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یادداشت

روز هشتم مارس برابر با  ۱۸اسفند ماه درتقویم

جهانی بنام «روز زن» رقم خورده است.

تظاهرات زنان ایران علیه حجاب اجباری درروز  ۸مارس ۱۹۷۹

بعنوان یک رویداد سیاسی توسط سوسیالیست

های آمریکایی جشن گرفته شدوسال بعد
کنفرانس جهانی زنان در دانمارک برگزارشدو

در سده های پیشین  ،درایران ما روز پنجم اسفند
که نام روز و ماه یکی است بعنوان روز زن و روز

سوسیالیست های آلمان به تقلید از آمریکایی ها

زمین جشن گرفته می شد.

اتحاد جماهیر شوروی آن را یک رویداد ملی

«اسفندار َمذ ایزد موکل بر زمین و ایزدِ حامی و

خواستار برگزاری روز زن شدند.درسال ۱۹۱۷

اعالم کرد.

ابوریحان بیرونی درمورد این روز می نویسد:

نگاهبان زنان شوهر دوست و پارسا و درستکار

زنان دراروپا و آمریکا با برگزاری روززن

بوده و به همین مناسبت این روز ،عید زنان ،تلقی

 ۱۹۱۴با آنکه تظاهراتی در نقاط مختلف اروپا و

زنان ،به ایشان هدیه می دادند و بخشش می

خواستار حقوق مساوی با مردان شدند .تا سال

آمریکا بنفع زنان و با حضورخودآنها صورت می
گرفت اما هیچیک ازاین تظاهرات واعتصابات
درروز هشتم مارس نبود .سرانجام در هشتم مارس

 ۱۹۱۴در لندن راهپیمایی از میدان بو ،تا ترافالگار
در حمایت از حق رای زنان برگزار شد .دراین

راهپیمایی چند نفری دستگیر شدند

می گشته است و مردم به جهت گرامیداشت

کردند».

درزمان ساسانیان زنان ایران همانند مردان
ازحقوق اجتماعی وسیاسی برخورداربودند
بطوریکه دراین دوره دختران خسروپرویز نیز به

مقام پادشاهی رسیدند.اما پس از سقوط ساسانیان
و حکومت خلفا بر ایران دوباره حقوق زنان

درسال  ۱۹۱۷تجمع زنان مسکو در روز هشتم

نادیده گرفته شدوتا دوران پهلوی ها ادامه یافت.

روسیه ازعواقب آن راهپیمایی بوده است ..پس

جنس دوم ومردان به جنس اول تبدیل شدند.

مارس به حدی بود که گفته می شود انقالب
از انقالب شوروی  ،روز زن در آن کشور یک

رویداد رسمی شناخته شد و به دنبال آن در همه
کشورهای سوسیالیستی این روز رسمیت یافت.

باردیگر با سقوط سلسلة پهلوی زنان به همان
همزمان با بیداری زنان در قرن بیستم ،زنان ایران

نیز با تشکیل کنگره ها و همایش ها و سازمانهای
مختلف خواهان حقوق مساوی با مردان بوده

ازآن زمان تا کنون این روز تقریبا درهمه کشورها

اند .سرانجام پادشاه ایران حقوق زنان را محترم

سوسیالیستی جشن گرفته می شود.

انتخاب شدن را داد .درزمان حکومت پیشین

به رسمیت شناخته شده اما بیشتر در کشورهای
النور روزولت درسال  ۱۹۴۴روز زن را در آمریکا

مورد ستایش قرارداد.

شمرد و به زنها حق شرکت درانتخابات و حق
زنها بارها به وکالت و وزارت رسیدندو حقوق

اجتماعی مساوی با مردان به آنها داده شد...

درزمان حکومت شاهنشاهی روز  ۲۵آذر که

آزادی درکوتاه کردن واصالح مقاالت
خودمسئول
آزاداست .نویسندگان
نوشته های خودهستندوآزادی درقبال
موضوعات مطرح شده درمقاالت
هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

بوددرآن روز نوشت:

حق اشتراک ذکر شده در فرم درخواست
اشتراک فقط برای داخل آمریکاست و
برای خارج ازآمریکا ،اشتراک یکسال
 ۵۰دالر باضافه هزینه پُست است.
برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن زیر
ازساعت 9صبح تا  ۳بعداز ظهر به وقت
شرق آمریکا تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190
ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما
درارتباط باشید

مصادف با بازگشایی

بنگاه حمایت مادران

ونوزادان بود بعنوان روز زن شناخته می شد اما

در  ۱۷اسفند  ۱۳۵۷روز جهانی زن برگزار شدو
روزنامه کیهان که توسط اسالمی ها اشغال شده

«گروهها و دستهجات مختلف زنان از صبح
امروز در خیابانهای شمالی و مرکزی تهران به

مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات

خود دربارةحجاب زنان دست به راهپیمایی
زدند .در راهپیماییهای امروز زنان ،تعداد
زیادی از دانش آموزان مدارس دخترانه نیز

شرکت داشتند .آنها ضمن ًا علیه کسانی که به زنان

بیحجاب در روزهای اخیر حمله کردهاند،
شعارمیدادند .راهپیمایی امروز در حالی انجام
شد که ریزش برف بیوقفه از اولین ساعات بامداد
آغاز شدهاست»

لطفا مقاالت خودرا به فارسی تایپ
کرده وبه آدرس زیر ایمیل کنید:
Azadi@parsmassmedia.org

بنابراین روز هشتم مارس را درایران امروز می
واما درایران امروز روزهای مختلفی بعنوان روز

زن شناخته می شود اکنون درجمهوری اسالمی
روز تولد فاطمه را روز زن وروز مادر می نامند.

روز جهانی زن برهمة زنان جهان بویژه زنان
ایران خجسته باد.

مرتضی پاریزی

عنوان مطالب

یاداشت

مرتضی پاریزی

پیام های شما

-

صفحه 4

دومقاله

دکتر کاظم ودیعی

صفحه 6

آرشیو مجله در آدرس زیر برای همگان
قابل دسترسی است :
www.parsmassmedia.org
بخش انگلیسی را ازصفحه  53تا ۶۰
مطالعه بفرمائید

صفحه2

همراه آفتاب

کیخسرو بهروزی

صفحه ۱۰

سفربه د رون

نقش کلیدی میرزا رضا کرمانی...

کیخسروبهروزی

صفحه ۱۲

ک .هومان

صفحه ۱۴

د استانهای کوتاه تاریخی

-

صفحه ۱۶

زنان شاهنامه

د کتر طلعت بصاری

صفحه ۱۸

ازهمکاران چه خبر

-

صفحه ۱۹

زعفران ،ادویه ای ممتاز

د کتر همایون آرام

صفحه ۲۰

بهبود تعادل

ترجمه  :دکترمحمدعلی صوتی

صفحه ۲۱

د راُم الُقرای اسالمی چه خبر؟

تیمور شهابی

صفحه ۲۲

کوتاه وخواند نی

-

صفحه ۲۴

پرسش وپاسخ علمی

-

صفحه ۲۶

تولدوتجدد بیضایی

دکتر عباس میالنی

صفحه ۲۸

گشتی درمیان کتابها

م.ع.آشنا

صفحه ۳۰

گوناگون

ناصرامینی

صفحه ۳۲

بهمن چهاردهی

جسته وگریخته

صفحه ۳۳

درپرند نیلی شعروغزل

-

صفحه ۳۴

نازنین

ک ۰هومان

صفحه ۳۶

اندیشه های ناب

دکتر منصور سیاوشی

صفحه ۳۸

آن روزها یاد ش بخیر

د کتر زهر ا کریمی پور

صفحه ۳۹

بچه های کوچه ما

ترجمة :د کترمحمد علی صوتی

صفحه ۴۰

مادام حاجی عباس گل ساز

هما برازنده

صفحة ۴۲

غم مخور

شیخ فخرالدین عراقی

توان روز اجباری شدن حجاب زنان نامید.

آزادی -شماره  ۱۳۳صفحه2

اولین روز جهانی زن در ۲۸فوریة سال ۱۳۰۹

نویسنده

صفحه

قلعه رودخان
راه رسیدن به یک زندگی واقعی

-

صفحه ۴۴

علی دولتشاهی

صفحه ۴۵

اشرف حمیدی

تیمسار سرتیپ اقصی

صفحه ۴۶
صفحه ۴۹

مجید زندیه

صفحه ۵۰

جدول کلمات متقاطع

-

صفحه ۵۱

حضور امام زمان در جبهه های جنگ

محمد مجزا

صفحه ۵۲

برگزید ه هایی ازتاریخ موسیقی

Mike Pence recives Covid-19Vaccine

آزادی -شماره  ۱۳۳صفحه3

آزادی

آنچه درشماره ۱۳۳
اسفند ماه ۱۳۹۹
میخوانید

آزادی -شماره  ۱۳۳صفحه4

درآستانة دوازدهمین سال هستیم.
روزها گر رفت ،گو رو ،باک نیست
توبمان ،ای آنکه چون تو پاک نیست
«مولوی»
یازده سال پا بپای زمان دویدیم؛
کوشیدیم چون صخره ای ساکن
نباشیم تازمان برما بگذرد -آن
صخره که ساکن و بی واکنش
گذرگاه با ها وسیالب هاست-
انسان تخته سنگ نیست ،اثر
پذیرواثرگذار است .دردلش آتشی
جاودانه زبانه می کشد ،بنیان می
نهد ،دگرگون می سازد ،می گرید،
می خندد ،فریاد می کشد ،می
خواهد ،وبدست می آورد .ازاین
رو  ،قناعت وسکون را پیشه
نساختیم وشمارا نیز قانع وساکن
نخواستیم .کوشیدیم اگر نه چند
گامی پیش تراززمان ،پس تراز
او نیز راه نسپاریم تا شمارا به
بیشتر خواستن برانگیزیم .زمان
ِ
ساعت
دیگر باعقربه های خستة
میدان شهر همگام نیست .تیزتک
وپیشتاز است و واپس ماندن  ،شرم
آوراست ودرخو ِر ماوشما نیست.
 ۱۱سال با مردمی سخن گفته ایم
ونفس برآورده ایم که نخستین
آموخته هاشان نیک پنداری ونیک
رفتاری بوده است ،مردمی که
جهان بینی شان ازآغاز بر بنیاد
ستیز خوبی بر بدی وچیرگی اهورا
بر اهریمن نهاده شده است .ازاین
رو در ژرفای دل پاکی ،مهرونیکی
را می ستایند وزشتی ،دروغ و
پلیدی را دشمن می دارند.
باشما پیمان می بندیم که درسال
دوازدهم -که بااین شماره آغاز می
شود -با گام هایی استوارتر ،عطش
بیشتر ،ودستی درازتر برای یافتن،
دریافتن وهدیه کردن به شما آغاز
کنیم و به پایان بریم.
 ۱۱سال برسر پیمان خود ایستادیم،
دست های نامطمئن ما گرمی دست
های شمارا حس کرد .ازاین روست
که درسال دوازدهم بادلی گرم
تر ،گامهایی مطمئن تر ،اطمینانی
بیشتر و اراده ای استوارتر راه
خودرا دنبال خواهیم کرد.

بسیاری چیزهااست که ما نمی
دانیم وشما نیز نمی دانید ،اما می
خواهیم بدانیم و بدانید .شما نیز
بکوشید که بخواهید.
همانگونه که برروی جلد ماهنامه
می خوانید «آزادی» نشریه ای
اجتماعی ،ادبی وهنری است اما به
وادی گستردة سیاست نیز گاهی
سر میزنیم .اگرچه با اکراه ،ولی
سیاست هم جزیی از جنبة
اجتماعی کارماست .باید به آن
پرداخت .وای کاش می توانستیم
ازآن درگذریم وکمترین اعتنایی
به آن نکنیم .چون شما می خواهید
وما برآنیم که شمارا آگاه کنیم باید
بنویسیم و زشتی های آن را هم
بازگو کنیم.
از تاریخ غافل نیستیم .چون
بسیاری ازشما از شرح رویدادهای
تاریخی لذت می برید .کتابهای
مختلف تاریخی را که اکنون
خود جزیی از تاریخ چندصدساله
هستند را برای شما ورق می زنیم
وهرچند کوتاه مطالبی را برای شما
برمی گزینیم و تقدیمتان می کنیم.
درصفحات شعر که طرفداران
بسیاری را بخود جلب کرده است
هربار با اندیشة شاعران نوپرداز
که در وطن عزیزمان ایران بسر می
برند و یا آوارة شرق وغرب شده اند
آشنا می کنیم.
هنوزهم به کمک شما برای جلب
مشترکین بیشتر نیازمندیم .شمارة
بعدی ما شمارة ویژة نوروزاست .
اشتراک مجله را به دوستان خود
عیدی بدهید.
درآستانة سال دوازدهم پیمان
خودرا باشما تازه می کنیم.
وباردیگر می نویسیم که ما همة
کوشش خودرا بکار می بندیم،
اما بی شما ناتوانیم و ناتمام .ازما
بخواهید و به ما بگوئید.
همة امیدها وآرزوهای خودرا
تقدیمتان می کنیم.
«شورای نویسندگان»

مصاحبه با جناب زاهدی
مصاحبة شمارا با جناب زاهدی،
یکی از دوستانم که اسپانیایی
است ودرمادرید زندگی می
کند خوانده بود و کپی آن را
به زبان انگلیسی برایم در
فیسبوکش گذاشته بود .وقتی
سراغ صندوق پستی ام رفتم
نسخه چاپی را که شما برایم
فرستاده بودید دیدم و هم
فارسی وهم انگلیسی آن را
با دقت خواندم .بسیار جالب
وخواندنی بود .درود بر جناب
زاهدی.سالمتی ایشان را آرزو
می کنم.
داریوش عدل -لوس آنجلس

تقریظ برنوشتة
آقای پاریزی
جناب پاریزی ،آنچه را که می
شد درکتابی چند سد برگ
درباره ی آنچه که درچهل و
دوسال (ازبهمن ماه۱۳۵۷تا
کنون ُ) برایران وایرانی گذشت
نگاشت تا مفهوم شود ،شما با

نشئه رأی

این تصویررئیس جمهور جدید
آمریکاراکه همه جا چاپ شده
تهیه نمودم درصورتیکه صالح
بدانیدبااشعاری که روی آن
نوشتم درمجلة وزین آزادی
چاپ بفرمایید
باعرض مراتب احترام وتشکر
علی دولتشاهی -کنتیکت
هنرمند گرامی جناب دولتشاهی
اجازه بدهید شعری را که
برروی این عکس معمولی
نوشته اید جهت آگاهی
خوانندگان عزیز چاپ کنیم
چون عکس ایشان درهمه جا
هست و نیازی به چاپ مجدد
آن نیست :
با کار سیاست عاقبت جورشدیم
درنشئة رأی ،سخت کیفور شدیم
با حیله وتردستی یاران عزیز
بیرنگوریا،رئیسجمهورشدیم.
انشااهلل مبارکشان باشد.

