه بیدادها
رفته ،چه ستم ها شده ،چه خونها از
دلها ریخته شده،چه بی عدالتی ها
یی صورت پذیرفته ودرمطبوعات
ورسانه های گروهی خارج ازایران
بجای آنکه ازاین بیدادها ،بی عدالتی
ها وستمگری ها گفت وگو کنند
وعوامل خیانت وبی عدالتی هارا
به مردم بنمایانند ،همچنان دربند
نقش ایوانندوبا موضوع هایی مردم
را سرگرم می کنند که بازاندیشی به
آنها شرم آوراست .بروید ورق بزنید،
بروید پیچ رادیو وتلویزیون های
فارسی زبان را بازکنید ،بخش عظیمی
از گفته ها ،حرفها ومقاالت تکراری
است.
چه حوصله ای ،چه بالهتی ،چه
خیانتی .همه با قیافه های حق
بجانب وبرخی با ریش وسبیل های
دانشمندانه و ادیبانه دست بر نمی
دارند.
درزمانه ای که خون ازشاخ گل می
چکد ،درزمانه ای که آگاهی از تاریخ
یک اصل است ،درزمانه ای که با جهل
وخیانت کمر به قتل ایران وایرانی
بسته اند  ،در زمانه ای که دارند
همه چیز را نابود می کنند وبهترین
فرزندان ایران برجراثقال ها واسکلت
بندی ساختمانها اعدام می شوند
و زن ومرد دارند می پوسند چه
درزندان اوین ،قصر ،گوهردشت وده
ها زندان دیگر وچه درزندان بزرگ
با خیابانها وکوچه ها وخانه ها وچه در
خارج ازایران ،ایرانیانی که بازحمت
ومرارت وخون دل زندگی می کنند
وهرروز تابو تشان رابسوی گورستان
یک شهر غریب می برند ،در چنین
زمانه ای که همه چیزرا دارند نابود
می کنند ،بخش بزرگی از مطبوعات
ورادیو وتلویزیون ها درخارج ازایران
چیزی را می گویند که باتوجه به
اهمیت اوضاع سیاسی ،اجتماعی
وفرهنگی کنونی ایران ،آن مطالب را
یکسره باید دورریخت یا حداقل باید

برای وقت دیگر گذاشت.
بهمن ماه است .دلم گرفته.

بدترین سال
مجلة تایم معتبرترین نشریة سیاسی
آمریکا روی جلد شمارة هفتم
دسامبر خود  ،برروی سال ۲۰۲۰
میالدی خط قرمز کشیده وزیر آن
نوشته است سال بد  .اگر سال ۲۰۲۰
برای مردم جهان سال بدی بود ،
برای ایرانیان بدترین سال در چهل
ودوسال گذشته بود .چهل ودوسال
وحشت ،نگرانی ،بیم ،اضطراب ،ترس،
بیکاری ،بازداشت ،زندان ،شکنجه،
اعدام و ....را پشت سر گذاشتیم.چهل
ودو سال درتب وتاب بسر بردیم.
سالهایی که درناهمواری وغم واندوه
گذشت وروزی خوش که نداشتیم
سهل است  ،پرازغمی بود که پنهانش
نتوانستیمکرد.
وسال  ۲۰۲۰برهمه نابسامانی
هایمان قرنطینه ،خانه نشینی،
تنهایی ،جدایی ،بیماری هزاران
ومرگ صدهارا بردردهای پیشین
افزود وبرای نخستین بار فراموش
کردیم ،نخواستیم وپرهیزکردیم
که دریغ گوی سال پیش باشیم .اما
خوشبختانه شاید یک ایرانی هم
نشود سراغ گرفت که امید راازدست
داده باشد .امیدوارند که سرانجام این
مملکت ،سرزمین ما به دالئل بسیار،
از جمله خواست بی تردید مردم
هوشمندش به هدف اصلی شان به
آزادی وآسایش وآرامش برسد .که
دور هم نیست ،دیر و زود داردولی
سوخت وسوز ندارد.
آنچه مهم است راه رسیدن است ونه
زمان آن.
***

با آغاز سال نو میالدی انواع
تقویم ها به بازار غرب آمده است.
هرشرکت بزرگی ،هرمؤسسة
عظیمی یا هروزارت خانة مسئولی
یک جور تقویم درست کرده است.
اما بدون شک عجیب ترین وجالب
ترین تقویم امسال  ،تقویمی است
بارنگ تند وحتی خشن تبلیغاتی
که توسط نهضت آزادی زنان آمریکا
منتشر شده است .روی جلد تقویم
مجسمة آزادی به جای چراغ،
دوانگشت خودرا به عالمت پیروزی
ازهم گشوده است .تقویم به صورت
کتاب باز می شود ودرباالی صفحة
دوم آن نوشته شده:
امسال ما مبارزتر خواهیم بود.
ومحتوای تقویم ،این ادعارا ثابت
می کند .روزهای ماه درصفحات
دست چپ نوشته شده ودرصفحات
دست راست فقط حوادث ومناسبت
های تاریخی که زنها درآن نقش
اساسی داشته اند ذکر شده است.
مث ً
ال ۶ :ژانویه  ۱۴۱۲تولد ژاندارک،
 ۱۰ژانویه  ۱۹۱۷عده کثیری اززنان
برای مطالبة حق رأی درآمریکا
تظاهرات کردند ۱۸ .ژانویة ۱۹۳۸

تونی موریسون

تونی موریسون درایالت اوهایو
زاده شد .او اولین زن سیاهپوست
است که درسال  ۱۹۹۳برندة جایزة
نوبل ادبی شد .همچنین ازژانویه تا
دسامبر پیروزی های زنان بر تفوق
طلبی مردان یک به یک آمده است.

ماهی فوگو

فوگو آنقدر خوشمزه است که شکم
پرستان ژاپنی باعلم به احتمال
مردن ،نمی توانند از خوردنش چشم
بپوشند .درژاپن رستوران هایی
هست که فقط ماهی فوگو درآنها
سرو می شود وآشپزهاشان همگی
لیسانسیه ومتخصص طبخ فوگو
هستند  .هنر اصلی این آشپزها،
درجداکردن جگرزهرآلود ماهی از
گوشت آن است واین کاری است که
دقت وظرافت یک جواهرساز راالزم
دارد .کوچکترین اشتباه ولغزشی
سم وارد
موجب می شود که ذره ای ّ
گوشت ماهی شود وخورنده را به دیار
عدم روانه کند .ساالنه حدود هفت
هزار تُن ماهی فوگو درژاپن مصرف
می شود .این ماهی گران قیمت رابه
انواع مختلف می پزند وعرضه می
کنند .قیمت یک وعدة آن  ،پخته
یا خام نزدیک دویست دالر است.
هرژاپنی می تواند آن رابخورد بجز
امپراتور که حق ندارد زندگی خودرا
با خوردن آن بخطر اندازد.
همچنین در ایاالت متحده نیز تا
کنون  17رستوران مجوز سرو این
ماهی را دریافت کرده اند.

سروجان فدای شکم
هرزمستان  ،صدها ژاپنی فدای
شکم می شوند.نوعی ماهی بنام
سم
فوگو می خورند که درجگرش ّ
مهلکی وجوددارد ،سمی که یک

خوراک فوگو

دوستم حسن بنی جمالی انسانی
است به تمام معنی ،صاف ،ساده ،وبی
غل وغش .اهل کتاب وتحقیق و تفکر.
دوستدار وخوانندة آزادی وازسر مهر
چاپ اشعارش را منحصر به این
نشریه کرده است .به کلبة کتاب
می آید و ازحضورش بهره مند می
شوم .ماه پیش بود که گفت وگویمان
کشید به مبحث نبوغ و جنون .به این
توافق رسیدیم که بسیاری از بزرگان
فرهنگ وادب ایران مخالف عقل و
ستایشگر دیوانگی اند .سهل است ،
بزرگی چون حافظ پارافراتر می نهد
وعاقلی را گناه می داند:
ورای طاعت دیوانگان زما مطلب
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست
واستادسخن سعدی فرماید:
زعقلاندیشههازایدکهمردمرابفرساید

گرتآسودگیبایدبرومجنونشوایعاقل
وشیخ بهایی گوید:
تا ازره ورسم عقل بیرون نشوی
یک ذره ازآنچه هستی افزون نشوی
وموالنا  ،ابن یمین ،الادری ،ناصرخسرو
وبسیاری دیگر دراین مورد بسیار گفته
اند.اگر بروید و بگردید فراوان می یابید.
نه تنها بزرگان ایران ،فالسفه
واندیشمندان غرب نیز دراین باره بسیار
گفته اند .شوپنهاور( ،فیلسوف آلمانی)،
معتقد است :جنون ونبوغ  ،ضلعی
مشترک دارند.
نشریة ساینتفیک آمریکن درآخرین
شماره خود دراین مورد تحقیقی جالب
ومفصل کرده است که بخش هایی ازآن
را درزیر می آورم:
« وجود رابطه میان نبوغ وجنون امری
است که از دیرباز درمیان همة فرهنگها
بطور ضمنی موردقبول عامه بوده است،
اما هیچگاه برای آن دلیل علمی روشنی
بیان نشده است .درسال های اخیر
روانشناسان کار مطالعه درمورد رابطه
میان جنون ونبوغ را به نحو اصولی
وگسترده تری دنبال کرده اند وکوشش
می کنند بابررسی احوال شاعران،
موسیقی دانان ،نویسندگان ،نقاشان،
ودیگر هنرمندان  ،درستی این نظریه را
اثبات کنند .تازه ترین پژوهش دربارة
نحوة زندگی هنرمندان ،نویسندگان
وشاعران ودیگر هنرمندان نشان داده
است که کسانی که ازقدرت خالقیت
باالتر از حد طبیعی برخوردارند بیش
ازافراد معمولی به انجام کارهای غیر
متعارف گرایش نشان می دهند واحتمال
بروز واکنش های عاطفی شدید درآنها
باالتر است .گوش خود بریدن ونسان ون
گوگ نقاش هلندی یک نمونه آن است».

ون گوگ
نشریة ساینتفیک آمریکن درادامه
نوشته است «:اگر آماررا بخواهیم مالک
قراردهیم باید اندی وارهول را دیوانه
بدانیم» وسپس این پرسش را مطرح
می کند که  « :آیااندی وارهول دیوانه
است؟ .اندی وارهول که موزة لس آنجلس
بخش قابل توجهی را به آثاراو اختصاص
داده است فیلمی ساخت که درآن یک
هنرپیشه چهل دقیقه بدون هیچ حرکتی
جلو دوربین نشسته وبه آن زُل زده
است».

اندی وارهول
بنا به گزارش این نشریه  «:آنان که از
هوش و استعداد و نبوغ باالتر از حد
متعارف برخوردارند بیش از دیگران
در معرض ناراحتی های روانی ناشی از
نازک طیعی و شدت عاطفه قراردارند،
اما چنین نیست که همة نوابغ به نقص
شخصیتی وروانی دچار باشند و یا آنکه
همة کسانی که از اختالل روانی دررنجند
از نبوغ و استعداد سرشاری برخوردار
باشند».
اندی وارهول درششم آکست ۱۹۲۸
زاده شد و در  ۲۶فوریة  ۱۹۸۷درنیویورک
درگذشت  .در پیتزبورگ موزه ای است
که تنها به آثار اندی وارهول اختصاص
دارد.
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آزادی-

تقویم سال نو میالدی

گرم آن برای کشتن دوهزارنفر
کافی است .چراژاپنی ها باوجود
چنین خطری تن به خوردن ماهی
فوگو می دهند؟ ما که ژاپن رفتیم
ونخوردیم ،ولی نوشته اند ومی گویند

نبوغ وجنون

موزة اندی وارهول در پیتزبورگ

گفتگوی کیخسرو بهروزی با تورج فرازمند
قسمت بیست ویکم

*به مادرم گفتم :می خواهم بروم فرانسه ،فرانسوی بشوم
وبرای فرانسه بجنگم
* عده ای دراثر شکست درعشق می رفتند درلژیون
ف رانسه  ،عده ای هم مثل من ماج راجو بودند.
آمادة حرکت بسوی فرانسه

 ۱۳۲صف
ه14
صفححه14
آزادی -شماره ۱۱۷

بهروزی :باألخره مقدمات سفر به
فرانسه آماده شد!
فرازمند :بله ،حاال بماند با چه کلک
هایی پاسپورت گرفتم و ُمهر ویزا
راهم توی آن زدند .رفتم به کلنل
گفتم :حاال من چکار باید بکنم؟
گفت :روزسه شنبه هواپیمای
ما به فرانسه پرواز می کند .آماده
باش وفقط یک ساک کوچک برای
لباس های زیر احتیاج داری ،چون
آنجا لباسهایت را می گیرند ولباس
نظامی بتو می دهند.
بهروزی :چه سالی بود؟
فرازمند :مارچ هزارونهصدو چهل
وشش .بعداز نورور بود .بعدازظهر
رفتم خانه؛ ماه ها درانتظار چنین
روزی بودم تا همه را به حیرت
وادارم.
بهروزی :سورپرایز
فرازمند :بقول شما تا همه راسورپرایز
کنم! وارد شدم.؛ همه نشسته بودند،
مادرم ،خواهروبرادرها ،وعده ای از
قوم وخویش ها جمع بودند .پس از
سالم واحوالپرسی  ،قرص ومحکم
باگردن افراشته گفتم :می خواهم
ازهمة شماها خداحافظی کنم.
همگی خندیدند .فکر می کردند
شوخی می کنم .یکی باشوخی
وتمسخر پرسید :آقا کجا تشریف
می برند؟ گفتم :می روم فرانسه!
بازهمه خندیدندوشوخی کردند.
محکم وقاطع گفتم :نخندید ،جدی
می گویم..
مادرم وقتی دید شوخی نمی کنم
گفت :پسرجان مسافرت به خارج
به این سادگی ها نیست .پاسپورت
می خواد .باید ویزا داشته باشی.
باغرور وسرفرازی پاسپورت را

س
ـف
ر
هب
ردو

از جیبم درآوردم وگفتم :این
پاسپورت ،اینهم ویزای فرانسه.
این دیگرنقطة اوج سورپرایز بود.
دیگر ازشوخی وخنده خبری نبود/
همگی ساکت ومتحیر به من نگاه
می کردند .من قب ً
ال بارها این
صحنه رادرذهنم مجسم کرده
وعکس العمل هاو واکنش ها را
پیش بینی کرده بودم .مادرم گفت:
پاسپورت را بده ببینم .باقاطعیت
گفتم :پاسپورت رادست هیچکس
نمی دهم .از دور می توانید نگاه
کنید .این پاسپورت ،این هم ویزای
فرانسه وهمین سه شنبه هم پرواز
می کنم  .همه ساکت بودند .مادرم
پرسید :پسرجان می خواهی بروی
فرانسه چکار کنی؟ گفتم :می روم
فرانسه ،فرانسوی بشوم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از :کیخسروبهروزی

ن

و برای فرانسه بجنگم .مادرم چیزی
نگفت .سکوت کرد .یکی دوساعت
بعد آمد  .مرا کنار کشیدوگفت:
پاسپورتت راببینم .گفتم :نمی دهم.
گفت :نه ،دست خودت باشد فقط
می خواهم ببینم .می خواست
ببیند راست می گویم یا دروغ .آخه
من دردروغگویی مشهوربودم .فکر
می کرد یک بازی تازه درآورده ام.
پاسپورت را بهش دادم .نگاه کرد
دید درست است .دوسه دقیقه
ساکت شد .کمی فکر کرد گفت:
یک پیشنهاددارم .گفتم  :نه مادر.
پیشنهاد وازاین حرفها نداریم .می
خواهید پیشنهاد کنید نروم؟ گفت
 :نه نمی گویم نرو ،ولی کمکت می
کنم که خودت بروی پاریس ،آنجا
بررسی کن ببین می توانی زندگی

کنزی ،به جبهه وجنگ نمی خواهد
بروی .درواقع دلش نمی خواست
بروم لژیون وجنگ واین حرفها .او
فهمش ازمن بیشتربود ،می دانست
لژیون یعنی چه .چه پدری ازآدم
در می آورند .هرچه الت ولوت
 ،آدمکش وجانی بود می رفت
لژیون .عدم سوء پیشینه و اینجور
چیزهاهم نمی خواستند .این است
که درهرکجای دنیا ،هرکس از همه
جا رانده می شد میرفت درلژیون
اسم می نوشت.
بهروزی :برای مردن عدم سوء
پیشینه الزم نیست.
فرازمند(:می خندد) بله ،عده ای دراثر
شکست درعشق می رفتند
درلژیون .عده ای هم می خواستند
خودکشی کنند می گفتند میرویم
جبهه ببینیم چه می شود.
خودکشی با تفنن .عده ای هم مثل
من ماجر اجوبودند .مادرم گفت :من
ترتیب رفتنت را خودم می دهم
الزم نیست با هواپیمای نظامی
بروی .برو پاریس بررسی کن اگر
دیدی میتوانی بمانی ،درس نخوانی
 ،کارکنی ،بمان .من هم اگر توانستم
پولی فراهم کنم برایت می فرستم.
برای لژیون رفتن هیچوقت دیر
نیست .اگردیدی هیچ چاره ای
نداری آنوقت برو لژیون .ازحاال
خودت را متعهد به لژیون نکن.
بهروزی :پیشنهاد درست وخوبی
بود.

بازهم عاشق شدم
بهروزی :آفرین بر مادر ،ترتیب همة
کارهاراداد.
فرازمند :بله ،مادر توانست پول بلیط
ماشین سواری کرایه ای را فراهم
کند .آشنایی هم داشت که او همة
کارها راردیف کرد .یک روز ساعت
پنج صبح مادرم قرآن آورد،
مادربزرگ من را از زیرقرآن رد کرد
وآب وبرگ سبز هم پشت سرمن
ریختند.ومن رفتم جلو گاراژ ،یک
اتومبیل سواری کر ایه ای منتظر
من بود .من بغل دست راننده
تشستم .وسه خانم هم درصندلی
عقب .یکی از آن ها حدود هفتاد
سال ،دیگری حدود چهل و سومی
هم حدود بیست و یکی دوسال
داشت.
بهروزی :امیدوارم عاشق نشده باشید!
فرازمند:چرا،شدم(.هردومیخندیم)

دهم مارس  ۱۸۳۱لوئی فیلیپ رئیس وقت کشور فرانسه یک نیروی نظامی
مرکب از داوطلبان خارجی به نام لژیون خارجی فرانسه که نوعی سپاه
مرسنر است ایجاد کرد« .الجزایر» بعدا محل استقرار این لژیون تعیین شد.
قرار بود از این لژیون در مستعمرات و کار استعمار استفاده شود که بعدا در
جنگهای جهانی اول و دوم هم شرکت داده شدند .برای ورود به این لژیون
به «گذشته متقاضی ـ هرچه می خواهد باشد» توجه نمی شود!.
تاریخ مرسنری (افرادی که در قدیم با هدف غارت و چپاول مغلوبین و یا
دریافت سهمی از غنیمت و در قرون معاصر صرفا به خاطر تامین معیشت و
یا دریافت امتیازهایی از قبیل تبعه شدن و  ...به استخدام ارتشهای خارجی
درمی آیند) طوالنی است و از یونان باستان آغاز می شود .گارد واتیکان از
مرسنرهای سویسی تشکیل شده است .در دهه های اخیر ،در کشورهایی
که قانون نظام وظیفه عمومی ندارند و سطح بیکاری پایین آمده است؛
استخدام شدن برای جنگیدن باردیگر رو به افزایش گذارده به عبارت دیگر
مرسنری دوباره رونق گرفته و برای این کار (مقاطعه کاری جنگ) حتی
کمپانی های بزرگ تاسیس شده است که یکی از آنها کمپانی «بلک واتر»
در آمریکاست که داستانی طوالنی دارد و افراد مسلح به عراق فرستاده
است .بعداز جنگ دوم جهانی ،ارتش نیروهای خارجی فرانسه که به نام
های لژیون خارجی فرانسه ویا به اختصار«لژیون فرانسه» خوانده می شود
یکی از یگان های ارتش فرانسه محسوب می شود  .هر خارجی که مایل به
جنگیدن برای دولت فرانسه باشد می تواند دراین یگان نام نویسی کند .به
این ترتیب دولت فرانسه از کشتار سربازان ارتش خود جلوگیری کرده و
جان داوطلبین خارجی را بخطر می اندازد.
کسانی که وارد این لژیون می شوند به جبهه های جنگ اعزام می شوند و
درصورتیکه  ۵سال دراین لژیون بجنگند و زنده بمانند و یا بالفاصله پس از
معلول شدن  ،تابعیت دولت فرانسه به آنان اعطا می شود .کسانیکه تابعیت
فرانسه را دارند و به جرم جنایت در زندان هستند می توانند دراین لژیون
نام نویسی کنند وپس از پایان دورة مأموریت خود مورد بخشش قرار می
گیرند .همة اعضای لژیون بدون درنظر گرفتن ملیت اصلی شان درمقابل
قانون فرانسه حقوقی مساوی دارند و با توجه به درجه ای که دارند حقوق
ماهیانه ای را که ارتش فرانسه مورد تصویب قرارداده است دریافت می کنند.
لژیون فرانسه از دوران پس از جنگ دوم جهانی درجنگها ی زیر شرکت
داشته است:جنگ اول هندوچین( ، )۱۹۵۴-۱۹۴۶جنگ الجزایر(-۱۹۵۴
، )۱۹۶۲جنگ چاد(  ، )۱۹۷۱ -۱۹۶۹جنگ چادولیبی ( ، )۱۹۸۷ -۱۹۷۸
نبرد کال ِوز در زئیر (  ،)۱۹۷۸جنگ خلیج فارس ( )۱۹۹۱حفاظت از
شهروندان فرانسوی وخارجیان در روآندا ،گابُن ،وزئير ۱۹۹۱کامبوج و
سومالی ( )۱۹۹۲جنگ بوسنی ( )۱۹۶۳روآندا( ، )۱۹۹۵آفریقای مرکزی
( ، )۱۹۹۶کنگو برازاویل ( ،)۱۹۹۷جنگ افغانستان (  ۲۰۰۱تا اکنون)
منبع  :ویکیپیدیا
ساحل عاج (  ، )۲۰۰۳-۲۰۰۲چاد( )۲۰۰۸
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فرازمند :خیلی درست بود .گفتم:
باید بروم ماجرا را به کلنل بگویم.
گفت :برو ببیننم چه می شود.
فردایش رفتم پیش کلنل .گفتم:
مادرم پیشنهاد می کند بروم
فرانسه وازاآلن خودم را متعهد به
عضویت درلژیون نکنم .گفت :فکر
خوبی است .اگر خواستی درس
بخوان اگرهم دلت خواست بروی
لژیون این کارت من را داشته باش
بامن تماس بگیر من ترتیبش را
خواهم داد.
مادرم رفت ترتیبی داد که من
بااتومبیل سواری کر ایه ای تا بغاد
بروموازآنجا بااتومبیل به سوریه و
حیفا بروم وازآنجا باکشتی بروم
مارسی وبعد باقطار بروم پاریس.

یادم آمد به قصه ای که مادربزرگ
تعریف می کرد .می گفت :درمنزل
شازده فرمانفرما یکی از نوکرها زار
زار گریه می کرد .رفتند به شازده
گفتند :اصغر رفته توی طویله دررا
به روی خود بسته وزار زار گریه
می کند .شازده پرسید چرا؟ گفتند
نمی دانیم .شازده گفت :بروید
بیاوریدش  .رفتند اصغررا از توی
طویله کشیدند بیرون ،آوردند
خدمت شازده .شازده پرسید :چیه
اصغر؟ چته ،چرا گریه می کنی؟
اصغر اول فقط گریه کر د وچیزی
نگفت .باألخره به حرف آمد وگفت:
من عاشقم .شازده گفت :خب این
که گریه نداره .عاشق کی هستی؟
اصغر گفت :عاشق هرکس که شما
بفرمایید(!.هردو می خندیم) خب
اصغرهم مثل من کاری نداشته که
معشوق چه کسی باشه .کارمن هم
درواقع این بود که عاشق بشوم.
حاال خوب بود که عاشق آن خانم
هفتاد ساله نشدم.
بهروزی :ممکنه این همسفرهاتون
را معرفی کنید؟
فرازمند :این همسفرهای من خانوادة
آقای مهندس امین بودند .این
آقا که بعدها من اورا دیدم آدمی
بود بسیار متشخص ،باریشی
شبیه علی دشتی.خانمهایی که
درصندلی عقب نشسته بودند یکی
مادرزن آقای امین بود که ایتالیایی
بود؛ دیگری همسر مهندس امین
که از ایتالیایی های سویس بود و
آن هم دخترش بود .این ها داشتند
می رفتند فرانسه که از آنجا بروند
سویس .خودآقای امین هم بعدها
فهمیدم که تبعه سویس هم هست.
بهروزی :دخترش متولد ایران بود؟
فرازمند :بله ،خودآقای امین با هواپیما
رفته بود فلسطین واین خانواده
اش بااتومبیل داشتند می رفتند که
به او بپیوندند .حاال من بغل دست
راننده آنقدر هیجان سفر داشتم که
حتا برنگشتم به این سه خانم سالم
کنم .یادم است که یکی از خانمهای
خانوادة ما بعنوان سر راهی به من
یک عطر سواردوپاری داده بود.
غافل از اینکه مرد عطر نمی زند.
ولی من زده بودم .واین ها ازبوی
آن شیشه های اتومبیل را پائین
کشیده بودند....
بقیه در شمارة آینده

لژیون خارجی فرانسه

پژوهشی از ک.هومان

نقش کلید ی میرزا رضا کرمانی
دربرپائی رژیم مشروطه درایران
(قسمت نهم)
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از سال ۱۳۰۹(۱۸۹۲ه .ق) انگلیسی
ها زمین وزمان را برعلیۀ ناصرالدین
شاه و صدراعظم ایران( میرزا علی
اصغرخان اتابک) برانگیخته بودند،
روزنامه ی قانون در لندن،روزنامه
ی هفتگی حبل المتین در کلکته،
تبلیغات سید جمال الدین
اسدآبادی از استامبول ،نطق های
آتشین پروفسور براون در لندن و
چاپ و انتشارکتاب« تاریخ نو» در
لندن از سوی شخصی به نام میرزا
حسین همدانی در انتقاد شدید
از دربارو لزوم برپایی انقالب در
ایران ،مقاالت آتشین وبی امان
میرزا ملکم خان و همچنین انتشار
مقاالتی در باره ی مظلوم ّیت بهایی
ها و ناامنی در ایران ووو ( مانند
همان نقشی که رادیو بی بی سی
درماجرای سال ۱۳۵۷ایفا نمود)
قدمه بود برای یک
ته ّیۀ یک ُم ّ
انقالب دامنه داردرایران که می
بایست درآینده ای نزدیک روی
دهد ،تا از این راه از نفوذ دولت
روسیه درایران کاسته شود.
خان ملک ساسانی،درباره
ی سفر سوم ناصرالدین شاه به
اروپا؛ از قول محمدحسن خان
اعتمادالسلطنه می نویسد «:برای
این مسافرت اشکاالت پیش آمد
ازجمله ولف [وزیر مختار انگلیس
درایران] که کمال میل را به این
سفر خسروانه داشت گفت باید
دولت و ملت ایران قبل از حرکت
شاه بدانند دولت ایران کل ّیت ًا تغییر
وتعدی و دست
وضع داده و ظلم
ّ
اندازی به مال و جان مردم که
طریقه وس ّیرۀ دولت قاجاریّه بوده
به کلی موقوف و متروک شده و
هریک از آحاد و افراد و رعایای
ایران مالک جان و مال خودباشند
وپادشاه درحیات وممات رع ّیت
مثل سابق حق تصرف مال و مکنت
آنها را نداشته باشد و در عزل
ونصب رجال دولت به هوای نفس

حرکت نخواهد کرد».سیاستگران
دورۀ قاجار .رویه ۱۷۵
نیازی به ذهن چندان تیز
وروشن نیست که اشک تمساح
دولت انگلستان که از چشمان
نماینده ی سیاسی اش در ایران
می ریخت را به خاطرمردم ایران
و انساندوستانه بداند ،که هدفی
جز تخفیف قدرت شاه نبود،
نقش موذیانه دولت انگلستان
دردرماندگی و گرفتاری های
ایرانیان با کمک عوامل خود چه
دردستگاه حکومتی وچه از طریق
بهره وران موقوفۀ اُود وهمدستی
با روسها درماجرای جنگهای
ایران و روس که ُمنجر به بسته
شدن قراردادهای ننگین گلستان
وترکمانچای گردید و تحریک
برخی از عشایر و خان های ایرانی
دراستقالل طلبی ودسیسه ها
طی سالها
ووسوسه های فراوانی که ّ
درراه تأمین منافع سیاسی خوددر
ایران به کار می بُرد ،ازنظرمیهن
دوستان پنهان نبود.
کسروی ،می نویسد «:در
آن کشاکش که به نام مشروطه
خواهی و خودکامگی برخاسته
بود،آنان[ انگلیسی ها] سود خودرا
در هواداری از آزادی خواهان می
شناختند»  .تاریخ مشروط ّیت
ایران  ،دفتر ، ۱رویه ۷۹۷
اما زمانی که می بیند با برقراری
رژیم مشروطه نیز نتوانست به
اهداف خود برسد و از نفوذ روسها
بکاهد ،واز سویی دیگرچون در می
قدری
یابد با قدرت گیری دشمن َ
به نام دولت آلمان که درزمینۀ
نظامی و صنعتی به پیشرفتهای
چشمگیری دست یافته؛ مورد
تهدید است و نیاز به متفقی چون
روسیه دارد ،در صدد برمی آید به
جای رقابت با روسیه از دراتحاد
سیاسی و نظامی با آن دولت بر
سر تقسیم ایران به دو منطقۀ نفوذ

درآید و چون دولت روس نیز در
می یابد که با شکست سختی که
درجنگ با دولت ژاپُن در سال ۱۹۰۵
خورده بود تا حدود زیادی اُب ُ ّهت و
قدرت نظامی اش به زیر پرسش
رفته است ودر برابر دولت آلمان
نیاز به متفق اروپایی دارد ،ناگزیر
گردید به پیشنهاد انگلستان گردن
نهد که پس ازماه ها گفتگو و چانه
زنی؛ ُمنجر به عقد قرارداد ۱۹۰۷در
ماه اوت (مرداد ،)۱۲۸۶یعنی کمتر
از هشت ماه پس از درگذشت
مظفرالدین شاه ،بین آن دو دولت
می شود.
نقش بازدارندگی قراردادهای ۱۹۰۷
و ۱۹۱۵در برپایی رژیم مشروطه.
اگر چه گفته می شود که تاریخ
با اگر و مگر نوشته نمی شود ،اما
درکار تجزیه و تحلیل؛ بُرهان
ُخلف(مبحث اثبات مطلوب به
ابطال نقیص آن) جای ویژه دارد،
ازاین رواگردر آن فرصت از دست
رفتنی ،فرمان اعطای مشروط ّیت
و برگزاری انتخابات به امضای شا ِه
درحال جدال بامرگ وزندگی،با
دستی لرزان و بی رمق به امضا نمی
رسید ،دستیابی مشروطه خواهان
به چنان فرمانی در خوشبینانه
ترین نگاه بسیار دیرتر همراه با
تلفات جانی بیشترصورت می
گرفت ویا هرگزصورت نمی گرفت،
در تأیید این دیدگاه به رویدادهای
سیاسی پس از صدور فرمان
مشروطه می پردازیم.
با بسته شدن قرارداد۱۹۰۷که
بدون اعتنا به دولت ایران ،بین
دولت روسیه و انگلستان انجام
شده بود ،ایران به دومنطقۀ
نفوذ آن دودولت وبه یک منطقۀ
بی طرف تقسیم شد ،مناطق
زیر نفوذ روسیه به موجب این
قرارداد ،عبارت از خطی بود که
ازقصرشیرین در غرب ایران به یزد

واز آنجا تا منتها الیۀ مرز شمال
غربی افغانستان کشیده می شد
ومنطقۀ نفوذ انگلستان ،خطی بود
که از بندرعباس تا بیرجند و سپس
به خط مستقیم به مرز افغانستان
می رسید ،بخش میان این دو مرز
بندی منطقه ای به صورت شیر
بی یال و ُدم واشکم؛ منطقۀ بی
طرف نامیده شد ،نه بدان معنا که
در این منطقه دست آن دو دولت
در مداخله در امورش کوتاه بود،
بلکه منطقه یی بود که هردودولت
برخالف آنکه مأذون به دخالت در
مناطق نفوذ دیگری نبوده اند ،در
منطقۀ بیطرف مجاز به دخالت
بوده اند!و سپس در بُحبوحۀ جنگ
جهانی نخست به اطمینان اینکه در
جنگ با آلمان و متحدانش پیروز
خواهند شد قرارداد دیگری را در
سال  ۱۹۱۵بین خود منعقد کردند
که به موجب آن با تقسیم ایران به
دوبخش به تملک آن دو دولت در
می آمد و به خاک یا مستعمرۀ خود
می افزودند وآنگاه نام کشوری به
نام ایران را می بایست درتاریخ
جستجو کرد!
با چنین شرایطی می توان
با اطمینان گفت که اگر مشروطه
خواهان درآن فرصت استثنایی که
با ترور ناصرالدین شاه به وجود آمده
بود به هدف خود نمی رسیدند ،با
بسته شدن چنین قراردادهایی
بین آن دودولت تا سال  ۱۹۱۷که
منجربه سقوط تزار گردید و پس
از آن نیز که دولت انگلستان ،به
خاطر خالی بودن میدان از رقیب؛
به تسلط بال منازع درایران دست
یافته بود و نیروی نظامی اوتا زمان
رویداد کودتا چه در جنوب وچه
درشمال ایران مستقر بود ،کجا
مجالی و امکانی از برای مشروطه
خواهان جهت برپایی رژیمی زیر
نام مشروطه بود؟ پس از رویداد
کودتا نیز چون رژیمی زیر نام

تردیدی نیست که ناصرالدین
شاه از آن چنان قدرت و اقتداری
برخوردار نبود تا دربرابرتجاوزات
بی شرمانه ی آن دودولت
ایستادگی کند،به ویژه آنکه نیروی
نظامی ایران به نام قزاق گوش به
فرمان تزاربود و فرمانده آن نیز از
سوی تزار برگزیده وبه ایران اعزام
می شد و شاه درعزل و نصب آو
کمترین دخالتی نداشت.
با بسته شدن قرارداد ۱۹۰۷
انگلستان نه تنها کمترین هواداری
از مشروطه خواهان نمی کرد بلکه
درمخالفت با مشروطه خواهان با
روسها هم گام شد ،آن چنانکه
با رفتار ظالمانه ی محمدعلیشاه
نسبت به مشروطه خواهان و به توپ
بسته شدن مجلس شورای ملی
وقتل شماری از آزادی خواهان در
باغشاه وتعطیل بساط مشروطه ،در
همراهی با دولت روسیه که ُمش ّوق
محمدعلیشاه بود ،نقاب از چهره
ی استعمار گرش برداشته شد،
چرا که کمترین گامی در هواداری
از آزادی خواهان برنداشت ولب
از لب نگشود و هیچگونه همدلی
و همراهی با مشروطه خواهان
نکرد ،سهل است د ِر سفارت خانه
اش را در ماجرای به توپ بسته
شدن مجلس شورای ملی و بگیر
وبه بندها؛ بر خالف پیش به روی
پناه جویان مشروطه خواه بست
و درلحظا تی که به دستور محمد
علیشاه ،شماری از آزادی خواهان
به بدترین وضعی به ُغل وزنجیر
بسته شده بودند وبرخی را نیزبا
فشارطناب بر گردن شان خفه می
کردند وفریاد آنهمه جنایت وبیداد
به آسمان رسیده بود؛ صدایی
انگلستان
از سوی دولت فخیمۀ
ِ
ُم ّدعی انسان دوستی برنخاست،اما
چون پیش از آن هنوزاحساس
نگرانی از سوی آلمان نمی کرد و
در راه رقابت با دولت روسیه بود،
در یک مقطع مشترک با اهداف
مشروطه خواهان ،منافع خودرا
نیز در کاسته شدن از اقتدار و
اختیارات شاهان متمایل به روسها
بقیه درصفحه ۴۸
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مشروطه برقرار نشده بود ،تا کودتا
گران موظف به اجرای نظامنامه و
قوانین آن باشند ،ازاین رواظهار
نظردرباره ی اینکه آیا کودتا گران
به مشروطه خواهان مجال رسیدن
به اهداف شان را می دادند یانه،
چندان سهل و آسان نخواهد بود.
رژیم مشروطه درایران که
موجب تضعیف قدرت و اختیارات
حد ومرزشاه قاجار می شد
بی ّ
مطلوب دولت تزاری روسیه نبود،
چرا که نه تنها خود دارای سیستم
پادشاهی خودکامه بود ،بلکه از این
که نتواند مطامع سیاسی و اقتصادی
اش را به یک شاه دست نشانده
ورجال وابسته و مطیع دیکته
کند،نگران بود ،به ویژه این که
می دید رقیب اودولت انگلستان،
گوشه ی چشمی به مشروطه
خواهان دارد(تا پیش از قرارداد
اوت ۱۹۰۷با دولت انگلستان ) ،از
این رو محمدعلیشاه را به برهم
زدن بساط مشروطه تحریک و
تشویق می کرد ،اوهم پیش از به
توپ بستن مجلس شورای ملی،
با خودداری از دعوت نمایندگان
مجلس درمراسم تاجگذاری اش و
پشتیبانی از وزرایی که در مجلس
برای پاسخگویی به پرسشهای
برخی نمایندگان حاضر نشده
بودند ،نشان داد که با مشروطه و
اصول آن مخالف است.
محمد علیشاه،به خاطر
استبداد رایی که داشت ،با آنکه
درزمان والیت عهدی در پای
فرمان مشروطه امضا نهاده بود،
قلب ًا با برقراری مشروطه موافق
نبود ،او آشکارا نشان داده بود
که وابسته به دولت روسیه است،
اوبنا به خواست ُمشاور روسی اش
«شاپشال» که از زمان والیتعهدی
با عنوان ُمشاور در کنارش بود
ُ
«لیاخف »فرمانده نیروی
وکلنل
قزاق که به دستور کرملین از او
پشتیبانی می کرد ،چند صباحی
بیش از برتخت نشستنش نگذشته
بود که به بهانه هایی مجلس
شورای ملی را به فرماندهی
ُ
لیاخف به توپ بست وبسیاری از
مشروطه خواهان وآزادی خواهان
را به قتل رسانید وشماری را
زندانی وشماری دیگر را به تبعید
فرستاد وگروهی نیز ناگزیرتن
به جالی میهن دادند ومشروطه