جناب اردشیرزاهدی  ،واالحضرت مهناز زعزی
بدینوسیله ردگذشت انبهن گام خانم رؤیا الهی را خدمت
ت
هم
شما و بازماندگان آن انزنین سلیت گفته وربای گان
مس
صبروشکیبایی ئلت داریم.
بوستن-انهید ورمتضی اپرزیی

آاقی شهریار رغیبی

ردگذشت پدر رگامی اتن را رداریان هب شما وهمه بازماندگان
ت
آن رمحوم سلیت می گوئیم.روانش آرمیده باد
بوستن -انهید ورمتضی اپرزیی

یکشنبه  ۳اسفند( ۲۱فوریه) روز
جهانیزبانمادری
سهشنبه  ۵اسفند( ۲۳فوریه)روز
بزرگداشت خواجه نصیر الدین
طوسی و روز مهندس
پنجشنبه  ۷اسفند( ۲۵فوریه)
سالروزدرگذشتعلیاکبردهخدا
جمعه  ۱۵اسفند( ۵مارس) روز
درختکاری
دوشنبه  ۱۸اسفند( ۸مارس)
روزجهانیزنان
دوشنبه  ۲۵اسفند( ۱۵مارس)
پایانسرایششاهنامه
جمعه  ۲۹اسفند( ۱۹مارس) روز
ملیشدنصنعتنفتایران
شنبه ۳۰اسفند( ۲۰مارس)آخرین
روز سال

بدینوسیله به اطالع کلیه کسانی که کتاب «خاطرات اردشیرزاهدی ،جلد سوم» را خریداری کرده اند می رساند چون کتاب
اسناد ضمیمة جلد سوم بسیار ریز چاپ شده بود و برای بعضی قابل استفاده نبود لذا با کیفیت بهتر و در سه جلد تجدید
چاپ شده است  ،تقاضا دارد خریداران چاپ قبلی برای دریافت این سه جلد اسناد ،با ایمیل ناشر کتاب :
info@ibexpub.com
تماس بگیرند تا چاپ جدید کتاب بطور مجانی برای آنها ارسال شود.
انتشارات آیبکس  -مریلند آمریکا

ـهمدردی

فت جبـخ
هم کار و دوست بسیار زعزیمان حعلی ات ش نویسنده و ربانهم ساز راد وی

چش
(دمری سابق رادیوصدای اریان رمزک داالس) ربارث ابتال هب کوید ۱۹-م از جهان رفوبست.
بس همس خت نی
ن
صب
شک
ی
هم
ه
ی
با اندوه یار با ر و د ر انز ش ارباز مدردی رکده وربای ه بازماندگان رو با ی و

عمر ی طوالنی آرزو داریم.

آزادی
نش
رهی مااههن

اجتماعی ،ادبی،هنری

کیخس
تض
ه
به
رو روزی ،رم ی اپرزیی ،ک .ومان

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

Azadi
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Subscription Request Form
مایلم نشریه آزادی را بشرح زیر مشترک شوم :

I would like to recieve AZADI for:
6months for $30.00
12 months for $50.00
Please bill me later
Last Name

My check is attached
First Name
Address:
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یازده سال «آزادی» وتجرهب

ایپم اهی شما

نگاره هایی برروی جلد ودر
رویه ی نخست ماهنامه ی
اول بهمن ماه ۱۳۹۹شمارۀ
، ۱۲با قلمی شیوا بیان کردید،
دست مریزاد.
ک  -هومان

اطالعیه

مناسبتهایاسفندماه

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

 -۱قشون بیگانه در کشور بیگانه
راه بند آزادی است

* غرب همه را بجان همدیگر می اندازد تا غیرت کاذبه ظهور کند ،مخصوص ًا نزد یونان
وترکیه تاباج خودرا بستاند.
*استراتژی سیاه کردن دیگری  ،از عهد جنگ دوم جهانی  ،زیر پوشش « جنگ سرد»
دستمایة تبلیغات رقبا شد و به هیچ توفیق منتهی نشد.
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با ظهور کورونا دیگر از بمب اتمی
کسی حرف نمی زند .ترومن که این
بمب را نصیب ژاپن کرد روسفید شد.
فرق ابن دو بال ،آنجاست که یکی
هدف منطقه ای دارد ودیگری که
در بالی آن  ،هم اکنون بسر می بریم
جهانی است.
بعداز صدها اظهار نظر ازسوی
پژوهشگران رفته رفته بشریت دارد
رضا می دهد به اینکه « می رویم تا
با کورونا زندگی کنیم» همانطورکه
با دیگر بیماریهای مسری زندگی
کردیم .یعنی سالی یکبار واکسن
بزنیم.
د ِر آرزوها همیشه باز است .ولی آیا
می شود ازسوی طبیعت یا برای
طبیعت تصمیم گرفت؟
طبیعت دائم ًا با اجزاء عوامل خود
درفعل وانفعاالتی است که ضامن
تحوالت زندگی است .وبشر باغرایز
نیرومندی که دارد راهبندان طبیعت،
پس راهبند زندگی است.
وقتی آدمها درنزدیکی یک آب روان
یا درکرانه های دریا باشوق ودوق
اقدام به بناهایی می کنند ندرت ًا
به حرمت بسترها ی رود با حریم
سواحل فکر می کنند.و باستناد
حوادثی که هرسال روی می دهند به
غفلت همیشگی ادامه می دهند و به
واویالی سیالب ها می روند.
رسانه های غرب ازباب کوتاهی ها
بهنگام ظهور کورونا دائم ًا دراتهام
وارد کردن به چین هستند  .وبعضی
جراید معتبر مثل لوموند با قطعیت
نوشتند که اسرار ظهور و نشر کورونا
در کشور چین هرگز کشف نخواهد
شد .خوب اگر ذعن ما آویخته به
یک تمر محال شود چه سود از بحث
برسرآن جز اینکه غرب چین را سیاه

کند تا شاید خودرا سپید روی بدارد.
استراتژی سیاه کردن دیگری  ،از
عهد جنگ دوم جهانی  ،زیر پوشش
« جنگ سرد» دستمایة تبلیغات رقبا
شد و به هیچ توفیق منتهی نشد.
شوروی ماندو فرسوده شد ودرحد
استعداد مردم وشعور سیاسی رهبران
آن به دگرگونی ها رفت.
درچین نیز بهمین نهج تحوالت ،
میسر نظام شد.
امروز نه در روسیه کسی به راه لنین
واستالین می رود ونه درچین کسی
درقرائت کتاب سرخ مائو می باشد.
برعکس بسیاری از رهبران کشورهای
رقیب غرب دردادوستدهای کالن
وبی سابقه با همند.
درچین مضایقه ای نیست از این که
مدارسی عالی برای تربیت مدیران
ورزیده به تقلید از هاروارد آمریکا
یا انواع اروپائی آن تأسیس کنند.
ودرزمینه های فناوری  ،فخری دارند
از اخذ فنون درصنایع وچینی ساختن
آن.ودرهمین ایام کورونائی اروپای
متحد همیشه طعنه و تنه زن ره
چین است .مهمترین قراردادهای
دادوستدی را باچین شادمانه به
امضاء می رساند بی آنکه یک سرباز
چینی در «مالی» باشد یا یک لشکر
چینی درافغانستان و عراق وجاهای
دیگر .میراث داران جنگ سرد
درهرفرصت اعالم می کنند خطرات
رقبارا درعین حال آمریکا و اروپای
متحد وانگلستان در اختالفا تند.
واین اختالفات چنان باال گرفته که
نمی خواهند ببینند ترکیه وروسیه
در قفقازیه ودرسواحل اژه در چه
کارند.
غرب نزدیک بین شده است .این
حقیقتی است دومثال:

 اسرائیل دوستی بهترازآمریکاندارد ولی درآمریکا جاسوس ها
کاشته ومی کارد که اخیرا ً برآن
افشاگری ها شد.
 آمریکا دوستی بهتراز انگلستانندارد ولی از انگلستان تقاضا می کند
که جولیان آسانژ را تحویل دهند
ووقتی دادگستری انگلستان مانع
استرداد این متهم پناهنده می شود
آمریکا به اخم وتَخم می رود یعنی
که تحمل دموکراسی یگانه انگلستان
را ندارد.
وبعد با همه کشتاری که درسوریه
واطراف آن شد ،نهی ونفی بشاراسد
و ایران  ،هردوکشور سرپایند.
وبشاراسد دردولت جدید سوریه
هفت تن نظامی پرآوازه کاشته
وایران هم درسوریه است.
 طی سالهای دراز ،آمریکا ببهانةبمب اتمی نداشتة عراق این کشور
را اشغال کرد ودولت آورد و دولت
برد .واین کشور به ایران والئی رو
کرد برای نیازمندی ها از جمله برق.
آمریکا کوشید و نتوانست به عراق
خدمتی کندوایران والئی را مهار
کند .اینک میدانید قشون آمریکا
درعراق است وقشون رزمندگان
شیعه طرفدارایران نیز درعراق قرص
و قایم سرپاست.
 ایران تحت فشار تحریم ها جان میسپارد ولی سرپاست .وجود عینی
دارد وتحمیالت را نمی پذیرد .برای
مذاکره با رئیس جمهور جدید آمریکا
درتدارک است پس می پردازد به
قدرت نمایی هایی درخلیج فارس.
وبعضی از رسانه ها وگروه ها حرف
ها می زنند که ممکن است ایران به
فشارهای تازه ای برود ووضع دراین
کشور بدتراز اینها شود که هست.

هدف از این مثالها تشویق به ر ّد
یاقبول نیست .هدف رسانیدن ذهن
است به اینکه « اخالق سیاسی»
دیگر نزد رهبران کوچک وبزرگ
وجود ندارد .برعکس تعرض به حریم
استقالل کشورها وباج گیری ها جای
حرمت اخالق سیاسی را گرفته
است.
بعضی از قدرتمندان منصوب درناتو
اخیرا ً فرض برآن دارند که چین
وروسیه درتدارک یک جهانخواری
اند( نگاه کنید به گزارش آقای
راسموسن رئیس یا فرماندة ناتو تحت
عنوانA New way to lead the
 free worldسرمقالة لوموند ماهانه
دیپلماتیک بتاریخ ژانوبه )۲۰۲۱
و بعد به یاد بیاورید گفته های وزیر
خارجة آمریکا آقای پمپیو را که« ۴۰۰
هزار دانشجوی چینی در آمریکاست
و عین خطرند ».یعنی که دست وبال
رئیس جمهور جدید را نیامده باید
بست..
روسیه چسبیده است به اروپای
متحد واروپای متحد گاز روسیه را
مشتری است .ازآن سر دنیا نعره ها
بلند است که « چرا ازروسیه گاز می
خرید؟» نخرید روسیه قوی می شود.
ازماگاز مایع را بخرید  .انصاف! آیا این
حرف منطق تجارتی دارد؟
درمدیترانة شرقی سالهاست
نفت کشف شده ومصروفلسطین
واسرائیل ولبنان و ترکیه و یونان
وقبرس دراین مهم ذینفع اند .غرب
همه را بجان همدیگر می اندازد تا
غیرت کاذبه ظهور کند ،مخصوص ًا
نزد یونان وترکیه تاباج خودرا
بستاند .درحالیکه غرب می تواند
بافناوریهای خود این خیلکشورهارا
به همکاری دعوت کند .بجای آنکه

نوعی جنگ اعصاب است وبی پایه.
***
اشاره ای کردیم به بحران های ناشی
از کشف نفت درمدیترانه شرقی که
اروپای غربی بسیار مایل است به
بهانة اختالف های مرزی ترکیه ویونان
خودرا به جایگاه داوری رساند وسهم
جوئی های بعدی را پایه نهد.
اینک نگاه کنید به این نقشة پیوست
ومی بینید که ترکیه ویونان در ٪۸۵
خط مرزی آبی اختالفی ندارند وبرای
بقیه  ،راه مذاکرات باز است.
پس این قیل وقال ها که درجراید
ورسانه هاست از مقولة باجگیری
هاست .ونظام ترکیه اردوغان،
امریست داخلی ومسائل مرزی امری
اند بین المللی و قواعد خودرا دارند.
دراین ماجرا ناتو می گوید :
ترکیه ویونان عضو ناتو اند و ما
دراختالف بین دوعضو حق دخالت
نداریم.
لوموند دیپلماتیک از هزاران جاسوس
آنکارا درمنطقه حرف میزندکه
ربطی به استخراج نفت در مدیترانه
ندارد .بعالوه کدام کشوراست که

درکشوردیگر جاسوس نداشته باشد؟
سالهاست فرانسه درسواحل آفریقا
 ۵۵۰۰سرباز کاشته است چرا ازآن
حرف درست نمی زنند .ولی اخیرا ً
از کاهش نفرات نظامی و عده ها
سرزبان مسئوالن است(شکست!)
حرف حق آنجاست قشون بیگانه
درکشوربیگانه متجاوز و مداخله گر
و اشغالگر است واین ها همه شیوة
قدرقدرت هاست برای باجگیری.
سعودی ها دریمن چه می کنند؟
اینک علنی است که یمن نفت دارد
وکیست که نداند پشت سر سعودی
جنگ آفرین دریمن ،کدام قدرت
است؟ تازگی ها قبول کرده اند که
برای ایران والئی یمن امری است
فرعی .وبیادآریم که سالهای سال
هربال که برسر یمن می آمد متهم
اصلی ایران بود.
روزی باید سازمان ملل پرده از
رودربایستی ها بردارد و اشغالگر را
محکوم کند زیرا اگر چشم برهم نهد
مثل گذشته قبح قضیه ازبین می رود
ودیگر نمی شود ازحقوق بین الملل
حرف زد.

***
درنزدیک مدت ،ما ودیگران با چند
مسئله روبرو هستیم:
 دنیای کورونا زده ودستهای بستةدولت ها
 میراث سرشار از اشتباهاتپرزیدنت ترامپ
 پیروزی ایاالت آمریکا در کسباختیاراتبیشتر که طی سالها بوی
جدائی ها ازآن می آمد و به افشا نمی
رفت .این بار حزب جمهوری خواه
خدمتی کرد تا آنها که ایاالت متحد
را «نامتحد» لقب دادند واقعیت را
دریابند.
حساب آمریکای برون گرا ومداخله
جو ازآمریکای درون گرای پیشتاز
دربسیاری از جبهه ها جداست.
آمریکای درون هنوز یکی است
ودموکراسی آن بجاست .هرچند
مفسداندرانتظارنوعیانفجاردرآنند.
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دومقاله از:دکترکاظم ودیعی  -پاریس

ببهانة اردوغان وشیوة خکومت وی
امر استخراج وصدوررا به عقب ترها
بیندازدومن وشمارا از عضویت یونان
وترکیه درناتو به فراموشی بکشاند.
درچنین موارد اروپای غربی حق دارد
فناوری های خودرا بشرط درخواست
به آن کشورهای ذینفع بفروشد
وآتش بیاری را سیاست نشمارد
ومدیترانة شرقی را تیول غرب نه
انگارد.وبذرجنگنکارد.
***
بیانات آقای راسموسن فرماندة ناتو
بوی تدارک به جنگ می دهد.
ایشان فرض برآن دارند که در
خاورمیانه افغانستان وایران وسوریه
وترکیه وعراق درشرف ازدست رفتن
وپیوستن به جبهه روسیه وچین اند.
وجزاین نزدیک شدن اروپای متحد
به چین وعقد قراردادهای تازه وخرید
گازروسیه وسیلة آلمان ودیگر
کشورها.
آنچه دراین بیانات محسوس است
این است که درگذشته اینها همه
همراه ومتفق آمریکا بودند واینک
درطریق عمل به استقالل با رفتن به
بسمت رقبای آمریکایند.
باید پرسید چه شده وچه رفتار با
متفقان شده که کار به اینجا کشیده
است؟ وقتی اروپای همیشه متحد
آمریکا از آمریکا دور می شود چگونه
ممکن است افغانستان وعراق اشغال
شده دورتر نکشند.
دیگر آنکه فرماندة ناتو گویا مقاومت
سراسری مردم خاورمیانه عربی و
غیر عربی را حس نکرده و به حساب
نمی آورد.
درخاور میانه آمریکا ،اسرائیل واعراب
را بدلیل محو فلسطین بجان هم
انداختواینک مدتی است درصدد آن
است آنها همدیگررا دوست بدارند .به
هرحال ،این سیاست آمر یکایی است
و تصنعی است که در سطح عمل می
کند ومقاومت برانگیز است.
واما بیانات آقای پمپیو وزیر خارجة
دولت ترامپ دائر براینکه  ۴۰۰هزار
دانشجوی چینی در آمریکا خطر
محسوب می شود درست برآورد
نشده است .زیراوجودآنها درآمریکا
ضامن تفاهم دودولت و دوکشور است.
این حقیقت درمورد دیگر کشورها
که مبادالت فرهنگی ودانشگاهی
راحرمت نهاده اند تصدیق شده است.
این مبادالت ضامن درک بهتر دوملت
است .بنابراین بیانات آقای پومپیو ،به

مرزهای فالت قاره ای یونان و ترکیه

این مقاله بتاریخ پنجم ژانویه ۲۰۲۱
نوشته شده است.

 -۲آرایش قوا درچهارجبهه
درجبههاقتصاد:

ش
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ماره۱۳۰
آزادی-شماره
آزادی-

تجارت جهانی به عهد پرزیدنت
ت رامپ به کندی ها رفت ،که نیت
ایشان بود.کورونا که ظهور کرد انتظار
کندترشدن آن می رفت اما باستناد
آمارها این تجارت کمت رازآن به اُفت
رفت که انتظارش راداشتند .چ را؟
زی را امر تجارت خارجی طبیعی است
ومحو آن محال است .آمار نشان
داد که آمریکای شمالی به افتی
درحد  ۱۴/۷درصد رفته است واروپای
متحد درحد  ۱۱/۷درصد وآسیا ۹/۵
درصدوآمریکای جنوبی درحد ۷/۷
درصدوباقی جهان درحد  ۴/۵درصد.
بزودی رئیس تازة سازمان تجارت
جهانی سر کار می آید ۱۶۴ .کشور
بایدهم اکنون برسرآن به توافق
رسیده باشند  .چک وچانه زدن ها
زمان تصمیم گیری ها را طوالنی کرد.
به کندی رفتن تجارت جهانی بعهد
کورونا طبیعی است زی را بیکاری ها به
اوج رفت .ب رای آوریل  ۲۰۲۱امید بسیار
بر خیز تازه ای می رود.
 سقوط فروش انواع اتومبیل ،کاهش بخش خدمات ،توقف حمل
ونقل هوایی ،کسادی بازار جهانگردی،
رونق تجارت بافتنی ها× و کامپیوترها
ودارو  ،دو مشخصة سال جاری می
تواند باشد.ورونق فناوری ها بسبب
کاردرخانه به مدد الکترونیک درپیش
است.
درکل سازمان تجارت جهانی به
رشدخود امیدواراست .به استناد
بررسی های محافل اقتصادی قدری
نیز بیش از پیش این امیدواری
وجوددارد.
دردنیای اخت راعات وابتکارات صنعتی
حرکتی درجهت حرمت محیط
زیست پیداشده است .ازجمله دو
کمپانی بزرگ تویوتا و هوندا درکار
تمیز سازی سوخت کامیون های
سنگین وزن اند .یعنی که سوخت
عیدروژنی مد نظر است .مدی ران این
صنایع یقین دارند که ب رای سال ۲۰۳۰

حدود  ۴۰۰۰۰کامیون دردنیا باسوخت
هیدروژنی در خدمت اند.
قصد تفصیل نداریم زی را هدف ما ازاین
اشاره بیان این نکته است که انسان
درج ّو کورونا دست از کنجکاویهای
علمی درجهت بهترساختن زندگی
بر نمی دارد.
باوجود وحشت از ویروسی که سایه
برهمه چیز افکنده است فشار
کسادی ها مدی ران جوان وفردانگر
مدعی اند که کسادی ها تا آخر
همین سال به کاهش خواهند رفت.
یعنی که فعالیت صنعتی به آنجا
می رود که تنها پنج امتیاز کمتر از
سطح قبل از کورونا خواهد داشت. .
مسلما ماهم اآلن دربخش موادغذایی
دچارگ رانی ها هستیم وخطر
فروافتادن قدرت خرید خانواده ها
حتمی است زی را دولت ها بسیار
بدهکارند .تولید ناخالص ملی حتی
در پنج سال آیندهبه سطخ قبل
نمی رسد .دنیا کم تولید و زیاد
مصرف می کند...
کسبه قدرت تبلیغ ب رای مصرف
کننده ندارد .پس آگهی ها شیشه
های مغازه داران را پوشش داده اند.
برعکس دربخش دنیای مجازی
ترقیات اب زاری باال گرفته است.
فیسبوک طی ده سال اخیر رشد
بسیار کرد اینک از فردای خود خبر
ندارد.
آگهی ها درفیسبوک درسال ۲۰۱۹
بیست میلیارد دالربود اینک یک
چهارم آن درخطر است.
آگهی های اینستاگ رامی درخط رند
وآگهی های ابتکاری وسرخود در
تزاید .حتی بصورت غیر عقالنی
وغیر قانونی .کسبه ازکمپانی ها
آگهی نمی خ رند.

درجبهه جنگ های محلی
اردوغان دررسانه ها مور د طعن
ولعن است .ازاین بابت که درجنگ

قره باغ به آذربایجان کمک می کند.
ارمنستان امید بسیار داردبرکمک یا
میانجی گری روسیه پوتین که خود
درچکنم ها ست .ای ران که با اردوغان
در دوستی استنمی داند چه موضعی
اختیار کند.
اما رسانه های اروپا فقط از مسیحیان
شرق که ق ربانی این جنگند دفاع می
کنند .مسیحیان درقفقازیه درجای
تاریخی خود بوده وهستند یعنی در
ارمنستان.ودرکشورهای ع راق وای ران
وسوریه ولبنان نیز درجای خوداند.
رسانه های غ ربی که دل خوشی از
جاه طلبی اردوغان ندارند ق رنی پیش
اصطالح « مسیحیان شرق» را رواج
دادند و نگفتند ونمی گویند که
بسیاری از این مردم که مسیحیان
شرق لقب دارند باقیمانده های عهد
استعمارند .بجز ارمنستان که بعهد
استالین جزء شوروی شد و بعد از
سقوط شوروی مستقل ولی وابسته
به فدراسیون روسیه شد .باق راردادی
با پوتین تازه نفس.
واما اردوغان ده پانزده سال است
که مدعی سرزمین های امپ راطوری
عثمانی است که درانتهای جنگ
جهانی اول نخست بین ف رانسه
وانگلستان تقسیم شدند وزیر عنوان
قیمومیت مورد بهره کشی ها بودند.
وغرب قیمومیت ف رانسه را برسوریه
ولبنان وفلسطین حقانیت وکمک
به مردم تعریف می کرد ؛ که عقب
مانده اند و ما آنهارا به تجدد می
بریم.وانگلستان برس راسر سرزمین
های ع ربی دست نهاد تا بعداز جنگ
جهانی دوم آن را تحویل آمریکای
روزولت دهد.
اروپای متحد امروز وانگلستان امروز
دیگر قادر به دخالت نیستند زی را
آمریکا ب راع راب سیادت دارد واردوغان
به بهانة دفاع ازسرزمینهای ترک
نشین ،درهرجا که بشود به بهانة هم
کیشی عثمانی نفوذ می کند والبته
درسالهای اخیر درفکر دست نهادن
برذخایر هیدروک ربور مدیت رانة شرقی

است .رسانه های غرب درست در
محظورندمبادا متهم به دخالت شوند.
پس به دفاع از هم کیشان مسیحی
می چسبند.
اردوغان را دیکتاتور بخوانند یانه،
مسیحیان غیر ارمنی را بهانه کنند
یانه فرقی در ارادة خاورمیانه که در کل
راه بر نفوذ مستعمره داران سابق می
بندد پیدا نمی شود .مردم ارمنستان
وآذربایجان قرن هاست برسر قره
باغ درنزاع اند وباید بین خود مشکل
خودرا حل کنند.
مقاومت علیه بیگانه مداخله
گر درس راسر خاور نزدیک ومیانه
مشهوداست باید مردم این سرزمینها
را باز شناخت .
اخی را ً لبنان راه بر مداخلة ف رانسه
بست .این یک مثال است.
رسانه های مذهبی دراروپا بمناسبت
رف راندوم کالدونی جدید مستعمرة
ف رانسه که یکصد سال است ب رای
استقالل خود می جنگد ...می
نویسند «:پ رانتز استعمار را باید
بست ».یعنی به ه رنوع استعمار
خاتمه داد( ۰نگاه کنید به روزنامة
مذهبی  la croixمورخ نوزدهم اکتبر
 ۲۰۲۰بقلم )Rock Luanytan
اما درف رانسه دربعضی رسانه های صد
درصسد الئیک بمناسبت جنگ
کودکانة قره باغ فریاد می زنند« رحم
کنید بر مسیحیان قره باغ« انگار یک
مذهبی حرف می زند .واین همان
کشوری است که در سالهای ۱۹۵۰
فریاد صلح می زد.
ف رانسه ،هم امروز ،درآفریقا دراعمال
سیاستهایاستعماریاستوبسیاری
باور دارند که علیه تروریسم مالی می
جنگد .مشکالت برخوردهای صرف ًا
جاه طلبانه دو دولت را با نسخة
دینی نمی شود درمان کرد .باید
صلح واخالق سیاسی مردمان را به
مدد استقالل طلبان حرمت نهاد.
هرگز رسانه های جهان بقدر امروز
درسرگیجه های نوشتاری نبوده اند.
جنگیعنی:رفتنبهمرگهرچهزودت ر.