تا زمان سقوطش تعطیل شد.
این رویدادهای سیاسی
که به فاصلۀ کمی ازهم پس
ازترور ناصرالدین شاه ،به وقوع
پیوست،به روشنی نشان داد که
اگرناصرالدین شاه ترور نمی شد
یقین ًا حیاتش چند سالی ادامه می
یافت ،و آنگاه بدون تردید شرایط
در ایران به گونه یی دیگر رقم می
خورد وچه بسا که قرارداد ۱۹۰۷
به خاطرشرایطی که در اروپا در
حال شکل گیری بود ،در زمان
همین شاه و یا در زمان جانشین
او پیش از آنکه مشروطه خواهان
مجالی برای عرض اندام پیدا کنند
تا فرمان مشروطه صادر شود ،بین
دولت انگلستان و روسیه بسته می
شد که از مدتی پیش در حال چانه
زنی برای بستن چنان قراردادی
بودند وآنگاه با وقایعی که پس از
بسته شدن این قرار داد در میهن
ما روی داد ،مجالی را برای مشروطه
خواهان باقی نمی گذاشت.
حاج سیاح ،می نویسد«:
شدت بُغض
محمدعلی میرزا در حال ّ
با عموم ملت و خصوص ًا تبریزیان به
تهران آمد ،در زمان والیت عهدی
به قدر چهار و پنج هزار از شجاعان
دزدان و اشرار شاهسون آذربایجان
و ایالت قراجه داغ در تحت ریاست
رحیم خان چلبیانلوی دزد معروف
اهری ،مسلح و مهیا داشت با خود
همراه و حرکت داد ،گویا به تحریک
روسها خیال داشت جمع ّیت دیگری
از سراب و خمسه و غیره به ایشان
ملحق کرده با ق ّوۀ قهریّه درتهران و
هرجا با ملت طرف ّیت کند ،لکن دید
ممکن نیست دراین حال هیجان و
غلیان عموم ملت؛ ملت کشی بکند،
لهذا سوارها را از راه برگردانید،
لکن به عموم محارم خود گفته
بود :شاه ناخوش و ضعیف بود،
مردم چنین دستخطی ازاو گرفتند،
منهم مجبورا ً قبول کردم ،اما مادام
العمر با این اساس و آزادی دشمن
ضدیّت خواهم کرد».
خواهم بود و ّ
خاطرات :رویه ۵۶۵
دکتر مهدی ملکزاده ،می
نویسد «:محمدعلیشاه ،از زمان
ولیعهدی دست نشانده ی روسها
بود و از تعلیمات آنها پیروی می
کرد و چون روسها با مشروطه
مخالف بودند ،محمد علیشاه را در
بستن مجلس و تعطیل کردن آن

و برچیدن بساط مشروطه بر می
ُ
لیاخف فرمانده نیروی
انگیختند...
قزاق در گزارش شمارۀ  ۵۹مورخ
نهم ژوئن ۱۹۰۸به نایب السلطنه
ورییس قوای قزاق قفقاز؛ مجلس
شورای ملی را آشیانه ی دزدان
می نامد» .تاریخ انقالب مشروط ّیت
ایران  .رویه۶۸۷
ب -یکی تین ،کنسول
روسیه تزاری در گیالن و یکی از
خاورشناسان مشهور روسی ،می
نویسد «:روسیه و بریتابیا در سال
 ۱۹۰۷سازشی پیدا کردند زیرا که
در این موافقت نامه مناطق نفوذ
و سود خودرا درایران ُمجزّا کرده
بودند ...به همین جهت بود که بنا به
درخواست رسمی بریتانیا؛ قشون
روس درسال ۱۹۰۹قسمتی از شمال
ایران را اشغال کرد ...در آغازسده
ی بیستم؛ دولت روسیه به هوس
افتاد ُمدلل کند که خلیج فارس
شکار گاه ُقرقی نیست که نفع آن
فقط به بریتانیای کبیرعاید گردد و
به همین علت بود که کنسولخانه ی
بوشهر تأسیس یافت و باز به همین
علت بود که یک سرویس بحری
منظمی مابین ادسا و بوشهرایجاد
شد آنهم بوسیلۀ کشتی الزا ُرف
که مأموریّت داشت پرچم دولت
روس را درآبهای دوردست ببرد و
مااللتجاره هایی از قبیل قند و آرد
و پارچه های پنبه یی در بازارهای
خلیج[ پارس] که تا آن وقت در
تحت تسلط کامل دولت انگلیس
بود خالی کند ...در بین پروژه های
متعدد راه آهن روس درایران ،یکی
ّ
هم نقشه یی بود که مهندس سا
خو نوسکی کشیده بود که خطی
از خاک روسیه به بندر چاه بهار
در خلیج عمان امتداد یابد و این
نقشه را هم انگلیس مانند خط
بغداد به هند نمی پذیرفت ،زیرا که
چاه بهار در سواحل بحر عمان به
منزلۀ دروازه ی هندوستان است».
کتاب خاطرات وسفرنامه ،رویه ۳۸
و۳۹و۴۹
لرد کرزن ،در دیداری که با
ناصرالدین شاه در سن  ۶۰سالگی
اش در تهران داشته است می
نویسد « :با آنکه شاه شصت ساله
است ،قامتی کشیده ورشید و
ستبر دارد و اکثر خصایص یک
بدن و پیکر سالم را داراست
...فع ً
ال رویهمرفته تندرستی او

کامل است  ...در دیداری که با
شاه داشتم اعلیحضرت فوق العاده
سالم وتردماغ است» .ایران وقض ّیۀ
ایران ،جلد یک  ،رویه  ۵۱۷و۵۳۴

همابرازنده

وضعیت زانن ـحرم

“ دوستعلی خان معیر الممالک” در
یاداشت هایی از زندگی خصوصی
ناصرالّد ین شاه شمار زنان ناصر-
الدین شاه را پس از مرگش ٨٥نفر
ذکر می کند و میگوید :
شاه روزی که بقتل رسید  ٨٥زن
داشت  ،و زنهای شاه و همه اهالی
اندرون بالغ بر سه هزار تن می شد ند .
به هر یک از زنهای بزرگ یک
دستگاه عمارت و حیاط داده شده
بود .زنهای دیگر به تفاوت از یک الی
سه اطاق داشتند و صیغه های جزء به
زنهای محترمه سپرده شده بودند و
در دستگاه آنها می زیستند.
خواجه های حرمسرا از سفید و سیاه
بالغ به ٩٠تن بودند  ،زنهای بزرگ شاه
را هر یک سه الی چهار خواجه بود،
دیگران از یک الی دو خواجه داشتند.
زنهای درجه سوم را خواجه نبود .
زنهای درجه اول ماهی هفصدو پنجاه
تومان حقوق داشتند و زنهای درجه
دوم به تفاوت از پانصد الی دویست
تومان داشتند ،و صیغۀ های درجه
سوم را از صد الی یکصدو پنجاه
تومان مقرری بود .دختر های بزرگ
شاه سالی چهار هزار تومان حقوق
داشتند.
ناصر الدین شاه دارای بیست و هفت
فرزند بود .فرزندان ناصرالدین شاه
چه پسر و چه دختر اخالق ًا چندان

تعریفی نداشتند  .دختر های او به
استثنای چهار تن  ،فخر الملوک،
الدوله
الدوله ،عصمت ّ
زن اعتضاد ّ
فخرالدوله
،
الممالک
زن معیر
ّ
الدوله زن
زن
مجدالدوله و افسر ّ
ّ
الدوله  ،خیلی زشت بودند ،
موید
ّ
سایرین هم در زندگی و هم در
ممات پدر بسیار بد عمل بوده اند.
ناصرالدین شاه هر سال سفرییالقی
ّ
را آغاز و بیشتربه سرخه حصار(قصر
یاقوت) می رفت در این سفر ها
اردو از هفت تا ده هزار تن تشکیل
می یافت  ،و تقریب ًا نصف جمعیت را
زنهای شاه همراه او بودند و مابقی در
صاحب قرانیه می ماندند.
“ کا سا کوفسکی “ Kassakovsky
١٣١١تا  ١٣٢٠ه ق رییس قزاق خانه
بود در کتاب خاطرات خود نوشته که
زنان ناصر الدین شاه را صدو ده تن
قلمداد می کنند  .چنین می گوید :
ناصر الّدین شاه تنها چهار زن عقدی
داشت اما زنان صیغه اش صدو شش
نفر بودند که با خدمت کاران به هزارو
دویست نفر بالغ می شد ند ولی چون
هیچ وقت کمتر از هزارو ششصد نفر
نمی شد او میگوید :یک ارتش پنج
هزار نفری را آسان تر میتوان تحت
فرمان داشت تا هزارو پانصد نفر زن

تعدادی اززنان حرمسرا درکنار یکی از خواجه های حرم دیده می شوند.

بیشتر مهمان داشتند جمعیت اندرون
آنهم از ملیت های گوناگون و رده های
گوناگون و سنین متفاوت.
هرگاه اعالم میشد که شاه به حرم
میرود  ،با شیپور حاضر باش  ،زنها
صف می بستند ،هر یک از دیگری
زیبا تر  ،و هریک از دیگری آراسته
تر . . .در این زمان برای شاه فرقی
نداشت که از زنان خود و یا مهمانانی

باشد که برای چند دقیقه برای دیدار
دوست یا فامیل خود به آنجا آمده
است  .هر زنی را که در اندرون در این
موقع بود اوهم به دیگران ملحق می
شد و جزو زنان حرم قرار میگرفت .
“ لرد کرزن” در کتاب خود می نویسد :
“ که هر مردی می تواند حد بیشتر
چها ر زن عقدی و بقیه صیغه بنا به
آیین مذ هب شیعه” داشته باشد.

باال :دوزن صیغه ای ناصرالدین شاه
پائین :انیس الدوله زیباترین زن درحرمسرای ناصرالدینشاه که
فوق العاده مورد عالقه شاه بود.
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آورده اند که درعهد اتابک سعید
تکله بن زنگی لشکری انبوه باعدت
وآلت بطرف شیراز آمد.
اتابک تکله را این قضیه معلوم
شد .شبانه برخاست وبه خدمت
شیخ آمد .گفت  :حال آن است
که لشکری انبوه آمده است ومرا
لشکری وسازی نیست که باایشان
مقاومت کنم .وسرآن دارم که خود
و خاصگیان ازطرفی بیرون روم.
شیخ فرمود بووتکله× ودل خوش
دار که خداوند تعالی این ملک به
من حوالت فرموده است وایشان
را بدین شهر دستی نباشد .اتابک
تکله از خدمت شیخ روزبهان به
استظهاری تمام بیرون آمد واندک
لشکری که داشت بقدرآن ساخت و
آلت حرب بساخت .روزدیگر حوالی
شهر درموضعی که به صحرای
مسجد بردی معروف است حرب
گاه آنجا بود .اتفاق  ،زمین را خیش
کرده بودند وآب داشته ،لشکر
ایشان ازآن بی خبر ودرزمین
آب داشته فتادند .اسبان را پای
ها برزمین فرو رفت .لشکر شیراز
درآمدند وایشان را دستگیر کردند
وفتح ونصرت اتابک را بود.
نقل از «روزبهان نامه» از کرامات
شیخ کبیر روزبهان ،تألیف
محمدتقی دانش پژوه واز انتشارات
انجمن آثارملی.

گرانبهاترین دارایی
درشهر وینسبرگ آلمان برفراز
تپه ای قلعه ای وجود داشت که
مردم این شهر باافتخار داستانی را
دربارة آن نقل می کنند .می گویند:
درسالهای  ۱۵۰۰دشمن این قلعه
را محاصره کرد و از ساکنین قلعه
خواست قبل از اینکه حمله به قلعه
آغاز شود زنان می توانند قلعه را
ترک کنند .واکنشی دیده نشد .باز
فرماندة لشکر دشمن گفت زنان
می توانند گرانبهاترین دارایی
خودرا که به تنهایی قادر به حمل
آن هستند می توانند با خود ازقلعه

داـستانهای کواته اتر ی

بیرون بیاورندو به هرکجا که مایلند
بروند .زنان کاری که کردند که هم
دستور دشمن متخاصم اجراشد و
هم همگی جان سالم بدربردند .آنها
شوهران خودرا بعنوان گرانبهاترین
دارایی خود برپشت خود حمل
کرده واز چنگ دشمن جان بدر
بردند.

اصالت و تربیت
روزی بین شاه عباس وشیخ بهایی
برسر اینکه اصالت ذاتی مهمتراست
یا تربیت ،بحث درگرفت .شیخ
بهایی معتقد بود اصالت ذاتی بر
تربیت ارجح است .اما شاه زیر
بار نمی رفت و تربیت ر ا مهمتر
می دانست .سرانجام شاه از شیخ
دعوت کرد به کاخ برود تا بحث را
ادامه دهند .وقتی شیخ بهایی به
کاخ رسید شاه عباس دستورداد
سفره ای پهن کردند و خوراکهای
رنگارنک برآن گذاشتند و چون
شب بود و هواتاریک بود چندگربه
که تربیت شده بودند باشمع روشن
دردست واردشدند.

شیخ بهایی متعجب شد وشاه
پیروزمندانه به شیخ گفت :دیدی
تربیت چه اهمیتی دارد؟ شیخ گفت
این کاررا فرداشب هم تکرار کنید.
شاه گفت  :چه فرقی فرداشب با
امشب یا دیشب خواهدداشت؟
شیخ گفت شما اوامر ملوکانه را
صادربفرمایید من فرداشب تفاوت
هارا به شما خواهم گفت .شب
شیخ بخانه رفت و جندموش را
در محفظه ای گذاشت و فرداشب
برسر سفره به محض ورود گربه ها،
موشهارا از محفظه رها کرد .گربه
ها شمع ها را رها کرده و به دنبال
موشها به شرق وغرب و شمال
وجنوب به حرکت درآمدند .آنگاه
شیخ ظفرمندانه دستی به پشت
شاه زدو گفت  .قبلة عالم عرض
نکردم اصالت ذاتی مهمتراز تربیت
است؟ البته تربیت هم مهم است
اما وقتی شرایط مهیا شود موجود
تربیت شده به دنبال اصل ذاتی
خویش می رود.

مهستان و آزادی
چند روز مانده به برگزاری مجلس
تابستانه مهستان بود یکی از
رایزنان اردوان یکم پادشاه ایران
به او گفت آنگونه که پیداست اگر
مجلس در زمان خود برگزار گردد
این احتمال زیاد است که ریش
سفیدان به خاطر کندی مبارزه در
خاور ایران و اینکه شما نیز همانند
فرهاد دوم نتوانستید نگرانی را
دور نماید و سکاییان توانستند در
درنگیانه ( نام پیشین سیستان )
استقرار یابند  ،پادشاه ایران را
برکنار نموده و کس دیگری را جای
گزین شما کنند .
پادشاه به کوهستان دور می
نگریست  .رایزن ادامه داد در
صورت دستور فرمانروا  ،تاریخ
برگزاری مهستان زمانی دیگر
باشد!
اردوان فرمانروای ایران گفت :
نیرویی که در رای مهستان است
در وجود من نیست  ،و ادامه داد :
نمایندگان مهستان  ،مردم ایران

هستند و آنها نیروی پادشاهی اند ،
پس من چگونه و با کدام نیرو راه
خودم را از آنها جدا کنم ؟!
باید برای آنها ریشه دردها را
بشکافم و آنها را از دردسرهای
کشور آگاه سازم .
منش اردوان پادشاه شجاع ایران
مصداق بارز این سخن ا ُ ُرد بزرگ
اندیشمند نامدار کشورمان است
که  :آزادگان میهن پرست در
مرداب خودستایی فرو نمی روند .
مجلس مهستان برپا شد و
نمایندگان پس از شنیدن سخنان
فرمانروا رای به ادامه کار او دادند و
همه دلگرمش نمودند اما بدبختانه
دو ماه بعد از آن در شهریور سال
 ۱۲4پیش از میالد پادشاه آزاده
ایران زمین اردوان اشکانی در
میدان نبرد با دشمنان میهن در
حالی که در صف نخست سپاه ایران
دلیرانه می جنگید کشته شد .
اردوان اداره کشور را در اوج
درگیری ها بر دوش گرفت اما با
این حال هیچ گاه به بهانه شرایط
نامناسب کشور  ،آزادی های مردم
را کم نکرد و بدین خاطر در روز
سوگ او از سراسر ایران آزادگان
با چشمان پر اشک پیکرش را
همراهی نمودند .
زمان شوم از تارک مرزهای میهن
خیلی زود دور شد و جوانان ایرانی
دوباره مجد و شکوه کشورمان را
باز گردانیدند ...
درزیر یکی از سکه های دوران
اشکانی با تصویر اردوان یکم یا
اشک سوم دیده می شود.
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ازکرامات شیخ کبیر

یخ

					
زنده یاد دکتر طلعت بصاری (قبله)
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شیرین
بخش سوم
پنجاه و سه روز که از مرگ شاه
میگذرد شیرویه برای شیرین پیغام
میفرستد که ای جادوگر بدگهر در
ایران گناهکار تر کس تو هستی و باید
به جزای کردار نادرست خود برسی.
بنابراین هرچه زودتر به درگاه ما بیا.
همه جادویی دانی و بد خویی
به ایران گنهکار تر کس تویی
که تنبل همی داشتی شاه را
به چاره فرود آوری ماه را
بترس ای گنهکار و نزد من آی
به ایوان چنین شاد و ایمن مپای
شیرین خشمگین از پیغام بیهوده و
دشنام سخت به شیرویه میگوید ،مرا
با آن کس که خون پدر ریزد کاری
نیست.
چنین گفت آن کس که خون پدر
بریزد مباداش باال و فر
نبینم من آن بد کنش را ز دور
نه هنگام ماتم نه هنگام سور
شیرویه دوباره شیرین را فرا میخواند
اما شیرین سخنهای او را برگ و باد
میخواند و در پاسخ او میگوید پرویز
را دل از مهر من لبریز بود و چشمش
به دیدار من روشن.
ز مشکوی زرین مرا خواستی
به دیدار من جان بیاراستی
شیرویه از شنیدن سخنان شیرین
آن بانوی بیگناه غمگین ،خشمگین
میگردد وپیغام میدهد که تو را چاره
جز آمدن به درگاه نیست.
چنین گفت کز آمدن چاره نیست
چو تو در جهان نیز خونخواره نیست
شیرین چون فرمان شاه را شنید
رنگ از رخسارش پرید و چاره جز
فرمانبرداری ندید ولی گفت به تنهایی
به پیشگاه شاه نمیآیم مگر با عدهیی
چنین داد پاسخ که نزد تو من
نیایم مگر با یکی انجمن
که باشند نزد تو دانندگان
جهاندیده و چیز خوانندگان

شیرویهپنجاهتنمرددانایسالخورده
به مشکوی شیرین میفرستد تا او را
به درگاه آورند .شیرین لباس سیاه و
کبود در بر کرد و به نزد شاه نو آمد و
به گلشن شادگان ( کاخ شیرویه) وارد
گشت
نشست از پس پرده پادشا
چنان چون بود مردم پارسا
شیرویه نزد شیرین کس میفرستد که
از سوگ خسرو دو ماه گذشته است
من خواستار تو هستم و همچون پدر
تو را عزیز و گرامی خواهم داشت.
کنون جفت من باش تا برخوری
بدان تا سوی کهتری ننگری
بدارم تو را هم بسان پدر
وزان نیزنامی تر و خوبتر
شیرین به شاه میگوید نخست داد مرا
ده آنگاه جان من در اختیار تو است.
شیرویه میپذیردکه آن خوبرخ به
دفاع از خود سخن گوید .زن سترگ
از پس پرده آواز میدهد که ای شاه
پیروزبخت مرا زن جادو نامیدی و
ناپاک
تو گفتی که من بد زن جادویم
ز پاکی و از راستی یک سویم
شیرین از آزادگانی که در گلشن
شادگان بودند میپرسد :درسی سالی
که بانوی ایران بودم از تاری و کژی
و نابخردی از من چه دیدهاید؟ آیا
همیشه و در همه حال پشت دلیران
و کاردانان نبودم؟ و هرگز جز راستی
جستم؟ آیا جان و تنم از بدی و کاستی
در امان نبود؟ به ایران زمین چه کس
سایه من یا سایه تاج و پیرایه را دیده
یا شنیده؟ اگر دیده یا شنیدهاید؟ باز
گویید که همه کار از این پاسخ آید
پدید .بزرگانی که در درگاه بودند از
شیرین به خوبی و پارسایی یاد کردند.
که چون او زنی نیست اندر جهان
چه در آشکارا چه اندر نهان
شیرین میگوید نیکویی زنان به
سه چیز است :یکی آزرم و شرم و
پوشیدگی و آراستن سرا برای همسر
و دیگر زادن پسری که شوی خجسته
را نام زنده داردو سه دیگر به زیبایی
باال و روی نیکویی خویش .چون
همسر خسرو گشتم به پوشیدگی در

زانن شاهناهم

همسری من ،دوران
جهان نوشدم با
ِ
کامکاری و فرخی شاه فرا رسید.
بدانسان که کس در جهان آن نه دید
و شنید .چهار فرزند پسر زادم که شاه
به وجودشان خرم و شاد بود .شیرین
ماهروی آنگاه پرده از روی بر میدارد
و روی و موی خود را بدانان نشان
میدهد و میگوید جادوی من همین
است و بس.

بگفت این و بگشاد چادر ز روی
همه روی ماه و همه مشک و موی
و دیگر چنین هست رویم که هست
یکی گر دروغ است بنمای دست
مرا از هنر موی بد در نهان
که آنرا ندیدی کس اندر جهان
نمودم همین است آن جادویی
نه از تنبل و مکر از بد خویی
مویی چون گیسوی شیرین تا آن
زمان کس ندیده و نه شنیده بود.
شیرویه از دیدار رخسار زیبای
شیرین در شگفت شد و دل در برش
طپید
چو شیروی رخسار شیرین بدید
روانش نهانی ز تن برپرید
چنان خیره ماند اندر آن چهر روی
که شد دلش آکنده از مهر اوی
شیرویه به شیرین میگوید جز تو در
ایران زمین همسری نخواهم جست.و
از فرمان تو سر نمیپیچم و در
دیدگان من جای خواهی داشت زن
خوبرخ پاسخ داد از شاه ایران بینیاز
نیستم ،دو آرزو دارم که از شهریار
میخواهم به انجام هر دوی آن فرمان
دهد .شیرویه بدو میگوید هر آرزویی
داری بگوی که رشته جانم به موی
تو بسته است .شیرین از شیرویه
میخواهد نخست فرمان دهد خواسته

بخش چهل وپنجم

ها و گنجهای آراسته او را به خود او
واگذارند .شیرویه فرمان میدهد که
گنجها را بدو سپارند .شیرین از گلشن
شادگان به ایوان خود باز میگردد
به راه آمد از گلشن شادگان
ز پیش بزرگان و آزادگان
به خانه شد و بنده آزاد کرد
بدان خواسته بنده را شاد کرد
شیرین گنجها را به خویشان و
درویشان بخشید و بندگان را آزاد
کرد و گوهر و دینار به یاد خسرو نثار
آتشکده نمود.
ببخشید چیزی به آتشکده
چو بر جشن نوروز و مهر و سده
به مرد جهاندار خسرو بداد
به نیکی روان و را کرد یاد
شیرین به بزرگان و خدمتکاران خود
میگوید از وقتی که به مشکوی زرین
راه یافتم و مهتر بانوان گشتم ،چه
گناهی از من سرزده است که دیده یا
شنیدهاید؟
همه گوش دارید گفتار من
نبیند کسی نیز دیدار من
مگویید یکسر جز از راستی
نباید ز دانندگان کاستی
کران پس که من پیش خسرو شدم
به مشکوی زرین او نو شدم
سر بانوان بودم و فر شاه
از آن پس چه پیدا شد از من گناه
بزرگان همگی از جای بر میخیزند و
در پاسخ میگویند
که ای نامور بانوی بانوان
سخنگو و دانا و روشن روان
به یزدان که هرگز تو را کس ندید
نه نیز از پس پرده آوا شنید
خادمان و پرستندگان بیدار دل نیز به
صدای بلند میگویند که ای شهرناز و
ستوده به چین و روم و طراز از زمان
هوشنگ شاه تا کنون بانویی چون
تو پارسا و وفادار و مهربان و نیکخو
بر تخت ناز ننشسته است کرا یارای
بدگویی از توست؟
همانا ز هنگام هوشنگ باز
چو تو نیز ننشست بر تخت ناز
که یارد سخن گفتن از تو به بد
بدی کردن از روی تو کی سزد
ادامه دارد

هم
ـخب
از کاران هچ ر

همکار ما جناب هومان تازه ترین
اثر پژوهشی خود بانام « برآیند
انقالب های خونین» را روانه بازار
کتاب کرده است .دراین کتاب
که حدود  ۴۰۰صفحه را دربر می
گیرد اشاره ای گذرا به انقالبهای
فرانسه ،روسیه وچین شده و به
تفصیل دربارة انقالب خونین ایران

کندوکاوبعمل آمده است.
دراین کتاب آمده است «:نقش
آشکار و پنهانی بیگانگان در
پشتیبانی از مخالفین شاه در برپایی
شورش  ۱۳۵۷که ُمنجر به روی کار
آمدن رژیم اسالمی گردید،برپایه ی
رویدادهای بعدی و اعتراف
عامالن داخلی آنها بر پایه ی
اسنادمنتشرشده  ،جای کمترین
تردید باقی نگذاشته است،

بدین تعبیر که اگرمداخالت
بیگانگان نبود ،حتا اگربه پذیریم
بروزتحوالتی ،دورازانتظار نبوده
است،بدون تردید این تحوالت یا
انقالب ،این چنین خونین وویرانگر
و واپسگرا نمی بود وشاید بتوان
گفت انقالبی در مایه های انقالب
مشروطه بود».

دومین «اول شخص مفرد»
«یوریک کریم مسیحی» که خود
عکاس و منتقدی هنری است
پیش از این کار جستارنویسی
و عکس نوشت را انجام داده اما
نوشتن داستان کوتاه برای عکس
ها ،خالقیتی است که در کمتر اثری
به چشم می خورد و به این ترتیب
«دومین اول شخص مفرد» هم
طرفداران عکاسی و هم طرفداران
داستان کوتاه را شگفت زده خواهد
کرد.
«یوریک کریم مسیحی» این کتاب
را در ادامه ی اثر «اول شخص
مفرد» به نگارش درآورده اما دو
اثر به هم وابسته نیستند و برای
مطالعه ی یکی ،به خواندن دیگری
نیازی نیست .هر عکس در ابتدای
داستانی که بر اساس آن پردازش
شده قرار گرفته اما در پایان کتاب
«دومین اول شخص مفرد» ،بار
دیگر تمام صد و ده عکسی که
انتخاب شده ،به همراه نام عکاسان

آن آورده شده است« .یوریک
کریم مسیحی» داستان ها را از
زاویه ی دید اول شخص مفرد
نوشته و از زبانی عامیانه برای
روایت قصه ها استفاده کرده است.
با وجود ساده و صمیمی بودن
سبک نگارش ،نویسنده در انتهای
داستان ها خواننده را با عنصر
غافلگیری مواجه می کند و معموال
قصه به شیوه ای خالقانه به اتمام
می رسد.

اشرف حمیدی که از سالها پیش
درایران خود اهل قلم بود و کتاب
تحقیقی او بانام «تربیت سالم ،
انسان سالم» توسط انتشارات
سرمدی در تهران به چاپ رسیده
است ،اکنون در آمریکا درصدد
چاپ کتاب داستانی است بنام«من
شاخه نبات حافظ هستم».
دراین کتاب می خوانیم« :تضاد
زندگی قهرمان
تربیتی در
ِ
داستان و دوست قدیمی وی
کامال مشهود است .دختری که با
روابط اجتماعی مناسب بار آمده
و در زندگی ،با صالحدید خانواده،
خودش برای زندگی و آیندهاش
تصمیم میگیرد .و آن دیگری که
هرگز در دوران کودکی و نوجوانی
روابط اجتماعی مناسبی نداشته و
زندگیش را در تصاویر ذهنیاش
میسازد ،اما نه! شاید اندیشه او
صحیح باشد که معتقد است وی
فقط یک قالب و جسمی است و

روحی از سالهای بسیار دور در
او حلول کرده و این روح آمده و
جسم او را برای بازگشت دوباره به
این جهان انتخاب نموده .و به واقع
او انسان دیگری از گذشتههای
دور و در قالب این دختر امروزی
دوباره به این جهان بازگشته است.
و این روح کسی نیست جز (شاخه
نبات) زنی که الهام بخش اشعار
خواجه حافظ شیرازی است».
از متن کتاب

یکتا پرستی د رآئین زرتشت
همکارمان دکتر همایون آرام از
نظر طبابت خودرا بازنشسته کرده
است ،اما ازنظر نوشتن بسیار از
پیش  ،فعال تر شده است .هم
اکنون دکتر آرام مشغول نوشتن
کتابی است بانام« آنچه دربارة
خدا می دانیم» شامل تفسیرهای
علمای ادیان مختلف(یهودیت،
زرتشتی مسیحیت ،اسالم،
وبهائیت) ،فالسفه  ،پژوهندگان
غیر مذهبی ،دانشمندان عصر
وجودخدا،
منکران
حاضر،
وهمچنین دالیل وجودخدا است.
دکتر آرام نتیجه گیری می کند که
مذهب زرتشت آئین ایران باستان
برپایة دوستی ونیکی استواراست
وبا حقوق بشر  ،آزادی ودموکراسی

هماهنگ است .زرتشت چندگانه
ازسرزمین ایران
پرستی را
برانداخت.
دکترآرام می نویسد «:تعالیم
اخالقی زرتشت ازهرگونه وابستگی
به نژاد یاملت بری است ».زمان
انتشار این کتاب بعدا به آگاهی شما
خواهدرسید.
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برآیند انقالب های خونین

من شاخه نبات حافظ هستم

از :دکتر همایون آرام -نیویورک

خدمات ترامپ دردوران ریاست جمهوری
باوجود کارشکنی ها  ،مخالفت ها،
وتحریف حقایق ،ترامپ از آغاز
ریاست جمهوری درژانویه  ۲۰۱۷تا
پایان سال ۲۰۱۹وآغاز بیماری همه
گیر کوید ۱۹-موفق به انجام خدمات
شایان توجهی به ملت آمریکا گردید.
انتخاب او رویدادی خارق العاده
وخارج از انتظار درتاریخ ایاالت
متحده آمریکا بود .بطور سنتی رئیس
جمهور ها ازبین سیاستمداران حرفه
ای انتخاب می گردندولی ترامپ
یک سیاستمدار حر فه ای نبود .وی
تاجری موفق ،با شهامت ودورازفساد
بود .ازاین روی کارگردانان سیاست
واشنگتن ازابتدا با او نظر موافق
نداشتند وبا هراقدام او مخالفت
کردند .ازخصوصیات ویژه ترامپ
این بود که وی برخالف رؤسای
جمهور سابق به قول هایی که قبل از
انتخابات داده بود عمل کرد .خدمات
ترامپ به شرح زیر است:
 -۱بهبود وضع اقتصادی وخدمات
اجتماعی:
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به عقیدة  ۵۷درصد آمریکایی ها از
هنگامی که ترامپ رئیس جمهور شد
وضع اقتصادی کم کم بهتراز گذشته
شد .افزایش حدود  ۷میلیون حرفه
های مختلف ،کاهش بی سابقة تعداد
بیکاران ،باالرفتندستمزدها وکاهش
مالیات ها ازاقدامات برجسته او
ست.درزمان ترامپ نرخ بنزین
مصرفی اتومبیل ها از گالنی دودالر
باالتر نرفت که این خود برای مردم
آمریکا صرفه جویی بزرگی بود.
باکوشش ترامپ کنگره آمریکا
قرارداد بازرگانی آزاد با کانادا
ومکزیک را بهبود بخشیدکه باعث
بهبود وضع اقتصادی آمریکا شد.
برنامه های اقتصادی او بسیاری
ازشرکتها وکارخانه هایی که ازآمریکا
خارج شده بودند به کشور باز گرداند.
ترامپ موفق به عقد قرارداد ۲۵۰
میلیارد دالری با چین شدکه قراربود
چین ازآمریکا خرید کند.

-۲مبارزه باترور
ازاقدامات برجسته ترامپ برانداختن
خالفت اسالمی درعراق وسوریه،
وصدوردستور قتل رهبران ترور
درجهان بود.
بیلیونها دالرکمک نقدی اوباما به
حکومت ایران ضربه سهمگینی به
دموکراسی وامنیت غرب بود..ترامپ
با باطل کردن معاهده برجام وانجام
تحریم ها رژیم را درنمگنای اقتصادی
شدید قرارداد .آنها که می گویند
مردم را بااین تحریمها تحت فشار
قرارداد باید به این نکته توجه کنند
که مردم ایران اکثرا آرزوی برنده
شدن ترامپ دردور دوم را داشتند.
ترامپ بارها پشتیبانی خودرا از
جنبش مردم ایران اعالم نمود.
 -۳مدرنیزه کردن نیروهای مسلح
باخروج ازقرارداد منع سالحهای
موشکی اتمی با برد متوسط ایاالت
متحده اکنون باانجام آزمایش
موشکهای جدید بابرد متوسط می
تواند با استراتژی چین وکره شمالی
مقابله کرده وباسرمایه گذاری های
عظیم چین درساخت این نوع سالح
ها رقابت کند.
 -۴مبارزه با سقط جنین
ازاقدامات انسانی ترامپ مبارزه با
سقط جنین وممنوعیت پرداخت
مخارج سقط می باشد .نمایندگان
دموکرات ازانجام سقط جنین حتی
در روزهای پایانی دوره بارداری
جانبداری می کنند .درمانگاههای
سقط جنین واژة غلط اندازی برای
خود درست کرده اندکه planned
parenthoodیعنی « والدین برنامه
ریزی شده» نامگذاری کرده اند.
 -۵ایجاد امنیت درکشور
از مهمترین اقدامات ترامپ کوشش
برای تأمین امنیت کشور ،ساختن

دیوار مرزی وبسیج پلیس مرزی
برای جلوگیری از هجوم کاروان
های مهاجرین غیرقانونی ازآمریکای
مرکزی است .دموکرات ها شدیدا ً
با این اقدام ترامپ مخالف بودند
وطرفدار سیاست مرزهای باز هستند.
آنها این رفتار ترامپ را نژادپرستی
وغیر انسانی می دانند.
 -۶نامزد کردن قضات میانه رو
با معرفی قضات میانه رو به دادگاه
های فدرال ،این دادگاههاقادربه
رسیدگی به  ۶۰هزار پرونده درسال
می باشند .ترامپ همچنین سه قاضی
عالی رتبه برای دیوان عالی آمریکا
به سنا برای تصویب معرفی کر د.
-۷طرفداریازصلحوبیزاریازجنگ
دشمنان ترامپ حقایق را وارونه
جلوه داده واورا متهم به ماجراجویی
وجنگ طلبی می کنند .ولی وی از
جنگهای بیهوده که اکثر رؤسای
جمهور آمریکا به دنبال آن بوده اند
خودداری کرده وازسیاست غیر
تهاجمی وبرقراری صلح بین الملل
پیروی کرده است .آشتی دادن
کشورهای عربی با اسرائیل بزرگترین
دستاورد ایبن سیاست است که اگر
برای دوربعدی انتخابش به رسمیت
شناخته می شد مسلما به آشتی بین
اسراییل و فلسطین نیز می انجامید.
-۸توافق با کشور مکزیک درمورد
مهاجرینغیرقانونی
به برقراری تعرفه،
باتهدید
کشورمکزیک با بازداشتن ازهجوم
مهاجرین غیرقانونی به ایاالت متحده
موافقت کرد .برای اولین بار دولت
مکزیک قوانین مهاجرت خودرا اجرا
می کند وهزاران سرباز رادرمرزهای
شمال کشورخود گمارده است تا
از ورود افراد غیرقانونی به آمریکا
جلوگیریکند.
بدنیست یادآوری کنیم درزمان اوباما
قفس هایی برای نگهداری بچه های

مهاجرین مکزیکی درمرز ساخته
شده بود که دموکراتها آن را به
ترامپ نسبت می دادند.
 -۹فقرزدایی
بمنظور فقرزدایی از جامعه آمریکا
به محدود کردن کوپن های غذایی
دست زد.درنتیجه باعث شاغل شدن
بیشتر مردم وکاهش بی سابقه تعداد
بیکاران شد ..این قانون فقط درمورد
افراد بالغ وسالم وبدون فرزند قابل
اجراست.انجام کارخالقه وتأمین
نیاز مادی نه تنها کمکی به جامعه
است بلکه وقار وشخصیت شخص را
افزایش می دهد.
 -۱۰خدمات دیگر ترامپ
کمک مالی به کشورهای دوست
برای مقابله با سیاستهای تجاوزکارانه
روسیه در اوکراین .الزم بیادآوری
است دولت اوباما بنا به دالیلی  ،از
پرداخت کمک مالی به اوکراین
خودداری کرده بود..
کمک های مادی ومعنوی به
کشوردوست اسرائیل .انتقال پایتخت
اسراسسل به اورشلیم و دایرکردن
سفارت آمریکا دراورشلیم .بدین
مناسبت بسیاری ازیهودیان ترامپ را
منجی (مسیح)خود می دانند
ترامپ کشورهای هم پیمان سازمان
آتالنتیک شمالی را  NATOترغیب
نمود به تعهدات خود عمل کرده
وسهم خودرا برای تأمین مخارج
سازمان بپردازند .بگزارش کاخ سفید
تعداد کشورهایی که به تعهدات خود
عمل کرده اند دوبرابر گردیده است.
بااینهمه اوصاف می گویند مردم
آمریکا شخص دیگری را برای ریاست
جمهوری خود برگزیده اند .اما ترامپ
وطرفدارانش بااطمینان از وجود تقلب
در انتخابات حرف میزنند .گرچه
دموکراتهاهم این موضوع را بخوبی
می دانند.