رسانه هاوابسته اند
رسانه ها باگروه هایصنعتی وابستگی
ها دارند.یا مستقیم ًا دولتی اند .
والبته بعضی از آنها فرآوردة محافل
مذهبی می باشندکه بسیار می
کوشند خودرا مستقل نشان دهند.
وابستگی  ،دشمن آزادی ها
ومخصوص ًا آزادی بیان است.
جوهر سخن امروز رهب ران جوان
درگروههای ت رانه س را و نوای آزادی
ودوری ازقیود هزاره هاست.
ژوزف ماگدلن رهبر گروه ت رانه ساز
 Holiمی گوید :موسیقی من الکترو
پاپ است الهام من از بعضی گوشه
های کلیسایی مخصوص ًا قصة مسیح
وماگدالن حتمی است .حرمت
کلیسا را دارماما نه کلیسایی که درآن
گم وگور شوم .یا خودرا درآن ببازم».
او که اینهارا می گوید جوانی است ۲۲
ساله که درج راید دینی راه به نشر
کاراو می دهندونه دیگ ران را .پس
آلبوم او قدری فروش می کند .ولی
کلیسا درعقب ماندگی های سنتی
می ماند.
درآمریکا دو رسانة مهم فاکس نیوز
و  CNNهرکدام به گروه های مالی
صنعتی وصل اند .اینک شاهدیم که
درمورد نامزدان ریاست جمهوری نه
این راست گفت نه آن دیگری.
گروههای صنعتی  -مالی  ،تجاری
حق ابلیغ دارند .مسلم ًا .ولی حق
سیما سازی ندارند .دنیای این گروهها
باید نگاهشان به مصرف کننده باشد
ونه به جاه طلبان مدعی رهبری.
رسانه ها رکنی از ازارکان هر نظام
سیاسی اند .تغییر روش آنها آسان

طرح وسیع مقابله با پوتین-
اردوغان
 داستان مسمومیت ناوالین ی�Na ، valnyمخالف سرسخت پوتین که
متهم به این خطاست اروپای متحد
ودررأس آن آلمان وف رانسه رابه تدارک
یک سلسله مضایقات برده است.
 داستان تجاوزات چندگانة اردوغانبه سوریه ،ارمنستان ،لیبی ،قبرس،
به بهانه می راث ب ِر عثمانی  ،وداعیة
خالفت وی نیز اروپای متحدرا آمادة
مقاومت ها کرده است.
 مصاحبه های رسانه های اروپایمتحد فدروفسکی وکتاب اخی راو«
پدیدة استالین» نشانی است بر
اینکه علیه روسیة پوتین خطری
است بزرگ وامروز استالین درروسیه
بسیار محبوب است.
 سالح اروپا دراین نبرد علیه پوتین،نخریدن نفت وافشای موارد تجاوزات
پوتین طی دودهة اخیر است.
وسالح اروپای متحد علیه اردوغان
ع ربستان سعودی است که نگ ران
تجاوزات ترکیه اردوغان است.
این حرکت اروپای متحد بی شک
مورد تأیید آمریکاست .با یا بدون
ت رامپ و با  ،یابدون جانشین او .عرب
مایل است دوباره واین بار رفیقانه
وبا حرمت حقوق ملل ،به خاورمیانة
ع ربی برگردد.ما به این موضوعات بر
می گردیم

کوروانئیات

* دهانة مترو را سرشب می بندند ،انگار در آخرین دهن
دره اند.
ّ
* کورس شهری ،خر خالی به مقصد نرسیده بی مسافران
درحرکت است.
*دها ِن همیشه باز کوچه ها به هربادی راه می دهند.
* خیابان سردو بارانی ،چراغ های شهر گرم اند.
* سواری ها کم ،راه بندانی نیست
*مستمندان مفقود ،پول سیاه ته جیب نیست.
* من زنی را دیدم به مترو می کوبید ونیز مردی که دنبال
اتوبوس می دوید تا به آن نرسد.
* اینجا مسیح درسرما به دنیا می آید وحرفی از کاج سر
زبان همدمان او نیست.
* آدمها از زادوولد افتاده اند .نوبت کوروناست.
* رسانه ها درشرح شکالت ،اطباء در تکرار گفت وگوهای
دیروزی وپریروزی  ،سیاسیون تشنة خبر از آمریکاوروسیه.
* بازار خوردنی ها رواج ،ترشیده میوه ها همه جا.
* آدم ها در پرهیز هم ،در دورکشی ها ورسانه ها از سر
کمبودخبر درشرح نزدیک شدن سیاره ها بهم  ،می نویسند.
* ُپست یا نیست یا نامه ها نمی رسند .مردم یا بهم نمی
نویسند یا به اکران سفید دلخوش اند.
* تخته نرد رواج تازه ای گرفته  ،بی دادوقال و رجز خوانی
از سر می زدگی ها.
* دیروز پارسالی شدة آن دنیا .مردم درشش وبش واکسن.
فریاد می زنند دانایان ،اهالی کره زمین آسوده نخوابید،
واکسن درراه است و واریانت آن نیز.
* لب های بی ماتیک زیر ماسک خشکیده .بوسیدن ،تن
تنی قدغن .پشت به همسران آزاد .بزودی به شیوه های
دیگر تن می دهیم.
* کلیساها ،چاپل ها ،درمسکنت بی سابقه اند .دستشان نزد
مؤمنان دراز و دست مؤمنان نزد دولتهای مقروض درازتر.
* درایران امام زاده ها غنی از زائران تهیدست ،مساجد پراز
بی چیزها ،اما هیچ از نارضایتی ها حرف نمی زنند.
*نیویورک تایمز دو متفکر بایک قلم علیه سیاست قناعت
می نویسند درباب فقرای بی شمار
* فروشندة مواد غذایی سر می تراشد وسرتراشان فروتن
اند .مبادا دوباره کرکره هارا پائین بکشند .کاظم ودیعی.
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دکتر کاظم ودیعی  -پاریس

اینکه اردوغان برودبه آذربایجان
وسالح ترکیه را به یک دولت جنگ
آفرین هدیه کند راه حل نیست.
اردوغان نمی تواند باسیاست حمایت
ازهمة اقوام ترک زبان ضامن صلح
باشد .اوهم اکنون بذر یک جنگ
پردامنه ای را درقفقاز میکارد .پان
ترکیزم  panturkismاخت راع اردوغان
نیست .سالحی است کهنه وقدیمی
که به نقار بین اقوام منتهی می شود.
اردوغان اینک کردهارا درمحرومیت
ها نشانده وارامنه را دریک تهدید
دائمی نگهداشته است هنوز جرأت
ندارد حرف از اُیغورهای تابع چین
ب زند زی را نیازمند چین است .چنانکه
خوفناکآمریکاست.

نیست .مگر با تغییر نظام .مالحظه
می کنید پیچیدگی هارا .نتیجه آنکه
بهت رازآن هنوز اخت راع نشده است.
رسانه های لبنان این روزها ازباب
برون رفتن قشون اشغالگر آمریکا
اظهار نارضایتی ها دارند .به این بهانه
که اگر بروند هرج ومرج می شود.
روزنامة معتبر بیروت L’orient-Le
 Jourاین نارضایتی را منعکس کرده
است .این را می گویند اعتیاد به
الطاف بیگانه ها.که خودلبنان بارها
آن را تج ربه کرده استوعهد قیمومیت
ف رانسه بر لبنان گواه تاریخی آن است.
همان روزنامه می نویسد اگر آمریکا
از ع راق میرود هیئت دیپلماتیک
نیز ع راق را ترک می کنند .نویسنده
ف راموش کرده است آن روزگارهای پر
برکت بغدادرا .انگار روزنامه نگاران
بندة روز خود اند !.درع راق زبان مردم
همیشه علیه اشغالگ ران در دهان
چرخیده است.

کیخس

اسفـندماه

این ماه بنام فرشته ای است که درآئین
زرتشت مقام واعتباری مهم دارد .اصل
کلمه دراوستا ودرپهلوی سپندار مت
بوده ودرفارسی اسفندارمذ که بعد به
تخفیف جزء آخرآن «ار» را انداخته و
اسفند گفته اند.
سپنت یا اسفند به معنی مقدس
ودرحکم صفت است برای آرمیتی
که به معنی فروتنی وفدا کاری ونام
فرشته ای است.
سپندارمذ
زرتشت
درآئین
مظهر محبت وبردباری وتواضع
اهورمزداست .وموکل برزمین است
وموظف است که همواره زمین را
خرم وآباد و پاک و بارور نگهدارد.
هرکه به کشت وکار بپردازد وخاکی
را آباد کند خشنودی اسفندار
مذ رافراهم کرده است .خشنودی
وآسایش درروی زمین سپرده
بدست اوست .این فرشته شکیبا
وبردبار وخاصه مظهر وفا و اطاعت
وصلح وسازش است .دیو ناخشنودی
وخیره سری ترومیتی رقیب و دشمن
بزرگ اسفندارمذ بشمار می آید .ماه
دوازدهم سال و روز پنجم هرماه بنام
این فرشته خوانده می شد وبه این
سبب پنجمین روز اسفند هرسال
جشنی برپا می شد.
« نقل از یشتها -جلد اول»

چهارشنبهسوری

صفحصف
آزادی -ش
ه10حه10
مارهماره۱۳۳۱۳۰
آزادی -ش

آخرین چهارشنبة هرسال حتی اگر
برف روی زمین باشد ،باران ببارد،
توفان به پا شود ،چهارشنبه سوری
برگزار می شود ..نعنا ریحونی با
بساطش می آید ،ماهی های رنگارنگ
کوچک خریدار پیدا می کند .آتش بپا
می شود .بوته ها می سوزندتا سرخی
شان را با زردی طبیعت عوض کنند.
بچه ها وجوانان درکوچه ها و محله ها
ولوله بپا می کنند .ترقه می ترکانند.
فشفشه هوا می کنند .فالگوش

رو بهروزی

سرگرمی آنها می شود که نیتی دارند
وقاشق زنی بیش از آن که نیت قاشق
زن را اداکند ،راهی می شود به خانه
همسایه که قاشق زن درتمام مدت
سال جست وجویش می کرد.
گو اینکه بعضی از این سنت ها دارد
می شکند ومی رود که نقل وداستان
پدربزرگ ها ومادربزرگ ها درشب
های دراز سال شود ،اما هنوز هم هر
ایرانی دوست دارد که دراین شب
سهمی دربرگزاری مراسم چهارشنبه
سوری داشته باشد تا این سنت های
زیبا ازبین نرود و جاوید بماند.
چهارشنبه سوریتان با شادی و
تندرستی.

زندگیاینجاست

در تعطیالت کریسمس وسال نو
میالدی ،دیدم به هرکجای این کرة
خاکی سفر کنم ازابتال به ویروس
کورونا درامان نیستم .بنابراین سفری
چندروزه کردم به بهشت .جای شما
خالی دیدن دارد .اول سری زدم به
پدرومادرم وبعد دیداری داشتم با
بتهوون ،رامبراند ،کمال الملک و
غالمحسینبنان.
حاال آمده ام به مالقات هنرمندی که
نماد مبارزه  ،صداقت ومهربانی است.
ودراین چهل ودوسال درزندگی

ومبارزه مردم سرزمین ما وجوداو
بسیار اثر بخش بوده است .من واو
درکنار جویباران ودرختان پُر بَر،
روبروی هم نشسته ایم .پس از سالم
وحال واحوال وخوش وبش می پرسم:
 دراین چند ماه که در بهشتهستی چه چیز بیش از همه روی
تو اثر گذاشته؟ می گوید:
 آنچه دراین مدت سخت مراتحت تأثیر قرارداده نامه ها وپیام
های هموطنانی است که با باورهای
سیاسی،دینی،وعقیدتیگوناگونمرا
مورد مهرومحبت خود قرار داده اند.
می پرسم :چه می کنی؟ شب وروزت
چگونه می گذرد؟

می گوید :این جا شب وروزی درکار
نیست .ماهمیشه بیداریم ،تاریکی
وجود ندارد ،همه نوراست وروشنایی.
نه ماه و خورشید داریم ونه سرما
وگرمایی.
می پرسم :آن جا ،دردامنة آن تپه
سرسبز پُرازگل ،عده ای آخوند ریشو
می بینم که با عباوعمامه ،جام باده
بدست با حوریان نارپستان مشغول
مغازلهوخوشگذرانیهستند....
می گوید :ما اینجا آخوند نداریم.
آنها باربد ،نکیسا ،حافظ ،سعدی،
وشاعران
خیام
عبیدزاکانی،
وموسیقی دانان باصطالح کالسیک
ایرانیهستند.

مقرراتکارانوال

هرسال دراسفندماه کارناوال عظیمی
در ریودوژانیرو دومین شهربزرگ
برزیل راه می افتد .این کارناوال
شهرت جهانی دارد وهزاران جهانگرد
را به خود جذب می کند .اما امسال
بعلت شیوع ویروس کورونا معلوم

نیست که مانند هرسال استقبال
چندانی ازآن بشود .چون جهانگردان
اطالع دارند که در حاشیة این
کارناوال اتفاقات بسیار ناگواری رخ
می دهد ..مستی ها ،نزاع ها ،تصادف
ها ،تجاوزها ...وامسال پلیس به فکر
کنترل بیشتر این سنت دیرینه افتاده
ومقرر داشته که از امسال این قواعد
باید رعایت شود:
 پوشیدن مایوی دوتکه یا مایوهایخیلی تنگ ممنوع است.
 لباس مبدل نظامی یا مذهبیپوشیدن ممنوع است.
 رقص سامبا درتونل ها ممنوع است. گذاشتن نقاب(غیر ازماسک برایپیشگیری کورونا) در خیابان ممنوع
است.
 حمل مشروبات الکلی درکوچهوخیابان و در هر ظرفی که از جنس
شیشه باشد ممنوع است.
 پوشیدن لباس هایی که نمایشگرهمجنس گرایی باشد ویا لباسی که
انحراف اخالقی را نشان دهد ممنوع
است.

شارعبدانم

دهم اسفند ماه سالگرد تولد شاعر
بدنام شهر ،نصرت رحمانی است.
تهمت نمی زنم .این لقب را خودش
به خودش داده بود.وبرای نخستین
بار درشعر تریاک اززبان مادرش می
گوید:

نصرتشنیدهامکهتوتریاکمیکشی

هرشب که مست دست به دیوار می کشی

ازخواب می جهد پدرت آه می کشد
نجوا کنان به ناله ُسراید که این جوان
گردونة امید به بیراهه می کشد
دیشبملیحه دخترهمسایهطعنهزد:
آمد دوباره شاعر بدنام شهرما...

ودرجای دیگر درشعر بدنام باز تکرار
می کند:
شهرة شهرشدم شاعر بدنام شدم
که این بدنامی باانتشار کتاب جنجال
برانگیز مردی که درغبارگم شد که
داستان زندگی وهرزه گردی های
شبانة شاعر بود به اوج رسید .شاعری

که دردهة سی تا چهل یکی از مطرح
ترین  ،بی پرواترین واثر گذارترین
شاعران بود وبا انتشار اولین مجموعة
شعرش بنام کوچ که در ۱۳۳۳منتشر
شد مثل شهابی برق زد وبسیاری را
زیر تأثیرخودگرفت وکلمات کوچه
بازاری روزمره ودم دستی وغیر
شاعرانه رابا ادراکی شاعرانه وارد
شعر کردوشعر امروز(شعرنو) را به
میان مردم کوچه وبازاربرد.
نصرت رحمانی دردهم اسفند ماه
 ۱۳۰۸زاده شد ودرروز شنبه ۲۸
خردادماه  ۱۳۷۹دراثر بیماری کبدی
در ۷۱سالگی دررشت درگذشت.

آزادی -ش
صفحصف
ه11حه11
۱۳۰۱۳۳
مارهشماره
آزادی-

ـهمراه آفتاب

با احتیاط می پرسم :این جا می
توانیم دربارة آزادی ودموکراسی
صحبتکنیم؟
می گوید :اینجا کسی را با کسی
کاری نباشد .ازبگیروببند ،تهمت
وافترا ،شکنجه وزندان اثری نیست.
این وضع آن جهنمی است که شما
درآن مردگی می کنید واسمش را
زندگی گذاشته اید .این جا می توانیم
درهرموردی صحبت کنیم .آزادی
ودموکراسی به معنی کامل کلمه
وجود دارد .مشارکت همه درهمه
چیز  .چیزی که برای رسیدن به آن
دروطنمان برای رسیدن به آن هنوز
راه درازی درپیش داریم.
می پرسم :شما در زندگی خودتان
دراین مورد چقدر سهم داشتید؟
می گوید :بسیار کم .به اندازة دانه
شنی .مردم ما باید به این مسیر
شتابل بخشند .نمی شود دست روی
دست گذاشت .تحمل ،مبارزه نیست.
مبارزه یعنی آفریدن ،بوجودآوردن.
باید جنبش را پیش برد .این ضرورتی
است انکار ناپذیر .باید نیرومند تر و
سرسخت تر ازگذشته مبارزه کرد.
چهل ودوسال است اینها همچنان
حاکمند .قدرت سیاسی ونیروهای
مسلح را دردست دارند .ترس وهراس
عجیبی در دل مردم انداخته اند وروز
به روز به آن شدت می بخشند .ثروت
ملی را همسایگان دارند به غارت
می برند وهیچ کس پاسخگو نیست.
باید کاری کرد ،باید جنبید ،هیچ چیز
رایگان بدست نمی آید .بایدتصمیمی
راسخ ومسئوالنه گرفت.
درشرایطی که حکومت درمیان مردم
تفرقه می اندازد تنها راه نجات اتحاد
است .باید سازمان دهی کرد ومردم را
به خیابان ها کشید.
می گویم :تادیداری دیگر به شما
بدرود می گویم.
می گوید :به هموطنانم که
خاک پایشان هستم درود می
فرستموآزادی وسربلندی برایشان
آرزو می کنم.

قسمت بیست ودوم

* عشق این دخترخانم جانشین عشق فرانسه شد.
* من همیشه درزندگی شانس آورده ام.
* رضا شاه می دانست باهرکس چگونه رفتاروصحبت کند.
* تفاوت کردها وعربها برای من حیرت انگیزبود.
درراه

 ۱۳۳صف
ه12
صفححه12
آزادی -شماره ۱۱۷

بهروزی :دریک اتومبیل سواری
کرایه ای ،شما بغل دست راننده
وسه خانم همسفرشما درصندلی
عقب به مقصد فرانسه درحرکت
هستید.
فرازمند :راننده آهسته به من گفت:
این خانم ها خارجی هستند ،تو
زبان فرنگی بلدی؟ گفتم :یک کمی.
گفت :خب یک سالم وعلیکی بااین
ها بکن .رفتیم تارسیدیم نزدیکی
های جاده کرج .یک دفعه من
برگشتم به اینها گفتم :بُن ژور .اینها
خیلی خوشحال شدندوبا مهربانی
گفتند :بُن ژور .بعد دیدم خانم
مهندس ودخترش خیلی خوب
فارسی حرف میزنند .تا صبح که
رسیدیم به همدان من عاشق این
دختر خانم شده بودم.
بهروزی :ودائم بر می گشتید وعقب را
نگاه می کردید!.
فرازمند :بله ،دیگه نمی دانستم چه
خاکیبسرمبریزم(.هردومیخندیم)
حاال دراین رؤیا بودم که چکار کنم.
چی به او هدیه بدهم ،چه فداکاری
می توانم بکنم.
بهروزی :عشق این دختر خانم
جانشین عشق فرانسه شد.
فرازمند :تقریب ًا .شب درهمدان
خوابیدیم.
بهروزی :رفتید هتل؟
فرازمند :یک هتل مانند بود .آنها
رفتند توی یک اتاق ،یک اتاق
هم به من دادند که دستشویی
نداشت .صبح رفتم دست وصورتم
را دو حوض شستم.صبح زودراه
افتادیم .تقریب ًا آفتاب درآمده بود
که رسیدیم به کرمانشاه وادامه

س
ـف
ر
هب
ردو

دادیم وشب رسیدیم بغداد.
قب ً
ال همه جا رزرو شده بود مگر
درفلسطین که فلسطینی ها
مشغول مبارزه با انگلیس ها بودند
وآن هتلی که برای ما رزرو شده
بود بطورکلی منفجر شده بود چون
ستاد مرکزی انگلیس ها بود.
بهروزی :چه مدتی دربغداد ماندید؟
فرازمند :یک هفته درهتلی بنام
سمیرامیس که برای من بزرگ ترین
ومجلل ترین هتل دنیا بود چون
ندیده بودم .من فقط با مادروپدرم
به گراند هتل قزوین رفته بودم .ولی
این هتل سمیرامیس که پنجره
هایش رو به دجله باز می شد
وتعداد زیادی انگلیسی ها آنجا
بودند ،برای من زیباترین هتل دنیا
بود.

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از :کیخسروبهروزی

ن

بهروزی :وشما دراتاقی جدا ازاین سه
خانم.
فرازمند :بله ،معشوق دراتاق خود
بنده هم دراتاق خودم.
بهروزی :ولی س ِر صبحانه ونهار...
فرازمند :بله باهم بودیم.
بهروزی :وتمام روز شما واله وشیدا.
فرازمند :بله ،ولی هنوزخجالت می
کشیدم عشقم را ابراز کنم .حاال من
برای اولین بار پا به خارج از ایران
گذاشته بودموهیجان وحیرت زده
بودم که این هتل کجا ،من کجا،
مادرم کجا ،کجا دارم می روم؟
بهروزی :نمی خواهید بیشتر دربارة
این یک هفته دربغداد صحبت
کنید؟
فرازمند :درایران چهار یا پنج تا
سکه طال سر راهی بمن داده

بودند .نمی دانستم اینهارا چکار
کنم؛ می ترسیدم نکنه ایهارا ازمن
بگیرند ومن را به زندان بیندازند.
رفتم ازاین لوله های خمیر ریش
تراشی خریدم ،پائین آن را
بازکردم وسکه هارا کردم توی
آن وبستم ودائم دراین فکربودم
که این سکه هارا چکار کنم .ولی
از عطر سواردوپاری هم فارغ نمی
شدم ،مرتب می زدم .تااینکه
درفلسطین یک نفر بمن تذکر داد
که آقا این بد است .مرد که عطر
زنانه نمی زند .باری  ،ازاین جا سوار
آن اتوبوس های...
بهروزی :ببخشید .لطف ًا سواراتوبوس
نشوید .بگذارید ببینیم دربغداد چه
گذشت؟
فرازمند :دربغداد چندین چیز مرا
خیلی متحیر کرد .دریا دیده
بودم ولی رودخانه به آن عظمت
ندیده بودم .دیگر این که اتومبیل
ما جایی توقف کرد برای چای
خوردن وروغن وآب ماشین را
چک کردن .کردهارا می دیدم که
کتشان رادرمی آورند.آستین هارا
باال میزنند ومی روند کنار منبع
آب وپهلوانانه آب می زدند به
سروصورتشان وخودشان را خیس
می کردند ولی عرب ها کنار این
رودخانه به این پهناوری دست
به آب نمی زدند ،دست وصورت
خودرا نمی شستند .این تفاوت
کردها وعربها برای من حیرت

یکی ازخیابانهای بغداد ردسال ۱۹۳۲

شهرباستانی دمشق

فرازمند :نه ،توش بمب منفجر کرده
بودند .هتل دیگری بود که رو به دریا
بود ،اتفاق ًا افسرهای انگلیسی هم
آمده بودند آنجا که ما می ترسیدیم
این هتل هم رامنفجر کنند .بیست
ودوروز من آنجا ماندگارشدم.
بهروزی :باهمین خانمها؟
فرازمند :بله ،باهمین خانواده وخود
آقای امین آمد .می گویند :دوگوش
شنوا بهتراز یک ملک شش دانگ
است .این آقای امین هم دوگوش
بنده را گیرآورده بود وازصبح بغل
دست من می نشست وتعریف
می کرد .ازتحصیالتش درسویس،
مذاکراتش با رضا شاه .چون مثل
این که وزیر کابینه جم یا وزیر
کابینة متین دفتری بوده .به
هرحال دردورة رضاشاه وزیر بوده
وبعدازرضاشاه هم گویا وزیر صنایع
بوده.
بهروزی :بنابراین خاطرات خوبی

داشته!.
فرازمند :بله ،ازجمله می گفت :رضا
شاه افراد را می شناخت ،می دانست
باهرکس چگونه رفتاروصحبت کند.
هرگز به من تو نگفت وحتی یکبار
خشونت نکرد.
بهروزی :دراین بیست و دوروزدرحیفا
شما از نظر خرج ومخارج چه می
کردید؟
فرازمند :هرچه پول مادرم بمن داده
بود که برای دوسه ماه اول
درپاریس با آن سرکنم همه را
خرج کردم .به پاریس که رسیدم
پولی نداشتم.
بهروزی :ولی خوشبختانه این
همسفران پشت وپناهتون بودند
فرازمند :بله واقعا شانس بزرگی
آوردم .من همیشه درزندگی شانس
آورده ام .شانس هایی که از خطر
نجات پیدا کرده ام .شانس پول
دارشدن واینچیزها نداشته ام.
آخرش می بینید که درخدمت
شماهستم.
بهروزی :که اینهم از بدشانسی شما
وخوش شانسی من است.
فرازمند(:می خندد) نه خیر اتفاق ًا
این یکی از همون خوش شانسی
های من است.
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گفتگوی کیخسرو بهروزی با تورج فرازمند

انگیز بود .اسم این خیابان که هتل
ما درآنجابود الرشید بود ومن را
بیاد هارون الرشید می انداخت.
مدیر هتل پیشنهاد کرد درهمین
نزدیکی جایی است که شب ها به
اجرای موسیقی عربی می پردازند
ومربوط به دوران هارون الرشید
است ودیدن دارد ،که البته رفتیم
ومال دوران هارون الرشید نبود
ولی خیلی قدیمی بود.
بهروزی :باهمین خانمها رفتید؟
فرازمند :بله ،من دنبال اینها بودم.
هرجا می رفتند من هم با آن ها راه
می افتادم .رفتیم وبدهم نبود .جای
شما خالی خیلی هم خوش گذشت.
بهروزی :خانواده خوبی بودند که
شمارا...
فرازمند :بسیار مهربان ،همسر آقای
امین من را مانند فرزند خودش
میدانست .آقای بهروزی اگر
اجازه بفرمایید برویم سوارشویم
وازبغدادبرویم.
بهروزی :بله ،خواهش می کنم .اجازة
بنده هم دست شماست  ،بفرمایید.
فرازمند :سوارشدیم .می گفتند
درراه ،وسط صحرا ممکن است
دزدها حمله کنند .چون باید ازتمام
صحرای شمال جزیره العرب می
گذشتیم ودوروزهم راه بود.
بهروزی:اتوبوسخوبونونواریبودیا...
فرازمند :نه ،اتوبوس بزرگ وخوبی بود
برای من که اتوبوس های تهران
را دیده بودم کادیالک آخرین
مدل بود .به ما گفتند یک واحد
ازسربازان انگلیسی درحال حرکت
از بغداد بطرف فلسطین است ،شما
برای حفاظت خودتان بهتراست
پشت سر این واحد بروید.

بهروزی :تا شمارا اسکورت کنند!.
فرازمند :بله ،وبه سربازان این واحد هم
گفته بودند که این اتوبوس تادمشق
پشت سر شما حرکت می کند،
ازآن مواظبت کنید .ازدمشق باز ما
بااتومبیل سواری رفتیم فلسطین
وازآنجا هم سواراتوبوس شدیم
وهمسر آقای امین ومادرش روی
صندلی جلو ومن ودخترخانم
صندلی عقب نشستیم وراه افتادیم.
بهروزی :چه ساعاتی وچه سعادتی!!
فرازمند :درآن بیابان دوروز ویکشب
درراه بودیم...
بهروزی :نمی خواهید دربارة این
دوروز ویک شب که بغل دست این
دختر خانم نشسته بودید صحبت
کنید؟
فرازمند( :می خندد) ،هیچی دیگه،
بله رفتیم...
بهروزی :شعر نخواندید ،راجع به شعر
وادبیات صحبت نکردید؟
فرازمند :نه ،اهل این چیزها نبود ولی
دربارة مسائل دیگر حرف زدیم
وضمن ًا گفت :من نامزد دارم ونامزدم
هم انگلیسی است ودرمارسی
به استقبال ما خواهدآمد .خب
خانمی که نامزد انگلیسی داشت
طبع ًا به بنده توجهی نداشت .ولی
من عشق یکطرفه را ادامه دادم تا
دمشق .دمشق بنظر من آن موقع
یکی اززیباترین شهرها آمد .من که
شهرهای زیادی ندیده بودم .دمشق
کنارآن رودخانه ،سبزوخرم چند
ساعتی آنجا بودیم وحرکت کردیم.
رفتیم به حیفا .البته همانطور که
عرض کردم آن هتلی که برای ما
رزرو شده بود...
بهروزی :بمباران شده بود...

بقیه این گفت وگو را درشمارة
آیندهمطالعهبفرمائید.