درپایان این سری ازمقاالت طب
سنتی میتوان به سه دسته کلی از
این روشهای درمانی اشاره کرد:

دستهاول:طبسنتیفولکلوریک
این نوع طب از گذشته تا به امروز
وجود داشته و به موازات پیشرفت
تکنولوژی در عرصه علوم پزشکی،
این دسته از طب سنتی همچنان در
جوامع کهن مثل ایران حضور فعال
دارد .مثال نیاکان ما یاد گرفتند
استفاده از ظروف مسی نه تنها
ضرری ندارد ،بلکه تهیه خوراک
درون این نوع ظروف برای دستگاه
گوارشی و ایمنی بدن سودمند
است .یا مثال بهتر را میتوان به
استفاده از حبه سیر برای رفع
عفونت اندامهایی مثل گوش اشاره
کرد که در حقیقت یک حبه سیر،
کار یک آنتی بیوتیک بسیار قوی
را به سادگی و بدون هیچ گونه
عارضهای انجام میدهد.
طب سنتی فولکولریک تشکیل
شده از آموزههای گذشتگان ما
که اغلب با آزمون و خطا به دست
آمده و این آموزههای مفید نسل
به نسل به صورت مکتوب و حتی
ی انسان
شفاهی برای حفظ سالمت 
در طول تاریخ منتقل شده است.
هر چند بعضی از پزشکان عصر
حاضر به علت اینکه هنوز دلیل
علمی پشت بعضی از صحبتها و
ادعاهای طب سنتی در این دسته
کشف نشده ،این نوع طب سنتی
را ناکارآمد و درمان ناشی از آن را
موقتی میدانند.

دسته دوم  :شکستهبندی
در گذشته هنوز تخصص ارتوپدی
و جراحی مفاصل مثل امروزه باب
نشده بود و اصال کسی به خودش
جرات نمیداد پای یک فرد دیابتی
را که در حال مرگ بود ،به وسیله

طب سنـتی

یک شئی برنده قطع کند .تصورش
حتی در حال حاضر نیز بسیار
سخت و منزجرکننده ست .ولی با
پیشرفت همه جانبه علوم پزشکی،
بشر به نتایج حیرتانگیزی دست
پیدا کرده و در نهایت امروزه
تخصص ارتوپدی به یکی از
تخصصهای بسیار پردرآمد در
کل دنیا تبدیل شده است .اما در
گذشته اگر کسی به درد مفاصل یا
حتی کمر درد دچار میشد ،چه بر
سرش میآمد؟ آیا تا آخر عمر باید
از درد ناله میکرد؟
مسلما خیر .به عقیده بسیاری
از تاریخشناسان ،برخی از افراد
شهامت به خرج میدادند تا با
یادگیری فرم آناتومیکی و شکل
استخوانهای بدن ،با ا ِعمال زور
و فشار در نقاط خاصی از مفاصل،
ناهنجاری مورد نظر را برطرف
سازند .به عنوان مثال اگر فردی
ناراحتی و نقطهای دردناک را در
ناحیه کمر خود حس میکرد و این
درد به پشت پایش تیر کشیده
میشد ،شکستهبند در می یافت
منشا این درد ،به مهرههای کمری
برمیگردد .به همین خاطر سعی
میکرد مهره مورد نظر را به جلو هل
دهد .هر چند در دوران بسیار قدیم
هنوز کشف نشده بود مهرهای که
کامال از جایگاه خودش بیرون زده،
هیچگاه به صورت دائمی به جایگاه
واقعی خودش برنمیگردد .به همین
خاطر اگر امروز شما به سراغ یک
متخصص ارتوپد بروید و در شرح
حالتان بگویید پیش از مراجعه
به مطب ،به سراغ شکستهبندها
رفتهاید ،ممکن است متخصص
مورد نظر از ویزیت و حتی جراحی
شما به علت تکان خوردن مهره،
خودداری کند .درحالیکه بااین
روش بسیاری از گذشتگان ازدرد
رهایی یافته ودرمواردی ،بسیاری
از ما شاهد درمان های باور نکردنی
از افراد ماهر در این حوزه را نیز

سی
(مو قی ردمانی)

شاهد بوده ایم .

دسته سوم  :طب جایگزین
دسته سوم طب سنتی بر اساس
اصول پایهای علم پزشکی شکل
گرفت .دانشمندان در ایران و
کشورهای خاور دور همانند ژاپن
و چین با مطالعه و مشاهده در
طبیعت ،سعی داشتند تا حقایق
علمی پیرامون محیط زیست را
کشف کرده و به نفع بشر استفاده
کنند .کتابهای خوش آب و ِ
رنگ
موجود در رشتهّهای علوم پایه
پزشکی را باید همگی حاصل
زحمات دانشمندان باستانی دنیا
بدانیم.
دانشمندانی نظیر بوعلی سینا،
لئوناردو داوینچی و دیگر محققین
برجستهای که دنیا به خودش
ندیده ،معتقد بودند دنیای کنونی
ما از چهار عنصر آب ،آتش ،خاک
و باد تشکیل شده و انسان مظهر
و نمونه کوچکی از این عناصر به
شمار میرود .بر این اساس ،این
چهار عنصر در وجود ما نیز نهادینه
شده و به عقیده اطبای قدیمی
توازن این عناصر در بدن ،حافظ
سالمتی است .البته در کشورهای
ژاپن و چین ،نیروهای ماورایی مثل
«چی» نیز مضاعف بر این موارد ،بر
سالمتی انسان تاثیرگذار است .به
همین خاطر به عقیده اطباء خاور
دور ،انسان از لحاظ روانی نیز باید
در یک تعادل استاندارد قرار داشته
باشد.
در این یادداشت هاکه تا کنون
منتشر شده منظور از طب سنتی،
دستهبندی سوم است که بر اساس
علم و منطق ارسطویی رشد و
تکامل یافته است و به گونهای
که در حال حاضر رشته «طب
ایرانی» به عنوان یک تخصص
برای پزشکان تعریف شده و این
دسته از دانشجویان میتوانند

با مطالعه مباحث مختلف در این
زمینه ،به عنوان یک فرد متخصص
و زبده پرورش یابند .از طرفی
دیگر طب سنتی ژاپنی و چینی
نیز به عنوان یک دوره مجزا در
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای
تخصصی ،نیروی دانشجو جذب
میکنند .پس این دسته از طب
سنتی ،نه تنها طرفدار کم ندارد،
بلکه روز به روز افراد پراشتیاق و
عالقهمند به علوم پزشکی ،به این
رشته گرایش پیدا میکنند.
آیا طب سنتی به نخوردن داروی
شیمیایی خالصه شده؟
سوالی که قطعا برای همه پیش آمده
و در جواب باید گفت خیر .در طب
ایرانی ،بوعلی سینا بیمارانش را با
آب درمان میکرد و اکثر بیماریها
و عارضههای بدن از دیدگاه وی ،با
بر هم خوردن تعادل آب در داخل
دستگاههای بدن شکل میگیرد.
به عنوان مثال سرم قندی که از
داروخانهها خریداری میکنید را
میتوان به راحتی در منزل نیز
تهیه کرد .متاسفانه این مسئله
در ذهن مردم جا افتاده دارو یعنی
آنچه شرکتهای داروسازی برای
جامعه بیماران تهیه میکنند ولی
آیا میدانستید واژه «دارو» در لغت
به چه معناست؟
فرهنگ فارسی عمید دارو را عالوه
بر معنای پزشکیاش ،اینگونه
تعریف کرده :دانه ها و گردهای
خوش بو و خوش طعم از قبیل
فلفل ،زردچوبه ،خردل و دارچین
که از گیاه ها و درختان می گیرند
و برای خوش طعم ساختن غذاها
به کار می برند .از طرفی دیگر،
نظامی گنجوی ،شاعر خوشنام
قرن ششم از لفظ «دارو» به این
شکل استفاده میکند « :ای
سخنتُ ،مه ِر زبانهای ما  /بوی
داروی جانهای ما».
تو ،جان
ِ
بقیه درصفحه ۴۸
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دکترسیمین ملک افضلی

تیمور شهابی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
خرجوبرج١۴۰۰بهسبکآخوندی
« اگر اقتصاد و تولید ملی ما راه بیفتد
هیچ ایرانی نیست که درآمد سرانه
آن زیر  ۵۰هزار دالر باشد؛ همه چیز
برای این جهش و تحول آماده است.
امیدوارم که کشور و ملت ما زیر سایه
نایب برحق امام زمان ،بتواند آینده
درخشانی را برای ایران اسالمی رقم
بزنند «

از ترشحات مغزی محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
در جمع جوانان عضو جمعیت گام
دوم انقالب.
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یادم میاید که میگفتیم « اگر را با مگر
تزویج کردند  ،ازو بچهای شد کاشکی
نام» .این یاوههای ابلهانه حاج آقا
محسن خالی بند را باید طال گرفت و
به در و دیوار شهر آویزان کرد .خب
البد اینها علم غیب دارند و یا خوابنما
شدهاند چون هیچ معلوم نیست بر
مبنای چه دالیلی ادعاهای عجیب
غریب میکنند .مجمع تشخیص
مصلحت نظام در ظاهر خیلی دهن
پرکن و با طمطراق است منتهی با این
فرق که نظام آخوندی ربطی به نظام
کشوری و مردمی ایران ندارد .در
این قادسیه دوم تاریخ ایران ،نوادگان
خلف بیابانگردان و شترچرانان اسالم
عزیز ،براستی بر موازین دین مبین
(سه بار صلوات و سه بار اهلل اکبر)،
سفره مردم ایران را غارت کرده و
چون اصوأل چیزی به اسم وطن و
کشور در مرام مالیخولیایی آنان
نیست  ،امتی بودن برایشان مایه
افتخار است .رژیم روضه خوانان
در راستای برنامه های فرهنگی و
اجتماعی -اقتصادی امام زمان و
بقیه ایل و تبار معصومشان  ،فعأل
که بعد از چهل سال حکومت درجه
یک و بدون دخالت انگشت در حلق،
با موفقیت هر چه تمامتر ،شکوفه
عظیمی به روی عالم و آدم زدهاند.

حاال نوبت گام دوم انقالب باشکوه
رسیده است که آینده درخشانتری
را برای ایران اسالمی عزیز و بقیه
دنیا رقم بزنند! فعأل که در گام اول
انقالب این درخشانی از سر مردم
زیادتر رفته است بطوریکه مردم
ترجیح میدهند به خورشید مستقیمأ
نگاه کنند تا بلکه درخشانی انقالب
آنانرا کور نکند .البد منتظر اینست
که عمو بایدن فوری فوتی تحریمها
را برچیند و کرور کرور دالر آزاد و
غیر آزاد وارد بازار آخوندی شود و
اینها هم از دلسوزی بیش از اندازهای
که دارند همه را تقدیم پیشگاه ملت
شریف ایران کنند! که درآمد ساالنه
آنها از دو دالر و بیست سنت به
پنجاه هزار دالر برسد! برای همین
منظور هم هر سال دولت محترم
سینه زنان که چهل سال است جهش
و تولید ملی آنان زبانزد همه عالم و
آدم شدهاست ،برای خالی نبودن
عریضه  ،دخل و خرج کشور را در
غالب بودجه رسمی به طویله شورای
اسالمی تقدیم میکند که نماینگان
منتخب رژیم با آ ن علم و دانش
سرشار و دید وسیعی که از جریانات
دنیوی دارند  ،دور هم بنشینند و
تظاهر به مملکت داری کنند .البته
چون سیستم اقتصادی خران از لحاظ
فنی و تخصصی بسیار پیشرفته است
بد نیست سری به دخل و خرج رژیم
بزنیم و ببینیم که چقدر عالی طراحی
شده است و دنیا ببیند که مردم داری
یعنی چه .بر اساس الیحه بودجه سال
 ، ۱۴۰۰سقف کل بودجه کشور( یعنی
کل هزینه های دولت و شرکت های
دولتی) در سال آینده  ٢٤٣۵هزار
میلیارد تومان (تریلیون) است که
از این رقم  ١۵٤۰هزار میلیارد تومان
بودجه شرکتهای دولتی و  ٨٤١هزار
میلیارد تومان بودجه عمومی دولت
است.همانطوریکه بر ابنای بشر واضح
و مبرهن است  ،اقتصاد کشور ایران

وابستگی شدیدی به صنعت نفت
و پتروشیمی دارد  .دولت عزادارن
در سال جاری  ۵۷هزار میلیارد
تومان درآمد از محل صادرات نفت
پیشبینی کرده بود ،اما در سال آینده
انتظار دارد  ۱۹۹هزار میلیارد تومان
درآمد نفتی داشته باشد که معادل
تقریبا یک چهارم کل بودجه عمومی
دولت است .آدم نمیداند به این
بخند یا گریه کند .طبق ادعای شیخ
الرأس سازمان برنامه و بودجه ایران
محمدباقر نوبخت ،بودجه پیشنهادی
سال آینده به ترتیبی طراحی شده که
اتکای دولت به درآمدهای نفتی کمتر
از سالهای قبل باشد؟؟؟ امام راحل
که میگفت اقتصاد خران  ،شوخی
نمیکرد ولی ما بیشتر معتقدیم که این
جور شعبده بازیهای آرسن لوپنی فقط
در زیر سایه نایب بر حق امام زمان و
یا حتی خود امام زمان میسر است.
بدین معنی که این جاهالن و دزدان
سر گردنه چنان شلوغش کردهاند که
آدم نمیداند چی به چی است .با یک
ضرب و تقسیم ساده میتوان دید که
همه این ارقام کشک است .حاال کاری
به تحریمهای کفار و استکبار نداریم و
فقط نگاهی به اوضاع عرضه و تقاضای
دنیا برای انرژی نفت و گاز میاندازیم
تا نوبت برسد به تحریمها .چند سال
گذشته بازار فروش نفت افتاد به
دست کشورهایی که اون قدیم ندیما
جزو مصرف کنندگان بسیار باال بودند
ولی حاال شدهاند فروشنده اول نفت
در دنیا .در یکسال گذشته بخاطر
ویروس کرونا و ایستادن چرخه
تولیدات و رفت و آمد وسایل نقلیه
 ،تقاضای روزانه  ۹میلیون بشکه
نفت از بازار جهان کاهش یافت و
طبیعتأ قیمت آنهم در سرش خورد
و به زیر چهل دالر رسید .صرفأ چون
تقاضا پایین بود دلیل بر این نشد
که تولیدات نفتی جهانی کمتر شود.
کشورهای تولید کننده کماکان به

برنامه خود ادامه دادند که نتیجه
آن لبریز شدن ذخایر نفتی و مازاد
تولید روزانه چندین میلیون بشکه
نفت میباشد .در این میان هم اکثر
شرکتهای دنیا متوجه شدند که
کارمندان خود مجبور نیستند در
اداراتی که میلیونها دالر خرج اجاره
و نگهداری آن است ،برای کار روزانه
خود حضور داشته باشند و میتوانند
در خانه همان بازده را داشته باشند.
و این جریان هرگز به حالت پیش از
کرونا بر نخواهد گشت و تمام خدماتی
که وابستگی به حضور کارمندان در
ادارات را نیز داشته از صحنه بیرون
رفته است  .از طرفی دیگر جهش
اختراعات وسایل نقیله برقی و
هیدروژنی و پیشروی مردم به سوی
منابع انرژیهای خورشیدی و بادی
اثر مستقیمی بر تقاضای مصرف نفت
دنیا دارد .پس بخاطر اتفاقات اخیر
بطور طبیعی بازار فروش نفت زیر و رو
شده است و بزودی راست و ریست
نمیشود .حاال اضافه بر این اتفاقات،
مسئله تحریمهای خود ساختهاست
که مانع فروش نفت و کسب درآمد
برای رژیم آخوندی شده است .ایران
قبل از تحریمهای آمریکا ،روزانه ۲.۵
میلیون بشکه صادرات نفت داشت و
طبق بودجه پیش بینی شده  ،باید
در سال آینده روزانه  ٢‚٣میلیون
بشکه نفت به قیمت هر بشکه  ٤۰دالر
بفروشد که این امریست کامأل دور از
حقیقت حتی اگر عمو بایدن کوتاه
بیاید و با آنان مماشات کند و یا حتی
اگر نفت به باالتر از چهل دالر برسد ،
رژیم روضه خوانان دیکر نمیتواند
بازار از کف رفته را باز یابد مگر اینکه
نفت را به قیمت ارزانتر بفروشد که
آنهم کلی دردسر دارد .البته باید
منتظر ماند و دید که آخر و عاقبت
نمایش خیمه شب بازی کفار در رابطه
با برنامه های موشکی و انگولک در
منطقه و جنایات ضد بشری رژیم

درروزهایی که ایران آشوب زده
درآتش وخون بود و مطبوعات آن
زمان نیز برای بدست آوردن تیراژ
بیشتر مطالب راست ودروغ و شایعات
بی اساس را منتشر می کردند در
مجلة امید ایران مطلبی چاپ شد
بقلم مهندس پورشکیب که مانند
بقیه خبرها وشایعات صحت وسقم
آن برما معلوم نیست .بمناسبت
سالروز اشغال ایران این مطلب
را جهت یادآوری ذهن های خفتة
ایرانیان دوباره دراینجا نقل می کنیم.
امید ایران نوشت:
 ...مطلع شده بودم که پسرم درآمریکا
تصادف کرده وبه هر قیمتی بود می
بایست خودرا به نیویورک برسانم.
فرودگاه تعطیل بود  ..خلبانان
وکارکنان هواپیمائی ملی اعتصاب
کرده بودند .پرواز از تهران واقع ًا به
سختی وبندرت انجام میگرفت .من
ودوستانم به هردری زدیم تا باألخره
آخوندی به کجا خواهد رسید که آنهم
ممکن است بر شدت و درازای زمان
تحریمها اثراتی بگذارد و برجامی
دیگر را باید دنبال کنند یعنی تحمل
قیافه چندش آور حاج آقا ظریف با
آن خنده های الکی همراه با بقیه
کمیته سینه زنان عزادار .خالصه که
دولت آبدوغ خیاری حاج آقا حسن
روحانی بودجه سال آینده را بر فرض
برداشته شدن تحریم های نفتی
آمریکا تنظیم کرده است و سازمان
برنامه و بودجه طبق ادعای استاد
نوبخت در سالهای گذشته بیش از
 ۵۰درصد بودجه به نفت متکی بود که
امسال این به  ۲۳درصدرسیده است
و همچنین از افزایش  ۲۵درصدی
حقوق کارکنان دولت در سال آینده
خبر داده است!!! که جواب این
میشود « ارواح شکم همشیره ابوی
سرکار» منظور اصلی این بابا این
بوده که  ۲۳درصد اضافه بر بودجه
پارسال که میشود  ۷٣درصد و آن به
حقیقت نزدیکتر است .در ادامه همین
توهمات و خالی بندی  ،قرار است
کسری بودجه را ازمحل مالیات،
گمرکات ،عوارض ،پیش فروش نفت
به مردم ،فروش اوراق قرضه ،فروش
اموال دولتی و فروش سهام تامین
بقیه درصفحه ( ۵۴ص ۷انگلیسی)

توانستیم بااستفاده از نفوذ وموقعیت
سپهبد رحیمی  ،که از بستگانم بود
از ستاد نیروی هوائی اجازه بگیرم
که با یک هواپیمای ارتشی که عازم
نیویورک بود پرواز کنم .ساعت ده
صبح درفرودگاه حاضر شدم ولی
عوض اینکه بمانند مسافرین بسالن
گمرک فرودگاه بروم به «پاویون
دولتی» راهنمائی شدم .آنجا حدود
 ۲۰نفر زن ومرد نشسته بودند که
همه با هواپیمای ارتش عازم آمریکا
بودند .این گروه اغلب خانواده های
افسران وزن وبچة امرای گارد بودند.
منهم درمیان آنها قرارگرفتم .ومثل
اینکه همه دارای یک طرز تفکر
باشند صحبت ها دربارة عاقبت کار
واقدام های آینده وباألخره پیش
بینی دربارة موقعیت ارتش بود.
پس از یک ساعت انتظار مسافرین را
یکی یکی به اتاق کنترل صداکردند
ودرآنجا پاسپورت  ،بلیط ومدارک
مسافرت را گرفتند وکنترل نمودند.
وقتی نوبت من شد ورفتم که به اتاق
کنترل بروم درراهرو بین مسافرین و
اتاق کنترل مرد الغری را دیدم که
با لباس قهوه ای دستش را پشت
کمرش زده ودر طول راهرو قدم
میزند.چهرة او بنظرم آشنا آمد ولی
هرچه فکر می کردم نمیتوانستم
اسمش را بیاد بیاورم.
داخل اتاق کنترل شدم  .جلوی
افسری که مدارک سفرم را گ رفت
ایستادم .تلفن زنگ زد .آن افسر که
لباس شخصی داشت وظاهرا ً افسر
نیروی هوائی بود گوشی را برداشت
ومتوجه شدم که با مقام بسیار مهمی
صحبت می کند .گفته های مخاطب او
شنیده نمی شد ولی به تلفن کننده
گفت ،قربان تیمسار ارتشبد اویسی
سرور ما هستند امیر خدمتگذار
اعلیحضرتند وحرکت ایشان با
هواپیمای ارتش چون امر شاهنشاه
است مانعی ندارد ولی تیمسار ربیعی
فرماندة نیروی هوایی باید اجازة
خروج ایشان را تأیید فرمایند(.خوب
دقت کنید باآنکه پادشاه مملکت
فرمان داده ولی باید تیمسارربیعی
تصویب کند ).سپس او گوشی را
گذاشت وبا عجله به راهروی ورودی
رفت وآن شخص الغر اندام را که بعدا

فهمیدم ارتشبد اویسی است صدازد.
اویسی به سرعت به اتاق کنترل آمد
تلفن را برداشت وگفت :سالم عرض
می کنم.جناب آقای نخست وزیر.
اویسی وقتی متوجه حضورمن شد
صدایش را پائین آورد بطوریکه
متوجه حرفهای او نشدم .پس ازاین
مکالمه گذرنامه ،بلیط وبرگ مرخصی
واجازة حرکت اورا به نیروی هوایی
بردند وپس از موافقت فرمانده نیروی
هوایی با خروج او ،با یک ساعت
تأخیر درساعت  ۱۲سوار هواپیمائی
شدیم که عازم نیویورک بود.
دراینجا پس از اینکه نویسنده
اتهامات ناروائی را به تیمسار اویسی
می زند می نویسد:
متوجه شدم تیمسار اویسی تک
وتنها روی یک صنمدلی نشسته وبه
قیافة من خیره شده است .بفکرم
رسید با او سر صحبت را بازکنم .
برای انجام این منظور یک سیب و دو
پرتقال ازساک دستی خود برداشتم
با بشقاب وکاردی که از میهماندار
گرفتم ازجایم برخاسته ودرکنار
ارتشبد اویسی نشستم وبه او میوه
تعارف کردم.اویسی مثل اینکه منتظر
صحبت نبود وظاهرا کارمن خیلی
برایش غیر مترقبه مینمود باخنده ای
که حاکی از سپاسگزاری بود یکی
از سیبهارا برداشت وگفت«:خوب
آقا بسالمتی بآمریکا می روید؟»
گفتم بله .گفت افسر هستید؟ گفتم
نه .گفت  :شغلتان چیست؟ بااینکه
استاد دانشگاه بودم گفتم :مهندسم
مثل اینکه خیالش راحت شد
وشروع کرد بکندن پوست سیب.
درحالیکه مشغول خوردن سیب
بود چشمهایش را مرتب بهم میزد
ومعلوم بود که دچار ناراحتی شدید
اعصاب است .چون درآن لحظه حس
کردم بی میل نیست بااو صحبت
کنم .گفتم خوب تیمسار دراین موقع
بحرانی جنابعالی چرا از مملکت
تشریف می برید؟
ارتشبد اویسی که سعی می کرد خنده
رو جلوه کند نگاهی بمن انداخت
وگفت کسالتی دارم که از پیشگاه
شاهنشاه کسب اجازه کرده ام
برای چک آپ به آمریکا بروم .گفتم
بنظر شما وضع مملکت چه می شود؟
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گفتگویی غیر مستقیم باارتشبد اویسی

اویسی قیافه اش درهم شد  ،صورت
جدی بخودگرفت.خودش را روی
صندلی هواپیما جابجا کرد وگفت«:
مملکت را شریف امامی خائن بآتش
کشید ودودستی بدشمن تسلیم
کرد(.توجه دارید که درآن زمان هنوز
مملکت اشغال نشده بود) ازروز اول
من باعلیحضرت عرض میکردم باید
شدت عمل بخرج داد .شاه انصاف ًا
با ما نظامی ها هم فکر است  .شبی
که فردایش شاهنشاه در رادیو نطق
مفصلی کرد همان شب تصمیم
گرفته بود فرمان نخست وزیری را
بنام بنده صادر کند .من برای اینکه
باعلیحضرت ثابت کنم مملکت
احتیاج به شدت عمل فرمانداری
وتیراندازی در مقابل
نظامی
خرابکاران دارد ،اعلیحضرت را شبانه
درتمام شهر تهران بگردش بردم .آن
شب بود که کلک شریف امامی کنده
شد .منتهی بنده نخواستم نخست
وزیر بشوم ».یک مرتبه ارتشبد
اویسی ساکت شد من دوباره حالت
سئوال کننده بخود گرفته وگفتم
بله تیمسار خیلی زحمت می
کشید خوب شد شرف امامی رفت
اما شماهم باید برگردید که بشاه
کمک کنید .ارتشبد مثل اینکه طرز
برخورد وقیافه مرا محرم وصمیمی
دید گفت :انشااهلل بر می گردم
...درهمین چهارماه گذشته شبی
 ۲/۵ساعت خوابیده ام اعصابم خرد
شده وبعد درحالیکه خیلی آهسته
حرف میزد گفت  :دوروز دیگر در
گوادلوپ کنفرانسی با شرکت
رهبران چهارکشوربزرگ غرب
تشکیل میشود اگر آنها رأی وتصمیم
باصالح ایران وماندن شاه وشدت
عمل بگیرند من بر می گردم.اگر آنها
بخواهند این وضع ادامه پیدا کند
نخواهم آمد ...بعد گفت  :آقا مملکت
شاه میخواهد ...بعدازمدتی درفرودگاه
کندی نیویورک فرودآمدیم .بمحض
اینکه ازسالن ترانزیت فرودگاه خارج
شدیم یک افسر جوان ارتش آمریکا
که بگمانم سرتیپ بود باتفاق یکنفر
ایرانی جوان خودش را به ارتشبد
اویسی رساند بااو دست دادوخوش
آمدگفت وبه یک اتومبیل بزرگ
مشکی هدایتش کرد ...واتومبیل
درمیان صف ماشین های رنگارنگ
نیویورک ازنظرم ناپدید شد.
روح ارتشبد اویسی شاد و یاداین
شهید وطن همواره گرامی باد.

خ واندن ی
ک واته و

آرزوینجات

زنون حکیم  ،مردی را برساحل
دریا ،اندوهگین دید که بر دنیا غم
می خورد .حکیم اورا گفت :بردنیا
غم مخور .اگر درنهایت توانگری،
درکشتی بودی و کشتی ات دردریا
شکسته بود ودرحال غرق بودی ،آیا
نهایت آرزوی تو آن نبود که نجات
یابی وهمه ثروت را ازدست بدهی؟
گفت :اگر بر دنیا فرمانروایی داشتی

وهمه پیرامو نیانت قصد کشتن ترا
داشتند  ،آیا آرزوی تو نجات یافتن
از دست آنان نبود؟ حتی به بهای
ازدست رفتن هرآنچه داری؟ گفت:
بلی! گفت :تواکنون همان توانگری
واینک همان پادشاه!
مرد به سخن او آرام شد.
« ازکشکول شیخ بهایی»
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بش
اعالمیهجهانیحقوق ر

اعالمیة استقالل آمریکا درسال
 ۱۷۸۶میالدی بدست جفرسن نوشته
شدونمایندگان  ۱۳ایالت آمریکا با

الینور روزولت مادرحقوق بشرمدرن

امضای آن ،استقالل آمریکا را از
استعمار انگلستان اعالم کردند.
اعالمیة حقوق بشر فرانسه درسال
 ۱۷۸۹ازطرف مجلس مؤسسان
فرانسه تصویب گردید  .این اعالمیه
که دارای هفده اصل ویک مقدمه
است ،مهم ترین سند دربارة حقوق
بشر است ومی توان گفت که
منشأ والهام بخش قوانین اساسی
دنیا قرارگرفته است  .دراین سند
ازآزادی وبرابری بشر وحقوق طبیعی
وانتقال ناپذیراو وحق حاکمیت ملت
ها وحکومت قانون ومنع توقیف
غیرقانونی افراد وحرمت آزادی
عقیده واجتماعات ومذهب وبیان
وحق مردم درآگاهی بردخل وخرج
کشور یادشده است .اعالمیة جهانی
حقوق بشر تا حد زیادی ازاعالمیة
حقوق بشر فرانسه الهام گرفته
است .قانون اساسی ما نیز دردوران
پادشاهی درمتمم خود (فصل مربوط
به حقوق ملت ایران) اصول کلی آن
را درخود گنجانده است.

رؤساوملت

اگرچه همه جا نیما یوشیج را به عنوان
پدر شعرنوی فارسی می دانند اما قبل
از او نیز بسیار کسان دراین زمینه
آثاری عرضه کرده اند .ازجمله عالمه
دهخدا منظومه ای موسوم به رؤسا
وملت به لهجة تودة مردم داردکه
اعجاب انگیز است .این منظومه را
درشمارة  ۲۴روزنامة صوراسرافیل
درتاریخ ۱۲۸۷خورشیدی بچاپ
رسانده است  .او می گوید:

وای بچه ام رفت زکف رود رود
مانده بمن آه واسف رود رود!!

همس
رد اوصاف ر

رها دخترتوللی و همسرش

خاک به سرم! بچه به هوش آمده
بخواب نه نه :یه سر دوگوش آمده
گریه نکن لولو میاد می خوره
گربه میاد بز بزی را میبره
اهه اهه ؟ ننه چته؟گشنمه!
بترکی! اینهمه خوردی کمه؟
چخ چخ سگه ! نازی پیشی پیش پیش
الی الی جونم -گلم باشی کیش کیش
ازگشنگی نه نه(ننه) دارم جون میدم
گریه نکن -فردا بهت نون میدم
ای وای نه نه! جونم داره در میره
گریه نکن -دیزی داره سر میره
دستم آخش! ببین چطور یخ شده
تف تف جونم ببین ممه اخ شده
سرم چرا آنقده چرخ میزنه؟
توی سرت شی پیشه چا می کنه
خ خ خ خ ...جونم چت شد؟ هاق هاق
وای خاله! چشماش چرا افتاد به طاق
آخ تنشم بیا ببین سردشده
رنگش چرا -خاک بسرم -زرد شده

مرحوم بهار و زنده یاد فریدون توللی
هردو در وصف همسران خود شعری
سروده اند .اما قولی که جملگی
برآنند شعر توللی به مراتب گیراتر و
عاشقانه تر و زیباتر از شعر بهار است.
توللی می گوید:
ای جفت آزموده که چون گنج گوهری
درچشم دل ،عزیزتراز هرچه دلبری
درسینه دل بمهر تو میکوبدم مدام
کارامبخش جانی و با جان برابری
بگذار تا چو سبزه بپای تو سر نهم
ای نازنین که بید خوش سایه گستری
برفاب کوهسار کبودم که جسته ام
ازسبزه زار دامن پاک تو بستری
که البته این چندسطر بعنوان نمونه
آورده شد .ومرحوم بهار نیز منظومه
خودرا با این مصرع آغاز می کندکه:
«پشت مرا کرد زغم چنبری»
که درحقیقت پس از مرگ همسرش
سروده است.

ابوحنیفه احمدابن داود دنیوری
معروف به ابوحنیفه دینوری
کرمانشاهی،همهچیزدان،گیاهشناس،
تاریخنگار ،جغرافیدان ،متالورژی،
ستارهشناس و ریاضیدان قرن سوم
هجری قمری و قرن نهم میالدی
است .کتابی دارد بنام اخبارالطوال که
به تاریخ پیش از اسالم و بعداز اسالم
پرداخته و صفحات بسیاری ازآن
به تاریخ ایران اختصاص دارد .این
کتاب ازروی نسخة خطی آن به زبان
فارسی توسط صادق نشات ترجمه
شده و دردسترس ایرانیان قرارگرفته
است .او در کتاب خود می نویسد:
«هنگامی که خداونـد شداد و قوم عاد
را نابود ساخت پایه حکومت ضـحاك
سـست و کار او نابسامان شد و
فرزندان و فرزندزادگان ارفخشـذ بن
سام بر ضـد او برخاسـتند و جرأت
پیـدا کردند ،در این هنگام میان
لشـکر ضـحاك وبا افتاد و گروهی
از سـتمگران که همراهش بودنـد
گرفتـار وبا شدنـد ،ضـحاك نزد
برادر خود غانم بن علوان که شـداد
او را بر فرزنـدزادگان یافث حکومت
tarikhema.org

tarikhema.ir

mandegar.tarikhema.org

داده بود رفت تا از او براي اسـتوار
ساختن کار خود یاري بگیرد ،فرزندان
ارفخشذ بن سام بیرون رفتن او را
مغتنم دانستند و کسی پیش نمرود
پسر کنعان پسر جمشید شاه که در
طول حکومت ضحاك همراه پدرش
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ساختنـد و او تمام خویشاونـدان
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رک تین سن و اریان

کریستین سن نویسنده وپژوهشگر
معروف دانمارکی سه بار به ایران سفر
کردو هربار کتابی در مورد پژوهشهای
خود در سفرش به ایران نوشت .او
«ماورای دریای خزر» « ،ایران قدیم
وایرانجدید»و«سیمایفرهنگوهنر
ایران» را به رشته تحریر درآوردو در
لهجه ها و فولکلور ایران پژوهش
های گرانبهایی را انجام داد .او لهجه
های سمنانی ،السگردی ،سنگسری،
شهمیرزادی ،فریزندی ،یرنی ،نطنزی،
یزدی ،سیوندی ،سوئی ،اورامانی و
پاوه ای را تحقیق ومطالعه کردومتون
وگرامر این لهجه ها را درطی کتب
ومقاالت متعدد بطبع رساند .دراین
مطالعات لهجه شناسی ،به نوشتة
دکتر وهمن استاد زبان فارسی
دردانمارک درسال  ،۱۳۴۸آرتور
کریستین سن فقط از نقطه نظر زبان
شناسی به لهجه ها نمی نگریست
بلکه درآن تحقیقات مسائل وتحوالت
تاریخی وقومی را نیز درنظر داشت
وهدفش آن بود که با مطالعة دقیق
صورت کنونی لهجه های مختلف،

ساعدوعلمسیاست
آقای ساعد که زمانی نخست وزیر
ایران بود درعلم سیاست باال دستی
نداشت .و بهمین دلیل ازسوی
رقبایش مضمون های زیادی برایش
کوک کرده اند:
می گویند یکی ازفرمانداران نامه ای
در روزهای نخست که ساعد به
نخست وزیری رسیده بود به دست
اوداد که درزیرآن نامه آمده بود:
«وباهلل التوفیق وعلیه التکالن»
آقای نخست و زیر جدید درحاشیة
پهن نامه خطاب به رئیس دفتر خود
نوشت :به آقای توفیق تکالن جواب
بدهید که وجود جنابعالی با آنهمه

«تعدادی ازقالی های قرن  ۱۰و ۱۱
هجری که دارای نقشه ورنگ آمیزی
ممتاز می باشند ،شهرت بین المللی
دارندوبعلت طرح ونقش زیبای روی
آنها وظرافت ونازکی تاروپودشان،
رتبة اول را درجهان به دست
آورده اند وبا هیچ قیمتی نمی توان
آنهارا ارزیابی کرد .ازفرش های کار
اصفهان نیز تعدادی درموزه های
اروپا وآمریکا نگاهداری میشود که
بسیارعالیوگرانبهاست».

اجـنه

تعریف هایی که از خودتان فرموده
اید از هرجهت مغتنم است .نشانی
خودشان را دقیق ًا بدهند تا هروقت
مسئله ای بغرنج ویامهمی الینحل
پیش آمد ازایشان تقاضا بشود که
با ناخن تدبیر گره از کارفروبستة
ما بگشایند ».وبه این ترتیب
فرماندارسمج که همه را مستأصل
کرده بود در برابر ساعد سپر
انداخت .

رفشـ اریان

فرش های بافت ایران ازقدیم همواره
مورد توجه جهانیان بوده است.
مرتضی راوندی در کتاب تاریخ
اجتماعی ایران دراین باره می نویسد:
« قالیبافی ایران درعهد نخستین
شهریاران صفوی ،اهمیت واعتبار
فراوانی کسب کرد؛ ونمونه هایی که

اعتقاد به اجنه از اسطوره های بابلی
به معتقدات اعراب عصر جاهلیت
وازآنجا به معتقدات اسالمی راه
یافته است .به نوشتة زنده یاد شجاع
الدین شفا در کتاب تولدی دیگر،
«دراساطیر بابلی اوتوکوها یا اجنه
موجوداتی ناپیدا بودند که ازآتش
آفریده شده بودند و به دوگروه خوب
وبد تقسیم می شدند که هردوی
آنها ارتباط تنگاتنگی با آدمیان
داشتند .اجنه خوب اختصاص ًا شدو
نامیده می شدند که حامی ونگهبان
مردذمان دربرابر خطرات روزمره
زندگی بودند ...و اجنة بد ادیمو
خوانده می شدند که پیوسته درصدد
آدمیان بودند .درقرآن به اجنه اهمیت
داده شده اما درتورات وانجیل ازآنها
نامی برده نشده است.
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کتاباخبارالطوال

را زخمی ساخت سـپس او را اسـتوار
بست و در غاري در دماونـد افکند
و غار را مسدود ساخت و پادشاهی
براي نمرود اسـتوار وپایدار شد و
نمرود همان کسی است که ایرانیان او
را فریدون مینامند».