نقش کلید ی میرزا رضا کرمانی
دربرپائی رژیم مشروطه درایران
(قسمت دهم)
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کسروی ،در کتاب« تاریخ هیجده
سالۀ آذربایجان» ،که بنا به نوشته
ی خودش از نزدیک شاهد ماجرا
بوده است ،ضمن اشاره به جنایات
قزاق های روس دراین استان از
جمله می نویسد «:این درندگی
ها اثرخودرا بخشیده از امروز
در شهر حال دیگری پدید آمد،
مردم بر خاندانهای خود ترسیده
در کارخود فرو ماندند وچنانکه
شیوۀ درماندگان است ،زبان به
شکایت از مجاهدان باز کردند و
بسیاری از پیشروان[ مشروطه
خواه] دست شان از کار باز ماند،
امروز ضیاء الدوله[ یکی از اعضا ِء
انجمن شهرتبریز] ،تلگراف پایین
را به تهران فرستاد« :امروز سه
ساعت به غروب مانده شروع به
شلیک از طرف ارمنستان قزاق
و سالدات گذاشتند ،هرکسی از
بزرگ وکوچک و طفل می بینند
می زنند و همچنین از طرف باغ
شمال که هست هر کس که می
خواهد بیرون بیاید قشون روس
از باغ می زنند ،چون امروز هم
ارتباط نیست واز ح ّیزامکان خارج
است این تلگراف را به واسطۀ سیم
تلفن به تلگرافخانه ی کمپانی گفتم
وعرض می کنم ...شبانه دونفر
نظم ّیه وژاندارم را کشته وصبح
هجوم آورده وارد ادارۀ نظم ّیه شده
هرکس مصادف شد زدند واکثر
اشخاص را زخمدار و لخت کردند
تا کاربه اینجا رسید االًن هم داخل
خانه ها شدند از طفل وزن هر که
دیدند می کشند .»...رویه ۲۷۳
ملک الشعرای بهار ،می
نویسد «:باید گفته شود که دولت
تزاری بعد از عقد معاهدۀ ۱۹۰۷
و تعیین مناطق نفوذ روس و
انگلیس درایران؛ تصمیم گرفت
که در منطقۀ نفوذ خویش دست
بکار شود و به مداخالت مستقیم
درامور داخلی ایران آغاز کند!

چنانکه دیدیم روسها بعداز قیام
ستارخان در تبریز ،به بهانه ی
آوردن آرد و حفظ اتباع روس،
سالدات[سرباز] وارد آذربایجان
کرد ،وبعد از قض ّیۀ شوستر ودادن
التیماتوم در [۱۳۲۹ه.ق] نیز قوایی
به قزوین و استراباد وخراسان وارد
کرد[ براساس قرارداد ،]۱۹۰۷و
به تحریک مفسدین در خراسان
آشوبی برپا نمود ...وجمعی را
واداشت که مسجد وصحن رضوی
ضد حزب دموکرات
گرد آمده بر ّ
و مشروطه خواهان و عاقبت
بخالف حکومت مرکزی وبه
هواداری از محمد علی میرزا[ شاه
برکنارشده] ،که در استراباد بود،
قیام کردند و امن ّیت را ازخراسان
حدی که حاکم
سلب نمودند ،به ّ
از خلع سالح آنان عاجزشد...
وچون میدان خالی شد خود
روسها صحن مسجد وحرم وگنبد
را هدف توپ ساختند وبه فجایع
تاریخی دست زدند ...روسها عالوه
بر این مفسدتها ،در امور داخلی
مقدمات
نیزمداخله می کردند و
ّ
دست اندازی در منطقۀ نفوذ خودرا
فراهم می ساختند ،ناصرالملک[
نایب السلطنه] وسایر رجال هم
خودرا تسلیم آنان کرده ودر قبال
تقاضاهای مأمورین ومستشاران
بلژیکی از قبیل مسیو مرنارد خزانه
دار و همکاران او که با روسها متحد
و همداستان بودند ،مقاومتی بروز
نمی دادند و ناصرالملک صریح ًا می
گفت که ایران رفته است و امیدی
به بقای استقالل و تمام ّیت ملک ّیۀ
این کشور نمی توان داشت ...با
مقدمات در واقع کمتر کسی از
این ّ
عقال بود که امیدی به بقای کشور
داشته باشد».تاریخ مختصر احزاب
سیاسی ایران،دفترُ ، ۱رویه ۱۵
پتر کبیر ،تزارروسیه مشهور
به سازنده ی روسیه نوین ،دربخش
نهم وص ّیت نامه اش از جمله می

نویسد «:دولت روسیه را وقتی می
توان دولت واقعی گفت که پایتخت
خودرا به استانبول که کلید
گنجهای آسیا و اروپاست ببرد،
پس تا می توان با ید کوشید که به
شهر استانبول و اطراف آن دست
بیاندازیم و کسی که استانبول و
اطراف آن را دردست داشته باشد،
خداوند همه ی جهان خواهد بود،
پس برای رسیدن به این مقصود
باید در میان ایران ودولت عثمانی
نفاق افکند تا همیشه در میان
شان جنگ باشد ،اگرچه اختالف
مذهب و عقیده که مردم شیعه
وسنّی دارند ،از هرلشکر وسالحی
ُ
بیشترکارگراست و برای تأمین
مقصود و تسلط روسیه برآن بهترین
وسیله است ،با اینهمه برشما واجب
است همواره به هر وسیله که می
توانید دوگانگی را درمیان شان
شدید تر کنید و نگذارید با هم
هماهنگ شوند ،عاملی که بیش
از همه مرا دلخوش می سازد،
وسنّی است،
اختالف میان شیعه ُ
استیالی روحانیون برملت های
مسلمان ،دلخوشی دیگر من
است ،چون آنها مانع از آنند که
مسلمانان با ملل اروپا درآمیزند،
از آن گذشته بایدچاره جویی های
بسیار کرد که کشور ایران ،روز به
روز تهیدست تر شود و بازرگانی
آن تنزّل کند و رویهمرفته باید در
پی آن بود که ایران رو به ویرانی
رود ،چنان باید آن را در حال رو به
مرگ نگاه داشت که دولت روسیه
هرگاه بخواهد بتواند بی درد سر
آن را از پا درآورد و با اندک فشاری
کارخودرا به پایان برساند».
اگر چه برخی این وص ّیت
نامه رااز سوی پتر کبیرنادرست
و جعلی قلمداد می کنند که پس
از مرگ پتر کبیر انتشار یافته
است ،با همه این حال دیده می
شود که مفاد چنین نوشتاری را

روسها جهت اجرا در ایران همواره
مد نظر داشته وتا جاییکه از برای
ّ
شان ممکن ومقدور بوده است مفاد
چنین نوشته ای را خواه جعلی بوده
حد ممکن و مقدور به
ویا نبوده تا ّ
اجرا درآورده بودند.
پروفسور ادوارد گرانویل
براون ،در کتاب یکسال در میان
ایرانیان می نویسد «:در سالهایی
که ملت ایران گرفتار انقالب بود
و اتحاد دولتین انگلیس و روس
عرصه را برایرانیان تنگ کرده بود،
روسهای تزاری در مقابل سکوت
تعدی و تجاوز
دولت انگلیس انواع ّ
و نهب و غارت و کشتار و ظلم و
ستم نسبت به ایرانیان روا می
داشتند» .محمود محمود ،تاریخ
روابط سیاسی ایران وانگلیس،...
رویه۱۲۷۷
روسها که از برپایی رژیم
مشروطه به سختی خشمگین
شده ودر پی بهانه بودند تا بساط
مشروط ّیت را از ایران برچینند ،به
بهانه ی وجود اغتشاش در ایاالت
شمالی ایران که اغلب خود م ُوجد
آن بودند ،یادداشت شدیدی که
جنبۀ تهدید داشت به رییس
وقت مجلس شورای ملی می
فرستند واز او می خواهند مطالب
یادداشت را عین ًا در مجلس علنی
بخواند ،در این یادداشت آمده بود
که «:دولت روس از ترق ّیات کنونی
ایران خوشوقت وازتشکیل مجلس
شورای ملی مشعوف است ،اما وضع
امورجاریه چنان مایه ی اغتشاش
حدات شده
در ایاالت شمالی وسر ّ
که خارج از قوۀ تحمل دولت روس
است ،چنانچه دولت ایران در دفع
این اغتشاشات عاجز باشد ناچار
دولت روس از طرف خود به اجرای
قوای حرب ّیه اقدام خواهد نمود».
تاریخ انقالب مشروط ّیت ایران،
مهدی ملک زاده ،رویه  – ۵۵۶که
بهانه یی بیش در مخالفت با رژیم

محمود محمود ،می نویسد:
« سر والتر تاونلی وزیر مختار
طی نامه
انگلیس در ایران،
ّ
مورخ۲۳مارس
یک
شمارۀ
۲(۱۹۱۴فروردین )۱۲۹۲به وزارت
امور خارجه انگلیس می نویسد«:
السابق اسبا
اوضاع فارس کما فی ّ
ب تشویش است ...حاکم آنجا
ُمخبرالسلطنه برای ما نتیجۀ
خوبی نداد و باید کسی دیگر پیدا
کرد که بیشتر تابع باشد ،قنسول
انگلیس البته درموقع لزوم نفوذ

تهران،طی
سفارت انگلیس در
ّ
نامه ی مورخ ۴نوامبر۱۳[ ۱۹۲۰آبان
ماه ]۱۲۹۹به نخست وزیر ایران
[سپهدار رشتی] می نویسد «:از
قرارتلگرافی که قنسول انگلیس
مقیم شیراز مخابره کرده اند ،آقای
مصدق السلطنه ،از سقوط کابینه
قبلی[ به نخست وزیری میرزا حسن
مشیرالدوله] و تشکیل کابینه ی
جدید قدری ُمضطربند که مبادا
این کابینه در مواقع الزمه همراهی
و مساعدت مقتضی از ایشان
ننماید ،و گویا خیال استعفا دارند،
ازقرار راپورتهایی که ازقنسول
انگلیس مقیم شیراز می رسد،
حکومت ُمعظم له در شیراز خیلی
رضایت بخش بوده اگرحضرت
اشرف صالح بدانند ،بد نیست که
دوستانه تلگرافی به ُمعزی الیه
مخابره فرموده خواهش شود که
به حکومت خودباقی بوده وازاین
خیال منصرف شوند ،نورمن».
ایران درعصرپهلوی ،دکتر مصطفی
الموتی ،دفتر یک ،رویه ۱۰۸
از این روبنا به خواسته ی وزیر
مختار انگلیس تا زمانی که سردار
منصورسپهدار رشتی ،که خود از
وابستگان انگلیس بود ،بر سرکار
بود ،دکتر مصدق نیز تا رویداد
کودتا ی سوم اسفندماه ۱۲۹۹
همچنان به والیگری در ایالت فارس
مشغول بود.
دکتر مصدق ،در کتاب
خاطراتش می نویسد «:از مارسی
با یک کشتی که پانزده روز بعد
به بمبایی می رسید حرکت کردم
واز بحر احمر که می گذشتم یک
شب پس از صرف شام سرپرسی
کاکس همان وزیر مختار انگلیس
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پژوهشی از ک.هومان

مشروطه درایران نبود.
با بگیر وبه بند ها و اعدام های
خودسرانه ی نیروی نظامی روسیه
درمناطق زیر نفوذش که آزادی
خواهانی را ازجمله ث ّقة االسالم و
شیخ سلیم و ضیاء العلما به دارمی
آویختند و بسیاری دیگراز زن ومرد
وکودک را به قتل می رسانیدند
و ن َ َفس از مرد وزن وکودک می
بریدند ،و نیرویی نیزکه به نام
نیروی پلیس( )SPRبه فرماندهی
افسران انگلیسی از سوی دولت
انگلستان ،بدون موافقت دولت
ایران ،در جنوب کشورمستقر
شده بود و دست به هر کاری می
زد و خواسته های خودرا به دولت
دیکته می کرد ،ازاین روست که بر
این باورم که اگرمشروطه خواهان
در آن شرایط استثنایی وباریک
و درحالی که مظفرالدین شاه
واپسین نفسها را می کشید موفق
به دریافت فرمان مشروطیت نمی
شدند ،بدون تردیدبا بسته شدن
قراردادُ۱۹۰۷که چند ماهی پس از
مرگ اوبین دو دولت نامبرده بسته
شد ،امکان برپایی رژیمی زیر نام
مشروطه نبود.
قدرت و نفوذ فرمانده ی
نظامی  SPRآن چنان بود که به
دولت فرمان می داد فالن حاکم
در فارس یا کرمان برکنار شود ویا
فالن کس به حکومت آن والیات
گمارده شود ویا در َس َمت خود ابقا
گردد ویا ایرانیان میهن دوستی
را که مخالف استقرار نیروی
بیگانه درایران بودند ،خودسرانه
بازداشت می کرد وحتا در مواردی
نسبت به اعدام آنان به اتهام افراد
یاغی ویا فراری از نیروی نظامی
مزبوردرنگ نمی کرد ،گفتنی است
که هزینه ی نگاهداری نیروی
انگلیسی درجنوب؛ به زور از جیب
مردم تنگدست و درمانده ی ایران
یعنی از محل مالیات ایاالت فارس
وکرمان و اضافه سدی ده گمرکات
جنوب تأمین می شد!
مخبرالسلطنه هدایت ،که پیش
از دکتر مصدق حکومت فارس را بر
عهده داشت ،نوشته است «:دراین
هنگام[ پس از قرارداد ۱۹۰۷با
روسها] انگلیس بوشهر را قبضه
کرد ،روی تمبرپُست ما چاپ کردند:
بوشهر در تصرف انگلیسbushire
.» under british occupation

کتاب خاطرات و خطرات ،رویه ۲۷۰
همو همچنین می نویسد:
« مارلینگ وزیر مختار انگلستان،
طی تلگرام با رمزوزارت داخله۷
ّ
رجب ۱۸ -۳۳می ۱۹۱۵به
عنوان من می نویسد :جناب
ُمخبرالسلطنه حاکم فارس ،معلوم
شد جنابعالی را سه سال پیش به
َس َم ِ
ت حکومت فارس مع ّین کردند
و نظر به تأکیدات سردار اسعد ،کل
مساعدت را وزیر مختار انگلیس
با شما کرده است ،دولت انگلیس
برای مو ّفق شدن شما به مأموریت
خودتان پول داده است ،مدتی همه
ی کارها خوب می گذشت ،دراین
چندماه اخیر شما پُلیتیک خودتان
را بکلی تغییر داده اید و خیلی
تعجب است ،اگرسفارت
محل
ّ
انگلیس مجبور شود مناسبات
هواخواهانه ی خودش را نسبت به
شما تغییر بدهد ،من نصیحت می
کنم به جنابعالی که حفظ کنید
سعی در بی طرفی را که آنچه می
دانم میل اولیای امور هم به آن
استُ ،مک ّرر به شما تعلیمات داده
شده است ،من مبادرت می کنم
در توصیه ی این مقصد که نه فقط
صالح دولت من است ،بلکه صالح
دولت ایران و شخص خودتان است
و الزم است بی طرفی عادالنه ای
اختیار نمایید و پُلیتیک حالیه ی
خودرا تعقیب ننمایید  -در ُرقعه
ای علیحده ،قنسول انگلیس در
شیراز به مخبرالسلطنه می نویسد:
من فراموش کردم درضمن تبلیغ
سفارش وزیر مختار بگویم که
موسیو مارلینگ این اظهارات را از
نظر حضرت واال عین الدوله رییس
الوزراء گذرانده است وتصویب
فرموده اند » .خاطرات و خطرات،
رویه ۲۷۹