تصویرودرک روشنی ازوضع تحول
و تط ّور زبان مادی(بعدا پارتی)  ،وزبان
فارسی باستان  ،وفارسی میانه زمان
ساسانیان بدست آورد.

ازاین دوره باقی است زینت بخش
موزه های بزرگ جهان است».

پرسش وپاسخ علمی
کاشفرگوههایخونیکیست؟

لندشتاینر()۱۸۶۸-۱۹۴۳
کارل
پزشک اتریشی درسال ۱۹۰۹
میالدی سیستم انواع خون را کشف
کرد .او دربارة این موضوع تحقیق می
کرد که چرا وقتی انتقال خون به افراد
صورت می گیرد بعضی ازخون جدید
بخوبی استفاده می کنند و بعضی می
میرند؟ کم کم به این نتیجه رسید
که حتم ًا نوع خون هایی که به بدن
اشخاص منتقل می شود باهم تفاوت
دارد .سرانجام کشف کرد اگر خون
تزریق شده ازفردی به فرد دیگر
از دونوع مختلف باشند سلولهای
قرمز در بدن »گیرندة خون« بهم
می چسبند و باعث گرفتگی رگ می
شوند و اورا می کشند.

آزادی -شماره  ۱۳۲صفحه28

او هشت نوع خون را شناسائی کرد
که عبارتند از  O،A,B, ABکه
ازنوع مثبت ومنفی هستند .بیش
از  ۳۷درصد مردم از خون نوع
 o+برخوردارندو نزدیک به ۳۶
درصددارای نوع خون  A+هستند
گروه خون  oمثبت دهندة عمومی
است و ABمثبت گیرندة عمومی
است .نزدیک به  ۳/۴درصد ازمردم
خون  ABمثبت دارند و کمترین گروه

خونی به گروه  ABمنفی اختصاص
دارد که حدود  ۰/۶درصد است.

تفاوتبیندیابتنوعاولودوم

دیابت نوع اول به علت ناکافی بودن
تولید انسولین دربدن بوجود می آید
حدود ده درصد از بیماران دیابتی
به این نوع بیماری دچارند و دیابت
نوع دوم ارتباطی به کمبود انسولین
ندارد .دراین نوع ،انسولین ممکن
است به اندازه کافی دربدن بیمار
تولید شود اما سلولهایی که هدف
درحد
انسولین هستند ممکن است
ّ
طبیعی به انسولین واکنش نشان
ندهند .دیابت نوع دوم معموالً پس از
سن چهل سالگی بیشتر بعلت چاقی
و یا عدم تحرک فرد ویا بطور ارثی
به فرد سرایت می کند .نشانه های
دیابت نوع دوم زیاد محسوس نیست
اما در دراز مدت آسیب هایی که به
بدن بیمار وارد می شود در هردونوع
یکسان است.

یک پوند طال و یک پوند رپ

یک پوند طال سنگین تراست یا یک
پوند پر؟ حتم ًا جواب شما این است
که هردو هم وزن هستند .اما اینطور
نیست .یک پوند پر از یک پوند طال
سنگین تراست .چرا؟ به دلیل اینکه
طال معموالً با  troy poundاندازه
گیری می شود که معادل  ۳۷۲گرم
است .اما پَر ویا کاالهایی غیراز فلزات
گرانبها با avoirdupois pound
وزن می شودکه معادل  ۴۵۴گرم
است.

طول روده اه

رودة کوچک برخالف اسمش ازروده
بزرگ طوالنی تراست .طول روده
کوچک حدود  ۷متر ( ۲۲فوت)
وطول رودة بزرگ  ۱/۵متر ( ۵فوت)
است.

مبی
تولیدالستیکاتو ل

پر
اولین تایر اتومبیل که از هوا ُ
میشد توسط آندره ()۱۹۳۱-۱۸۵۳
و ادوارد میشلن ( )۱۸۵۹-۱۹۴۰در
سال  ۱۸۸۵درفرانسه تولید شد اما
درسال  ۱۹۴۸تایر هایی ببازار آمد
که از جند الیه الستیک شکل گرفته
بودندو عمر ودوام آنها از الستیک

های پرشده ازهوا ( یا الستیکهای
تویی دار) بیشتر است.

اعدادرومی

اعداد رومی سمبولهایی هستند که
بجای اعداد اصلی بکار می روند .برای
نوشتن این ارقام از هفت سمبل
استفاده می شود( I:نشانة عدد یک
است) ( V.عدد( X )۵عدد )۱۰
(Lعدد ( C ،)۵۰عدد )۵۰۰( D ,)۱۰۰
و  Mنشانة عدد  ۱۰۰۰است.
باقرارگرفتن عدد کوچکتر در جلوی
عدد بزرگتر ارزش آن عدد از ارزش
عدد بزرگتر کسر می گردد و عدد
جدیدی را بوجود می آورد .برای مثال
 IXعدد  ۹است .یعنی  Iکه نشانه
یک است از  Xکه نشانة  ۱۰است کسر
می شود ویا  XLنشانة  ۴۰است .الی
آخراگر عدد کوچکتر درسمت راست

سـسی

تمرگدشخون

پ

ل اهی آرمی کا

بعداز ونیز درایتالیا ،پیتسبورگ
درایالت پنسیلوانیا بیشترین پل
هارا دارد .بیش از  ۱۹۰۰پل در منطقه
الگنی قرارگرفته است .یعنی در هر
مایل مربع ازاین منطقة پنسیلوانیا
یک پل وجود دارد .در سرتاسر
آمریکا حدود  589 ,2۵۰پل ساخته
شده است.

گیاهمفیدربایردماندیابت

آیا گیاهی که بتواند بیماری قندرا
درمان کند وجود دارد؟
پاسخ این سؤال مثبت است .گیاهی
بنام الوئه ورا  Aloe-veraوجوددارد که
درایران به آن صبرزرد می گوئیم .این
گیاه برای بسیاری ازبیماریها ازجمله
دیابت بسیار مؤثراست  .صبرزرد
گیاهی است که اسکندر مقدونی به
سفارش سقراط درپی آن بود .درآن

زمان این گیاه را داروی همة دردها
می دانستند و می گفتند هرکس
ازاین گیاه استفاده کند عمر جاودان
خواهد یافت .اکنون از ژلة این گیاه
برای شادابی پوست استفاده می
شود .برای درمان یبوست  ،تقویت
معده وکبد و افزایش ایمنی بدن و
درمان دیابت وکشتن انگل در روده
های انسان توصیه می شود اما زنان
باردار باید ازخوردن آن پرهیز کنند
چون باعث سقط جنین می شود.
این گیاه درجنوب ایران و در هوای
استوایی رشد خوبی دارد.

سالنوری

سال نوری مسافتی است که نور

درطول یک سال می پیماید .اگر
سرعت نوررا که حدود  ۳۰۰کیلومتر
درثانیه است در تعداد ثانیه های یک
سال که برابربا  ۳۱۵۳۶۰۰۰است ضرب
کنیم عدد تقریبی ۹,۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰
کیلومتر یا  ۵,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰مایل به
دست می آید که برابر با یک سال
نوری است .درحقیقت سال نوری
واحد سنجش فاصله های نجومی
است.

معموال کشف های علمی به یک
سری از کشفیات قبلی وابسته است.
برای مثال بااختراع میکروسکپ
توسط ذکریا یانسن آلمانی ،ویلیام
هاروی پزشک انگلیسی (-۱۶۵۷
 )۱۵۷۸موفق شد سیستم گردش
خون را درسال ۱۶۲۸میالدی کشف
کند..
سیستم گردش خون وظیفه دارد تا
مواد مورد نیاز بافتهای مختلف بدن
را به آنها برساند.این سیستم به دو
بخش سیستمیک و ریوی تقسیم
می شود.گردش سیستمیک خون
را به همة نقاط بدن بجز ریه ها می
رساندو گردش ریوی ویژة رساندن
خون به ریه هااست.

رپندگانآوازخوان

دربین پرندگان  ،پلیکان و لک لک
نه آواز می خوانند و نه صدایی ازآنها
شنیده می شود .اما بقیه پرندگان
معموال در فصل جفت گیری  ،نرها
برای جلب توجه ماده ها شروع به
خواندن آواز می کنند و ماده ها نیز
درپاسخ آنها به آواز متوسل می
شوند .وقتی پرنده ای جفت خودرا در
کنار می بیند آواز بیشتری می خواند
تا پرنده ماده آمادة جفت گیری شود.
گاهی نیز آواز پرنده در حقیقت نوعی
پیام به جفت خویش است .آنچه
درطول سال از پرنده ها می شنویم
پیامهای مختلفی است که پرنده به
همنوعان خود می فرستد گاهی این
پیام درخواست کمک است .گاهی
پیام حامل نکته ای هشاردهنده
است اما در زمان جفت گیری آنچه
می شنویم آواز پرنده است که با آن
جفت خویش را برای یک هماغوشی
عاشقانه آماده می کند.

درسال  ۱۸۸۸جان بوید دان ُلپ
اسکاتلندی تایری برای دوچرخه
ساخت که سرآغازی برای دوران
طالیی دوچرخه سواری در دهه ۱۸۹۰
شد .کارخانه دوچرخه سازی «رالی»
درسال  ۱۸۸۸در ناتینگهام انگلستان
دایر شد .دراوایل قرن بیست ویکم
تعداد دوچرخه موجود درجهان بیش
از یک میلیارد دستگاه برآورد شده
استکه از تعداد اتو مبیل بیشتر است.

رفدیناند ماژالن

یخ
اتر چه دوـچرهخ

دوچرخه برای نخستین بار درقرن
نوزدهم یا دقیق ًا درسال  ۱۸۱۷توسط
 Karl_Draisاختراع شد .این
دوچرخه یک اسکلت چوبی بود که
دو چرخ آن پشت سرهم قرار گرفته
بود  .دوچرخه سوار با پای خود آن را
به حرکت در می آورد و با چرخاندن
چرخ جلو به راست یا به چپ آن را
هدایت می نمود.
بعدها کرک پاتریک مک میالن که
یک آهنگر اسکاتلندی بود درسال
 ۱۸۴۰نوع فلزی آن را ساخت  .برای
آن دسته ای که درحکم فرمان بود
تعبیه کرد و پدال هم به آن افزوده
شد که حرکت آن را سریعتر و راحت
تر کرد .نام دوچرخه برای نخستین بار
در روزنامه انگلیسی بنام دیلی نیوز
درسال  ۱۸۶۸عنوان شدو بزودی در
جهان به یکی از وسایل نقلیه مفید
مورد استفاده قرار گرفت.

ماژالن()۱۴۸۰-۱۵۲۱دریانوردپرتقالی
بود که بعدا ً به خدمت دولت اسپانیا
درآمد .درسال  ۱۹۱۵از شهر سیویل
به هدف رسیدن به هند شرقی
سفر دریایی خودرا آغاز کردو ابتدا
به سواحل شرقی آمریکای جنوبی
رسید .ازآنجا پس از عبور از تنگه ای
که بنام او ماژالن خوانده شد گذشت
و اقیانوسی را پیمودکه خودآن
رااقیانوس آرام نامید .از آنجا به
فیلیپین رسید و در این جا بود که به
دست بومیان فیلیپین به قتل رسید.
کشتی او به راه خود ادامه داد و به
هندوستان و آفریقا رسیدو خدمة
کشتی توانستند فرضیه ای که همة
اقیانوس هارا بهم پیوسته می دانست
به اثبات برسانند.ابتدا  ۲۵۰نفر
سفرخودرا تحت سرپرستی ماژالن
آغاز کردند اما فقط  ۱۸نفر توانستند
ازاین سفر جان سالم بدر برند و به
اسپانیابازگردند.
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قرارگیرد به عدد قبل ازآن اضافه
می شود مثل  VIکه نمایانگر عدد
 ۶است

ت ـتـج
ئ
بی
ولد و دد ضا ی

دکتر عباس میالنی -نویسنده وپژوهشگر

بیضائی از جهاتی گونه گون به
درستی از نوادر روزگار است .زندگی
و آثار پر مالت و پر شمارش را
بارها و اغلب به دقت در گاهشمار
و کارنامههای مختلف برشمردهاند
به گمانم دقیقترین و مفصلترین
این کارنامهها را میتوان از قضا ،در
ویکیپدیای فارسی دید.

هنر ،رهائی ازبت های ذهنی
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در  ۵دی ماه  ۱۳۱۷در تهران و در
خانوادهای به دنیا آمد که در آن شور
و عشق به ادب فارسی و ایمان به
دیانت بهائی موج میزد .او هم همه
عمر شور و دلبستگی به زبان و ادب
فارسی را برگرفت ،ولی در تمام دوران
خالقیت هنری و تحقیقاتیاش ،تنها
مذهب و وادی قدسیاش هنرش بود
و هست و این باور که شاید تنها راه
رهانیدن انسانها از بتهای ذهنی و
سیاسی و عاطفی رایج ،استفاده از
هنر است .تحصیالتش در دانشگاه
دیر نپایید چون استادان گاه کم مایه
و اغلب شیفته غرب ،ذهن جوینده و
جسورش را برنمیتابیدند .رسم رایج
این بود که بگویند سنت نمایش در
ایران وجود نداشت و اگر هم وجود
داشت سست پایه بود و به درد
نمایش متجدد نمیخورد.
نمایشهای شکسپیر و تراژدیهای
یونان و برخی آثار شرقی بیضائی
را دلبسته تئاتر کرد ولی دیدن
تعزیهای «در یکی از دهات اطراف
تهران» دگرگون و متحیرش ساخت
به این نتیجه رسید که در مذهب
مختار «تحسین حتی مهملترین
ساختههای فرنگ» و «تقلید از
سبک هر صاحب مکتب فرنگی» را
بر خودشناسی نقادانه میراث نمایشی
ایران برتر میدانند و «شخصیت و
استقالل معنوی» ملتی چون ایران
را از آن میگیرند( .بهرام بیضائی،
نمایش در ایران ،تهران ،۱۳۴۷ ،ص
)۲۲۴

او بر آن شد که دستکم در میدان
نمایش به ستیز با این خودباختگی
برخیزد و به یک معنی ،باقی زندگی
خود را از همان زمان تا امروز
یکسره وقف این مبارزه ،و شناخت
و شناساندن و برکشیدن این میراث
فرهنگی کرده است.
بیضائی دو بار ازدواج کرد .نخست در
سال  ۱۳۴۴با منیراعظم رامینفر و در
سال  ۱۳۷۷با مژده شمسائی .حاصل
ازدواج نخست دو دختر و یک پسر بود

 ،۲۴سال  ،۱۳۹۴ص  )۴۶در حالیکه
در آن روزگار یکی از آرش اساطیر،
حزب پیشگام و نجات بخش پرولتاریا
را مراد میکرد و آن دیگری ،از هاله
آن اسطوره ،امام زمان و مهدی را
برساخته بود.
بیضائی ،انگار به استقبال منطقالطیر
عطار میرفت که میگفت سیمرغ
واقعی همان جمع سی مرغیاند که
در پی منجی به کوه قاف رفتهاند .در
زمانی که شاعری دیگر ندا درمی داد

که پسر زود درگذشت .یک پسر نیز
نتیجه ازدواج دومش است.
محققی که رساله دکترای خود
را در مقایسه یکی از نمایشهای
شکسپیر با هشتمین سفر سندباد
بیضائی (تهران )۱۳۵۰ ،نوشته ،بر
این گمان است که مرگ زودرس آن
پسر ،همچون درگذشت همنت پسر
شکسپیر ،بر برخی آثار بیضائی سایه
انداختهاند.

که «کاوهای پیدا نخواهد شد ،امید/
کاشکی اسکندری پیدا شود»،
(اخوان ثالث« ،کاوه یا اسکندر»)
بیضائی آرشش را نوشت و بیش از
پنجاه سال بعد« ،چریکه تارا» را
ساخت و نشان داد اسکندرها چه
بالئی بر سر ایران آورده و میآورند و
تنها راه نجات ما ،و ایران ،درک این
واقعیت است که آرش ما خود مائیم و
در عین حال بپذیریم و بدانیم که در
این رستاخیز ،زنان اگر پیشتاز نباشند
دستکم همسنگ مرداناند.
بیضائی میداند و میدانست که تنها
ملتی میتواند در برابر اسکندرها
برخیزد که به خودشناسی نقاد
برسد ـ چه اسکندر زمان ،هجوم
فرهنگ غربی با مباشرت روشنفکران
خودباخته باشد ،چه برآمدن جزمیات
اسالمی که هر چیز جز باورهای

خود شناسی نقاد
بیضائی هجده ساله بود که آرش،
نخستین نمایشش را نوشت؛ نمایشی
که به گفته خودش «حرف مردمی
است که شنیده نمیشوند( ».بیضائی،
«آرش :حرف مردمی است که شنیده
نمی شوند ».اندیشه پویا ،۳ ،شماره

خویش و سلطه منادیان جزم را کفر
میداند .میگفت و میگوید شناخت
و برگرفتن و تحقیق سویههای
برجسته سنت ،و ترکیبش با
نوآوری و نواندیشی سبکی و فکری،
کارآمدترین ابزار این خودشناسی
است .به عالوه ،در کار این نوآوریها،
همانقدر سنتهای نمایشی ژاپن و
چین و هند را مهم میدانست که
سنتهای غربی را« .نمایش در ایران»
بیضائی گامی سترگ در راه این
خودشناسی بود .ایرادها و سنتهای
استبداد و تنگنظری را هم میگفت
و میگوید
در پنج دههای که از زمان نگارش
آرش میگذرد ،به قول بیضائی
«آرش همه جور اجرا شده بود جز
چنانچه گاه در سرم و در تنهایی به
آوای نیایشهای کهن میخواندم».
در استانفورد ،و به کارگردانی خود
او بود که «آرش به نوایش و نمایش
درآمد و آنچه میپنداشتم دیگر
خیال نبود( ».بیضائی« ،آرش حرف
مردمی است که شنیده نمی شوند»،
ص  )۱۶۵نمایشهای دیگری که از
بیضائی در استانفورد بر صحنه رفت،
بسان آرش ،با مایههای سبکی و
مضمونی آثار دیگر او و با پرسشها
و تالشهایی که در نمایش در ایران
صورتبندی کرده بود ،همه پیوندی
گسستناپذیردارند.
در واقع ،به رغم کثرت و گونه گونی
شگفتآور آثار بیضائی  -فهرست
کامل آنها را در مدخل «بهرام بیضائی»
در ویکی پدیا میتوان یافت»-نمایش
در ایران» را میتوان فشردۀ بیش و
کم همه کنکاشها و نوآوری سبکی
و تاریخی او دانست .در عین حال،
دلنگرانیهایی مشترک همه این آثار
را به هم میپیوندد.

نمایش درایران
کاوش ژرف «نمایش در ایران» در
ریشههای انواع نمایش در تاریخ

احیای سنت وآشنائی زدائی
سه نمایش از آثاری که بیضائی در
استانفورد بر صحنه برد-طربنامه
در دو بخش و حدود ده ساعت ،و
سایهبازی جانا و بالدور -هم تالشی
پیشگام و سخت موفق برای احیای
این سنتهای فراموش شده بود و
هم ادای دینی به این استعدادهای
گمنام .او طربنامه را دقیق ًا به همین
استعدادها و کوشندگان گمنام و گاه
سرکوب شده و سرکوفت خورده
تقدیم کرد.
جانا و بالدور «بازآفرینی سایهبازی
پس از هفت قرن» سکوت بود.
تالشی بود برای «مقابله با آن
استبداد تاریخی» ای که سایهبازی
را از زندگی مردم ایران حذف کرد.
به قول بیضائی ،در این نمایش کوشید
دین خود را به سایه بازان از صحنه
رانده شده بپردازد .از خود میپرسید
اگر آنها به جای او بودند ،امروز چه
میکردند .در این کار هیچ نکته و
جنبهای برایش کم اهمیت نبود.
پیکرکهایی را که سایهشان به کمک
نوری بر صحنه میآمد با دقت بر
گرته سنت نگارگری ایران و به کمک
طراحانی کاربلد برساخت.
از دو صدایی که میبایست آوای این
پیکرکها باشند یکی را زن گذاشت
و «منع سنتی بازی زنان در سایه
بازی کهن» را برداشت .نقش زن را
مژده شمسائی بازی کرد که در همه
نمایشهای بیضائی در استانفورد هم
دستیار او بود و هم نقش اول را بازی

میکرد .صدای مرد جانا و بالدور را
محسن نامجو به عهده داشت.
بیضائی میگفت در «جانا و بالدور آب
و خاک و آتش و باد» در پیکر انسانی
«در کوشش و کشش برای رویش
و افزایشاند ».در واقع بیضائی در
قالب بیان این کوشش و کشش ،در
عین احیای سنت گم شده سایهبازی،
افسانه آفرینشی بکر و بدیع ،به زبانی
سخت زیبا ،آفرید که یکسره متفاوت
از داستان آفرینش مذاهب ابراهیمی
بود .در روایت آفرینش بیضائی
زنان نقشی تعیینکننده دارند.
میگفت «در سنت پهلوان نامهها و
افسانههای کهن ،پهلوان به رهائی زن
[بارورشونده؛ زاینده] میرود؛ در جانا
و بالدور زن است که در بازگرداندن
جهان به رهایی پهلوان [بارورکننده]
میرود؛ کاری که شهرزاد هزار افسان
کرد( ».بهرام بیضائی ،جانا و بالدور،
تهران ،۱۳۹۳ ،ص )۱۶
در عین حال در همین واپسین
کلمات و اشاره به هزار افسان ،بیضائی
این نمایش را با اثر پژوهشی مهم
دیگر خود ،هزار افسان کجا است؟
پیوند میداد .در آنجا برآنست که
«ریشههای بنیادین هزار و یک شب»

جانا و وبالدوردرنمایش سایه ها اثر بهرام بیضایی

را که اعراب و هالیوود و شرقشناسان
به هزار و یک نام  -از جمله شبهای
عربی -شناساندهاند ،باز جوید و اصل
پهلوی آن را در هزار افسان بازنمایاند.
(بهرام بیضائی ،هزار افسان کجاست؟،
تهران ،۱۳۹۱ ،ص  )۱۰-۲۱نخستین
نشان این کنجکاوی در مورد
ریشههای ایرانی هزار و یک شب را
دوباره در نمایش در ایران میتوان
دید .آنجا به این مدعای نادرست
غربیها اشاره میکند که میگفتند
«قصهگویی به شب را اسکندر» باب
کرد و در مقابله با این مدعا ،بیضائی
«به کتاب هزار افسان (هزار و یک
شب دورههای بعد)» اشاره میکند.
(نمایش در ایران ،ص )۳۹
اگر بخشهای مهمی از «نمایش
در ایران» سرنوشت غمبار سکوت
سایهبازی در ایران را روایت میکند و
اینکه چطور سایهبازی را منع کردند
چون «در شریعت اسالم ،تصویر
سایه دار» حرام دانسته شد( ،نمایش
در ایران ،ص  ،)۴۴انگار لحظهها و
صحنههای دو بخش نمایش طربنامه
که در دو نوبت در استانفورد بر صحنه
رفت ،هر یک گوشهای و شگردی از
سنت نمایشی در ایران را بازمیگفت.
البته آنچنان که سیاق همۀ کارهای
بیضائی است او در عین حال این نوع
نمایشی سنتی را در سبک و مضمون
مدرن و متجدد هم میکرد .به دیگر
سخن ،از نوعی سنتی از نمایش که
بیشتر «عامیانه» و هجوآمیز و تهی
از «ارزش هنری» انگاشته میشد،
به کیمیای خالقیت و فضل خود،
«آشنایی زدایی» کرد .سویههای
ناشناختهاش را برگفت و الیههایی
تازه بر آن افزود که اشاراتی پر نیش و
پر مغز به وضع امروز ایران دارد.
دنبالة این مطلب درشمارة آینده
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ایران ،و دستاوردهای فکری و
آفریدههایی که در دهههای بعد از
دل آن کتاب برخاست ،بیضائی را
در کانون دگرگونی ژرفی قرار داد که
در آن سالها در عرصههای گونه گون
ایران جریان داشت .در برابر تجدد
تقلیدی و مرعوب و نسخهبردار از
غرب ،و تجدد ستیزیای که در اساس
با آزادی اندیشه و هنری و خرد عرفی
تجدد سر ستیز داشت ،پیروان این
دگرگونی ،تجددی ایرانی و جهانی
میخواستند.
کسانی چون سیحون در معماری،
پزشکنیا در نقاشی ،نیما و اخوان
در شعر ،گلستان در نثر و ریشههای
قصه متجدد همه در واقع با بازخوانی
میراث فرهنگی و هنری ایران ،هر
یک در عرصه خود تجددی سوای
تقلید از غرب میخواستند .در عرصه
نمایش نیز بیضائی با ژرفنگری و
حوصلهای ستودنی ،جزئیات اجرایی
و داستانی و فنی انواع نمایشها در
سنت چند هزار ساله ایران را باز
جست و بازگفت.
گاه از طرحی بر تکه سفالی سند
آورد و زمانی از سفرنامههای فالن
مسافر .انواع سایهبازی و شعبدهبازی
و تقلید و نمایشها ونمایشخانههایی
که در شهرهای مختلف بود سراغ
کرد .نشان داد که چگونه تا مدتها
قهوهخانهها محل مهمی برای
اجراهای نمایشی بود و با اشارهای
گذرا که در فیلم درخشان مغولها،
به کارگردانی پرویز کیمیاوی ،روایت
تصویری گویای آن را دیدیم ،بیضائی
به تلخی میگوید « با غلبه تمدن
غربی» این سنتهای قهوهخانهای
یکسره نابود یا در سایه زرق و برق
تجددی باسمهای به فراموشی سپرده
شد .بخش پایانی «نمایش در ایران»
در واقع مانیفستی است علیه نگاه
سطحی و خودباخته کسانی که
صرفا برای برساختن تجدد در عرصه
نمایش در ایران به غرب چشم دوخته
بودند .نمیدانستند که در ایران برای
چندین صد سال« ،سیاست و عرف
و مذهب سه دیوار قطور محرمیت را
در برابر نمایش باال بردند( ».بیضائی،
نمایش در ایران ،ص .)۱۲
بیضائی به تفصیل و اندوه میگفت
«منع رقص و موسیقی و نگارگری»که
بعد از اسالم بر ایران حاکم شد ،پدیده
پررونقی چون سایهبازی و تقلید
را در عمل نیست کرد و اگر از این

سنتهای نمایشی ،چیزی باقی ماند،
آن را «مدیون ادیبان و هنرمندان
نامدار و ثبت شده هستیم و دوچندان
باید مدیون هنرمندان و استعدادهای
گمنام باشیم( ».همانجا ،ص )۱۱

گش
ت
ب
ک
م
ی رد یان تا ها

هب انتخاب م.ع.آشنا

یادی از رحمت مصطفوی( ۱۳۶۲-۱۲۹۸ه.ش).
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علی بهزادی ازقول فریدون مشیری
که زمانی با مصطفوی درمجلة
روشنفکر همکاری داشت  ،می
نویسد:
« شاه اوایل وقتی به سفر خارج می
رفت ،روزنامه نویس هایی هم با
خود می بُرد .دریکی از سفرهایش
به شوروی قرارشد مصطفوی جزء
همراهان باشد .روز حرکت دردقایق
آخر ،مصطفوی متوجه شد اسم او
جزء مسافران هواپیمای شاه نیست.
او باید درهواپیمای دوم که مخصوص
پیشخدمت ها وسربازان گارد بود سفر
کند .فقط توانست خودش را به اقبال
برساند وجریان را به او بگوید .زمانی
بود که اقبال وزیر دربار بودورابطه اش
باروزنامه نگاران وکانون مطبوعات
خوب بود .بقیه ماجرارا مصطفوی
دربازگشت برای ما اینطور تعریف
کرد :اولین توقف هواپیما درباکو بود.
همین که هواپیما برزمین نشست
دیدم چند نفر به هواپیما نزدیک
شدند واسم مرا صدا کردند .خودم
را معرفی کردم .گفتند پوزش می
خواهیم .درمورد شما اشتباهی رخ
داده .شما باید درهواپیمای اول سوار
می شدید .بفرمائید برویم آنجا .آنچه
فهمیدم اقبال کار خودش را کرد ه
بود .اول ازاینکه اینطور بمن توهین
شده بود خیلی ناراحت بودم ولی
درطول سفر پیشخدمت هاوسربازها
که مرا نشناخته بودند چنان پذیرایی
شایانی ازمن کردند وآن قدر بمن
احترام گذاشتند که وقتی سوار
هواپیمای شاه شدم تفرعن و تکبر
درباری ها وملتزمین رکاب را دیدم،
دلم برای همسفرهای اولم تنگ شد.
اینجا بود که به یاد گفته وینستون
چرچیل افتادم که در پاسخ روزنامه
نگاران گفته بود :من ریاست درجهنم
را به دربانی بهشت ترجیح می دهم.
ازآن روی درطول سفر هروقت فرصت

پیدا می کردم نزد دوستان
پیشخدمتم می رفتم ووقتم را با آنها
می گذراندم.
مصطفوی دربارة روزنامه نویس ها
که به خاطر به دست آوردن تیراژ،
دوستی وآشنایی وراز نگهداری
رافراموش می کردند داستانی
ازسعدی نقل می کرد که با تغییراتی
درکلمات اینجا می آورم .می گفت:
روزی سعدی درخانه نشسته بود .
کسی درزد سعدی گفت :کیه؟ دید
مرد پاسخ داد منم .سعدی جواب داد
« کالهت برسر زنم» زنش اعتراض
کرد این چه حرفی بود زدی .آخر
من زن تو هستم .سعدی گفت یعنی
تو می خواهی من وزن شعر به این
خوبی را خراب کنم که تو ناراحت
میشوی؟ ازآن پس هروقت می دید
کسی درروزنامه یا مجله ای چیزی
را نوشته که نمی بایست بنویسد
می گفت وزن شعر سعدی است.
وزن را که شاعر نباید بخاطر دوستی
وخویشاوندی وناموس واین حرفها

ندیده بگیرد.
مصطفوی عاشق فرانسه وبویژه
پاریس بود .می گفت دردنیا یک
شهروجوددارد وهزار دهکده .شهر
پاریس است و بعد دهکده هارا نام
می برد :واشنگتن ،لندن ،بروکسل،
توکیو ،پکن وسیدنی.
می گفتم یک شهر دیگر یادت رفت.
وقتی قیافة استفهام آمیز اورا می
دیدم می گفتم رشت .می گفت درآن
صور ت باید شیرازرا هم اضافه کنم.
دراین مورد او عقیدة سعدی شاعر
شیرازی راداشت وقتی می گفت:
چه هندوچه سند وچه بر وچه بحر
همه روستایند و شیراز شهر
مصطفوی اصرارداشت حرف کسانی را
که می گفتند سنگ مفت و گنجشک
مفت! اصالح کند .می گفت این
ضرب المثل را اشتباهی می گویند.
درستش این است که سنگ مفت
وگنجشک صنار .چون اگر قرارباشد
گنجشک هم مفت باشد پس زحمت
سنگ انداختن وزدن گنجشک چه

سودی دارد؟
مصطفوی خوش صحبت وخوش
محضرو بذله گو بود .همین ویژگی ها
باعث شد بارجال دست اول ارتباط
نزدیک برقرار کند .اما من برعکس او
یار مغضوبان و معزوالن بودم همین
که یکی ازاینها به وزیری یا نخست
وزیری می رسید ،باز مصطفوی بااو
گرم می گرفت ومرتب به دیدارش
می رفت.
من می گفتم :رحمت مثل اینکه
من وظیفه دارم افراد را تا د ِر اتاق
وزارتشان همراهی کنم تادرآنجا
توآنهارا ازمن تحویل بگیری .باخنده
می گفت :چه می توان کرد؟ اینها
همه دراثر شیرینی وشیرین زبانی
من است .مصطفوی درمدارس
آمریکایی ودارالفنون تهران درس
خواند وازدانشکدة حقوق دانشگاه
تهران مدرک لیسانس دریافت
کرد .بعد برای ادامة تحصیل به اروپا
رفت وبااخذ درجة دکترای اقتصاد
ازدانشگاه پاریس به ایران بازگشت.
مصطفوی سالها درروزنامه های
مختلف نویسندگی می کرد .سرانجام
مجلة هفتگی روشنفکر را به مدیریت
خویش بنیاد گذاشت .مدتها دررادیو
تهران وخبرگزاری پارس خدمت
کرد وچندی رئیس ادارة اطالعات
ومطبوعات وزارت خارجه بود .از
مصطفوی در چهرة مطبوعات معاصر
یاد شده است.
مصطفوی ترجمه ها وتألیف هایی
درزمینه های اجتماعی و ادبی دارد.
نقل از جلد ششم پژوهشگران معاصر
صفحة  ۶۷۲ببعد.

غار چال

یر( دلیجان -شهرنراق)

کوله بارت را که همیشه پر از خاطرات
سفر است برمیداری و همراه می شوی
به قصد سفری به قلب تاریخ وطبیعت.
صبح زود بیدار می شوی و با تاکسی
آژانسی که دم در منتظر است خودت
را میدان آرژانتین و ترمینال بیهقی

مهتاب است که البته رستوران آفتاب
در ضلع شمال جاده ومجتمع مهتاب
در ضلع دیگر جاده قرار دارد .
هم چنین دارای پمپ بنزین  ،محل
بازی بچه ها ،سرویس بهداشتی بسیار
تمیز و لوکس  ،که کابوس سرویس

می رسانی  ،دوستان و همسفر هایت
که قرار است همراه انها یکی از جاذبه
های این سرزمین هزار منظره را ببینی
در اتوبوس هستند صندلی خودت را
در اتوبوس پیدا می کنی و همسفر
کنارت با تو با لهجه شیرین اصفهانی
سالم و احوالپرسی می کند  .حاال لیدر
تور میکرفون را در دست می گیرد
وپس از خوش آمد گویی به مسافران
می گوید :در این سفر طبیعت گردی،
گوشه ای از قدمت تاریخ را در این
سرزمین کهن خواهیم دید.
سپس ادامه میدهد بعد از ساعتی برای
صرف صبحانه در رستوران مهتاب که
درچند کیلومتری شهر قم است توقف
خواهیم کرد این رستوران در واقع
یک مجتمع بزرگ بین راهی است که
شامل رستوران و فست فود و چند ین
فروشگاه است.
ویادت می اید در جایی خوانده
بودی که این مجموعه بین راهی در
سال  1384با سرمایه گذاری ایرانیا ن
داخل و خارج از کشور احداث شده
است.
در زمینی به وسعت چند هکتار به
همراه ساختمان نیمه کاره که از
شرکت ملی آزاد راهها خریداری
شده و مجسمه نیم تنه ای از چهره
ای که انجا دیده می شود متعلق به
اقای پرویزیان یکی از بانیان و سرمایه
گذاران است که مقابل در ورودی این
مجموعه قرار دارد ( البته قرار داشت
چون ظاهرا دوستان وجود مجسمه را
برنتابیدندو آن را سانسور نمودند )
این مجتمع رفاهی توریستی بین جاده
ای یا  Rest areaبه نام مجتمع افتاب ،

های بهداشتی بین راهی را فراموش
می کنی  .رستوران ،انواع غذاهای
فست فود،کافی شاپ،رستوران سنتی،
فروشگاه  ،قنادی شیرینی وانواع
سوهان های لذیذ با تز یین پسته
و بادام که هر چه مخلفات روی انها
بیشتر  ،قیمت آنها هم بیشتر ،در داخل
جعبه های فلزی با تصاویر زیبا بر روی

بیاید پس چشمانت را می بندی
وساعتی سپری می شود.
با خاموش شدن صدای موتور اتوبوس
سکوتی مطلق همه جا را فرا میگیرد ،
وقتی با سرو صدای زیاد بخواب می
روی ،آنگاه سکوت است که تو را بیدار
میکند ،متوجه میشوی که اتوبوس
توقف کرده و مسافران خواب آلود
از این خواب قیلوله کم کم بیدار می
شوند .
لیدر تور با شیرین زبانی مسافران را
برای صرف صبحانه به رستوران دعوت
می کند .
پس از اینکه صبحانه لذیذی را
نوش جان کردی دوباره با همسفران
طی طریق می کنی و انگاه لیدر تور
میکروفن را در دست می گیرد اعالم
می کند که  :تا ساعتی دیگر به شهر
دلیجان خواهیم رسید.این شهرستان
یکی ازشهرهای استان مرکزی است
واز شمال به استان قم و از جنوب به
استان اصفهان و از شرق وغرب به
محالت و کاشان محصور است و حدود
 50هزار نفر جمعیت دارد  .و دارای اب
و هوای کویری است .مردم شهرستان
دلیجان به زبان فارسی و با گویش

آنها  ،به خودت یاد آوری می کنی که
حتما هنگام برگشت جعبه سوهانی
برسم سوغات بگیرم.
همسفری کنارت را می بینی که هد
فون را در گوش گذاشته و از مدل سر
و گردنش که روی شانۀ سمت راستش
افتاده می فهمی که به خواب عمیقی
فرو رفته ،تا رسیدن به رستوران و
صرف صبحانه هنوز ساعتی مانده است
 ،صدای یکنواخت حرکت اتوبوس
در این جاده کویری و خستگی به
سبب بیدار شدن صیح زودوگرسنگی
صبحگاهی و انتظار صرف صبحانه
موجب می شود که خواب به چشمانت

راجی که از قدیمی ترین گویش های
زبان پارسی است صحبت می کنند
،از جمله جاذبه های دیدنی دلیجان
ییالق بسیار زیبا و شگفت انگیز
جاسب وزیارتگاه آقاشا بلبل  ،مسجد
مس سر ،که گفته می شود به دوران
سلجوقیان میرسد و شهر تاریخی نراق
هم که در هجده کیلومتری دلیجان
واقع شده است و از جاذبه های طبیعی
آن غار چال نخجیر  ،کوچه باغ ها ،
آبشار گیسو ،کوه ولیجا ،از دیدنی های
شهرنراق است .
و باز ادامه می دهد  :از دیدن آسیاب
آبی و باد گیر با قدمت بیش از دوهزار

سال هیجان زده خواهید شد .
تا پس از ان به دیدن شگفتی های
اعجاب آور غار چال نخجیر برسیم
 .این غار جزء غارهای آهکی و زنده
دنیاست ،که قدمت آن به چند ده
ملیون سال میرسد .و از جمله غارهای
طبقاتی است و از سه طبقه تشکیل
شده است.
حاال به مقصد رسیده ای از اتوبوس که
پیاده میشوی کوهی را مقابلت میبینی
و دهانه غار را .
سکوت این منطقه کویری ابهت
خاصی دارد که وصف ناشدنی است
باهمسفران راهی ورود به غار نخجیر
میشوی از تابلوی بزرگی که مشخصات
غار را نوشته است می خوانی و عکس
میگیری تا در فرصتی باز هم مرور کنی
 .بلیط ورود به غار را قبال لیدر تور تهیه
کرده است .جوانکی که مسیول ورودی
غار است بروشور و  CDعکس و فیلم
از داخل غار را می فروشد .چون قبال
توصیه شده که از عکس برداری و زدن
فالش خود داری شود که مبادا آسیبی
به بافت های داخل غار برسد .با خودت
می گویی حتما هنگام برگشت سی دی
عکس و فیلم داخل غار را خواهم خرید .
راه باریک و همواری را برای بازدید
کنندگان مهیا کرده اند و با روشنایی
برق و پروژکتورها ،همه اطراف کامال
قابل رویت است  ،تا کنون  6کیلومتر از
آن کشف شده است و تخمین میزنند
که طول این غار  12کیلو متر است .
هر چه جلوتر می روی با اینکه هیچ
روزنه ای به بیرون نیست اما هم چنان
هوای مطبوع و خنک را بدون ذره ای
کاستی از اکسیژن می توانی تنفس
کنی و دمای داخل غار در تمام فصول
سال بین 7تا  14درجه سانتی گراد
است .این غار دارای سه طبقه است
طبقه اول و زیرین غار دارای سفره آب
زیر زمینی و دریاجه ایست که در عمق
 61متری از سطح غار قرار دارد و هم
چنین  19متر عمق دریاچه که مناسب
جهت قایق سواری است .
بقیه درصفحه ۴۸
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دررژیم شاهنشاهی وزارت امور
خارجه ازاهمیت خاصی برخورداربود .
مقررات مخصوص استخدامی آن،
بویژه ورود به رستة سیاسی پردة
آهنینی بود که هرکس را یارای
گذرازآن نبود .خانواده های قدیمی
واصیل اسفندیاری ،اردالن ،انتظام،
سهیلی ،قدس و چند خانوادة دیگر
سد سکندر تمام پست های
مثل ّ
حساس را دردست داشتند .خیلی
ها بودند که درایران به مقام وزارت
رسیدند ولی با تمام اشتیاقی که
داشتند تا وارد کادر سیاسی شوند
به آرزوی خود نرسیدندوکسانی که
بجای ورود ازدر ،ازپنجره داخل شدند
 ،هیچوقت جذب آن محیط نگشتند.
سالها قبل وقتی وزارت امورخارجة
دولت شاهنشاهی درروزنامه های
عصر تهرالن اعالم کرد که دوازده
نفر لیسانسیه حقوق یا باالتر رابرای
ورود به کادر سیاسی استخدام می
کند  ،بیش ازیکصد نفر واجد شرایط
درامتحانات مربوطه شرکت کردند
که دوازده نفر کارآموز سیاسی
انتخاب شدند.
سالهای بعد نیز برای تکمیل کادر
مورد احتیاج ،آزمون بعمل آمد
وتعدادی جوان که هیچگونه بستگی
سببی یا نسبی با دیپلمات های کار
کشته قدیمی وزارت امور خارجه
نداشتند به خدمت وزارت خارجه
درآمدند.
درآن زمان چون دراغلب نمایندگی
ها پست های پائین خالی بود پس
ازیک سال کارآموزی مارا روانه
خدمت درکشورهای مختلف کردند.
درمأموریت های ثابت بعدی دیدم
کارمندان برای رفتن به الهور،
حیدرآباد ،مکزیک ،استرالیا وجاهای
پرت وپال ودورافتاده سرودست می

شکنند ولی رغبتی به رفتن مأموریت

صدراألشراف

پاریس ،لندن ،نیویورک ،وواشنگتن
را ندارند .این معما واین راز روزی
برایم حل شد که درسال  ۱۹۷۷پس
از چهارسال مأموریت درپاریس ،با
مقداری قرض به تهران بازگشتم.
بخاطر دارم درسال  ۱۹۶۰بود که جناب
صدراألشراف رئیس مجلس سنا برای
انجام یک عمل جراحی به لندن آمد.
آقای دکتر جوادصدر فرزند ایشان
که سفیر کبیر درتوکیو(ژاپن) بود
تلگراف کرد از بهترین پروفسورها
وقت بگیرید وبهترین بیمارستان
لندن را رزو نمائید.
همة این کارها بسرعت برق انجام شد
وآقای صدراألشراف با سالم وصلوات
وارد لندن شدندودربیمارستان مجهز
واقع در هاید پارک کرنر بستری
شدند.
ازآنحا که ایشان زبان انگلیسی نمی
دانستند  ،رئیس دفتر مجلس سنا
بعنوان مترجم همراهشان بود .روز
بعداز بستری شدن که به عیادت
ایشان پ رفتیم معلوم شد ازلحظة
ورود بجز آب چیزی نخورده اند
وغذای ناهار وشام را پس فرستاده اند.
آقای صدراألشراف درجواب اینکه
چرا شب گذشته شام میل نفرمودید
گفتند من مسلمانم واین گوشت ها
ذبح اسالمی نیست.
یکی از کارمندان سفارت ایران

گ
گ
وان و ن

درلندن به عرضشان رساند که
درمحلة ارلزکورت  Earlscourtلندن
چندین قصابی پاکستانی مسلمان
هست که روی تابلو نوشته اند (لحم
حالل) ما فورا ً میرویم مرغ و گوشت
بره می خریم وبه آشپز بیمارستان می
دهیم که با آن گوشت غذای جنابعالی
را طبخ نماید.
البته وصدالبته این کار انجام نشد
چون مخالف مقررات بهداشتی
بیمارستان بود ولی از همان شب
شام میل
آقای صدراألشراف
فرمودند وچند روز بعد پروفسور
حاذق عمل جراحی راانجام داد وآقای
صدر دوران نقاهت را می گذراندند
وبحمداهلل حالشان خوب شد که
شبی ازشب ها قالیچه ای که برای
نمازخواندن از تهران آورده ودراتاق
بیمارستان انداخته بودند اززیر
پایشان لیز خورد وبا سر بزمین
خوردند که همین ضربه وخون ریزی
ناشی ازآن سبب مرگشان شد
وجنازة ایشان رابرای دفن به تهران
بردند.
آقای صدراألشراف که مردی شریف و
معتقد و با ایمان بود ونامش با مسمی
بود  .روانش شاد وکاش همة بیماران
عالی مقام اعزامی ازتهران مثل ایشان
کم دردسربودند.

دو تلگراف بی نظیر
درآن دوران شاهنشاهی فرمان
همایونی وسرمشق کادر دیپلماسی
خارج ازکشور این بود که اگر
درکنفرانسی نام خلیج فارس ،
«خلیج» با « خلیج عربی» گفته
شد فورا ً نمایندگان ایران باید
بعنوان اعتراض جلسه را ترک کنند
یااگر روزنامه ونشریه ای چنین
جملة مجعولی را بکار برد فورا پاسخ
مقتضی داده شود .دردوران وزارت

ناصرامینی  -پاریس

خارجه زاهدی فقط دو تلگراف
بود که بعرض شاه نرسید .زاهدی
از خواندن آن دو تلگراف رمز که
یکی از عربستان سعودی ودیگری از
کویت رسیده بود آنقدر ناراحت شد
که دیوارصبر وشکیبایی را شکست
ودرپاسخ سفیر شاهنشاه آریامهر
درعربستان سعودی چنین جوابی
راداد:

اردشیرزاهدی

سفارت شاهنشاهی ایران -جده
آقای سفیر یا مست بودی این تلگراف
را کردی یا اینکه حواست پرته ،اگر
مست بودی قابل بخشش نیست .به
هرحال به آنها بگو فضولی موقوف و
یکبار دیگه اگر ازاین تلگرافها کردی
احضار می شوی.
زاهدی
سفارت شاهنشاهی ایران -کویت
به اونا بگو  ...زیادی نخورن ویک
بار دیگر اگر بجای خلیج فارس
«خلیج» گفتند حسابشان را خواهم
رسیدوتوهم آنجا نخواهی ماند.
زاهدی
این جعل نام هنوز هم ادامه دارد
وباآنکه همه دیپلمات های جهان می
دانند نام آبراهه جنوب ایران « خلیج
فارس» است اما پول سرشاری که
عربستان وکویت دراختیارکشورهای
دیگر می گذارند این نام را مجعول می
کند..

ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

جسته وگریخته

خانم جون هوکوارد  ۱۱۲ ،ساله ،
اخیرا ً درگذشت ...او  ۲جنگ
جهانی و  ۲۲نخست وزیر را در
دوران حیاتش دیده بود...
در انگلستان رسم است وقتی
کسی به  ۱۰۰سالگی میرسد  ،ملکه
انگلستان یک تلگرام تبریک تولد
خصوصی برایش میفرستد...اما
خانم جون  ،دوازده سال پیش ،
زیر بار نرفت و تلگرام را نپذیرفت ،
چون نمیخواست اطرافیانش بدانند
که او  ۱۰۰ساله است!...
در حال حاضر مسن ترین فرد
انگلستان باز هم یک زن است به
نام لیلیان پریست که  ۱۱۱ساله
است و خواهرش گوان  ۱۰۸سال
سن دارد...

کش
خسارت رد اسباب ی

در فوریه امسال یکی از گرانترین
پیانوهای جهان  ،به قیمت بیش از
 ۲۰۰هزار دالر  ،موقع حمل و نقل
از باالی جرثقیل سقوط کرد و به
خاطر داشتن وزن بیش از نیم تن ،
بخش فلزی میانی آن پودر شد
و تقریب ًا پیانو غیرقابل استفاده
گردید...زمانی بتهوون بااین پیانو
درشهر برلین کنسرت داده بود.

ووپی گلدربگ

ب
عدم پذريش جازيه نو ل

ووپی گلدبرگ ستاره  ٦٥ساله
هاليوود  ،اولين زن و اولين فرد
سياهپوستى بود كه مراسم پخش
جوايز اسكار سال  ١٩٨٤ميالدى را
اداره كرد...
او كه زمانى خيابانخواب و معتاد
به هرويين بود  ،بخاطر بازى در
فيلم ( روح ) جايزه اسكار دريافت
كرد...و پس از آن در فيلم Colour
 ، Purpleاستيون اسپيلبرگ
نقش خود را بى نظير بازى كرد و
همينطور در فيلم ... Sister Act
ووپی که زن شوخ طبعی است در
مورد زیبایی خودش میگوید  :من
که هیچوقت نمیتوانم مثل هال بری
بشوم  ...ولی او میتواند زمانی مثل
من بشود !...

پله  ٨٠ساهل شد

در  ٢٣اكتبر سال  ، ١٩٦٤ژان
پل سارتر  ،نويسنده و فيلسوف
فرانسوى  ،برنده جايزه نوبل ادبيات
شد كه در آن زمان جايزه نقدى آن
مبلغ  ٣٠هزار دالر بود ...ولى سارتر
اين جايزه را نپذيرفت...
به دنبال اين كار  ،عدم پذيرش
جايزه نوبل سارتر  ،انعكاس جهانى
پيدا كرد و او از اينكه كار وى با
اسكاندال وسيع بين المللى روبرو
شده است  ،اظهار تاسف كرد...
برخى ميگفتند بايد اين رقم را
مستقيم ًا به سازمان هاى خيريه
و نيازمند ميداد بجاى اين ژست
نمايشى !...
امروزه مبلغ پرداختى جايزه نوبل ،
حدود  ١/١ميليون دالر است...

مش
 ٦مجرد هور

ژاندارك ( قديس فرانسوى)  /آدام
اسميث ( اقتصاددان انگليسى )
ولتر ( نويسنده و فيلسوف
فرانسوى )  ،شوپن ( موسيقيدان
و آهنگساز لهستانى )  ،بتهوون (
موسيقيدان و آهنگساز آلمانى ) ،
عمر خيام ( شاعر و رياضيدان
ايرانى )...از  ۶شخصیت مجرد
سرشناس جهان بشمار می روند.

در  ٢١اكتبر سال  ١٩٦٨ميالدى ،
ژاكلين كندى  ٣٩ساله و اريستوتل
اوناسيس  ٦٢ساله در جزيره اى
بنام ( اسكورپيوس )  ،متعلق به
ميلياردر يونانى ازدواج كردند
و پس از آن عروس و داماد و ٤٠
ميهمانشان به روى عرشه كشتى
تفريحى اوناسيس  ،بنام دخترش
كريستينا رفتند...

تخريب ديوار ربلين

در دهم نوامبر سال  ١٩٨٩ميالدى ،
دولت فدرال آلمان رسم ًا دستور
خراب كردن ديوار برلين را صادر
كرد...

گفته اهى شنيدنى

احتمال اينكه مقام رهبرى از نيروى
ماورالطبيعه خود براى انتقام خون
سردار قاسم سليمانى استفاده
كرده باشد و ترامپ را در انتخابات
بركنار كرده باشد ،زياد است...
حتى ترامپ از چرخش ناگهانى راى
در آخرين لحظات متعجب شد!...
حمید ملکی قائم مقام حوزه علميه قم
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ن
رمگ ریپرتین رفد ا گلستان

خانمی کانادایی که صاحب این
پیانوی منحصر به فرد بود  ،پس از
این حادثه غم انگیز نوشت...
امیدوارم پیانوی من در بهشت شاد
و خرم باشد...

اسطوره فوتبال برزيل ( ادسون
آرانتس دونا سيمنتو پله ) مشهور
به پله اخيرا ً  ٨٠ساله شد...
در سال  ١٩٥٨ميالدى زمانى كه
وى فقط  ١٧ساله بود  ،با هنرنمايى
هاى خود در زمين فوتبال  ،همراه با
ديگر اعضاى تيم برزيل جام جهانى
را برد و در سالهاى  ١٩٦٢و ١٩٧٠
مجددا جام جهانى را به دست
آورد...

كل
اوانسيس و ژا ين

شعروغزل
فریدون فرخ زاد

رگفتاری عشق

درگوشة این اتاق تاریک
از دوست ندیده جز مذلت
درریشه ی هرگیاه سبزش
بربام بلنـــد ابرهایش
هرثانیه اش هزارسال است
اینباغمنم،کهخستهازخویش
عشق است که می دهد خزانم

یک باغ نشسته است بیدار
از غیر کشیده رنج بسیار
انبوه کسالت است و دیوار
خورشید نمی شود پدیدار
درفاصـلة نگاه ودیدار
در خویش خزیده ام دوصدبار
عشقاستکهمیکندگرفتار

ع
ردآسمان علم  ،مل بهترین رپ است
ردکشور وجود  ،هنر بهترین غناست
پروین اعتصامی

آسمان علم

دیوانگیست قصه ی تقدیر و بخت نیست

ازبام سرنگون شدن وگفتن  :این قضاست
درآسمان علم ،عمل برترین پر است
درکشور وجود  ،هنر بهترین غناست
می جوی گرچه عزم تو زاندیشه برتر است
می پوی گرچه راه تو درکام اژدهاست

پرویز کریمی

ازجهان خاور
باددروادی ما

ـشاید

هیچ پیامی نفشاند
ازتماشای طلوع-
دیرگاهیست که چشمان پژولیدة ما محروم است
هیچکس
گره از کارفروبسته ی ما بازنکرد،
توکه دستانی طوالنی داری
سوی عزلتگه خورشید ببر
شاید ازظلمت این شب برهیم.

د کتر بیژن سمندر

گلخاهن ی انز
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یارب آن دلبر آهو وش سرمست کجاست؟
هستی ماست مبادا رود از دست  ،کجاست؟
آن سپیــــداربلند ،آن ُگ ِل ُگل خانه ی ناز
که زعطرش همه ی شهر بهارست  ،کجاست؟

شفیعی کدکنی

سفرانهم ی باران
آخرین برگ سفرنامه ی باران،
این است:
که زمین چرکین است

ـشیر یاخط

شب ،شب تاریک
شب ،شب بی رونق خاموش
مردتنها بردوراهی
بین راه خانه ومیخانه حیرانست
عاقبت وامانده از اندیشه هایش مرد
سکه ای از جیب خود میآورد بیرون ومی گوید:
شیر یاخط؟
خط اگر آمد به خانه ،شیراگرآمد به میخانه
سکه شب را می شکافد
خط!
مردغمگین از حساب سکه سرجنبانده می گوید:
لق سکه ،وانگه جانب میخانه می گیرد
چی ِز ّ

حسین منزوی

زنی هک چنین توئی

زنی که صاعقه وار آنک ،ردای شعله به تن دارد
فرو نیامده خود پیداست ،که قصد خِ ر َم ِن من دارد
همیشه عشق به مشتاقان ،پیام وصل نمی خواهد
که گاه پیرهن یوسف کنایه ای زکفن دارد
کیم کیم که نسوزم من؟ توکیستی که نسوزانی
بهل که تا بشود ای دوست ،هرآنچه قصد شدن دارد
دوباره بیرق مجنون را  ،دلم به شوق می افرازد
دوباره عشق دراین صحرا هوای خیمه زدن دارد
زنی چنین که توئی بی شک ،شکوه وروح دگر بخشد
بدان تصور دیرینه که دل زمعنی زن دارد
مگر به صافی گیسویت هوای خویش بپاالیم
دراین فضا که نفس دروی همیشه طعم لجن دارد

سیه ژمگان

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
دردل دوست به هر حیله رهی باید کرد
روشنان فلکی را اثری درمانیست
حذرازگردش چشم سیهی باید کرد
شب که خورشید جهان تاب ،نهان ازنظر است
قطع این مرحله  ،بانور مهی باید کرد
خوش همی میروی ای قافله ساالر به راه
گذری جانب گم کرده رهی باید کرد
نه همین صف زده مژگان سیه ،باید داشت
درصف دلشدگان هم نگهی باید داشت
جانب دوست نگه از نگهی باید داشت
کشورخصم تبــه ،از سپهی باید کرد
گر مجاور نتوان بود به میخانه « ،نشاط»
سجد ه از دور به هر صبحگهی باید کرد

حسام ا لد ین کریم الدینی

روزبارانی

درآن روز بارانی...
که نسیم  ،ذرات آب را برای شادمانی باخود می بُرد
موسیقی مراهم
نغمات
ِ
که ترانه ی عشق تورا زمزمه می کرد
ازمن ربود.
تا برای تو آ َو َرد...
ومن درگفتگوی بی وقفة باران...
ترنم جادوئی نسیم...
وطنین آواز شورانگیز پرندگان
صدای زیبای تورا می شنیدم
درحالی که...
همه ی زوایای وجودم
سرشار از جلوه ی رویائی تو بود
درآن روز بارانی...
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فدایی

نشاط اصفهانی

از :ک  -هومان
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با چنان وضع وحالی،داستان منیره
نیز یک لحظه از خیالم دور نمیشد
ومثل ُخوره به جانم افتاده بودوآه
از نهادم برمی آورد،باخودمیگفتم
نکند سرنوشت عشق پدرم
بامنیره،باسرنوشت من ونازنین گره
خوردهباشد،نکندنازنینبههمانراهی
می رود که منیره رفته بود!؟بایادآوری
داستان غم انگیز منیرهُ ،گر می
گرفتم،گویی تمامی بدنم درشعله
های آتش میسوخت،داشتم دیوانه
می شدم،بجای پرتاب اشیاء،سرم
رابه دیوار می کوبیدم،احساس می
کردم که دارم خفه میشوم وپس
از ساعتها جدال باخودوبیخوابی
تصمیم گرفتم باپدرومادرم به
گفتگو بنشینم،ازاین رو شب هنگام
ازاتاق بیرون آمدم وپس از شستن
چشمهاوصورتم ،چهره ام را درآیینه
دیدم،چشمهایم چون یک کاسه ی
خون وچهره ام درهم وشکسته شده
بود! چراغ آشپزخانه روشن بود،از
پ ّله ها پایین رفتم،پدرومادر وبرادرم
همراه باهمسرش درآشپزخانه دور
میزنشسته بودند وباهم به آهستگی
گفتگو می کردند،وارد آشپزخانه
شدم،چهره ی همگی درهم وغمبار
بود،جلورفتم وسالم کردم،برادرم
بادیدن من از جایش برخاست وبه
سوی من آمد ومرادرآغوش گرم
خودگرفت وگفت :ساعتی پیش
که با مادرجان تلفنی صحبت
می کردم،دیدم پریشانحال است
وحوصله ی گفتگو ندارد،دلواپس
ونگران شدم،دیگر معطل نشدم
وهمراه ناهید نزد شما آمدم وسپس
مرابوسید و درکنار خودنشاند وبه
دلداری من پرداخت وازجمله گفت:
می توانم به پرسم که مشکل توتا چه
حد است که نشودحلش کرد؟توخوب
ّ
میدانی که همگی ماتاپای جان
ایستاده ایم تامشکل توراحل

نی
انز ن

کنیم،گاهی دست تقدیر ویاتصادف
ویا بدبیاری ،هرچه که دلت می خواهد
نام بگذار،مسایلی برای آدمیزاد فراهم
می آورد که گریزازآن جزبا بردباری
نفس،میسر
واندیشیدن واتّکاء به
ّ
نیست،مث ً
ال همین بیماری لعنتی
که گریبانگیر توشد،مسأله ای را به
وجودآورد که انتظارش راهیچیک
ازما نداشتیم ،زمان وراه چاره می
خواست تاتو ازآن بیماری جان سالم
بدرببری،من قصد نصیحت کردن
توراندارم،چون همه ی مامیدانیم که
درد تو درد ساده ای نبوده ونیست
و تو کمترین دخالت وتقصیری در به
وجود آمدن آنها نداشتی،اما به ماهم
حق بده که نگران حال تو باشیم
وتازمانیکه ازخودبردباری نشان
ندهی ومارا درحل مشکلت دخیل
نکنی،دردلشورگی واضطراب خواهیم
بودوفکر نمی کنم با ُخلق ّیاتی که
ازتو ُسراغ دارم خواستار چنین حال
ووضعی ازبرای ما باشی.
برادرم را درآغوش گرفتم
وبوسیدم وازاووهمسرش ازاینکه
نگران حال من بوده ونزدما آمده
وتاپاسی ازشب به خاطر دیداربامن
درانتظار بوده اند،سپاسگزاری
کردم،سپس نزدپدرم که به خاطر
بیماری من،بسیار شکسته وخسته به
نظر می آمد،رفتم،چهره ی مهربانش
را بوسیدم وآنگاه درکنار مادرم
نشستم ودستهای نوازشگرش را
درمیان دودستهایم گرفتم وبوسیدم.
پدرم نگاهی به چهره ام انداخت
وگفت:همانگونه که هوشنگ گفت،
نمی خواهم بگویم که دردنداری،غم
نداری،عقب افتادگی از تحصیل
مسلم ًا دلخواه نیست نه تنها برای
توبلکه برای ماهم دردآوراست،هیچ
دانشجو واولیای او نیستند که
ازعقب ماندگی تحصیلی عزیزان
شان ناراحت نشوند،می پذیریم که

بی خبری ازنازنین با آنهمه پیشینه
ی دوستی ونزدیکی نگران کننده
است،این سخنان را کسی به تو
میگوید که خوددراین راه صاحب
تجربه است،امابرای رفع این مشکل
که ناخواسته دامنگیر تو شده ،چاره
اش نشستن دراتاق ودررا بروی
خودبستن وغصه خوردن واشک
ّ
وحلل مشکل تو
ریختن نیست
نخواهد بود،بایدبرای یافتن راه حل
وجبران آنچه که گذشت فکری
کرد،فکری درست وثمر بخش که
آنهم از راه مشاوره وتسلط براعصاب
به دست می آید.
گفتم اتفاق ًا می خواستم باهمگی
شما درهمین باره صحبت ومشورت
کنم،خوشبختانه می بینم که اعضای
خانواده همه جمعند،سپس روبه پدرم
کردم وگفتم:همانگونه که شما اشاره
کرده اید،عقب ماندگی از تحصیل غم
کمی نیست،اما آنچنان دردی نیست
باشد ،امسال تمام ترم
که چاره ناپذیر
ّ
هارا خواهم گرفت واین عقب ماندگی
را جبران خواهم کرد،اما درمورد
نازنین قضیه به گونه ی دیگری است
وبا خبری که دوست شما داده،صورت
مسأله چنانست که حتا یک نشانه
ی غیر مجهول درآن وجود ندارد
تابه حل آن به پردازیم،باهمه ی این
حال تصمیم گرفته ام برای آگاهی از
چگونگی ابتدادیداری با حاج آحسن
ودخترآقا داشته باشم وآنگاه با
اطالعاتی که از آنان به دست خواهم
آورد،یا صالح را درآن خواهم دید
که بادردست داشتن نشانی نازنین
که از پدربزرگ اش دریافت خواهم
کرد،دست به نامه نگاری بزنم
ویاسفری به لندن داشته باشم.
پدرم گفت :با نظر تو کامالً
موافقم،پیشنهاد می کنم همین فردا
درصورتیکه حالت مساعدسفر باشد
،با راننده مان برو و از هوشنگ خواهم

قسمت سی وسوم
خواست تاهمراه توباشد.
گفتم :به راننده نیازندارم،ضمناً
حاضر نیستم هوشنگ به خاطر من
دست ازکاروزندگیش بکشد،چراکه
مدت زمان سفرم معلوم نیست،چه
بهتر که بامادرجان بروم،مطمئن
باشید بااحتیاط رانندگی خواهم کرد.
برادرم پیشنهاد کرد بجای رفتن
نزد حاج آحسن،باتوجه به وضع
جسمانی وروح ّیه ام ،به اداره ی تلفن
مراجعه وازطریق ارتباط تلفنی باحاج
آحسن ازاو جویای وضع وحال نازنین
شوم.
مادرم گفت:شاید گفتگوی ما
به درازا بکشد ونیازبه زمان بیشتری
برای گفتگو باشد،ضمن ًا می خواهم
دوستان به ویژه دخترآقاراازنزدیک
به بینم وازآنان به خاطراینکه مدت
مدیدی است که آنان را بی خبراز
آنچه برما گذشت،گذاشته ایم پوزش
خواهی کنم وهمچنین مقداری از اثاث
خانه را به تهران منتقل وسروصورتی
به آن خانه که ماه هاست متروک
افتاده بدهم .
با تعهدی که به پدرم سپرده
بودم،حاضرشد رانندگی اتومبیل
را شخص ًا برعهده بگیرم،همراه
مادرم پس از رسیدن به زادگاهم
،به منزل دخترآقا رفتیم،اوه،خدای
من چه می دیدم!؟ گویی آنان نیز
چون من ماه ها دچاربیماری سخت
وجانکاه شده بودند،چقدرشکسته
ورنجور!؟ درچشمان شان آن
فروغ وشادابی یکی دوسال پیش
دیده نمی شد،چهره های شان
افسرده وماللت بار بود،بادیدن ما
به گریه افتادند وبا چشم اشکبارمرا
بوسیدند،مادرم ضمن درآغوش
گرفتن دخترآقا،درحالیکه دانه های
اشک از گوشه ی چشمانش سرازیر
میشد ،ازاینکه دراین مدت آنان را بی
خبر گذاشته بود،ابراز شرمندگی می

تأسف
حاج آحسن سری به نشانه ی ّ
وحسرت تکان دادوگفت:چندی
پیش درخانقاه بودم،یکی ازحاضران
درآن چمع شعری خواند که بسیار
به دلم نشست وچون آنرا مصداق
حال خود دیدم،روی کاغذی نوشتم
وحفظش کردم،شاعر میگوید »:قضا
چون زگردون فروریخت پرـــ همه
عاقالن کورگردند وکر».
مادرم گفت»شاعر بسیاردرست
گفته چرا که باید خیلی زودتربه
نحوی شماعزیزان را از حال
خودومسایلی که پیش آمده
بود،آگاه می ساختیم،به راستی به
مصداق گفته ی شاعر کوروکرشده
بودیم،بیماری سخت هوتن،بالیی بود
که نازل شده بود وسبب گردید که ما
نه تنها دست وپایمان را گم کنیم بلکه
عقل مان راهم از دست بدهیم،به این
خاطرازروی شماشرمنده ایم.
منهم درپی گفته های
مادرم،درحالیکه صدایم درگلو می
لرزیدگفتم :منهم ازروی شما شرمنده
ام،این بیماری نابهنگام که مراتاپای
مرگ کشانید،همه چیزرادرهم وبرهم
کرد.
حاج آحسن گفت:آقاهوتن،
عزیزم،تقصیرتو چه بود،توکه ازروی
عمد خودت را بیمارنکرده بودی،این
قضا وبالی آسمانی بود،خداراشکرکه
بهبودی یافتی،ما تیمارداروپرستار
مریض بودیم،آنهم مریضی که
دیگر هیچ امیدی به زندگی اش
پدرومادرت
نداشتیم،مامیدانیم
چه کشیدند،ماشرایط آنان رادر
جریان بیماری تو به خوبی درک می
کنیم،وقتی به انسان بگویند امیدی به
زندگی جوانت نیست دیگر نه هوشی
ازبرایش می ماند ونه حواسی،ما همین
حال را درزمان بیماری دخترناکام
مان داشتیم،شهربانو خانم شاهد
حال وروزگار مابودند،بنابراین تو ابدا ً
مستحق شماتت ویا خود سرزنش
کردن نیستی،بهتراست به جای
این حرفها بفرمایید ازنازنین ما چه
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کرد،آن مهربانان زمانیکه شنیدند که
من به سختی بیمار شده وامیدی به
زندگی من نبود وهم اینک درنقاهت
بسر می برم پریشان تر ازآن شدند
که بودند وبه بخت خود که بی خبر
مانده بودند لعنت می فرستادند.
حاج آحسن گفت :اص ً
ال ندانستیم
بچه علت وسبب یکباره ناپدید
شدید،اگرچه می دانستیم به خاطر
بچه ها که مقیم تهران اند،باالخره به
تهران خواهید رفت،ولی نه اینگونه
سریع وبی خبر،بی خبر گذاشتن مان
را حمل برقهرازماکردیم ومی گفتیم
نمیدانیم چه خطاولغزشی از ماسرزده
که موجب رنجش آقا وخانم گلشهری
شده است،ازاین بابت خیلی پریشان
شده بودیم،گفته بودید برای پرستاری
از آقاهوتن که دچارسرماخوردگی
شده آنهم برای چندروزی به تهران
خواهید رفت،چشم انتظار آمدن
شما بودیم ولی پس از گذشت چند
هفته که از آمدن تان خبری نشد ،به
تجارتخانه ی آقای گلشهری رفتم تا
از شما خبربگیرم،اما درکمال تعجب
دفترشان را بسته دیدم،فردا وپس
فردای آن روزبرای بار دیگربرای
دیدار آقای گلشهری رفتم ،دفترشان
همچنان بسته بود ،بسیار متعجب
شدم که چه چیز سبب شده که این
نازنینان ومردمان خوب یکباره ازنظر
ما ناپدید شدند،نشانی تهران شمارا
متأسفانه نداشتم تا برای احوالپرسی
نزد شما بیاییم،تهران مانند شهر
مانیست که بشود کسی رابه آسانی
پیداکرد،انسان غریب درتهران گم
می شودتا چه رسد بخواهد گمشده
ای راپیداکند!
دخترآقا گفت:درموقع رفتن
به تهران وخداحافظی از ما ،گفته
بودیدکه یکی دوبارازنازنین نامه
دریافت کرده اید ولی بیشتر
ازطریق آقاهوتن ازحال او باخبرمی
شوید،ضمن ًا گفته بودید برای
چندروزی به تهران می روید چون
شنیده اید که آقاهوتن دچار سرما
خوردگی شده ونیاز به پرستاری
داردوبه زودی مراجعت خواهید
کرد،ده روزی از رفتن تان گذشته بود
ومن به گمان اینکه مراجعت کرده اید
برای سالم وخیرمقدم به د ِرمنزل تان
آمدم ودرزدم،اما خبری ازدرون خانه
نشد،دوسه باردیگر مراجعه کردم،باز
خبری نشد،ابتداموضوع را چندان
جدی نگرفتم،اما با گذشت دوهفته
ّ

وبی خبری ازشما ،به حاجی گفتم به
تجارتخانه ی آقای گلشهری مراجعه
کندوازایشان ازحال آقاهوتن وشما
آگاه شود،اما او به خاطر حواس پرتی
که دارد،دوسه روزی ازیادش رفته
بود که به آقای گلشهری مراجعه
کند،باالخره زمانی به تجارتخانه
مراجعه کرد که آن را بسته دید.

خبر،چرا زمانی که از بیماری سخت
آقاهوتن آگاه شد،به ایران برنگشت!؟
دراین لحظه من ومادرم از
گفته ی اخیر حاج آحسن ازتعجب
لحظاتی نگاهمان را به یکدیگر
دوختیم،مادرم درحالیکه ابروهایش
را به نشانه ی تعجب درهم کشیده
بود،پرسید:مگرنازنین برای شما هم
نامه نمی فرستد!؟سپس بدون آنکه
منتظر پاسخ باشد افزود،اززمانیکه
هوتن بیمار شد فقط چهارنامه ازاو
دریافت شد که به سبب بیماری
هوتن امکان پاسخ به آن نامه ها
ازبرای هوتن نبودواکنون نزدیک به
هفت هشت ماهی است ازاو نامه ای
نرسیده وازحال وی بی خبرمانده
ایم،آمده بودیم تا ضمن احوالپرسی
وپوزش خواهی،نشانی اورا از شما
بگیریم،چون نامه ایکه هوتن پس از
بهبودی نسبی به اونوشت،پاسخی
دریافت نکرد،ناگزیرحال نازنین را
ازدوست گلشهری که مقیم لندن
است وکارهای نازنین به اوسپرده
شده است،جویاشدیم که اوهم اظهار
بی اطالعی کرد.
دخترآقاباشنیدن گفته های
وازشدت
مادرم ُمشتهایش را گره کرد
ّ
ناراحتی ضمن کوبیدن به پیشانی
خودگفت»:سکینه گفتی وکردی
کبابم»ماتابحال فکرمیکردیم اوباشما
درتماس است وخیال ما ازاین بابت تا
حدودی راحت بود،آنگاه درحالیکه
بدون اراده نگاهش را از این سو به آن
سومی کشانید ودست بردست می
زدافزود،پس شماهم ازاو بیخبرمانده
اید،چه برسراوممکن است آمده
باشد،آیا خیاالتی برسرش زده
وگمراه شده است،این آبروریزی وغم
سنگین را به کجاببریم،آیا یک انسان
دربرابرآنهمه مهربانیها وایثارگری ها
می تواند تااین اندازه حق ناشناس
وبی وفا بوده باشد!؟ عجب ،عجب! نه
،او اینقدرها بیشعورنیست،او شمارا
خیلی دوست دارد،دخترکم حتم ًا
بیمار شده،خدایا تو رحم کن،نازنین
عزیزم،نورچشمم را به تو سپردم،ای
وای برمن،اگراین بی خبری از حق
ناشناسی او باشد.چرا چشمهای من
سیاهی می رود ،دراین هنگام سرش
روی سینه اش خم شدواز گفتار
بازماند.
ً
مادرم گفت:حاج آقا فورا یک
لیوان آب قند به دختر آقا بدهید،
فشارش پایین افتاده است،سپس

خوددرکناردخترآقا نشست وشانه
های اورا مالش داد وازاو می خواست
کمی آرام بگیرد،به او گفت :تاچیزی
روشن نشود نباید به داوری نشست .
حاج آحسن پس از انجام خواسته
ی مادرم گفت:پس از رفتن نازنین
به لندن ،تاچندماه مرتب ًا نامه اش
می رسید واغلب ازشماومح ّبت های
شما یاد میکرد،وماهم دربرابرهر
دوسه نامه اش ،نامه ای ازبرایش
می فرستادیم و نوشته بودیم که
از ماتو ّقع نامه نگاری دربرابرهرنامه
اش نداشته باشد،اوهم پذیرفته
بود،درآخرین نامه اش که خیلی
مختصربود،نوشته بود که چون
نشانی اش به خاطر تغییر رشته ی
تحصیلی تغییر کرده وبه دانشگاهی
دیگر خواهد رفت وامکان دارد
محل زندگی ودانشگاهش بازهم
تغییر کندوحواله های پول به وی
نرسد،بنابراین حواله هارا بنابه
درخواست بفرستیم ومن هم
هرماه به بانک مراجعه ووجه آن
رادریافت خواهم کرد،ماهم طبق
خواسته ی اوعمل کردیم وهنوز
هم می کنیم،اما نمیدانیم این دختر
چرااینقدر بی خیال وبی انصاف
شده است!؟
دخترآقا با صدایی بُغض آلود
واشک ریزان گفت:آیا ما سالها
بچه ی ُگرگ می پروریدیم!؟سپس
افزود ،آیا کسی باورمیکرد که
این بچه باهمه ی آن مهربانیها
وغمخواریها وپرستاریهاکه ما وشما
در حق اش روا داشتیم،عقده ی بی
پدر ومادر بودن را اینگونه برسر
همه ی ما خالی کند!؟
حاج آحسن گفت:اگرچه
ماهم از نرسیدن نامه اش رنجور
بودیم،ا ماتابه امروزبه این دلخوش
بودیم که نازنین باشما مکاتبه
ازحال
شما
دارد،وتاآنجاکه
اوآگاه باشید واوباشمادرتماس
باشدماراکفایت میکند،وشایدچون
فکر میکند که دادن پاسخ نامه
هایش ازبرای ما چندان سهل
وآسان نیست ،ازاین رو نخواسته
که مارا درفشار بگذارد.
پرسیدم:آیا مبالغ حواله های
ارسالی رادریافت کرده است؟
ـآحسن گفت:چون حواله ها را
دریافت میکرد وازسویی دیگرچون
براین باوربودیم که اوباشما درتماس
بقیه درصفحه ۴۸

غ
م

پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور
گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش
آگهی

پنجهزاردالر مژدگانی به شخص
نیکوکاری داده می شود که نفوذ
بیانش مرا که تصمیم گرفته ام
ازدواج کنم ازاین فکر منصرف کند!!.