خود را بکار خواهد بُرد ...ما از
عین الدوله [نخست وزیر] و
ژاندارمری و بختیاری ها حمایت
برضد عین
می کنیم ،روسها حاال
ّ
الدوله[ یکی از مخالفان سرسخت
مشروطه خواهان] هستند ...روسها
به دوستی ما نسبت به بختیاری ها
به نظر حسد و رقابت می نگرند،
ما عین الدوله رادرسرکار خودش
نگاه داشته ایم و او ازبرای ما
همه کارخواهدکرد» .تاریخ روابط
سیاسی ایران و انگلیس  ،رویه
۲۲۷۵تا۲۲۷۷

که قرارداد وثوق الدوله را امضاء
کرده بود وبه َس َم ِ
ت کمیسر عالی
انگلستان به بغداد می رفت،
خودرا به من نزدیک نمود ،بعد
از معارفه سئوال کرد چند روز
در بمبایی می مانم و بعد به کدام
یک از بنادر خلیج فارس وارد می
شوم ،گفتم توقف من در بمبایی
زیاد نخواهد بود ومایلم در بصره
پیاده شوم و از آنجا با راه آهن
به بغداد مسافرت نمایم که وعده
داد در عدن تحقیقات کند ومرا از
چگونگی وضع ّیات آن هردو مطلع
نماید .شب دیگرباز پس از صرف
شام نزد من آمد و گفت :تحقیقاتم
به این نتیجه رسید که راه آهن
بغداد را اعراب خراب کرده اند و
اکنون ازاین خط نمی توان عبور
کرد ،گفتم دراین صورت ناچارم در
یکی از بنادر ایران ،شاید بوشهر
پیاده شوم ،که نگاهی به من نمود
وپرسید :بوشهر بندر ایران است؟
که من هیچ نگفتم وازاو جدا شدم ».
رویه ۱۲۰
آنچه که دکتر مصدق نوشته است،
نشان می دهد درآن روزها قدرت
و نفوذ دولت انگلستان در ایران به
رجل
جایی رسیده بود که حتا این ُ
سیاسی ُمبارز ایرانی را در دفاع
حتا لفظی از خاک نیاکانش درپاسخ
به یاوه گویی مأمور انگلیسی
در بغداد ،بازداشته بود ،وانگهی
اگرامکان رفتن از بندر بصره به
بغدادوجود نداشت ،جناب کمیسر
عالی دولت فخیمه درعراق خود
چگونه به بغداد می رفت ،واین چه
جای وظیفه از برای جناب کاکس
نسبت به یکی از اتباع ایرانی بود
که ظاهرا ً برای حفظ جان اوخودرا
موظف می دیده است در عدن
ازمقامات عالیه ی دولت متبوع
خود جویای وضع و شرایط راه
بصره به بغداد شود تا یکی از اتباع
ایرانی جانش درآن راه مواجه با
خطر نشود! ؟ دکتر مصدق ناگزیر
در بندر بوشهر پیاده می شود تا
از طریق بوشهر -شیراز رهسپار
تهران شود که در شیرازآنگونه
که خود درکتاب خاطراتش آورده
است بنا به درخواست اهالی وحکم
دولت به والیگری فارس منصوب
می شود.
ُجرج پی .چرچیل ،کارشناس
بقیه درصفحه ۴۸

سلطان محمود و گدا
نزدیک کاخ سلطان محمود دو گدا می
نشستند  ،یکی ازآنها خیلی چاپلوس
بود  ،سلطان محمود یا هر کدام از
بزرگان که ازجلوی او می گذشتند
شروع به تمجید و تعریف و چاپلوسی
می کردو سکه ای میگرفت ،
اما گدای دیگر خیلی ساکت
مینشست و هیچ نمیگفت .بعد وقتی
گدای چاپلوس به او میگفت تو چرا
چیزی نمیگویی  ،مگر خدا به تو زبان
نداده ؟ چیزی بگو تا سکه ای بگیری،
میگفت :کار خوبست خدا درست
کندسلطان محمود خر کیست؟
یکروزبهسلطانمحمودخبرمیرسد،
که سلطان این دو گدا رو دیدید
دم درب کاخ نشسته اند و گدایی
میکنند؟
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سلطان میگوید آری دیدم یکی
ازآنهاخیلی چاپلوس است و دیگری
خیلی ساکت است وچیزی نمیگوید!
به سلطان میگویند :اتفاقا گدایی که
ساکت است هر وقت شما به گدای
چاپلوس کمک میکنید مدام تکرار
میکند :کار خوبست خدا درست کند
سلطان محمود خر کیست؟
سلطان محمود عصبانی میشود و
میگوید حاال حالیش میکنم سلطان
محمود خر کیست .دستور میدهد
مرغی را سر ببرند ،کباب کنند و یکی
از زمردهای با ارزش قصر را داخلش

بگذارندو ببرند به گدای چاپلوس صله
بدهند تا آن یکی یاد بگیرد سلطان
محمودکیست.
مرغ را آماده میکنند و برای گدای
چاپلوس می برند و از قضا قبل از
آودن مرغ یکی از وزرا برای این گدا
تکه ای بوقلمون کباب شده برده
بوده و اوهم خورده و سیروبی خیال
نشسته بوده است .وقتی مرغ رابه
او میدهند به گدای دیگر میگوید
از صبح چقدر گدایی کردی؟ گدا
جواب میدهد  ۳سکه .میگوید۳
سکه خودت رابده به من تا این مرغ
رو بدهم به تو .مرد فقیر میگوید نه
نمیخواهم ،تو سیر شدی و نمیتوانی
این مرغ را بخوری تا فردا هم که
نمیتوانی نگهش داری پس آخرش
مجبور میشوی بدهی به کسی ،آن
وقت اگر دوست داشتی بده به من .
گدای چاپلوس میگوید :باشد یک
سکه بده  ،مرغ را بدهم به تو  ،و باز
جواب منفی میشنود ،آخرش میگوید
باشد بابا نمیخواهم سکه ای بدهی ،بیا
بگیر مرغ را بخور.
مرد فقیر اولین قطعه از مرغ را که توی
دهانش میگذارد زمرد را می بیند،
سریع زمرد را توی جیبش میگذارد
واز خوشحالی بلند میشود به گدای
چاپلوس میگوید :رفیق! من میروم
و شاید از فردا همدیگررا نبینیم ،اما
یادت باشد کار خوبست خدا درست
کند سلطان محمود خر کیست!
فردا صبح سلطان محمود میبیندباز
این گدا دم در نشسته ،سرش
فریاد میزند تو چرا هنوز اینجایی؟
مگرهدیه ما برای تو بس نبود یک
عمر آسوده زندگی کنی؟ گدا جواب
میدهد کدام هدیه؟
سلطان محمود میگوید :همان زمرد
داخل مرغ ! گدا جواب میدهد
من سیر بودم مرغ را دادم به مرد
فقیری که اینجا می نشست .سلطان
محمود عصبانی فریاد میزند این مرد
رابیاورید داخل کاخ روزی صدضربه
شالق به او بزنید تا صد بار در روز

تکرار کند  :کار خوبست خدا درست
کند سلطان محمود خر کیست.

اوجبخشندگی
حاتم را پرسیدند:هرگز از خود
کریمتر دیدی؟
گفت :بلی ،روزی در خانه غالمی یتیم
فرودآمدم و وی ده گوسفند داشت.
فی الحال یک گوسفند بکشت و
بپخت و پیش من آورد .مرا قطعهای
از آن خوش آمد ،بخوردم.
گفتم :واهلل این بسی خوش بود.
غالم بیرون رفت و یک یک گوسفند
را میکشت و آن موضع را میپخت
وپیش من میآورد .و من از این
موضوع آگاهی نداشتم.
چون بیرون آمدم که سوار شوم دیدم
که بیرون خانه خون بسیار ریخته
است .پرسیدم که این چیست؟
گفتند :وی (غالم) همه گوسفندان
خود را ُ
بکشت.
وی را مالمت کردم که :چرا چنین
کردی؟
گفت :سبحان اهلل تو را چیزی خوش
آید که من مالک آن باشم و در آن
بخیلیکنم؟
پس حاتم را پرسیدند که :تو در مقابل
آن چه دادی؟
گفت :سیصد شتر سرخ موی و پانصد
گوسفند.
گفتند :پس تو کریمتر از او باشی.
گفت :هیهات! وی هرچه داشت داده
است و من آز آن چه داشتم و از
بسیاری؛ اندکی بیش ندادم.

روزی گاندی در حین سوار شدن به
قطار یک لنگه کفشش درآمد و روی
خط آهن افتاد .او به خاطر حرکت قطار
نتوانست پیاده شده و آن را بردارد .در
همان لحظه گاندی با خونسردی لنگه
دیگر کفشش را از پای درآورد و آن را
در مقابل دیدگان حیرتزده اطرافیان
طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک
لنگه کفش قبلی افتاد.
یکی از همسفرانش علت امر را
پرسید.
گاندی خندید و در جواب گفت :مرد
بینوائی که لنگه کفش را پیدا می
کرد ،برایش قابل ذاستفاده نبود حاال
میتواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته
و از جفت آن استفاده نماید.

خبر مرگ نوبل
آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی
بود که این شانس را داشت تا قبل از
مردن ،آگهی وفاتش را بخواند.
زمانی که برادرش لودویگ فوت شد،
روزنامهها اشتباه ًا فکر کردند که نوبل
معروف (مخترع دینامیت) مرده است.
آلفرد وقتی صبح روزنامهها را
میخواند با دیدن آگهی صفحه اول،
میخکوب شد :آلفرد نوبل ،دالل مرگ
و مخترع م رگآورترین سالح بشری
مرد!
آلفرد ،خیلی ناراحت شد .با خود فکر
کرد :آیا خوب است که من را پس از
مرگ این گونه بشناسند؟
سریع وصیت نامهاش را آورد.
جملههای بسیاری را خط زد و اصالح
کرد.
پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزهای
برای صلح و پیشرفتهای صلح آمیز
( از منابع مختلف)
شود.

عباس صفاری ،آنکه انمش شتابان ربسنگ نوشته شد

عباس صفاری زادة کویر بود .کویر ،
جایی که خاستگاه پیمبران است.
وگرچه ازکویر یزد به تهران کوچ
کرد اما فضایی فراخ تر می طلبید.
به انگلستان رفت و درسال ۱۹۷۹
مقیم کالیفرنیا شد و در النگ بیچ
مسکن گزید ،ازدواج کرد،صاحب
دو دخترشد وتاروز آخر که هفتم
بهمن ماه ۱۳۹۹بود به خانواده اش
دل بسته بود.
کار دل را با سرودن ترانه هایی
برای فرهاد،گیتی ،نلی ،آغاز کرد .اما
وقتی غربت نشین شد به طراحی
ونقاشی هم روی آورد..
نخستین مجموعه شعر او با نام «در
ملتقای دست و سیب» در سال
 ۱۹۹۲در کالیفرنیا چاپ شد.
بیش از  ۱۸کتاب از مجموعة شعرها
و ترجمه اشعار شاعران سرزمینهای
دیگر را به چاپ رساند..
درمجموعة «کبریت خیس» که
درسال ۱۳۸۴نهمین چاپ آن
ازطرف نشر مروارید درتهران
انتشار یافت گفته بود که نامش
شتابان بر سنگ قبر نقش خواهد
بست .و سرانجام در روز هفتم بهمن
ماه  ۱۳۹۹این اتفاق افتاد:
گفتند چرا سنگ؟
گفتیم مگر در آن صبح غریب
اولین نقشها و کلمات را
اجدادبیابانگردمان
بر سنگ نتراشیدند ؟!!
مگر کافی نیست
که نانمان هنوز از زیر سنگ بیرون
میآید
و ناممان شتابان میرود
که بر سنگ نوشته شود
سنگمان را کسی به سینه نزد
و سرمان تا به سنگ نخورد آدم
نشدیم!
وراست می گفت  .بااینهمه اندیشه
واال که ریشه در کویر پاک و مقدس
داشت درزمان حیاتش کسی
سنگ اورا به سینه نزد.
خودمن بارها می خواستم به او زنگ

بزنم و بااو گفت وگویی برای
«آزادی» فراهم کنم .اما نشد .حاال
که با ریسمان کورونا به دنیای
باقی شتافته است  ،بیدار شدیم و
افسوس می خوریم که چرا پیشتر
پای صحبت او ننشستیم..
صفاری ،اهل سیاست نبود .شعرش
را در نشریه های داخل وخارج چاپ
می کردند.درمیان جوانان ایران
هواخواهانی داشت که شعرش را می
پسندیدند .سعی می کرد گذشته
های رنج آوررا فراموش کند .درشعر
بلند «شام شب» می گوید:
« فع ً
ال تااین برنج کهنه ی هندی
قدبکشد
ازکهنه ترین شرابمان که چهارساله
است
یادگار قرن ماضی
دوگیالس لب به لب
بگذار کنار دستمان
شراب خوب هر جرعه اش
برای ازیادبردن یک قرن کافی است
جرعه جرعه
آنقدر می توانیم به عقب برویم
که بعدازشام
سرازنخلستانهایمهتابیبینالنهرین
دربیاوریم
وحوالی نیمه شب
ازبدویتی برهنه وبی مرز.
عباس صفاری درکالیفرنیا با دختری
آمریکایی ازدواج کرد  .او زن و دو
فرزند خودرا بسیار دوست می
داشت.شعر « پلی ور یقه اسکی» را
در توصیف همسرش سروده است:
« زمستان را فقط
به خاطر تو دوست دارم
به خاطر لباس های گرم زمستانی
ات
که هرچه سردتر می شود
زیباترت می کنند
به خاطر پالتوی کمر تنگی که قدت
را
بلندتر نشان می دهد
به خاطر آن پلی ور سفید یقه اسکی
که محشر می کند

وهربار که می پوشی اش
مثل گلی که بازشود دربرف
چهره ات می شکوفد ازیقه ی
تنگش
به خاطر آن شال گردن کشمیر

که جان می دهد برای یک میز
آفتابگیر و
قهوه ی تلخ با شیر
سال از پی سال ازحضورتو
ّ
حظ می کنم هرروز.....