اینش کارچیاه

اولی :دیروز من بیست تا خرگوش
ودوتا آهو وسه تا بزکوهی شکارکردم.
دومی :وضع من هم بد نبود .دیروز
چهل تا خرگوش ،چهارتا آهو وشش
تا بزکوهی زدم.
اولی :باشه ،این دفعه قبول کردم اما
دفعة دیگر باید اول تو بگی چندتا
شکار کردی!!

آاثرباستانی

خانم :یادته چند ماه پیش برای
سفرباستانی وتماشای آثارتاریخی
رفته بودی مسافرت؟
مرد :آره .چطور مگه؟
خانم :هیچی  ،امروز یکی ازاون
آثارباستانی ها تلفن کردوپرسید :
پس آقا کی میخواد بامن ازدواج کنه؟
ادته چندماه پیش
ی
رای سفر باستانی
ب

انهم اهی رسیده

رئیس به کارمند :لطف ًا نامه های
رسیده را بیاورید بدید بمن.
کارمند :نامه هایی نیامده آقای رئیس
رئیس :پس این نامه های روی
میزتان چیه؟
کارمند :اینها نامه های نرسیده است ،
گذاشتمبرسند!!

قولبده

زن(دربستر بیماری) :عزیزم اگه من
ُمردم...
شوهر :دوراز جونت ،خدا نکنه ،این
حرفا چیه میزنی؟
زن :نه ،میدونم که رفتنی هستم ،اگه
بعدازمن زن گرفتی...
شوهر :زبونتو گاز بگیر زن ،حرفش
هم نزن.
زن :حاال اینو میگی ولی من میدونم
که بعدازمن زن می گیری .به من قول
بده که اون زن اق ً
ال لباس های منو
نپوشه.
شوهر :قول میدم .اما میدونم که
لباس های تو برای او گشاده.
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فی
ش کار ل

شکارچی اولی :من دریک روز پنج
قرقاول  ،شش تا کبک وهشت تا
خرگوش شکارکردم.
دومی :من اص ً
ال اهل شکار های
کوچک نیستم ،فقط فیل شکار می

م
خ
کمی هم ور
ب
خ
ند

(حافظ)

کنم.
اولی :فیل؟ کجا فیل شکار می کنی؟
دومی :درآالسکا!
اولی :درآالسکا که فیل وجود نداره.
دومی :باید هم وجود نداشته باشه.
آخه همه شونو من شکار کردم.

ایمان و امان به سرعت برق
می رفت که مؤمنین رسیدند
این آب آورد  ،آن یکی خاک
یک پیچه زگِل براو بریدند
ناموس بباد رفته ای را
بایک دوسه ُمشت گِل خریدند
چون شرع نبی ازاین خطر جست
رفتندوبه خانه آرمیدند.

همس

هد هی هب ر

آقایانی که درطول مدت ازدواج به
همسرشان هدیه هایی داده اند این
سه نوع جواب را درسه دورة مختلف
از علیا مخدره شنیده اند:
دوران اول :عزیزم من ازتو توقع این
چیزا رو ندارم.
دوران دوم :بیخود  ،می خواستی
حاالم یادت نیفته
دوران سوم حتم ًا دوباره یه گندی باال
آوردی که میخوای زبون منو ببندی.

پیـچ

ه

برسر در کاروانسرایی
تصویر زنی به گچ کشیدند
ارباب عمایم این خبررا
از مخبر صادقی شنیدند
گفتند که واشریعتا خلق
روی زن بی نقاب دیدند
آسیمه سر از درون مسجد
تا سر د ِر آن سرا دویدند

عوضشکن

منیژه :چکارکنم  ،شوهرم از عطر
موردعالقة من خیلی بدش میاد؟
نسرین :این که غصه نداره .خوب
عوضش کن.
منیژه :آخه من این عطرو خیلی
دوس دارم
نسرین :عطرو نمیگم .شوهرتو میگم.

همس
ن
ی
نت
ت
ب
ریا یا ر ی

آن روزاه یادش

کرسي ،يار زمستانى
در برو جرد كهن
بايد از كرسي يار زمستاني
سپاسگزاري كنم كه چه تنبل خانه اي
براي ما بچه ها بود .ما كه از رنج
سرما در دست و پاهاي مادران بي
خبر بوديم —چون در برف هاي دو
و گاهي سه متري بروجرد مشغول
پخت و پز و خانه داري و مهمان داري
بودند-كرسي چه بهشتي بود زير
پايمان.
كرسي ميز چوبي چهار گوشي بود به
بلندي شصت سانتيمتركه با لحاف
ضخيم و سنگين قهوه اي يا زرشكي
رنگ روي آن و با تشك هاي ضخيم
و مالفه الجوردي و بالش هاي مالفه
شده الجوردي در چهار سمتش به راه
مي افتاد .هر سمت آنرا «كل »
(  )Coleمي گفتند :كل باال ،كل
پايين ،كل راست و كل چپ .كل باال
بزرگتر ها مي نشستند و كل پايين
«بچه های خردسال».
زغال از زغال دان خانه استخراج مي
شد  ،وسرخ رنگ توي «چاله كرسي»
ريخته ميشد و به اين ترتيب صفايي
وارد خانه ميشد . .گرمي زير كرسي ،
برف و سرماي بيرون را از يادمان مي
برد.
«چاله كرسي» حفره اي بود براي
ريختن آتش كه با سطح كرسي
شايد يك متر فاصله داشت .نه تنها
جاي ريختن ز غال آتشين بود ،بلكه
خوراك هايي مثل آبگوشت و تاس
كباب را هم مي پخت .يعني از زير
در مركز كرسي قالبي آويزان بود كه
ديزي چنگك دار به آن وصل ميشد و
نزديك به آتش چاله كرسي در باالي

ما بچه ها كه درس و مشق و بازيمان
را نشسته زير كرسي انجام ميداديم،
هر وقت هم خوابمان مي گرفت ،دراز
مي كشيديم روي تشك آماده .
كيف كرسي به آن بود كه پايمان
در نزديكي به چاله كرسي داغ داغ
ميشد .حاال بگذريم از اينكه پايمان
نمي سوخت ،خوراك روي پايمان
نمي ريخت ،و لحاف با زغال آتش نمي
گرفت .زير كرسي امن ترين جاي دنيا
بود.
صفاي كرسي خيلي بيشتر مي شد
هنگامي كه مهماني از فاميل نزديك
مي آمد و بساط جور تر ميشد :سماور
در گوشه اي قل قل مي كرد ،آجيل و
شيريني وپرتقال و انار و ليمو شيرين
روي كرسي چيده ميشد و صداي «چغ
چغ» تخمه شكستن از يك طرف و

یر

بوي پرتقال از طرف ديگر كرسي
بلند ميشد .بعد هم نوبت «قويت» (
 )Ghoytمي رسيد كه يادش بخير«...
قويت » از تنقالت زمستاني بود كه ياد
ندارم آن را بيرون از كرسي خورده
باشم .آنرا از آرد شيريني درست مي
كردند و با كمي آب مخلوط مي كردند
كه به صورت خمير در مي آمد .بعد
آنرا لوله مي كردند و به ما مي دادند.
بسيار خوشمزه بود ومفيد .روزي هم
كه برفي بود ،زير كرسي برف و شيره
خوردن از رسوم آن زمان بود .برف
سفيد بود و پاك .دود ماشين يا دود
كار خانه آنرا آلوده نمي كرد .و بقدري
برف زياد مي باريد كه كاسه گودي را
به حياط مي برديم و با آن برف سفيد
را بر مي داشتيم .بعد شيره را به روي
برف توي كاسه مي ريختيم و با لذت
خاصي در زير كرسي داغ مي خورديم.

بود كه خانه مي بايست جارو شود
و كرسي هم بساطش جمع .لحاف
كرسي به باالي كرسي ميرفت و همه
بند و بساط دور كرسي جمع ميشد.
و بعد آنچنان نسيم سردي در اطاق
بود كه انگار داخل فريزر بوديم.
«وووووووو» مي لرزيديم و التماس
مي كرديم كه زود باشيد دور كرسي
را بيندازيد .دور كرسي را مرتب
مي كردند اما افسوس كه زغال زير
كرسي نبود .با «وووووو»زير لحاف
كرسي مي لرزيديم تا ساعتي ديگر
كه ذغال ها در آتش سرخ كن
بچرخند و داغ و سرخ مثل انار به
چاله كرسي وارد بشوند .ساعتي
طول مي كشيد كه گرما به كرسي و
بدن ما برسد .اما از بدن گرم بوديم
و از سر يخ مگر اينكه بخاري هم
روشن ميشد كه نمي شد.

اما سخت ترين لحظه زمستان زماني
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آن آويزان بود.

بـخ

دکتر زهرا کریمی پور
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بچه اهی کوهچ ما

قسمت سی وچهارم
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هیچیک از چهاریار به کوچة
جبالوی برنگشت .مردم فکر می
کردند آنان مخفیانه بارفاعه ازترس
مجازات باجگیران کوچه را ترک
کرده اند  .اما آنان درحاشیة صحرا
دروضعیتی پریشان وآشفته بسر می
بردندوباتمام قوا علیه رنج وپشیمانی
ازحدشان دست وپنجه نرم می
بیش
ّ
کردند .فراق رفاعه جانکاه تراز مرگ
خودشان وفقدان او عذابی کشنده
بود.امیدی به زندگی نداشتند مگر
احیای رسالت او وآنطورکه علی
تصمیم گرفته بود تنبیه قاتالنش.
بدیهی است آنان دیگر نمی توانستند
به کوچه برگردند  .اما امیدواربودند
آنچه می خواستند از خارج انجام
دهند .یک روز صبح« خانه پیروزی»
با گریه وزاری عبده ازخواب برخاست.
همسایگان سراسیمه به سویش
شتافتندتا ببینند چه خبرشده.عبده
باصدای گرفته فریاد می زد:
 پسرم رفاعه را کشتند.همسایگان مات ومبهوت به شافعی
نگاه کردند  .او درحالی که چشمهایش
را پاک می کرد  ،گفت:
 اورادرصحرا کشتند.عبده باگریه می گفت:
 پسرم دراین دنیا به کسی آزارنرساند.
کسی پرسید:
 آیا پاسدارما خنفس این را میدانست؟
شافعی خشمناک گفت:
 خنفس خودش جزو قاتالن بودهاست.
عبده می گریست:
 -یاسمینه اورالو داد ،او بود که به

بیومی گفت رفاعه کجاست.
همه به وحشت افتادند.
یکی گفت:
 پس به همین خاطر بعدازاینکهزنش اوراترک کرد درخانة او [بیومی]
ساکن شده بود.
خبردرمحله آل جبل پخش شد.
خنفس به خانة شافعی آمد وسرش
دادکشید:
 دیوانه شدی مرد؟ دربارة من چهگفتی؟
شافعی روبروی او بی اعتنا ایستاد
وبدون واهمه وترس گفت:
 تودرقتل او شرکت کردی .توکهپاسار وحامی ما بودی!
خنفس تظاهر به خشم کردو دادزد:
 تو دیوانه ای شافعی .تونمی فهمیچه می گویی .اینجا نمی مانم تگر
اینکه مرا مجبور کنی ادبت کنم.
ودرحالی که ازخشم جوش آورده
بود ازخانه بیرون رفت .خبر به
محلة رفاعه  -که بعدازترک محله
آل جبل درآنجا سکنی گزیده بود
 رسید ومات ومبهوت با خشموزاری بانگ برآوردند .اماباجگیران به
کوچه رفتند وراه رفت وآمد رابرآنان
بستند؛ گرز در دستشان وشرارت در
نگاههایشان .خبر رسید درشنهای
غربی صخرة هند لکه های خون
رفاعه دیده شده .شافعی ودوستان
نزدیکش برای یافتن جسد به آنجا
رفتند .پس از جستجو وحفر آنجا
چیزی نیافتند .مردم باشنیدن این
خبر برآشفتند وجاروجنجال براه
انداختند .عدة زیادی پیش بینی
می کردند حوادثی درکوچه اتفاق
خواهدافتاد .اهالی محلة رفاعه می
پرسیدند  :مگر رفاعه چه کرده بود
که محکوم به مرگ شد؟
آل جبل می گفتند :رفاعه کشته
شد ویاسمینه درخانة بیومی اقامت
کرد .باجگیران شبانه به جایی که

ترجمه د کتر محمد علی صوتی

رفاعه را کشتند رفتند .مدفن اورا
درروشنایی مشعل ،کندند .اما جسد
را نیافتند .بیومی پرسید:
 آیا شافعی آن رابرداشته ؟خنفس جواب داد:
 آنطور که خبرکش های ما خبردادهاند آنان هم چیزی پیدا نکردند.
بیومی پابه زمین کوبید وفریاد زد:
 دوستانش! اشتباه ما بود کهگذاشتیم فرار کنند .حاال آنهادرخفابا
ما مبارزه می کنند.
موقع برگشتن خنفس آهسته زیر
گوش بیومی گفت:
 نگهداری آقا ازیاسمینه سببدردسر ماست.
بیومی پرخاش کنان گفت:
 قبول کن که پاسداری ضعیفدرمحله ات هستی!
خنفس عصبانی ازاو جداشد .ناآرامی
درمحله های جبل و رفاعه باال گرفت.
باجگیران حمله به شورشیان راازسر
گرفتند .وحشت درسرتاسر کوچه
سایه گسترده بود وکسی از خانه
بیرون نمی رفت مگر به هنگام
ضرورت .یک شب وقتی بیومی
درقهوه خانة شلضم بود ،بعضی
ازبستگان زنش به قصد حمله به
یاسمینه دزدانه به خانة بیومی
رفتند .اما زن متوجه شد وبالباس
شب به صحرافرارکرد .درحالی که
آنان اورا دنبال می کردند ،او دیوانه
وار می دوید ،حتی بعدازاینکهتعقیب
کنندگان از دنبال کردن او منصرف
شدند .او همچنان می دوید تااینکه
دیگرتوان نفس کشیدن نداشت،
بناچار ایستاد . .شدیدا ً به نفس
نفس افتاده بود.پشت سرش را نگاه
کرد وچشمانش را بست .همانطور
ایستادتااندکی آرام گرفت .پشت
سرش را نگاه کرد وچیزی ندید.
ازفکر بازگشت به کوچه واهمه داشت.
روبرویش را نگاه کرد  ،نور ضعیفی

دردوردست دید ،.شاید از کلبه ای
بود .به این امید که بتواند تاصبح
آنجا بماند  ،بطرف آن براه افتاد .راه
زیادی رفت تا به آنجا نزدیک شد
وساکنان کلبه را نداداد .ناگهان
خودش را روبروی چهار یار صمیمی
شوهرش  -علی،زکی،حسین وکریم-
یافت.

۶۳
یاسمینه روی زمین میخکوب شد وبه
صورتهای آنان یکی پس از دیگری
نگاه کرد .آنان را مانند دیواری می
دید که راه فرارش را از کابوس می
بست .همه با تنفر به زن خیره شده
بودند .بیزاری در چشمان علی به
سختی آهن بود .زن بی محابا گفت:
من بیگناهم .به خدای آسمانها( ورب
السماوات) بیگناهم .با شما رفتم
تااینکه به ما حمله کردند .من هم
مثلشمافرارکردم.
آنان اخم کردند .علی با عصبانیت
پرسید:
 کی به تو گفت مافرارکردیم؟او باصدای لرزان گفت:
 اگر فرارنکرده بودید  ،حاال درقیدحیات نبودید .اما من بیگناهم من
کاری جز فرار نکردم.
علی دندان قروچه کردوگفت:
 به خانة آقایت بیومی فرارکردی؟ هرگز ،من بیگناهم ...بگذارید بروم.علی سرش دادکشید:
 تو به زیر زمین می روی.زن سعی کرد فرار کند ،اماعلی به
طرفش پرید وشانه اش را محکم
گرفت .یاسمینه جیغ کشید:
 بخاطر احترام به او که قتل وقاتالنرا دوست نداشت.
علی بادست گلویش رافشارداد .کریم
باناراحتیگفت:
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 صبرکن دراین باره فکر کنیم.علی فریادزد:
 ساکت شوید ترسوها.وگلوی زن را محکم گرفت وبا تمام
آنچه از خشم  ،تنفر ،رنج وپشیمانی
درسینه داشت  ،فشارداد .زن بیهوده
تالش کرد تا خودرا ازچنگال علی
رها کند .ساعداورا چسبید  ،لگدزد،
سرش زا تکان داد ،همة تقالیش
عبث بود .کم کم قولیش به تحلیل
رفت ،چشمانش از حدقه درآمد،
خون ازبینی اش جاری شد ،اندامش
بشدت متشنج شد ،دست آخر تاابد
ساکت شد.
علی رهایش کرد وجسد جلوی پایش
افتاد.
صبح روز بعد جسد یاسمینه
روبروی خانة بیومی افتاده بود.
خبر مانند گردوخاک توفان شن
( درمتن :غبارالخماسین به معنی
بادگرم جنوب درمصر-م) پخش
شد .همه از مردوزن به سوی خانة
باجگیر روان شدند .جار وجنجال
باال گرفت .اظهار نظرها متفاوت بود.
اما همه احساساتشان رامخفی نگه
می داشتند د ِر خانة بیومی بازشد
ومرد مثل گاووحشی بیرون آمد و
با گرزش به هرکسی می توانست
ضربه زد .مردم وحشتزده پا به فرار
گذاشتندودرخانه ها وقهوه خانه
ها پناه گرفتند .مرد درکوچة خالی
ایستاد  ،فحش داد ولعنت فرستاد ،
تهدید کرد وهشدار داد  ،به هوا
ودیوار و زمین ضربه زد.
همان روز عموشافعی ،وزنش از کوچه
مهاجرت کردند .بنظر می رسید هر
اثری از رفاعه محو شده است.
بااینهمه چیزهایی یادآور او
برای همیشه بجا ماند ،مانند خانة
عموشافعی درخانة پیروزی ،دکان
نجاری ،ومسکن رفاعه درمحله که
آ« رادارالشفاء می نامیدند .قتلگاه
او درغرب صخرة هند ،گذشته از
اینها  ،یاران وفادار او که باستایش
کنندگانش در ارتباط بودند وهمین
کسان به دیگران اسرار علم او
رابرای خالص کردن روان او از اجنه
ودرمان بیماران می آموختند وبه
همه اطمینان می دادند که به این
شیوه ،رفاعه به زندگی بر می گردد.به
هرحال علی نمی توانست آرام بگیرد
مگر اینکه مجرمان را به جزایشان
برساند .حسین اورا سرزنش می کرد:
 -هیچ چیز ازرفاعه درتو نمانده!

علی باتحکم گفت:
 من رفاعه را بهتراز همة شماهامی شناسم .اودرزندگی کوتاهش
باخشونت علیه اجنه مبارزه کرد.
کریم گفت:
 تو می خواهی به باجگیری برگردی،چیزی که رفاعه از آن بیزار بود.
علی هیجان زده فریاد زد:
 او رهبر بود .نیرومندتراز باجگیران،اما مهربانی ومالیمت او شمارا گول زد.
هرکدام از آنان به تعبیر و برداشت
خودش باایمان صادق به راهی
رفت .کوچه قصة حقیقی رفاعه را
را که بسیاری ازآ« بی خبر بودند،
بازگو می کرد .دراین بین گفته می
شد جسداو که درصحرا دفن شده
بود،خود جبالوی آن را به باغ مجلل
خود بردوزیر خاک پنهان کرد .ظاهرا ً
حوادث پرمخاطره به پایان رسیده
بود تااینکه حندوسة باجگیر بطور
اسرارآمیزی ناپدید شد ویک روز
صبح جسد مثله شدة اورا جلوی
خانه ایهاب ناظر دیدندخانه ناظر
وهمچنین خانة بیومی به لرزه
درآمد وکوچه  ،دورة طاقت فرسای
وحشتناکی راآغاز کرد .رگبار حمله
به هرکس که بارفاعه بستگی داشت
یا گمان می رفت با او یا یکی از یاران
او رابطه دارد ازسر گرفته شد .گرز
برسر ها فرود می آمد ،لگد به شکمها
ومشت به سینه ها می خوردوگردنها
از پس گردنی می سوخت .عده
ای خودرا درخانه محبوس کردند
وبعضی ازکوچه رفتند.کسانی که
خطررا دست کم گرفتند ،درصحرا
کشته شدند .فریاد ناله وضجه
ازکوچه بلند بود .سیاهی وتیرگی
آن را درخود پیچیده بود  ،بوی خون
همه جا پخش بود.
شگفت آنکه همة اینها مانع فعالیت
توطئهکنندگان نمیشد.خالدباجگیر
پیش ازسحرذگاه وقتی از خانة

بیومی بیرون می آمد ،کشته شد.
وحشت به سرحدجنون رسده بود.
اما اواخر شب کوچة ماازخواب پرید؛
آةش سوزی مهیبی خانة جابر را
ویران کردوخانواده اش راکشت.
بیومی فریاد زد:
 پیروان دیوانة رفاعه مثل ساسهمه جا هستند .بخداقسم کشته می
شوند.حتی درخانه هایشان!
درکوچه شایع شد که شب هنگام به
خانه هایشان حمله خواهدشد .مردم
از ترس دیوانه شده بودند .سراسیمه
باچماق  ،صندلی،کفش چوبی،
وآجرازخانه ها بیرون آمدند .بیومی
تصمیم گرفت پیش از بدتر شدن
اوضاع حمله را شروع کند .پس
گرزش را برداشت ودربین دایره ای
از وردستانش ازخانه خارج شد.
علی برای نخستین بار همراه با
مردانی نیرومند به سرکردگی
شورشیان ظاهر شد  .همین که
دید بیومی دارد می آید ،دستورداد
آجرهارا پرتاب کنند .آجرها مانند
حملة انبوه ملخ به بیومی ومردانش
باریدن گرفت .وخون فوران زد .بیومی
دیوانه وار هجوم برد ومانند حیوان
وحشی نعره زد .اما سنگی برفرق
سرش فرودآمد وبرخالف قدرت
وبی باکی اش تلوتلو خورد وغرقه
به خون به زمین افتاد.وردستانش
بالدرنگ پا به فرارگذاشتند .امواج
شورشیان خشمگین به خانة
باجگیر سرازیر شد.تااینکه ناظر
صدای شکستن وخردکردن راشنید.
هرج ومرج حکمفرماشد تنبیه
بازماندة باجگیران و همدستانشان
مقررگردید وخانه هایشان ویران شد
 .خطر باال گرفته بود ونزدیک بود
زمام امور ازهم بپاشد .دراین زمان
ناظر ،علی را طلب کرد.وعلی به دیدار
اورفت .مردان علی از انتقام وتخریب
دست کشیدند ودرانتظاراین مالقات

ماندند .اوضاع آرام گرفت وخیال
مردم راحت شد.
این دیدار باعث ایجاد عهد جدیدی
درکوچه شد .محلة جدیدی برای
پیروان رفاعه  ،مانند محلة آل
جبل  ،به رسمیت شناخته شد
باحقوق وامتیازات .علی به نظارت
امالک وعبارتی به پاسداری آنان
منصوب شد .اوسهمشان راازدرآمد
امالک دریافت می کرد وبراساس
مساوات بین همه توزیع می نمود.
همة مهاجران که از کوچه دردورة
وحشت فرارکرده بودند به محلة
جدید  ،پیشاپیش آنان عموشافعی
وهمسرش  ،زکی و حسین وکریم
بازگشتند .رفاعه از چنان احترام
وبزرگداشت وعشقی برخوردار
شد که درزندگی اش خواب آن
را نمی دید .قصة زندگی باشکوه
او برسرزبانها بود ودررباب سروده
برداشتن
می شد .مخصوص ًا
جسداو توسط جبالوی ودفن
آن درباغ مجلل خویش .رفاعیان
براینامر موافقت داشتند همچنانکه
بروفاداری وتقدیس والدین او هم
عقیده بودند .بااینهمه درپاره ای
چیزها باهم اختالف داشتند .به
همین سبب کریم وحسین وزکی
بررسالت رفاعه پافشاری می
کردندومی گفتند رسالت او منحصر
به درمان بیماران وتحقیر مقام و
قدرت بود .آنان وپیروانشان درکوچه
راه اورا درزندگی خویش ادامه دادند.
عده ای به راه افراط رفتند وبرایر
تقلید اززندگی وپیروی از سیرت
او  ،از ازدواج پرهیز کردند .اما علی
همه حقوق خودرا از وقف دراختیار
گرفت وازدواج کرد .وبرای نوسازی
محلة رفاعه دیگران رافراخواند .او
می گفت :رفاعه دراصل ازخودواقف
اکراه نداشت  ،اما دلیلش این بود
که سعادت حقیقی بدون آن هم
قابل دستیابیر است وشرارتهایی که
براثرطمع بوجود می آید  ،محکوم می
کرد واگر درآمد به عدالت تقسیم
شود وبرای ساختمان وکار خیر به
مصرف برسد ازهرکاری بهتراست.
به هرحال مردم اززندگکی خوبی
برخوردارشدند وباچهره های بشاش
بازندگی برخوردکردند وبااطمینان
واعتماد می گفتند امروز بهتر
ازدیروز وفردابهترازامروز است.
پس چرا فراموشی آفت کوچة ماست؟!
ادامه دارد

چرافراموشی آفت کوچه ماست؟

معرفی شاعران مقیم ایران

سعید فالحی
سعید فالحی با تخلص زانا کوردستانی
متولد  ۱۳۶۳کرمانشاه ،بزرگ شد ه ی
شهر کامیاران در استان کرد ستان و
اکنون ساکن بروجرد ،متاهل و د ارای
یک د ختراست.
سعید د ارای تحصیالت کارشناسی
حرفه ای مد د کاری اجتماعی گرایش
خانواد ه است.
کتابشناسی:
 عشق پایکوبی میکند  -چاپ اول ۱۳۹۹انتشارات گنجور تهران -همراه
با سعید فالحی و مسیب عبدلپور.
(مجموعه اشعار کوتاه)
 گنجشکهای شهر هم عاشقانهنگاهت میکنند!  -چاپ اول ۱۳۹۹
انتشارات مانیان تهران  -همراه با سعید
فالحی( .مجموعه هاشور در هاشور)
 عشق از چشمانم چکهچکه ،میریزد! چاپ اول  ۱۳۹۹انتشارات مانیانتهران  -همراه با سعید فالحی.
(مجموعه هاشور)
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اشعارزانا کوردستانی در چند کتاب
مشترک (سپکو فرازی نو در شعر قرن
 - ۱۴پدران سرزمین آریایی  -مادران
سرزمین آریایی  -از کوچههای
بینشان  -هرچه می خواهد د ل تنگت
بگو) و مجالت (شهرگان کاناد ا  -عصر
جمعه کاناد ا  -نبشت افغانستان  -چامه
 توتم  -داستان و سفر  -آوای پراو -سد ا  -خوابگرد ها  -برگ هنر  -عقربه
 حضور  -جنزار و ) ...و روزنامه ها(ایران  -نسیم  -دریاکنار  -طلوع و) ...
به طور مستمر به چاپ رسید ه است.
به داستان نویسی ،پژوهش و
معرقکاری هم میپرد ازد.

برخی از دستاورد ها:

 برگزیده جشنواره شعر عشق و ایثارسنندج  -مرد اد ماه 1388
 مقام اول داستان نویسی استانکردستان در سال ۱۳۸۳

(زاناکوردستانی) و

 منتخب شعر و خاطره شهرستانکامیاران ۱۳۸۸
 منتخب همایش منطقه ای تحقیقاتیزن و زندگی  -دیواندره ۱۳۸۶
 منتخب نخستین جشنواره شعر سپکو.۱۳۹۸
 منتخب جشنواره ادبی تحریر خیال.۱۳۹۹
 و ...همسر ایشان ،لیال طیبی با تخلص رها
متولد  ۱۳۶۹شهر نهاوند ،در استان
همدان است.
رها دارای تحصیالت کارشناسی حرفه
ای مددکاری اجتماعی گرایش خانواده
و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و
راهنمایی خانواده است.
این زوج شاعر ،تاکنون تمامی کتاب
های خود را به صورت مشترک چاپ و
منتشر کرده اند.
***
چند شعر کوتاه ازسعید فالحی (زانا
کوردستانی)
()۱
برای دیدنت،
معتکفپنجرهام.
قسم به ضریح پنجره،
آمد نت را،،،
 -اجابتی!()۲
کاش،،،
ی بودم
مترسک 
پای جالیز خیالت
تا غروبگاهان نوک بزنند
کالغهای سمج،،،
تنهاییام را!
()۳
من،،،
درختی هستم که،

*

ل طـی
ب
ی
یال

(رها)

تبری بی امان
از نخاعاش میگذرد...
...
باکی نیست اگر؛
از من،
کتاب بسازند!
()۴
زمستان باشد یا پاییز
فرقی نمیکند.
اگر،،،
«دوست داشتن»
ت بیفتد؛
به جان درخ 
چهار فصل شکوفه میدهد!
()۵
هر صبح،،،
به زنی« کورد» میاندیشم
که نمی داند
حیاط خانهاش را،
کجای جهان جارو کند!؟
()۶
مهتاب باشد،
-یا آفتاب؛فرقی نمیکند
من،،،
شعرهایم را
برای شمعهایی مینویسم که؛
در نبرد با تاریکی،
 -شهید شدهاند!()۷
«چه توفیری دارد،
برای زندانی؛
خواه لباسش سفید باشد،یا سرخ؟!
¤¤¤
روزگارش که
سیاهست!
()۸
لبخند ت؛
م موزون شرقیست
ترن ّ 

تبسمقشنگت
ِ
-عاشقم میکند.....
تو میتوانی
ِ
دست غرب وحشی
به
«جای اسلحه»
گیتار هد یه کنی،
ِ
محبوب من!
()۹
...آرزو کرد،
به جای تفنگ-
کتاب ُو،
قلم د اشت تا-
پرند های را نقش بزند
با شاخهای زیتون؛
-سرباز!وچند شعر کوتاه از لیال طیبی(رها)
()۱
ماهی؛
به قالب پناه برد
از--
هجو ِم تنهائی!
()۲
ِ
باران،
نوازش دستهایت را
بر گیسوانم ببار -تا،،،
بهار بیاید ُو،
موهایم بویِ بابونه بگیرد!
()۳
روانشناساند بازوان تو!
وقتی به آغوشم میگیری...
آه!
چه زیبا رام میشود
ِ
ِ
سرکش خیالم!
اسب
()۴
از تو،،،

()۵
کاش،،،
کسی به پرسد:
چرا لبخند های تو؛
اینقدر بیرنگ است!؟
و من ،،،
همه چیز را
بیاندازم گردن تنهایی!
()۶
ماهست که،
َس َرک کشید هست
برای د ِ
یدن تو
از پشت ابرها!
باید ِ
پلک چشمهایم را
بهبند م...
-من،ب ِرکهای حسود م!
()۷
این روزها،،،
نیمکتی افسرد هام
-د ر پارکی خلوت--که زمزمههای عاشقانه
به گوشم نمیخورد!
()۸
چالهای خواهم کند،،،
تا شعرهایم را،
زند ه به گور کنم...
شعری که نتواند عاشقت کند،
شعر نیست،
زخم است!()۹
د لتنگت که میشوم،
ِ
حس پرواز--
به سرم میزند...
افسوس!
من پرند های محبوسم
[زخمیی میلهها]!
()۱۰
نه تو کود ک بود ی،،،
 -نه دل من؛اسباب بازی!
آه!
چگونه مرا
به بازی گرفتی؟!

خارطه ای خوش

()۱۲
ِ
یوسف من!
من از تبار یعقوبام..
نگاه کن؛
چه صبورانه د رد میکشم
دوریات را !؟
()۱۳
ِ
سنگ لحد
نه
نه باره و بارگاه،،،
بر گور من،
نامم بنویس ُو،
جلد ی کتاب بگذار!
()۱۴
اگرچه ﺗﻮﻓﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛
[د ر این شهر سیمانی]،
ﺍﻣﺎ،،،
-ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ پنجرهها،ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ!
()۱۵
وقتی که نیستی؛
د لم،،،
اسیر زمستانست...
...
کاش،
با دستهایت،
-کمی بهار بیاوری!()۱۶
کاش،،،
کسی بهپرسد:
چرا لبخند های تو؛
اینقد ر بیرنگ است!؟
و من،،،
همه چیز را
بیاند ازم گرد ن تنهایی!
***

خوشم که خاطره ای خوش از آن وطن دارم
هــــزار مجمر عشقش به جان وتن دارم
مشام جان من از عطـــر آن بود لب ریز
چــه انتظــار من از نافــه ی ُختن دارم
چگونه پاک کنم لوح دل زخاطــره ها؟
منی که خاطـــره از خطه ای کهن دارم
اگرچــه دست من از درگهش بود کوتاه
همیشــــه نام قشنگش براین دهن دارم
به یاد خطـــه ی شیراز و آن ُمصــالیش
به ُکنج باغ دلم عطـــــــر یاسمن دارم
برای طفل وطن  ،این فلک ،نه مادر بود!
ز ِ یاد ظـــلم فلک دردها به تن دارم
کنون به دشت وچمن جای بلبالن خالیست
نه گوش وهوش برآن ناله ی زغن دارم
هــــوای میکده دارم که بی خبر گردم
ز اضطراب وازآن وحشتی که من دارم
کنون به دست مردم نااهل گر ُفتاده وطن
دعــای خیــر برایش زجـان و تن دارم
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بتی ساختهام بزرگ و مقدس!
محال است بگذارم،
ابراهیمی در من،
مبعوث شود!

()۱۱
در جنگاند،،،
س کلیسا ُو
ناقو 
-منبر مساجد!آنچه نابود میشود،
آزاد ی است!

از :مجید زندیه  -نیویورک

ترجمة دکتر محمدعلی صوتی

مغز شما برای فکر کردن ساخته
نشده است

از نیویورک تایمز ،نوشتة :لیزافلدمن بارت(							)۱

بسیاری از فعالیتهای مغز خارج از آگاهی شما اتفاق می افتد .هرلحظه مغز شما باید نیازهای بدن
شمارابرایلحظةبعدیتشخیصدهدوبرایبرآورده شدنایننیازها پیشاپیشبرنامهریزیکند.
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پانصد میلیون سال پیش موجود
دریایی ریزی  ،مسیر تاریخ را تغییر
داد ونخستین جانور ،شکار گر شد .او
در حول وحوش خود موجود دیگری
را احساس کرد وبه قصد خوردن آن
مستقیم ًا یا بطور مارپیچ به آن نزدیک
شد .این عمل شکارگری حرکت
تکامل را شتاب بخشید .درطول
میلیونها سال هم شکارگران وهم
طعمه ها اندامهای پیچیده ای را
تکامل بخشیدند که با آنها توانستند
احساس کنند وبگونه ای کارآمدتر به
شکار بپردازند یا از دست موجودات
دیگر فرار کنند.
سرانجام ،بعضی موجودات  ،مرکز
فرماندهی ویژه ای برای تحت فرمان
درآوردن اندامهای پیچیده خود
بوجود آوردندکه ما به آن مغز می
گوئیم.
داستان تکامل مغز که توجه را به یک
نکتة اساسی دربارة انسان جلب می
کند ،اغلب نادیده گرفته شده است.
مهمترین وظیفة مغز شما فکردن
نیست .بلکه برای اداره کردن
سیستم بدن شماست تا زنده بمانید
وسالم باشید.
بنا به یافته های اخیر در عصب
شناسی neuroscienceحتی وقتی
مغز شما افکار خودآگاه واحساسات
را دنبال می کند ،بیشتر درخدمت
برآورده کردن نیازهای بدنی شماست،
بدون اینکه خود شما پی ببرید.
ودراین روزگار پراضطراب ودلهره
آور این تصویر غیر عادی ونوظهور
اززندگی روانی شما شاید عم ً
ال
درکاهش دلواپسی ونگرانی شما
کمک کند.
بسیاری از فعالیتهای مغز خارج از
آگاهی شما اتفاق می افتد .هرلحظه
مغز شما باید نیازهای بدن شمارا برای

لحظة بعدی تشخیص دهد وبرای
برآورده شدن این نیازها پیشاپیش
برنامه ریزی کند .به عنوان مثال صبح
که از خواب بیدار می شوید ،مغز شما
انرژی الزم را برای بیرون کشیدن
بدن کرخت شما از تختخواب وشروع
کارروزانه تدارک می بیند؛ به اینگونه
که هورمون کورتیزول cortisolرا که
به ایجاد گلوکز برای بازیابی انرژی
سریع کمک می کند ،به جریان خون
شما وارد می کند.
مغز شما بدنتان را چیزی مانند
استفاده از بودجه ( یا موجودی
دارایی) اداره می کند « .بودجة مالی»

 ، financial budgetپول را همچنان
که بدست می آید وخرج می شود ،
محاسبه می کند .بودجه برای بدن
شما  ،منابعی (یادارایی) مانند آب،
نمک و گلوکز رارد گیری می کند.
هرعملی که دارایی را صرف می
کند -مانند ایستادن ،دویدن ،و
آموختن -مانند برداشت از حسابتان
است .عملیاتیکه منابع شما راافزایش
می دهد  ،همچون خوردن وخوابیدن،
مانند «سپرده»  Depositاست.
اصطالح علمی برای تنظیم یا اندوختة
بدن «آلوستاز»  allostasisنام دارد،
یعنی نیازهای بدن را پیش از آنکه

اتفاق بیفتد  ،تدارک می بیند .توجه
کنید وقتی تشنه اید ولیوانی آب
می نوشید چه اتفاقی می افتد .تقریب ًا
بیست دقیقه طول می کشد تاآب به
جریان خون شما برسد .اما پس از دو
سه ثانیه ،کمتر احساس تشنگی می
کنید چه چیزی باعث می شود عطش
شما به سرعت برطرف شود؟ این
وظیفة مغز است  .مغز بنا به تجربه
درمی یابد آب واریز شده دربودجة
بدن شما تأمین شده ،بنابراین مغز
شما پیش ازاینکه آب مستقیم ًا
برخون شما اثر بگذارد ،رفع عطش
رااعالم می کند.
چگونگی کارکرد مغز برای محاسبة
موجودی درحساب دررابطه با
فعالیتهای بدنی شاید موجه وقابل
قبول باشد ،اما برای بررسی زندگی
ذهنی وروانی شما تحت عنوان یک
رشته از واریز وبرداشت از حساب،
کمتر به واقعیت نزدیک وقابل تطبیق
است .بااینهمه تجربة خودشما گهگاه
طرز کاردرونی مغزشمارا نشان می
دهد .درهرفکری هستید  ،هراحساس
شادی یا عصبانیت یا ترسی که
تجربه می کنید  ،هر محبتی که ابراز
می کنید  ،هرتوهینی که تحمل می
کنید یا پاسخ می دهید ،بخشی از
محاسبات مغز شماست .دراین موارد
مغزشما برای تأمین هزینة نیازهای
«سوخت وساز» metabolicبدن شما
پیشدستی می کند.
مغز ازاین دیدگاه مفاهیم زیادی برای
شناخت انسان دارد .برای مثال اغلب
ما خودمان راازنظر روانی جدا ازبدن
فیزیکی تصور می کنیم .دردمعده
بعداز صرف خوراکی نامناسب ممکن
است مارا به « پزشک متخصص
گوارش»( )۲بفرستد؛ درعوض اما
اگر همان دردرا درجریان یک طالق

ویروس کورونا درآمریکا
ازآغاز تا تصویب واکسن
 ۲۸فوریه  :۲۰۲۰ویروس کورونا در
روز  ۲۸فوریة  ۲۰۲۰خمله خودرا از
شهر سیاتل درایالت واشنگتن از یک
خانه سالمندان آغاز کر د .دراین روز
مسئولین خانه سالمندان خبردادند
که نخستین بیمار کوید  -۱۹در این
خانه مشاهده شده است.
 ۲۹فوریه :روز بعد نخستین فرد
ازبیماری کوید ۱۹درخانه سالمندان
سیاتل بدرود حیات گفت.
 ۱۱مارچ :سازمان بهداشت جهانی
اعالم کرد که کوید ۱۹یک بیماری
مسری است.
 ۱۳مارچ :پرزیدنت ترامپ وضعیت
اضطراری ملی اعالم کرد.
 ۱۳مارچ :مراکز مدیکر و مدیکید
درآمریکا اعالم کردند که خانه های
سالمندان عیادت از ساکنین آنهارا
محدود کنند و بهداشت عمومی را
رعایتنمایند.
 ۱۶مارچ :پرزیدنت ترامپ به مردم
آمریکا پیشنهاد کرد که بیش از ده
نفر در یک محل تجمع نکنند.
 ۱۹مارچ :ایالت کالیفرنیا مردم آن
ایالت را موظف کرد تا درخانه بمانند.
این ایالت نخستین ایالت آمریکا بود
که چنین درخواستی از مردم خود
داشت.
 ۲۳مارچ :مراکز درمانی خواستار
لغو بازرسی های معمول از خانه
سالمندان شدند وازمسئولین خانه
ها خواستند بجای آن توجه خودرا
درخدمت بودجة بدن است.
این دیدگاه اگر به شیوة معقول به کار
گرفته شود ممکن است منشأ انعطاف
پذیری ومقاومت دردوران یختی
باشد.
( Lisa Feldman Barret -)۱استاد
روانشناسی دانشگاه نورت ایسترن
ونویسندة کتاب Seven and Half
 Lesson About the Brainوچند
کتاب دیگر.
( gastroenterologist -)۲یعنی
متخصص یا پزشک معده وروده
(Psychotherapist -)۳

به موقعیت های بحرانی معطوف
دارند.
 ۲۵مارچ :فرماندار نیویورک آندرو
کومو با صدور دستوری از خانه
های سالمندان خواست اگر کسانی
با تست کورونای مثبت برای اقامت
درخانه سالمندان مراجعه کردند از
پذیرفتن آنها خودداری شود.
 ۲۶مارچ :مجلس سنای آمریکا الیحه
ای را بمبلغ  ۲تریلیون دالر برای
کمک به خانواده ها ،بیمارستانها،
مراکز تجاری ،و کارگران بیکارشده
تصویب کرد.برمبنای این الیحه که
به امضای پرزیدنت ترامپ هم رسید
هرفرد چکی بمبلغ ۱۲۰۰دالر دریافت
کرد و مراکز تجاری وبیمارستانها نیز
سهمی دریافت کردندو به کارگران
بیکار نیز هفته ای معادل  ۶۰۰دالر
پرداخت شد.
 ۲۷مارچ :اعالم شد که ایاالت
متحده آمریکا بیش از هرکشوری
درجهان بیمار کوید  ۱۹دارد.
بالفاصله پرزیدنت ترامپ این اعالم
را سیاسی خواندو گفت ما بیشترین
تعداد بیمار کوید ۱۹راداریم بخاطر
اینکه بیش از هرکشوری روزانه
تست کورونارا انجام می دهیم.
 8آوریلGenesis Health� :
 careکه بزرگترین شرکت دارندة
خانه های سالمندان است اولین
مرکز معالجه بیماران کوید  ۱۹را
درنیوجرسی به راه انداخت.
 ۹آو.ریل :مرکز تسهیالت پرستاری
از فرماندار کالیفرنیا درخواست
صدوردستورحمایت ازمسئولیتهای
مدنی کرد که فرماندار کالیفرنیا آن
را هرگز اجابت نکرد.

تزریق واکسن کوید ۱۹به مایک پنس

 ۲۴آوریل :دولت پرزیدنت ترامپ
 ۴۸۴میلیون دالر دیگر را برای
کمک به بیمارستانها و مشاغل
مختلف اختصاص داد.
 ۹می :اظالعات بدست آمده
نشان داد که بیش از یک سوم
درگذشتگان از ویروس کورونا در
مؤسساتی که سالیان دراز درامر
مداوای بیماران فعالیت دارندجان
باخته اند.
 ۲۰می :مشخص شد که  ۸۲درصد
از خانه های سالمندان آمریکا قبل
ازشیوع کورونا مکانهایی آلوده
تشخیص داده شده بودند.
 ۲۲می :وزارت بهداشت و خدمات
انسانی آمریکا  ۴/۹میلیارد دالر به
تأسیسات تربیت پرستار متخصص
اختصاص داد.
 ۲۴جون :دولت آمریکا اعالم کرد
امروز تعداد کشته شدگان کورونا به
باالترین حدخود رسیده است.
 ۱۱دسامبر :شرکت فایزر واکسن
تولیدی خودرا به تصویب اداره دارو
وموادغذایی آمریکارساند و بالفاصله
انتقال این واکسن به ایاالت مختلف
آغازشد .این واکسن باید در سرمای
منهای  ۹۴درجه فارنهایت برابر با
حدود  ۷۰درجه سانتیگراد زیر صفر
باشد.
 ۱۹دسامبر :شرکت مادرنا دومین
واکسن بیماری کوید  ۱۹را به تصویب
رساند .مزیتی که این واکسن نسبت
به واکسن فایزر دارد آن است که
آن را در سرمای  ۴درجه فارنهایت
زیرصفر برابر با ۲۰درجه سانتیگراد
زیرصفر باید نگهداری کرد.
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پردردسر تجربه کنیم باید نزد « روان
درمانگر»()۳برویم .درمطب پزشک
متخصص گوارش دردوناراحتی
رابعنوان عارضة بدنی اظهار می کنیم،
دردفتر روان درمانگر همین ناراحتی
را که درنتیجة اضطراب واختالل
روانی دربدن ظاهر شده است ،ابراز
می کنیم.
هرچند دراصطالح بدن وبودجه
تمایز بین روان و جسم بی معنی
است  ،زیرا تشویش ودلواپسی باعث
معده درد نمی شود بلکه احساس
تشویش ومعده درد هردو راههایی
هستند که مغز انسان به ناراحتی
بدنی ارتباط می دهد .چیزی صرف ًا
بعنوان علت روانی وجود ندارد  ،زیرا
هرتجربه روانی  ،ریشه در سرمایه
گذاری واندوختة بدنی شما دارد .به
این دلیل که کنشهای بدنی مانند
نفس عمیق کشیدن یا خواب بیشتر
به نحوی شگفت آور می تواند درحل
مشکالتی که ما بطور سنتی روانی
تلقی می کنیم ،کمک کنند.
همة ما درروزگاری سخت ومشقت
بارزندگی می کنیم ،همه ما نگران
ورشکستگی اندوخته وبودجة بدنی
مان هستیم .اگر ازاین بیماری
همه گیر( )pandemicحوصله
تان سررفته واحساس خستگی
وفرسودگی می کنید دچار عدم
انگیزه شده اید .حالت خودتان
راازدیدگاه بودجة بدنی تان درنظر
بگیرید .اگر به اضطراب ونگرانی تان
بعنوان چیزی بدنی برداشت کنید،
شاید سنگینی فشار سبکترشود.
هنگامی که فکری ناخوشایند به
سرتان می زند  ،مانند اینکه « من
دیگر تحمل این حماقت را ندارم»
ازبودجة بدنی خودتان بپرسید «:آیا
دیشب به اندازة کافی خوابیدم؟آیا
تشنه ام؟ بهتر نیست برای پیاده
روی از خانه بیرون بروم؟ یا به دوستی
زنگ بزنم؟ دراین صورت می توانم
یکی دو سپرده از بودجة بدنی خرج
کنم».
این لفاضی وبازی با لغت نیست .این
دربارة معنای جدیدی از احساسات
بدنی برای رهنمون اعمال شماست.
من ادعا نمی کنم آن ًا رنج ومصیبت
شما رفع می شود ،بلکه با شناسائی
چگونه کار کرد مغز شاید خاطرتان
تسلی یابد.
مغز شما برای فکر کردن نیست.
هرچیزی که در خاطر شما می گذرد
 ،ازافکار ،هیجانات وخواب وخیال،

بقیه :طب سنتی

بقیة

میرزارضا کرمانی

پس دارو در طب سنتی نیز مورد و نفوذ آن دولت در ایران ،با برپایی
استفاده قرار میگیرد ولی نه به این رژیم مشروطه جستجو می کرد.
معنای امروزی .درمان انسان اغلب
توسط گیاهانی صورت میپذیرد در چنان اوضاع و احوالی که دو دولت
که در پزشکی مدرن جایگاهی انگلیس و روس با بستن قرارداد۱۹۰۷
برای درمان ندارند .پزشکان برای بین خود ،بیش از پیش بر همه ی امور
تسکین درد مفاصل ،هیچوقت ژل ایران تسلط فایقه یافته و در صدد
آلوورا را تجویز نمیکنند و عالقهای بلع آن پس از جنگ جهانی بودند،
ندارند نقش یک عطار را اجرا کنند .طبیعی است که امید ی به پیروزی
این نوع طرز تفکر و تجویز بیرویه مشروطه خواهان و بر پایی رژیم
مسکن و آنتیبیوتیکها به ضرر مشروطه نبود ،به دار آویخته شدن
بیمار تمام میشود
شماری از آزادی خواهان در تبریز
در
ها
بزرگ
مادر
در صورتیکه
ورشت وخراسان وحتا به توپ بستن
از
بااستفاده
دور
چندان
گذشته نه
آرامگاه امام هشتم شیعیان به جهت
خواص گیاهان و ادویه ها بسیاری متواری ساختن پناهندگان به صحن
از بیماریها ی ساده ودردها را آن آرامگاه توسط نیروی نظامی
درمان کردند ویا با پخت غذاهای روسیه و بگیر وبه بندها واعدام هایی
مخصوص وانواع آش ها در که توسط نیروی نظامی انگلستان
فصول مختلف برای پیشگیری از ( )sprمستقر در فارس وکرمان  ،پس
بیماریهای فصلی اقدام میکردند .از بسته شدن قرارداد ،۱۹۰۷می تواند
ودر پایان امیدوارم این سری از ازدالیل روشن عدم توفیق مشروطه
مقاالت مورد توجه قرا گرفته وبه خواهان در صورت تداوم پادشاهی
منظور حفظ سالمتی وحفظ طبیعت ناصرالدین شاه باشد ،که نشان می
مطالبی آموخته باشیم
دهد میرزا رضا کرمانی دریک فرصت
حد
ازدست رفتنی و استثنایی تاچه ّ
دربرپایی مشروطه حق بر گردن
بقیه :غار چال نخجیر
مشروطه خواهان داشته است.
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دوطبقه دیگر به طول  1200متر دارای
داالن ها و دهلیزها و راهرو ها و حوضچه
های بسیار زیبایی است با ایجاد مسیرها
و پله هایی خاص برای بازدید کف سازی
و آماده شده است تمام دیوارها انگار
بلور آجین شده  ،بهر سو که می نگری
قندیل ها و تندیس های بلورین را می
بینی و شگفت زده از این همه شگفتی
آفرینش  .حتما نبایدکه قوه تخیل زیادی
داشته باشی تا این تندیس ها را ببینی
که به اشکال گوناگون بر دیوارها نقش
بسته است .برخی از انها بقدری شباهت
دارد که برای آنها اسم هم گذاشته اند
تندیس عروس ،تندیس ابشار گلی و
اعجاب اورترینش تاالر چهل ستون
است که خود دنیایی است از رسوباتی
به رنگ های مختلف هم چون دانه های
انار ،شگفتا که معمار طبیعت و نقاش
طبیعت دست بدست هم این شاهکار
بی بدیل را طی ملیونها سال پدید اورده
اند و گویا هر صد سال یکقطره از این
رسوبات آهکی که هم چون مروارید در
هم تنیده شده شکل میگیرد .
اینجا بدون شک یکی از زیباترین جلوه
های خلقت را می توانی ببینی .اگر دنبال
عبادتگاهی برای نیایش خالق هستید ،
اینجا بهر سو که بنگرید شاهکار خلقت و

ادامه دارد

نماد آفریننده است.
این غار در حد فاصل شهر های نراق و
دلیجان ودر دامنه کوهی به نام( تخت
) به ارتفاع 1716متر از سطح دریا قرار
گرفته و به دوران سوم زمین شناسی
تعلق دارد و در سال  1368پس از
حفاری های سازمان آب دلیجان ،این
غار شناسایی و کشف شد و در سال
 1381در فهرست آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است .
اکنون چند سالی است از این سفر
شگفت انگیز گذشته و من در تاسف
اینکه فراموش کردم هنگام برگشت از
فروشنده سی دی فیلم این غار شگفت
انگیز را بگیرم و بارها ببینم .اما اگر شما
روزی گذارتان به انجا افتاد مثل من
فراموش کار نباشیدحتما از آن جوانک
سی دی غار چال نخجیر را بخرید که
ارزش بار ها دیدن را دارد.

بقیه:برگزیدههاییازتاریخ ...بقیه :نازنین
موسیقی ملی ایران تأثیر بسزا داشته
وتا سالهای پایانی دورة قاجار یه رواج
داشت نقاره زنی بود که دردورة
ناصرالدین شاه پس از معمول شدن
موزیک نظامی بوسیلة اروپائیان
بتدریج اهمیت واعتبار خودرا
ازدست دادوازرونق افتاد.
نقاره درایران پیشینه ای کهن
وتاریخی داردوبه گروهی ازسازهای
گوناگون چون نقاره ،طبل ،شیپور،
کوس  ،کرنا ،سرنا ،تنبک ،نای  ،دهل
وسایر آالتی که باضربه زدن به آنها
صدایی از آنها بر می خاست گفته می
شده است .وبیشتر این آالت کوبه
ای بوده وباچوب یا چرم نواخته می
شدند .نقاره را «نوبت» ونوازندگان
نقاره را «نوبتی»  -نوبت زن ،نوبت
نواز یا نقاره چی می نامیدند .ومحل
نواختن آن را درشهرها نقاره خانه
یا نوبت خانه می گفتند .چنانچه امیر
خسرو دهلوی درمورد نقاره می
گوید:
چو نوبت زنت گشت نوبت نواز
زغلغل سر آسمان گشت باز
ونظامی دراسکندرنامه می گوید:
شه روم رسم کیان تازه کرد
زنوبت جهان را پرآوازه کرد
نام نقاره ازیکی از ادواتی که در
نقاره خانه بکار می رفته است
گرفته شده است .ونقاره دو طبل
کاسه مانند به هم متصل است که
یکی بزرگتر با صدای بم ودیگری
کوچکتر با صدایی زیر ودرروی آن
برای تولید صدا پوست گاو ،گوسفند
می کشیدندوبوسیلة دو چوب می
نواختند .نقاره معموالً از مس ساخته
می شد ودرزمان حرکت ،آن رابرروی
شتر می بستند ودرحال سواری
وحرکت نیز می نواختند.
پیش از اسالم ایرانیان نقاره را
صبحگاه وشامگاه وبهنگام جنگ
وصلح ودروقت فتح وپیروزی
وتشریفات رسمی سلطنتی وایام
عیش وشادی وسرور بکار می بردند
دردورة اسالمی آن را  ۵بار درشبانه
روز می نواختند .سعدی می گوید:
گر پنج نوبتت به در قصر می زنند
نوبت بدیگر ی بگذاری و بگذری
ادامه دارد

است،ازاین روبه دنبال یافتن آن
نرفتیم،وانگهی با شرایطی که من
ودخترآقا داریم با پروبال شکسته مان
چگونه می تواستیم ویا می توانیم به
دنبالیافتناوبرویم!؟
گفتم :شما می توانستید به وزارت
امورخارجهمراجعهمیکردید؟
ـــ همانگونه که قب ً
الهم گفته
ام،ما تصور ُگم وگور شدن اورا نمی
کردیم،خیال ما این بود که با شما
درتماس است وحواله ها راهم که مرتب ًا
دریافتمیکند،ازاینروقض ّیهرادنبال
نکردیمونیازیبهاینکارنمیدیدیم.
مادرم گفت :اکنون که همه چیز
روشن شده،تصمیم شما چیست وچه
اقدامیدرنظرداریدانجامدهید؟
ـــ آن زمان که ما درکنار
آقای گلشهری بودیم ،هرجا که کسر
می آوردیم ایشان به دادما میرسید
ودلسوزانهکمکمانمیکرد،بدبختانه
مادراینگونه کارها آدمهای دست وپا
ُچ ُلفتی هستیم ،حال بفرمایید چه
کاری باید انجام دهم که دلمان مثل
سیروسرکه از خبر بیوفایی وحق
ناشناسی این دختر وخجالت ازروی
شما،به جوش آمده است ؟آنگاه
درحالیکه دستش را به چهره ی
درد مندش می کشید،آهی کشید
وافزود،دراین آخر عمری به چه
مصیبت ودردی دچار شده ایم،بااین
آبروریزی چکار کنیم،مدتی حسرت
ودرد ازدست رفتن مادر ناکامش به
دل مان بود،تاآمدیم دلمان را به این
دختر خوش کنیم،اینهم اینطور ازآب
وح ّقه بازش
درآمد،آن پدربی رحم ُ
واینهم دخترش،هرگز گمان نمی
کردیم این چنین بی عاطفه و حق
ناشناس بوده باشد!؟ ازاوپرسیدم:چرا
ماهانه اش را قطع نمی کنید تابه
سراغ شما بیاید؟
ـــ آقاهوتن ،عزیز من،اوعقل
نداردومارا درک نمی کند،اورحم
ومر ّوت سرش نمی شود،ماکه ماننداو
فکر نمی کنیم،اگر پول نفرستیم،
باراهیکهدرپیشگرفتهازرویلجبازی
به سراغ مانخواهد آمد وآنگاه برای
تأمین هزینه زندگی اش به کجراهه
کشیده خواهدشد،واحتماالً دست از
ادامه ی تحصیل خواهدکشید،ازاین
رواین کار از ماساخته نیست ،اگر
ما ازبرایش عزیز نیستیم،اوهنوز
عزیز مااست،اوتنهایادگار دخترک
ادامه دارد
ناکام ماست

تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی

راه رسیدن به یک زندگی واقعی

هم میهنان عزیزم .عملکرد غلط
نهادهای گذشته همراه با مأموریت
استعمارگران،
های سرسخت
زندگی را فلج کرده بخصوص روش
های نادرست انتخابات دولتهایی را
بوجود آورده که این ویروس بدخیم
درتمامی کره زمین زندگی ملت
هارا دچار انواع گرفتاری کرده اند.
بطوریکه الزم بنظر میرسد زندگی
ملتها درآینده بکلی تغییر کند چون
این دگرگونی زندگی  ،اطالعات وراه
گذار به آینده را الزم دارد.
من بجای صرف وقت ازآنچه مارا
دچار مشکل کرده سعی کرده ام
اطالعاتی از نحوة زندگی آینده وراه
رسیدن به آن رابررسی کنم.

راه رسیدن بیک زندگی واقعی
نهادهای زندگی شامل :ملتها ،دولت ،
دین ونیازمندی ها است.
شکل گیری ونتایج این نهادها
ازابتدای خلقت تابحال به صورت زیر
بوده است:
 -۱ملت ها :ملتها که از افراد شکل
میگیرند ابتدا یک زن و یا یک
مرد است .وقتی این زن ومرد
باهم زندگی مشترک تشکیل می
دهند وصاحب یکی دو فرزند
می شوند یک خانواده کوچک را
شکل می دهند که در نقطه ای
از کره زمین زندگی می کنند  .کم
کم با دیگران به حشرونشر می
پردازند وفرزندان آنها با هم ازدواج
می کنند ومی شوند یک خانواده
بزرگ یا یک طایفه یا اقوامی که درآن
سرزمین ریشه می کنند .مثل درخت.
همانطوری که هردرختی زندگی
وبرگ وبارش به ریشه اش بستگی

انتخاب شده یاد می کند .درحال
حاضر این سوگند جنبة فرمالیته
دارد ومفید نیستباید یک متن کامل
وکافی ازوظایف ومسئولیتهایی که
دارد نوشته شود وانحراف از وظایف
باید برابر با خلع مقام ریاست و تنبیه
الزم باشد .تادیگر کسی برای جاه
طلبی خواهان این مقام نگردد و ملتی
را بدبخت نکند .
-۳دین :دین که از ابتدای خلقت
تابحال نتیجه کارش مشخص
است .دکان کاسبی است  .البته
درحکومتهای آینده دین باید در باور
فرد محدود بماند و در جامعته هیچ
نقشی را نباید برعهده بگیرد.
-۴نیازمندی ها :نهادهای بزرگی بنام
کمپانی و شرکتهای بزرگ ومتمولی
که مایحتاج زندگی ملتهارا فراهم
می کنند و تولیدات خودرا ازطریق
واسطه ها بدست مردم میرسانند و
مردم باید ده برابر قیمت تمام شده آن
کاال پرداخت کنند باید دربرابر قانون
جوابگو باشند .تا نتوانند جیب ملتهارا
خالی کنند.عالوه برقانون قسمتی
ازاین وظیفه نیز بردوش خانمهاست.
تا با نخریدن جنس گران از گسترش
آن جلوگیری کنند .از خانمها نام
بردیم بد نیست بعنوان حرف آخر
یادآوری کنم که باید خانمها درکار
اداره مملکت و شرکت در دولت
شریک مساوی مردها باشندوگرنه
این قافله تا به حشر لنگ است.
ادامه دارد
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مقدمه

دارد درخت ملیت هم ریشه دارد
که باید به آن ریشه ها رسیدگی و
آنهارا آبیاری کرد تا برگ وبارش که
ملت است زنده بماند ووقتی ملتی
نیازمندی روحی اش فراهم شد زنده
می ماند ووقتی زنده بود نیازمندی
جسمی پیدا می کند مثل  :مسکن،
پوشش وخوراک وسایر مایحتاج
زندگی مثل آب ،برق ،گاز و...
این ریشه های ملیت شامل عوامل
مهمزیرهستند:
نژاد ،زبان ،گویشهای محلی اقوام
گوناگون ،عادات وروشهای ملی،
تاریخ ملی ،فرهنگ ملی ،افتخارات
ملی و پرچم ملی  .این ریشه های ملی
از دبستان تا دانشگاه باید تدریس و
یادآوری شود تا همگی افراد ملت به
اهمیت این ریشه ها عقیده وایمان
پیدا کنند .آن گاه می شود دانست
که این ملت زنده است .پس زندگی
می خواهد درنتیجه برای فراهم کردن
نیازمندیهای جسمی ملت نهادی را
بنام دولت باید بوجودآورد
 -۲دولت :دولت درواقع مستخدم
یا نوکر ملت است.این مستخدم از
طریق انتخابات تعیین می شود.
انتخابات شامل دو عنصر است :
انتخاب کننده و انتخاب شونده.
یعنی ملت باید فردی را انتخاب
کند ولی آنچه درعمل می بینیم این
کاندیداها هستند که با یک سلسله
حرفهای دروغ وفریب و کمک گرفتن
ازدیگران حتی دولتهای بیگانه  ،موفق
می شوند برگردن ملتی سوارشوند.
ملتها شامل افرادی با طرز فکرهای
گوناگونند ونمی توانند به یک شکل
منافع خودرا حفظ کنند بنابراین
مانند گذشته های دور ،درکشورها
پادشاهی بود که هم ریشه های
ملیت را حفظ می کرد وهم کار
دولت راانجام می داد ولی از وقتی
که جمعیت ها زیادشدند الزم شد که
پادشاه تنها به نگهداری ریشه ملیت
بپردازد و دولتی را برای رفع نیازهای
جسمی ملت برسر کار آورد .ایجاد
این دولت برای حفظ منافع ملی
بسیار مهم است.

انقالب کبیر فرانسه باعث شد که
استعمار جهانی بتواند یک کلمه را که
قب ً
ال توسط افالطون بکاربرده شده
بود بنام «جمهوری»  ،به فرانسویان
قالب کند تاآنها بجای تعیین یک
پادشاه شخصی را بنام رئیس جمهور
انتخاب کنند .کم کم این کلمه واین
راه وروش حکومت اشاعه پیدا کرد
که باعث بدبختی اکثر کشورها شده
است .درایران مادیدیم که احمد شاه
قادر به انجام وظایف خود نیست
آمدیم شخص آگاه وقدرتمند دیگری
را بنام رضا خان میرپنج انتخاب
کردیم .اگر این انتخاب صورت نمی
گرفت مثل این بود که کشورمان
را تبدیل به یک خانة اجاره ای بی
صاحب کرده ایم .که تکلیف چنین
خانه ای روشن است.
برای اینکه افراد داوطلب خدمت
درنقش دولت  ،حائز شرایط الزم
برای انتخاب شدن باشند بهتراست
علومی را که یک رئیس دولت باید
ازآنها آگاهی داشته باشد دردانشگاه
بیاموزد مثل :جغرافیای جهان ،تاریخ
کشورها ،جامعه شناسی ،حقوق
بشر ،علم اقتصاد ،که باید شاگرداول
باشد نه اینکه فرض کند اقتصاد
مال خراست یا راه رسیدن به دزدی
وغارت اموال مردم است .ازطرفی
الزم است سازمان بهداشت کشور
افراد ممتاز را که دردانشگاه ها تعلیم
دیده اند را ازنظر سالمت فکری
وروحی معاینه کند.
بهتراست کشورها بارژیم پادشاهی
اداره شوند .آنها که رژیم پادشاهی
ندارند می توانند ازفرزندان ونوه
کسانی که درگذشته به این ملت
خدمت کرده اند یکی را بنام پادشاه
برگزینند یا اگر ماتهایی هستند که
به دالیلی رژیم پادشاهی را دوست
ندارند بجای آن یک شور ایعالی
ملی ،ازبین کسانی که به ریشه های
مختلف ملی عقیده وایمان دارند
تعیین کنندتا این شورا بتواند عین
پادشاه عمل کند وکشور صاحب
داشته باشد.
مطلب دیگر سوگندی هست که فرد

مجیدزندیه

ربزگ یده اهیی از
ی م سی
ق
اتر خ و ی اریان

مانده از شمارة پیش
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شاه عباس تظاهر به شعارهای مذهب
شیعه را مانند سایر پادشاهان شیعی
مذهب ایران برای پیش برد مقاصد
سیاسی خود که از بین بردن راه
ورسم خالفت بود الزم می شمرد.
شعر نوحه را برای سینه زنی
میساختند ولی شعرهای مرثیه را
درمجالس سوگواری برای به گریه
انداختن واظهار تأسف شنوندگان
برقتل شهدای کربال می خواندند
ولی هیچکدام ازاین مرثیه ها عنوان
روضه خوانی نداشت .روضه خوانی
یکی از مظاهر دوران صفویه است
ودراین دوره ظاهر گشت وداستان
تاریخی آن بدینصورت است که
در دورة سلطان حسین بایقرا از
نوادگان تیمور ( ۸۷۵ -۹۱۱ه.ق ).یکی
از دانشمندان وخطبای بااستعداد
وخوش آواز سبزوار بنام مالحسین
کاشفی به هرات رفت ومورد توجه
بزرگان دولت قرارگرفت وکتابی بنام
«روضة الشهدا» به فارسی دربارة
واقعة کر بال برای نوادة دختری
سلطان حسین بایقرا نوشت .شیعیان
درروزهای عزاداری این کتاب را ازرو

می خواندند وعزاداری می کردند
رفته رفته کسانی که این کتاب را
برای مردم می خواندند بنام روضه
خوان معروف گردیدند ودیگر این
کتاب را از رو نخوانده بلکه از حفظ
می خواندند ودر دورة صفویه روضه
خوانانی که صاحب صدای خوش
بوده وبه موسیقی آشنا بودند مورد
توجه دستگاه قرارگرفتند وشاه
عباس که خود را سید و از خاندان
علی می دانست به این گروه روضه
خوانان توجه خاصی داشت وبه آنها
خلعت داده ومقامشان را محترم می
داشت  .یکی از جهانگردانی که مدتها
در دربار شاه عباس میهمان بوده ودر
بارة زندگی شاه عباس مغفور قلم زده
است بنام « پیترو دوالواله» است که
قب ً
ال درمورد او درهمین سلسله
مقاالت نام بردیم درمورد مراسم
عاشورای سال  ۱۲۰۷شرحی نوشته
که مختصر آن بدینصورت است .او
می نویسد «:درروز عاشورا که روز
کشته شدن امام حسین فرزند علی
وفاطمه دختر حضرت رسول است
 ،مردم ایران با تشریفات ومراسم
خاصی عزاداری می کنند .در ده روز
اول ماه محرم همه مردم غمگین

وملول بنظر می رسند ورفتاروکردار
ولباسشان چنان است که گویی به
مصیبتی تسلیناپذیر گرفتارشدهاند.
بسیاری از مردم که هرگز لباس سیاه
برتن نمی کنند دراین ده روز به نشان
سوگواری سیاه می پوشند .هیچکس
سرو ریشش را نمی تراشد وبه گرمابه
نمیرود ومطابق قانون شرع هرگونه
خوشگذرانی وشهوترانی وتفریح
ممنوع است .همچنین در میدان شهر
مردها سراپا برهنه حرکت می کنند
وتنها قسمتهای شرم برانگیز را با
پارچة سیاه ویا کیسة بزرگ وتیره
رنگی می پوشانند .این دسته تمام
بدن خودرا سیاه می کنند ورنگ
سیاه نشانة سوگواری واندوه ایشان
در عزای حسین است .گروه دیگری
نیز همچنان برهنه دیده می شوند
که تن را به رنگ سرخ درآورده
اند ومنظورشان ازاین کار ظاهرا ً
نشان دادن خونی است که درروز
عاشورا به سبب قتل امام حسین
ویاران او ریخته شده است .این دو
دسته در کوی وبازار باهم نوحه می
خوانند وبالحن بسیار غم انگیزی
واقعة فجیع شهادت امام شیعیان را
نقل می کنند وبا بهم زدن دو قطعه
چوب یا دو استخوان کوتاه برشدت
مراسم عزاداری می افزایند .بهم
زدن دو قطعه استخوان ویا دو قطعه
چوب تقلیدی است از تخته هایی
که عیسویان ازبام کلیسا هنگام
سحر برای دعوت به عبادت به صدا
در می آورند ».و ادامه می دهد«:
مراسم عزاداری روز عاشورا کامل
تراز مراسم عزاداری ماه رمضان
که شهادت امام علی است می باشد
بدینصورت که درمراسم روز عاشورا
غالوه بر َع َلم و ُکتَل وپرچم و اسبهای
حامل سالح  ،چندشترهم اضافه می

شود که بر پشت هریک کجاوه ای
است ودرهر کجاوه  ،چند کودک
خردسال نشسته اند واین کودکان
نشانه ای از بازماندگان حضرت
امام حسین واسیران کربال هستند.
همچنین دراین مراسم تابوت هایی
حمل می شود که با مخمل سیاه
تزیین شده که در روی آن عمامة
سبزرنگ قرارگرفته استودرمراسم
عزاداری عاشورای سال  ۱۰۲۸که
شاه عباس دراصفهان بود این مراسم
مفصل برگزار شد بدین طریق که
شاه در یکی از ایوانهای سردر عالی
قاپو عبور دسته هارا تماشا می کرد
وچون نمیخواست زدوخوردی بین
دسته های عزادار بوقوع به پیوندد
دستورداد دسته ها یکی یکی با
نظم حرکت کرده واجازة عبور به
هم بدهند زیرا چنانچه معمول
است درایام عاشورا وعزاداری
زدوخوردهایی بین دسته های عزادار
رخ می دهد».
دردوره ای که اهل موسیقی مطرود
بودند وموسیقی خالف شرع واز
منهیات شمرده می شد وازرونق
واعتبار افتاده بود برپاداشتن
عزاداری چون دسته گردانی وروضه
خوانی ونوحه سرایی وسینه زنی
جلوه گاه الحان ونغمات موسیقی شد
وشعرو موسیقی دراین مراسم نقش
مؤثری داشت  .نوحه خوانان که از
گوشه های دستگاه ها اطالعات کافی
داشتند در زنده کردن گوشه ها
ونواهای خاموش وفراموش شده نقش
بزرگی داشتند .وبا چاشنی این گوشه
ها به محتوای موسیقی مذهبی
می افزودند .ظهور خوانندگانی بنام
روضه خوان که داشتن صدای خوش
ودانستن دقایق فنی خوانندگی
سبب رونق کارشان بود پررواج
خوانندگی وضبط الحان ونغمه ها
ی ملی تأثیر بسزایی داشته واین
فن موسیقی را تا حدود زیادی از
دستبرد حوادث وفراموشی نجات
بخشیدند.
تأثیر همین مراسم عزاداری درحفظ
موسیقی قدیم ایران بعدا ً باشروع
تعزیه که در دورة قاجار ابداع گردید
دو چندان گردید.

نقاره خانه دردورة صفویه
یکی از سنتهای باستانی که درحفظ
بقیه درصفحه ۴۸

افقی -۱ :دوعضو پرخاصیت درسفرة هرایرانی -۲-پایتخت
بوتان -باد کردگی -به دنیاآمده -۳عجیب ترین مایع -مددکار -نام
پسرانه -۴صدای بلند -راه ومعبر درون کوه -نصفمذاب -نویسنده
تخیل پرداز فر انسوی -۵تاکنون -نیا -ازموادمخدر -۶اطظروف
پرمصرف آشپزخانه -غذای بسته بندی -آرواره -۷ازخواهران
برونته -هرچیز بی جان -نخست آنکه  -۸اسب -مارگیر -اندیشه
 -۹مقابل گوینده  -پاکیزه -نهی فرموده ها -۱۰اسب آذری-
هافبک سابق استقالل -عقد کننده  -۱۱زایل کردن وازبین بردن-
قدرت تشخیص -این مهربان تراز مادر -۱۲بخشی ازآپارتمان-
ماه کارگری -ظاهروباطن یکی -پارچه کهنه  -۱۳همه بدن-
بخش یا تکه باریک ازچیزی -بله روسی -۱۴ریاضی دان نامی
آلمانی دارای پژوهش هایی درهندسة اقلیدسی -نظرات-
لبریز -۱۵عارف و شاعرایرانی که اسرارالتوحید شرح زندگی
وسخنان اوست.
عمودی -۱:اختر -قصه گو -۲نویسندة نروژی خانة عروسک-
آیینه -مایل وکج -۳تکیه دادن -درخودفروماندگی -فیلمی
از جان وین -۴جاودان  -صفت پدر رستم -ناتوانی-
نگهبانی  -۵رفیق -ترس  -ازانواع دو -۶-اعتنا -به درازا
کشیدن -۷-قسم --ویژگی نوعی عقرب زرد یا لشکر زیاد-
جابجایی هوا -۸مخترع فرانسوی خط نابینایان -چنان که
بود -توان وجرأت  -۹سوره  ۳۹قرآن -نفرت داشتن ازکسی
یا چیزیوناسازگاری -مختل شدن رابطة بین دونفر -۱۰ازانواع
مدل های خودرو بنز -بسیاربادوام -۱۱قابل ارتجاع -لیکن-
نمایندگان  -۱۲حق ناحق -مجموعة شعر سیاوش کسرایی-
مقابل نسیه -بت زمان جاهلیت -۱۳وسیله کمک حرکتی
اطفال -باوفا -صدای درد -۱۴شجاع  -میدان -صمیمیت
واتحاد  -۱۵عملی ازروی ناآگاهی -فارسی هود
پاسخ درشمارة آینده.
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بیائید باهنر وادب آشتی کنیم

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

این نوشتار قبال درفصلنامة ره آورد زمستان  ۲۰۱۷میالدی به چاپ رسیده است

از سر کارخانم پژوهش که این نوشتاررا دراختیار آزادی قراردادند سپاسگزاریم.

دنباله ازشمارة پیش
بزرگ

دوبوسی موسیقی دان
فرانسوی می گوید:
« من صدای فریاد انسان هارا ازنوای
ساز نوازندگان می شنوم».
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از بخت خویش سپاسگزارم که
درفعالیت های خود دررادیو که با
وسعت زیاد ورشته های گوناگون
بوده و با حضور  ۶۰ساله در
محیط فرهنگی وهنری ایران  ،از
نویسندگی وخبرورپرتاژ ومصاحبه
تا تآتر وجشنواره وهمینطور
گردانندگی برنامه های هنری برای
مردم درسراسر ایران وقبول
همراهی ومعرفی
مسئولیت
هنرمندان درسفرهای خارج از کشور
 ،برایم فرصتی بود تا با نسل جدیدتر
وتقریب ًا تمام نوازندگان وخوانندگان
وشاعران وترانه ُسرایان معاصر آشنا
شومودرمیان آنها دوستان کم نظیری
داشته باشم .دررابطه با موسیقی
مفتخرم ازاین که درسالهای اولیه
خدمتم دررادیو ایران که مقارن با
آخرین سالهای زندگی دوهنرمند
نام آور این رشته :قمرالملوک وزیری
و ابوالحسن اقبال آذر (معروف به
اقبال السلطان) که خوانندة دوران
ناصری بود  ،آنهارا ازنزدیک دیده ،
اشک شوقشان برشانه هایم نشسته
ودرمراسم بزرگداشت آنها دررادیو
نقش داشته ام وباایشان به گفت
وگوی رادیویی واجرای برنامه نشسته
ام .شرکت در برنامه های فرهنگ
مردم وبرنامه های مختلف گلها
افتخار شناخت و همراهی با بسیاری
از نام آوران موسیقی وشعروترانه
رابرایم فراهم ساخت وآشنایی با
داود پیرنیا بزرگ مردوارسته  ،برایم
موهبتی بزرگ وفرصتی بی نظیر بود.

اجازه می خواهم هرچند کوتاه ،
ازگویندگان رادیو که بسیاری ازآنها
دیگر دربین ما نیستند  ،نام ببرم.
گرچه یادآوری همة آنها دراین

فرصت ممکن نیست .همکارانم
تقی روحانی ،اسداهلل پیمان ،محمود
سعادت  ،ایرج گرگین ،رضا سجادی،
محمد سلطانی ،عطا بهمنش ،ایرج
ادیب زاده ،نورالدین ثابت ایمانی،
حسین توصیفیان ،زرگرزاده ،مرتضی
لطفی ،محمد مانی ،فریدون توفیقی،
کمال الدین مستجاب الدعوه ،ابراهیم
رشید پور ،داریوش نراقی ،رضا
معینی ،محمدرضا شاهید ،سعید قائم
مقامی ،جمالی ،بیژن پیرنیا ،سبکبار،
معینی ،غروی ،کوکب پرنیان ،قدسی
رهبری ،مولود عاطفی ،فرنگیس
اردالن ،ایراندخت پرتوی ،غروزند
اربابی ،صدیقه رسولی(روشنک)،
هما احسان ،فیروزه امیر معز ،فخری
نیکزاد ،پروین خادم میثاق ،مولود
زهتاب ،مولود کنعانی ،ملوک روحانی،
شکوه رضایی ،مریم یزدان پرست،
جمشیدعدیلی.
همین طور هنرپیشگان ارزنده ای که
باآنها درتآتر های رادیویی همکاری
داشتم :صادق بهرامی ،نصرت
اهلل محتشم ،اکبر مشکین ،مجید
محسنی ،عبدی ،هوشنگ سارنگ،
مهدی علیمحمدی ،حیدرصارمی،
حمید قنبری ،اصغر تفکری ،عباس
مصدق ،عبداهلل محمدی ،محمدعلی
سخی ،زرندی ،تقی ظهوری ،مقبلی،
ناصر کوره چیان ،غالمحسین
بهمنیار ،فریبرز امیرابراهیمی،
سیروس ابراهیم زاده ،منصورواالمقام،
پرویز بهادر ،پرویز بهرام ،قدکچیان،
رضا ارحام صدر ،غالمرضا لبخندی،
منوچهر نوذری ،مهری ودادیان ،ژاله
علو ،توران مهرزاد ،مهین دیهیم،
ایران بزرگمهر ،تاجی احمدی ،اشزف
کاشانی ،وثریا قاسمی.
پس ازادغام رادیو وتلویزیون
باگروهی از مجریان تلویزیون
نیز برنامه های مشترک داشته ام
وازدوستان وهمکاران خوب من بوده
اند .ازجمله شادروان فریدون فرخ
زاد ،زنده یاد ژاله کاظمی ،عزت اهلل
متوجه ،پرویز قریب افشار ،فریدون

فرح اندوز ،ساسان کمالی ،ودوست
بسیار عزیزم حبیب اهلل روشن زاده.

دریک کالم بگویم  ،ک ٍ
ال رادیوی
دوران معینیان به معنی کلمه ی
هنرمند جان بخشید ودرنظر مردم
آنهارا ازفضای مطرب ومطربی بیرون
برد .هنرمندان جای شایستة خودرا
درجامعه پیدا کردند  .گرچه آن طور
که هنرمندان درغرب به آسایش
وحقوق خود رسیدند  ،هنرمند
ان ایران درتمام رشته های هنری
هرگز روی آسایش ورفاه مادی را
ندیدند وصاحب اختیار اثر خود
نبودند وهمیشه عده ای سودجو
ناجوانمردانه ازآثارآنان به نفع خود
سوء استفاده کردند ولی الاقل درآن
زمان احترام خودرا دربین مردم به
دست آوردند.

درمیان چندصد نفر کادرفنی
وبرنامه ساز وادیتور ،تنها به چندنمونه
اشاره می کنم :مهندس هوشنگ
بروشکی ،شاهرخ نادری ،ایرج
تنکابنی ،مهندس محنک ،محبی،
مهدی شرفی ،عراقی ،هوشنگ
پرتوی ،قانعی ،فریبرز امیرابراهیمی،
خسرو زند ،صبحی مهتدی ،علی
جواهر کالم.

معینیان ابتذال را بر نمی تافت.
سختگیری و توجه بسیار می کرد که
هنرمندان وکارکنان رادیو خوشنام ،
محترم ،ونمونه باشندوبه اعتبار
وشهرت هنری خود ودستگاه لطمه
وارد نسازند .او اعتیاد هنرمندان را
که به سالمت جسم وروان آنان
واعتبار رادیو نزد مردم لطمه می
زد نمی پذیرفت.ودرراه معالجه و
ترک اعتیاد آنان ( که البته تعدادشان
اندک بود) از هیچ کمک وهزینه ای
دریغ نداشت.
معینیان دردولت دکتر امینی باسمت
معاون نخست وزیر وسرپرست ادارة
کل انتشارات ورادیو ،به خدمات خود
ادامه داد وبا همکاری وزارت بهداری
وبیمارستان ها ودرمانگاه ها اقدام به
ایجاد تشکیالت و تلفن  ۲۷۰۰۰نمود .

درآن زمان پیش آمده بود که گاه
مردمی که درنیمه های شب دچار
حوادث مختلف می شدند به علت
نداشتن وسیله وعدم دسترسی به
مراکز امداد واطالع رسانی فوری ،
دچار مخاطرات بسیار شده وحتی
ازبین می رفتند .باایجاد تلفن ۲۷۰۰۰
وامکان تماس مجروحین وبیماران
ازطریق پیامهای رادیویی به مراکز
درمانی نزدیک به محل حادثه ،این
کمبود تااندازه ای جبران می شد.
ازسوی دیگر معینیان با ابداع برنامه
بسیار مؤثر« درگوشه وکنار شهر»
وتلفن  ۲۷۰۰۰نظر مردم را نسبت
به برنامه های رادیو وهمچنین
کمبودهای عمومی جویا می شد
ومطالب ثبت شده دردفتر ۲۷۰۰۰
راشخص ًا بادقت وصرف وقت  ،هرروز
رسیدگی می کردواگر از یک مؤسسه
دولتی شکوه وشکایتی شده بود  ،تا
حصول نتیجه  ،کاررا دنبال می کرد.و
درحاشیة صفحات ویژه این تلفن
اقداماتی را که بعداز هرتماس تلفنی
بعمل آمده بود  ،می نوشت وامضا می
کرد که امروز مطالعه این دفاتر برای
هرپژوهشگر آن دوران می تواند جالب
وآموزنده باشد .برنامة « درگوشه
وکنارشهر» با اجرای همااحسان،
حیدرصمدانی ،وپرویز یاحقی ،
هرروز درساعت چهارونیم بعدازظهر
پخش می شد واز این طریق ضعف
ها و نارسایی ها ی موجود درضمن
گفت و گو با مردم دربیمارستان
ها  ،کالنتری ها ،دادسراها ،وکوچه
وبازار منعکس ومطرح می گردید که
درآن روزها ازسوی یک نهاد دولتی
عملی جسورانه محسوب می شد
ومسئولین امر را خوش نمی آمد.
ازدیگر اقدامات دوران معینیان
تأسیس صندوق تعاون هنرمندان
واختصاص باشگاه کوچکی در شمال
تهران به نام « خانة هنرمندان» بود
که محلی برای گردآمدن  ،تجدید قوا،
ایجاد ارتباط سالم ودوستانه بین آنان
وتبادل نظر سازنده برای ابتکارات

معینیان درزمان ریاست انتشارات ورادیوومعاونت نخست وزیر

مهندسینودستاندرکارانمتخصص
ایرانی وخارجی  ،طرح تلویزیون
دولتی را تهیه کرده  ،همراه با ماکت
آماده شده برای تصویب مجلس
به دولت تسلیم نمود (.که بعدها
همین طرح با تغییراتی از نظر شکل
سازمانی درمحل فعلی تلویزیون
ملی ایران با مدیریت رضا قطبی به
مرحله اجرادرآمد) .وخود پس از
مدتی کار در دولت منصور  ،بعلت
فشارهای سنگین عصبی وشغلی،
بیمار وبرای معالجه عازم سویس
شد و پس از پنج ماه مداوا وبهبود
نسبی به کشوربازگشت .دراین زمان
که معینیان دوران نقاهت خودرا می
گذراند ،با ترور ناجوانمردانه منصور،
عمر این دولت پایان گرفت .معینیان
چندی بعد که سالمت نسبی خودرا
به دست آورد  ،پس از بازنشستگی
زنده یاد هیراد باسمت رئیس دفتر
مخصوص شاهنشاه به دربار رفت
وبا کمک بعضی از همکاران خود
دروزارت اطالعات  ،به کار وخدمات
خود ادامه داد.
نصرت اهلل معینیان ذات ًا مردی
محجوب وگریزان از تشریفات و
تظاهر بود واوقات فراغت بسیار نادر
او تنها وتنها درخلوت آرام بخش
خانوادگی پُر می شد .اوزندگی ساده
وسالمی داشت وهمین روحیه وروش
وی را ازهرنوع خالف ونادرستی وجاه
طلبی بی نیاز می ساخت ،بطوری که
بعدهاهم که درمملکت ورق برگشت
وکشور دچار هیجان های شتاب زده
گردید باوجود بسیاری از قضاوت

های نادرست دربارة خدمتگزاران
گذشته ،به ساحت او گرد مالل و
تهمتیننشست.
که چنین کنند بزرگان چو کارباید
کرد.
هرجا که هست سالمت  ،عمرش
طوالنی ونامش همچنان پرآوازه
وافتخار آفرین باد!
برای من مایه افتخاراست که دردوران
طالیی رادیوی او انجام وظیفه کرده ام
واز چنین مدیر جدی ،سختگیر ،وبی
گذشتی درمورد خطاها واشتباهات ،
درطول خدمتم باایشان  ،توبیخ
وجریمه ای که هیچ  ،پرونده ای مزین
به سی وهفت تشویق نامه با امضای
ایشان باآن جوهر مخصوص سبز
رنگ دارم که رونوشت آن ها ضبط
درپرونده اداری ام گردیده واصل آنها
درهمین پاریس تنها ثروت بزرگ من
از گذشتة اداری ام درایران است.

انجوی شیرازی -فرهنگ مردم

شا هرخ نادری -تهیه کننده

همااحسان برنامه گزار کودک

حسن شهباز -ادبیات جهان
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جدید وبوجود آمدن آثارارزنده
ازسوی آنان بود.
باگسترش رادیو درسراسر مملکت
وتوجه واستقبال مردم واین که
طرفداران برنامه های سنگین
علمی وهنری وآموزشی وهمچنین
خواستار ان موسیقی کالسیک
غربی شنوندگان خاصی بودند که
گروهی از روشنفکران ودانشجویان
ودانشگاهیان را دربرمی گرفت،.
رادیوی دومی به نام « رادیو صدای
دو» که بعدها به نام « رادیو تهران»
تغییر نام داد ،تأسیبس شد که به نوبة
خود موفقیت چشمگیری پیداکرد و
زنده یاد ایرج گرگین با برخورداری
ازبورس مطالعاتی خارج ازکشور وبا
مدیریت این رادیو  ،نقش اساسی
دراعتالی آن ایفا کرد وگروهی بزرگ
ازدگراندیشان رابادستگاه تبلیغاتی
مملکت پیوندداد.
دست اندرکاران به خوبی واقفند
که انجام وبه ثمر رساندن هریک
ازاین اقدامات بویژه دربدو امر وبا
دست خالی که خود باتالش بسیار
بودجه بوجودآوری وازکمک دولت بی
نیازباشی وحتی کمکی هم به بودجة
مملکت برسانی؛ آن هم درمحیطی
سیاسی  ،فرهنگی ،هنری ،وپرمسئله
وپرسروصدا که تمام نظرها ازداخل
وخارج مملکت به آن معطوف باشد
تا چه حد می تواند مشکل وطاقت
فرسا گردد.
معینیان بعدها درتکمیل اقدامات
خود به ایجاد دفاتررادیویی وواسطه
های مطبوعاتی درسفارت خانه های
ایران درخارج پرداخت که وظیفة
آنان شناساندن فرهنگ ایرانی به
جهانیان واز آن سو انعکاس نظریات
مردم جهان وهمچنین مطبوعات
خارجی به مسئولین امر درداخل
کشور بود که بسیار آگاه کننده
وازسویی هشداردهنده بود وبا
چشم وگوش هایی که باوسواس
ودقت گزارشهای خودرا ازشنیده
ها وخوانده ها به او می رساندند،
کمکهای بسیار در حفظ حیثیت
وآبروی ایران درسراسر جهان کرد.
دردولت حسنعلی منصور ادارة کل
انتشارات ورادیو تبدیل به .زارت
اطالعات گردید وقرارشد تلویزیون
دولتی نیز مانند رادیو دراین وزارت
خانه ایجاد وطرح سازمانی آن تهیه
وبه دولت پیشنهاد شود .معینیان
پس از ماه ها بررسی وتحقیق از

later. I have a clear conscience
about my relationship with
Mohammad Reza Shah and I
consider God to be witnessing
what I did for my King.
Azadi: Mr. Zahedi Thank you
very much. What you said is
like the proverb “You may
know by a handful the whole
sack.” and is true in terms of

the contemporary history of
Iran, and we are looking forward to the next volumes of
your memoirs.
Zahedi: God willing
After this Interview unfortunately, Mr. Kazemian and
Shirvani passed asway.

Corrections
Unfortunately these 2 photos appeared on Azadi
No.130 with persian captions. We appologize for this
mistake.
Dear readers can see the English captions here.

Alexander Tamraz

Dear Corona
Mrs. or Mr. CoronaVirus!
I don’t know you are female or male this or that you are bane.
Dear covid coronas’ baby
if you are going to kill a million
you are crazy.

You killed the girl who was pretty
coming to say welcome to you baby.
As I understood you don’t know the value of prettiness
if you knew you would remember Samson who killed himself
for sake of Dleilah
and Antony for Cloepatra
and or Romeo for Julieta Shame on you bloodshed.
You are even against yourself You better to commit suicide
Voluntarily Intentionally
Because you don’t have mercy.
You think who are you A pity nature may be.
You don’t know who must
be killed first You must kill first yourself
If you don’t I will kill myself
because of you.
Everyone is imprisoned in his home because of you,
You,You,shame on you.
We are listening to music day and night
like Titanic passengers waiting being drawn into sea
Wishing not to see You You You
With out murder you are nothing believe me nothing
people are killing each other every day why you bother
yourself for nothing.
If you are not cranky sure you are crazy! Fiv on you Woe on
to me

Mr.Zahedi was serving as Foreign Minister 5 years in Hoveyda
administration,but he was the prime minister's main critic

1970- Hoveyda and Zahedi Meeting with the FM. of Morocco.

 درام القرا:بقیه
 دولت.کنند تا به کارمندان خود اضافه حقوق بدهند و به داد مردم برسند
 برابر شدن درآمدهای نفتی را دارد که بقول معروف شتر در خواب۳.۵ انتظار
 فروش نفت ایران اسالمی،بیند پنبه دانه چون طبق آمارهای کفار و استکبار
.عزیز با همه حقه بازی و دغل کاری به سیصدهزار بشکه در روز میرسد
پس چاره چیست؟ چاره اینکار اینست که حفظ ظاهر با هارت و پورت
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید ملی و در خفا نرمش قهرمانانه همراه با جام
 باالخره هر چه باشد نهادهای امتی مثل مرکز خدمات.زهری دیگربدست
 شورای برنام ه ریزی، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علیمه قم،حوزههای علمیه
 شورای، شورایعالی حوزههای علمیه،مدیریت حوزههای علمیه خراسان
 سازمان فرهنگ و ارتباطات،سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران
جامعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی،سازمان تبلیغات اسالمی، اسالمی
 دانشگاه علوم و معارف قرآنی و چندین مراکز بی مصرف،المصطفی العالمیه
دیگر احتیاج به پول و پله دارند که همه در بودجه دولت در نظر گرفته شده
!بارک اهلل به این بودجه.است

Azadi,Vol.11,
No 12 page 7
54 صفحه۱۳۲  شماره-آزادی

But more than a million you are Nazi
who killed more than seven million only, and or Bolsheviks
that killed people plenty. Less than a million
we have to dance with our belly.
However, we don’t like you
or your baby for we sent you
a bouquet of flowers,

55ه
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Azadi: It was rumored in Tehran and later written in numerous articles and books that
you welcomed and encouraged the appointment of various people to the post of Prime
Minister. Among them was Dr.
Muzaffar Baqaei, who was in
fact one of the opponents, but
everyone knew him as a patriotic man.
Zahedi: He was really patriotic. In the months after the
28th of Mordad, I had some
misunderstandings with Dr.
Baqaei that were resolved. I
have never lost contact with
him since then. He would
come to Hesarak from time
to time and we would negotiate together. Even when I was
ambassador to Washington
and I made short trips to Tehran, I sometimes saw him. He
had open criticism of the state
of the country, and I listened
to them and occasionally reflected them to His Majesty.
It was my job, even though in
some cases it was not to his
liking. I negotiated in the difficult days of the riots. He had a
completely negative judgment
about Khomeini. He also believed that order and security
should be established first, and
then, with truly free elections,
the fate of the country should
be left to the elected representatives within the framework
of the constitution, the constitutional monarchy. My father
always said that the king is the
symbol of national unity, he
should be a constitutional King
and the government should be
in charge and rule the country. Baquaei’s point of view
was the same. I did not see
him as a man of demagoguery and barbarism in any direction and words. One night
at the house of Dr. Dariush
Shirvani, a member of parliament, we had a meeting
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with him and General Rabi’i, the commander of the
Imperial Iranian Air Force.
He explained his plan. I felt
that after two long meetings
with the Shah, His Majesty
also agreed with his views.
At the end of the meeting,
in Shirvani’s place, it seems
that Baquaei had support of
military figures and his appointment as prime Minister
was inevitable . The next day,
the appointment of Shapur
Bakhtiar was made public.
Unfortunately, Bakhtiar was
not the man to solve the problem. You will read about this
in details in the fourth volume
of my memoirs. The famous
message “I heard the voice of
your revolution” was His Majesty’s admission for non-observance of the Constitution,
and the appointment of Bakhtiar was another big mistake,
both of which contributed to
the fall of the monarchy. They
forced the king to say so.
Azadi: There is a lot to say.
we know we have to wait for
the fourth volume of your
memoirs and we can not say
everything in an interview.
My point in this conversation
was the specific issue of your
prime ministership in the last
few weeks before the revolution, which many saw as the
only way to save the regime. At
the same time, the famous and
authoritative “Sunday Times”
in a large five-column article
that covered half of a large
page of the newspaper said
about you: “The only man
who can save the Shah.” Since
then, many historians and researchers, both in the United
States and Britain, and among
Iranians, have expressed the
same opinion. For us and the
history of Iran, the question
arises why this was not done?
Did His Majesty ever discuss

this with you? Was it proposed
and you rejected it or was it
just ignored?
Zahedi: At that time, His Majesty never asked me to take
over responsibility to manage
the situation.
Azadi: And you did not think
that you can do it directly
without the Shah’s order? It
seems that many army leaders
made this offer to you to do so!
Zahedi: I am not the man of
the coup against His Majesty
or someone to do something
in spite of His Majesty. After
the 28th of Mordad, as you
know, many old and experienced men, including Seyyed
Hassan Taghizadeh, Adl-olMolk Dadgar, Nasr-ol-Molk
Hedayat, advised my father
not to rush to invite His Majesty to return to Iran. Arrange
things first and then do the
invitation. My father, who
was a little upset at the time,
did not agree. He said that my
duty was to save the country
and the monarchy. I entrust
this deposit to His Majesty.
Foreigners also officially approached him and demanded
the same, which he rigorously denied. All these are official documents and have been
written and do not need to be
discussed in detail here.
My position and belief was no
other than this. I think maybe I
could have succeeded in those
circumstances. I had prepared
myself. My friends were
ready. The army was ready,
but it was impossible for me to
do anything against the Shah’s
wishes.
It must be said that my opponents were not few. But I was
never afraid of fighting. And
now, at this age and in spite
of illness, I do not hesitate to
work for my homeland and
defend the interests of my
beloved country. Many in the

court and those around the
king and queen were afraid
of me. Some of them said that
the National Front is against
me. Others cited London is
opposed to me. I heard Mr.
Hasanain Heikal who was
Nasser’s close freind, wrote
somewhere: “If Zahedi takes
power he will not act like his
father and he will keep the
power for himself” ... but those
poor courtiers and Mr. Heikal
did not know me, I was not the
man of the coup against the
Shah. But if I were officially
in charge, I would do my best
to save the country, and maybe
I would succeed.
Azadi: Some people wrote at
the time and they still say and
write that you would have succeeded.
Zahedi: I do not know.
Azadi: And this issue has never been discussed again with
you?
Zahedi: Yes. In Morocco in
the presence of two people
His Majesty told me that if we
had appointed you as prime
minister, you would have been
killed. Even if you had been the
head of the royal council, you
would have been an excuse to
the enemies. I told him: Maybe I would have been killed,
but I would have fought and
been killed. His Majesty said I
was thinking about the life and
future of the children and my
mother and family. I wanted
you to be alive and take care
of them.
I did this task until the last minute. I did what I could during
his ordeal. In the last days in
Cairo, I prevented some deviations. I was with him till
he took his last breath. And I
closed his eyes and with president Anwar Sadat, that great
man, I participated in washing
the body and bathing it. I will
not refer to other events till

patriotic demonstrations.
Azadi: You cited the Grand
Ayatollah Haj Agha Ahmad Khansari. Your position on the clergy community was controversial
and is still being debated.
Zahedi: Do not forget that on
August 19th, 1953 (28 Mordad), the decisive stance of
Grand Ayatollah Boroujerdi, who was truly a great and

Ayattollah Shariatmadari

patriotic man, closed the
Tehran bazaar, threw tens of
thousands into the streets and
turned the page of history.
This is written and documented in all the unbiased research
on that day.
The crisis we faced was no
less than that of August 1953.
They wanted to use the leverage of the clergy to overthrow
the government and destabilize Iran. We should have responded to this activity with
the same tool. I was in constant contact with the Grand
Ayatollah Shariatmadari, who

important mullahs. Another
appointment was made, which
the Queen said would be useless, and we canceled it. Yes,
Khoei, Shariatmadari, and
Khwansari and others could
have done the same thing that
Boroujerdi did on 28 Mordad.
But there was no one behind
them. The army was powerful and influential. The armed
forces were ready. The clergy
were ready. A large part of
public opinion was ready, but
internal and external provocations around His Majesty prevented things from happening.
The issue of me or anyone else
being the prime minister was
a secondary issue. A big step
had to be taken that was not
taken, and unfortunately what
should not have been done
was done. The revolution did
not win, we lost.
Azadi: Was your trip to Mashhad and Rey for this purpose?
Zahedi: Of course. I wanted
to see and feel the reaction of
public opinion - real people without intermediaries and directly. The tomb of Hazrat Abdolazim was near Tehran and
a place of pilgrimage for the
people. Without prior notice, I
went there with complete simplicity with the late Dr. Mohammad Ali Hedayati, former
Minister of Justice and former
representative of the parliment
and some friends. The attitude
of the people was really warm
and loving. Some people told
me, Mr. Zahedi, do something
to get rid of this situation. People are tired.
They were right. People were
tired of not knowing what to
do, of sudden strikes, of daily
problems, of shortage of oil
and gasoline. My answer was
nothing but saying, God willing, or that: I will do whatever
I can, I am in the service of my

Mozzaffar Baqaei

homeland, and it could not be
anything else.
Azadi: What happened in
Mashhad?
Zahedi: The situation was
similar but on a larger scale.
By military plane, together
with some army leaders and
of course some friends, we
went to visit the holy shrine
of Hazrat Reza. No security precautions were taken. I
told them to leave the people
alone. The treatment of the
people there was really exciting. They knew. They would
gather around me and the
same things would happen
again. They expected action to
restore order, return to normalcy, and resolve problems. And
repeating the same sentence
“Do something, people are
waiting for you, we are tired.”
I knew what people’s expectations were. I knew there were
many possibilities for reform
from a position of power. I
knew people were tired.
Azadi: Did you meet with any
clergyman?
Zahedi: Yes. I tried to give
hope to a few of them who
were very worried about the
situation. I said, God willing,
things will work out soon. The
presence of the officers next to
me had a meaning that could
not be hidden from them. The
army was the main lever to
save the country, everyone
knew that.
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Ayattollah Khoei

was also an honorable, patriotic man and aware of the
situation. He encouraged me.
I know that he would not hesitate to take a public stance to
save Iran when necessary. He
sent several messages to His
Majesty, but His Majesty did
not pay attention to them. At
that time, I was in constant
contact with Grand Ayatollah
Khoei, who lived in Najaf,
and was considered the first
person in the Shiite hierarchy
and was the first source of imitation Reference( Marja Taghlid). This contact was made
possible by the help of two
individuals, one of whom was
my dear colleague, Mr. Sebt
who was one of the few Arab
scholars and Islamologists in
the government and the Ministry of Foreign Affairs. Khoei
had a negative judgment on
Khomeini, and Khomeini
was held accounatble. Grand
Ayatollah Khoei encouraged
me to do something. He sent
me his agate ring as a token of
gratitude, which I presented to
His Majesty. Grand Ayatollah
Khoei said that whenever it
is expedient (and I consider
it expedient), he would cross
the border on foot and go to
Qom to establish the unity of
Muslims. Can you imagine the
effect of this action in those
circumstances, turning the situation over and overshadowing everything? Unfortunately, this idea was not welcomed
either.
In order to strengthen His Majesty’s spirit so that they know
that the clergy community is
not one voice against him, and
perhaps even the majority of
the clergy support His Majesty, I took fifteen clergymen to
the Shah in complete secrecy.
They told him what to say.
Some of them were the most
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Majesty?
Zahedi: In Saad Abad. When
I arrived at the palace, both
The Shah and the Queen were
awake. The Queen hurried to
visit me alone outside the hall
and said: The Shah is not in
good spirits and I am afraid he
might commit suicide. When
I entered the room, after paying my respects, I saw that the
Shah was holding a medicine
box containing a pill. I took it
from him. But it was one of his
common medicines. I said, “I
have come according to your
orders. But you are tired. I will
be honored tomorrow morning to speak with you.” His
Majesty said no, stay. It was
about eleven o’clock. Two of
us sat down. The Queen left us
alone.
His Majesty ordered to bring
tea. Despite his extreme fatigue, our talks lasted until two
in the morning.
Azadi: Can you mention the
subject of these discussions?
What was the cause of His
Majesty’s concern? Was the
issue of your post as a Prime
Minister raised in this conversation?
Zahedi: First I want to answer
the third part of the question.
Your answer is no. No such issue was raised. Talks revolved
around the domestic situation
and American politics. His
Majesty was upset by what
was happening. Keep in mind
that in the previous few weeks
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the situation was not favorable.
The tragedy of the Abadan
Rex Cinema fire caused by
terrorists, and the continuation of demonstrations here
and there, eventually led to
the resignation or removal of
the Jamshid Amuzgar’s government, because did not react
to any of those events. In this
first negotiation,His Majesty
asked about Washington’s reaction, about Sharif-Emami’s
appointment. I said that of
course there was no official reaction, but someone, privately
mentioned Sharif-Emami as
a Mr. 5% in their speeches,
which I told them I have not
and did not see any proof for
the claims. From then on, I
went to see His Majesty almost every day and sometimes twice a day. I tried to be
useful in resolving the growing crisis. And help strengthen
the Shah’s morale.
Haj
Mokhber-ol-Saltaneh
Hedayat had written about
my father’s way of working
that he solved everything by
“forcefulness and freindship”.
He was referring to the end
of the unrest in Gilan after
the First World War, then to
the story of Fars and the story
of Sheikh Khazal. I told His
Majesty that at the time of the
fall of Fars, the late Ghavam
al-Saltanah had ousted my father with the full authority of
a state and an army to resolve
this issue, and that my father
was a complete success and
not a drop of blood was shed.
I told His Majesty that in the
face of the wave of discontent
for which we were responsible, and that our foreign enemies were taking advantage of
it, we must act from a position
of power. Both immediate political reforms and changes are
necessary, as well as demonstrating the strength of the

government and the military
and their personal perseverance.
His Majesty remained silent
and did not answer.
Of course, nothing was done.
In those circumstances, weakness was a sign of surrender
and retreat.
Azadi: It was not unreasonable that the British embassy
in an official report, interpreted your appointment as head
of state would be a declaration
of allegiance to Her Majesty
the Queen’s government.
Zahedi: Yes, there is a report
which is available and will be
published in the fourth volume
of my memoirs. I was and am
a defender of the interests of
my country, and do not speak
or do anything to please any
foreign government or country. When it comes to national
interests, there is no point in
joking, doubting and being in
any other ways.
A few weeks later, just before
the end of the operation, Robert
Ernest Huyser, was sent to
Iran to neutralize the army
and expedite His Majesty’s
leaving Iran. His Majesty was
very upset and heartbroken. It
is written everywhere and it is
no longer a secret to say, that
I asked his majesty to order
General Huyser to be detained
because he came to Iran without permission. Or , at least be
expelled from the country immediately. We are not joking
with anyone and we should
not. Unfortunately, weakness
was shown again. General
Haig, Huyser’s direct boss,
resigned in protest of his mission, and shortly afterwards,
George W. Bush officially announced in an interview that
the mission was a big mistake.
We forget all these today.
Azadi: Unfortunately, that’s
true. Let me return to my pre

vious question, that is, your
stay in Iran in those critical
days and the very strong rumor of your appointment as
head of the government to resolve the crisis.
Zahedi: During my political
life, I never sought a position
or a job, and my goal was to
serve Iran and the Iranian people, and the Shah himself and
the monarchy.
I regarded Mohammad Reza
Shah as my friend, my brother, my grandfather of my only
child and above all, he was my
king.
The country was in danger and
something had to be done.
From the first hours of my
arrival in Iran, many people
came to me and asked me to
do something. Army commanders and many army officers from various ranks of the
armed forces openly demanded that I take over the job.
Many intellectuals and academics came to me and said
the same thing. A delegation of
bazaaris and guilds of Tehran
(not the guild chamber) came
to me with the representative
of Grand Ayatollah Khansari
and even said that the day you
are appointed as prime minister, it will be lit in the bazaar
and we will hold

Untold stories from the last days of the
monarchy in Iran
Azadi Interview with His Excellency Ardeshir Zahedi
are eager to find out about the
reason and the events that led
to the departure of the late
Shah from Iran. At least let me
ask you some questions about
the details that piqued my curiosity.
Zahedi: Please
Azadi: The first thing in some
books and articles we see, say
that you came to Iran in the
first days of unrest and early in the late Sharif Emami’s
cabinet. Did you request this
trip or did His Majesty summon you?
Zahedi: During Sharif Emami’s government, and if I am
not mistaken, this was during
the time when Chinese President Huako Feng came to Iran
for an official trip and was in
Tehran. So the exact date is
the first week of September
1978,(Sharivar 1357). I had
taken the Crown Prince to San
Francisco for an almost official visit, and we were there. I
was informed that His Majesty
wants to talk to me from Tehran. I immediately separated
from my companions and
went to the phone. His Majesty was on the phone. Either
because of his fatigue or because of the poor communication line, the sound was very
weak. His Majesty told me to
come to Tehran immediately. I
felt that it was a special concern because I was constantly
receiving reports on the situation in
Iran, even while traveling outside of Washington DC.
I immediately handed over
the crown Prince to Dr. Ghol-

amhossein Kazemian *, my
trusted colleague who was
with us, to take care of the
rest of the visit, and I flew to
New York on a private plane
to catch a flight on the Iranian
National Airlines to Tehran. I
was waiting for the plane at
the airport with a few minutes
delay and from there I went directly to Tehran.
Azadi:What happened at the
airport that caused a lot of
discussions in the media ?
Zahedi: I think it was a little
before ten o’clock at nightwhen the plane landed at Mehrabad International Airport.
Usually my travels were done
without formalities and almost
without noise. Either His Majesty summoned me or I had to
present him some important
subject in person.
I would come and stay for a
while and go back. Especially
upon arrival, only a handful
of State Department and close
friends were welcomed. It had
a private and friendly aspect.
This time, when I stepped
into the government pavilion
in Mehrabad, I was very surprised, because I met a large
crowd of greeters, which was
really unexpected.
Azadi: Do you remember who
they were?
Zahedi: More than forty-two
years have passed from that
event, I do not remember all
of them, I did not even know
some of them exactly. Foreign Minister Amir Khosrow
Afshar, who was a friend and
colleague of mine, was present
with a group of Foreign Min

Last days in Sa'd abad palace

istry officials. The military
individuals were surprising.
General Azhahari, the Chief
of General Staff, who was
soon appointed to head the
government, General Oveysi,
Commander of the Land Forces, General Khademi, General
Manager of the National Aviation of Iran, General Moghaddam, Chief of SAVAK,
General Toofanian, and of
course my dear friend General
Manouchehr Khosrodad, may
his soul rest in peace. There
were also a number of senators, members of parliament,
and a few newspaper reporters. The group was not the
same, but everyone was worried about the situation. Some
people said, “Okay, come on,
the situation needs you, and
stuff like that.” I shook hands
with all those present and the
necessary introductions were
exchanged, and from there I
went directly to the royal palace.
Azadi: Where did you visit His
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The interview you read heretook place a few months ago,
and weeks after the publication of the Persian version of
the third volume of Mr. Zahedi’s memoirs.
On the eve of the anniversary
of the Islamic Revolution, this
interview is a unique document about the roots of the
regime change, especially the
last days and weeks of the imperial period in Iran and His
Majesty Mohammad Reza
Shah Pahlavi’s end of life.
***
Azadi: Mr. Zahedi, publishing
the Persian version of the
third volume of your memoirs
has raised discussions and
debates in the foreign and domestic media about the role
you played in the last weeks of
the previous regime. Some analysts have published interesting materials about the possibility of your appointment as
the head of the government as
the last chance out of the crisis. At the same time, important foreign newspapers wrote
about you as the last ACE of
the Shah. There have been
lengthy references to this topic
in several books related to that
period. Can we hear this from
you?
Zahedi: I hope God allows
me to finish the fourth volume
of my memoirs. I have commissioned three friends to do
this based on the notes and
materials I have recorded. To
the people of Iran and to the
memory of my father, this is
our duty ...
Azadi: Yes. the people of Iran

Big Victory for President Trump

Few months ago President Trump promised that Vaccine would be
available by the end of 2020, and finally mission accompolished.
President Trump claimed
several months ago that
covid vaccine will be
available by the end of
2020.But the opposition
media, expressed their
opinion that, it never
going to be made before
next summer. this attempt
was successful and in fact
proved the baselessness of
the claims of the American
media and the correctness
of the President’s claim.
This is the first time that a
vaccine has been prepared
and licensed in such a
short time .Opponents of
the president Trump and
the Media still do not want
to give President Trump
credit for the vaccine.
“The FDA’s authorization
for emergency use of the
first COVID-19 vaccine is
a significant milestone in
battling this devastating
pandemic that has affected
so many families in the
United States and around
the world,” said FDA on
Dec.11,2020.
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By the end of 2020,millions
of Americans vaccinated
with the vaccines made by
Pfizer and Moderna.
Operation Warp Speed
is a collaboration of
several US government
departments
including
Health and Human
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several days, were pain
at the injection site,
tiredness,
headache,
muscle pain, chills, joint
pain, and fever. Of note,
more people experienced
these side effects after
OWS is “part of a broader
the second dose than
strategy to accelerate
after the first dose, so it is
the
development,
important for vaccination
manufacturing,
and
providers and recipients
distribution of COVID-19
to expect that there may
vaccines, therapeutics, and
be some side effects after
diagnostics.”
either dose, but even more
so after the second dose.
After approval of Vaccines
The FDA has determined
by FDA, leaders of OWS
that
Pfizer-BioNTech
said they vaccinate as many
COVID-19 Vaccine has
as 20 million people by the
met the statutory criteria
end of the year and 100
for issuance of an EUA.
million people by February
The totality of the
2021.
Side Effects:
The most commonly available data provides
The U.S. Food and Drug reported side effects, clear evidence that PfizerBioNTech
COVID-19
Administration announced which typically lasted
Vaccine may be effective
in preventing COVID-19.
The data also support that
the known and potential
benefits outweigh the
known and potential risks,
supporting the vaccine’s
use in millions of people
16 years of age and
older, including healthy
individuals. In making this
determination, the FDA
can assure the public and
medical community that it
has conducted a thorough
evaluation of the available
safety, effectiveness and
manufacturing
quality
information.
Mike Pence recives Covid-19Vaccine
Services
(HHS)
and
subagencies,
Defense,
Agriculture, Energy and
Veterans Affairs and the
private sector.

on Dec.21st the following
actions taken in its
ongoing response effort to
the COVID-19 pandemic:
The FDA has posted
translations of the PfizerBioNTech
COVID-19
Vaccine fact sheet for
recipients and caregivers
in languages including:
Arabic, Burmese, Cherokee,
Chinese (Simplified and
Traditional), Chuukese,
German, Haitian Creole,
Hindi, Hmong, Korean,
Mam, Polish, Portuguese,
Russian, Spanish, Somali,
Tagalog, Vietnamese, and
Yiddish.
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