ردسوک عباس صفاری
عباس صفاری شاعر ،مترجم ،ترانه ُسرا و منتقد ادبی در روز هفتم
بهمن ماه  ۱۳۹۹براثر ابتال به کوید ۱۹-درگذشت .فقدان او
برای جامعه ی ادبی ایران ناگوار وبرای بازماندگانش مصیبتی
سنگین است این مصیبت را..به همة بازماندگانش بویژه همسر و
دو دخترش و دوستداران شعروادب پارسی تسلیت می گوئیم.

مسعود اسدالهی ،قاسم بیک زاده ،کیخسرو بهروزی ،حسن بنی جمالی،
مرتضی پاریزی،محمدذکایی(هومن) ناصرشاهین پر ،جهانگیر صداقت فر
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ک یخ
داستا ن اهی واته اتر ی

گاندی ولنگ کفش

			

شیرین

بخش پایانی
شیرین ضمن سرزنش شیرویه از
کشتن پرویز و نفرین بر او پیام و
درخواستش را با حاضران در میان
مینهد .حاضران از گفتار او گریان و بر
مرگ پرویز متأثر میگردند
ز گفتار او ویژه گریان شدند
هم از درد پرویز بریان شدند
بزرگان از آن بیگناه آنچه شنیده
بودند به شیرویه میگویند ،شیرویه
میپرسد آرزوی دیگر آن ماهروی
چیست؟
بپرسید شیروی کان نیکخوی
دگر از چه چیز آمدش آرزوی
شیرین به شاه پیغام میدهد آرزوی
دیگر من اینست که دخمه پرویز را
بگشایم و برای آخرین بار او را ببینم
که به دیدارش سخت نیازمندم
گشایم در دخمه شاه باز
به دیدار او آمدستم نیاز
شیرویه درخواست او را میپذیرد،
نگهبان در دخمه را میگشاید و زن
پارسا مویه کنان به درون دخمه میرود
و چهره بر چهره شاه میساید آنگاه
جام شوکران میخورد و جان به جان
به جان آفرین تسلیم میکند .شیرویه
که از مرگ شیرین بیمار و از دیدنش
در بستر مرگ پر ز تیمار میگردد،
دستور میدهد تا دخمهای دیگر
سازند و به مشک و کافورعطرآگین
سازند و شیرین را در کنار دخمه شاه
در آرامگاه آبدیش جای دهند.
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پوراندخت

چون از نژاد ساسان پسری نیافتند
پوراندخت را به سلطنت نشاندند.
چون پوران بر تخت شاهی نشست،
بزرگان گوهر و دینار بسیار پیشکش
او کردند و پوران بدانان چنین گفت:
کسی را که درویش باشد ز گنج

زانن شاهناهم

توانگر کنم تا نماند به گنج
مبادا ز گیتی کسی مستمند
که از درد او بر من آید گزند
ز کشور کنم دور بد خواه را
به آیین شاهان گنم گاه را
پوران نشانی پیروز خسرو را خواست.
پیروز خسرو کسی بود که اردشیر
پسر شیرویه را کشته  .پادشاهی
ساسانیان را متزلزل ساخته بود .پیروز
را نزد او آوردند و پوراندخت دستور
داد کره اسبی را حاضر کردند و او را
به کره اسب بستند و چند تن سوار
را به میدان فرستاد که کره اسب را
آنقدر بتازانند تا او جان به جان آفرین
تسلیم کند .سواران چنین کردند.

کزین پس همه خشت بالین کنیم
آنگاه گفت هر کس دوستار من و
نسبت به من وفادار باشد ،در پناه من
خواهد بودو هرکس از پیمانم بگذرد
سرش را بریده  ،بر دارش خواهم زد
بزرگان بر او آفرین خواندند
بران تخت گوهر برافشاندند
کشور ایران از تدبیر آزرم دخت در
آرامش و آسایش بسر میبرد و از
توران و روم و چین و هند برای او
هدیه های بسیار رسید .پس از چهار
ماه ناگاه آزرم دخت بیمار شد و جهان
را بدرود گفت
ز آزرم گیتی بی آزرم گشت
پی اختر رفتنش نرم گشت

پوراندخت که از روی داد و نیکوکاری
و مهربانی کشور را اداره میکرد ،پس
از شش ماه بیمار شد و درگذشت.
چو شش ماه بگذشت از کار اوی
ببد ناگهان کژ پر کار اوی
به یک هفته بیمار بود و بمرد
ابا خویشتن نام نیکو ببرد
چنین است آیین چرخ روان
توانا به هر کار و ما ناتوان

شد او نیز و آن تخت بی شاه ماند
به کام دل مرد بدخواه ماند

آزرم دخت
آزرم دخت پس از پوراندخت به
سلطنترسید
بیامد به تخت کیان برنشست
گرفت او همی این جهان را به دست
آزرم دخت بزرگان را فراخواند و
بدیشان گفت:
همه کار بر داد و آیین کنیم

سمن ناز
کورنگ شهریار زابلستان دختری
داشت چهارده ساله که در زیبایی و
ادب و فرهنگ و سواری و زورآزمایی
شهره آفاق بود
یکی دخترش بود کز دلبری
پری را به رخ کرده از دل بری
شبستان گلستان ز دیدار او
دو زلفین مشکین و گلنار او
یلی بود مردانه و تیغ زن
سواری سرافراز مردم فکن
به میدان جنگ ار برون آمدی
به مردی ز مردان فزون آمدی
زیبا روی دختر شاه زابلستان را نام
سمن ناز بود.

هم
ـخب
از کاران هچ ر

به نام آن پریرخ سمن نازبود
گل و یاسمن را از او ناز بود
سمن ناز خواستاران فراوان داشت.
شرط پدر برای موافقت با زدواج دختر
دو چیز بود .یکی آنکه خواستگار
باید در کشتی پشت سمن ناز را بر
زمین آورد و دیگر آنکه مورد پسند
خوبروی قرار گیرد .سمن ناز دایه ای
داشت کابلی و پیشگو که از آینده
خبر میداد .دایه به سمن ناز گفته بود
که پادشاهی گرانمایه همسر او خواهد
شد .خوبروی که از این مژده شادمان
بود از میان خواستگاران کسی را
نمیپسندید و ر میدان کشتی نیز
کسی نمیتوانست او را بر زمین زند.
ز خواهنده کس پیش نگذاشتی
هران کامدی خوار بگذاشتی
به میدان فراخواندیش نازنین
چو شیری زدی بر زمینش ز کین
جمشید پس از شکست از ضحاک
به زابلستان گریخت چون به زابل
رسید فصل خزان بود و هنگامه
برگریزان ،جمشید در بیرون شهر
زیر درختی به استراحت پرداخت.
سمن ناز با کنیزکان خود در باغی
نزدیک به استراحتگاه جمشید به
میگساری سرگرم بود .کنیزکی از
در باغ به بیرون نگریست و جمشید
را در پناه درختی آرمیده یافت .ناگاه
جمشید را دیده بر وی افتاد .کنیزک
به جمشید گفت از اینکه پنهانی
به تماشا آرمیدهای از بانوی بانوان
دختر کورنگ شاه که در باغ سرگرم
تفریح است بیم نداری؟ جمشید گفت
بدبختی گم کرده راه هستم که از تیره
بختی بدین راه افتادهام .سه جام می از
خداوند این بزم بخواه و به من رسان تا
از رنج راه رهایی یابم .کنیزک خندید
و دوان دوان به نزد بانوی خود آمد و
گفت جوانی تیره روز که به چهره از
تو زیباتر است و در سایه آرمیده سه
جام می لعل میخواهد .نمیدانم چرا نه
خوردنی خواسته است و نه پوشیدنی.
سمن ناز با کنیزک به در باغ آمد
جوانی ایرانی یافت که چهرهاش از درد
و رنج برهم و پریشان بود .سمن ناز
بقیه در صفحه ۴۸

کتاب اسنادجلدسوم خاطرات زاهدی منتشر شد
جلدسوم خاطرات اردشیرزاهدی
چندی پیش توسط انتشارات
آیبکس در مریلند منتشرشد .اما
این جلد از خاطرات جناب زاهدی
با سه جلد کتاب اسناد همراه است
که برای عالقمندان به گوشه ها و
زوایای تاریخ معاصر بسیار آگاهی
دهنده و قابل استفاده است .این
سه جلد اسناد نیز قبال در یک جلد
منتشر شده بود که هر چهارسند
برروی یک صفحه جا گرفته بودو
خواندن آن رابرای خواننده مشکل
می کرد .اکنون این سه جلد
که درآن هرسند دریک صفحه

نمایش داده شده برای عالقمندان
بسیار خوانا و قابل استفاده است .
بااین حساب باید گفت جلد سوم
خاطرات اردشیرزاهدی که به دوران
خدمت ایشان در وزارت امور خارجه
اختصاص دارد مجموع ًا در چهارکتاب
جای گرفته است .نسخة انگلیسی
جلد سوم خاطرات آقای زاهدی نیز
دزظرف همین یکی دوهفته منتشر
خواهدشد.
الزم به یادآوری است درآمد حاصل
ازفروش این کتاب بنفع کودکان
نیازمند درایران هزینه خواهد شد.

کورونا فتحعلی تاج بخش را هم ازماگرفت

نزدیک به  ۳۰سال پیش بانام
علی تاجبخش یا درست تربگویم
فتحعلی تاجبخش آشناشدم.
من مسئولیت رادیوصدای ایران
در بوستون را برعهده داشتم
رادیوصدای ایران
واو مسئول
درداالس بود .سه سال پیش که
رادیو تعطیل شدمن واو همچنان
باهم درتماس بودیم .هربار که مجله
منتشر می شد تعدادی برایش
میفرستادم واو بین فروشگاههای
ایرانی داالس تقسیم می کرد تا
بعنوان معرفی مجله به ایرانیان آن
خطه مورد استفاده قرار گیرد .روز
بیستم ژانویه همسرش به من زنگ
زد وخبر داد که علی براثر ابتال
به کورونا دیروز درگذشت .چند
لحظه اتاق دورسرم چرخید .باورم
نمی شد .مردی که همة سالمتی
خودرا برای پخش برنامه های رادیو
ازدست داده بود و تحت عمل
جراحی قلب قرارگرفته بود و با
اینهمه همچنان باعالقه درخدمت
هموطنانش درداالس بود اینک
براثر کورونا جان به جان آفرین
تسلیم کرده باشد.
به همین سادگی علی تاج بخش
عزیزرا ازدست دادیم .مصیبت
بزرگی است  .به همسرش وبه

دخترش که همیشه مراقب
سالمت او بودند وازاو پرستاری
می کردند تسلیت می گویم .به
همه شنوندگان سابق رادیو در
داالس که خدمتگزاری را ازدست
دادند تسلیت می گویم و برای
همه بازماندگانش شکیبایی و
صبر خواستارم .یادش وخاطرات
همکاری بااو دررادیوصدای ایران
همیشه با من خواهد بود .علی اهل
قلم بود و کتاب داستان او بنام
«نازنین» نیز منتشرشده بود و با
مطبوعات فارسی زبان نیز همکاری
داشت .روانش آرمیده باد.

عباس صفاری درگذشت
این روزها کورونا جان عارف وعامی
را می گیرد و هیچ شوخی با شاعر
و هنرمند ونویسنده و نقاش هم
ندارد .عباس صفاری مترجم ،
شاعر ،ترانه سرا و منتقد ادبی هم
که درسال  ۱۳۳۰دریزد متولد شده
بود براثر ابتال به بیماری کوید۱۹-
در النگ بیچ کالیفرنیا جان به جان
آفرین تسلیم کرد او پس از غربت
نشینی با یک دختر آمریکایی
ازدواج کرد و ازاو دودختر دارد.
شرح بیشتررا درصفحه  ۱۷بخوانید

آزادی -شماره  ۱۳۳صفحه19

					
زنده یاد دکتر طلعت بصاری (قبله)

بخش چهل وششم

از :دکتر همایون آرام -نیویورک

جین برودی  -نیویورک تایمز

بهبود تعادل ،اززمین خوردن شما جلوگیری می کند

زعفران ،ادویه ای ممتاز

فس
-۱خواصضدا ردگی
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زعفران دارای خواص ضدافسردگی
وضد اضطراب است وبه بهبود خلق
وخو( )moodکمک می کند .می توان
آن را در درمان بی خوابی نیز بکاربرد.
بررسی ،آشکارگردیده
درپنج
که مکمل های زعفران درمقایسه
با یک مادة غیر فعال درتخفیف
عالئم افسردگی خفیف ومتوسط

 -۲ارث ضدرسطان

مقادیر زیاد ترکیبات ضداکسیدان
درزعفران اثر زیان بخش ریشه
های آزاد  free radicalsرا که
دربروز بیماریهای مزمن مانند
سرطان دخالت دارند خنثی می کند.
تجربیات آزمایشگاهی نشان داده
است که زعفران سبب مرگ سلولهای
سرطانی می گردد وبه جلوگیری یا
کند کردن پیشرفت سرطان های
پوست ،مغز استخوان ،پروستات ،ریه،
پستان ،و گردنة رحم کمک می کند.
 crocinضداکسیدان اصلی موجود
درزعفران ممکن است سلولهای
شرطانی را به داروهای شیمی درمانی
حساس کند .برای اثبات تأثیر این
ترکیبات درانسان ،انجام پژوهش
هایی ضروری است.

دریک مطالعه به مدت هشت
هفته وزن زنهایی که ازمکمل های
زعفران استفاده کرده بودند به میزان
چشمگیری کمتر واشتهای آنها به
خوراک نیز کاهش یافت .بررسی های
دیگر نیز تأثیر زعفران را درپائین
آوردن وزن وکاهش اشتها تأیید کرده
است .سبب تأثیر زعفران برروی
وزن واشتها برای دانشمندان آشکار
نیست.

بیش از  ۲۰۰پژوهش نشان داد که
بیشتر فرآورده های موجود برای
تقویت توانایی جنسی بدون تأثیر

تااین اواخر اثر سودمند زعفران
برروی بینایی کشف نگردیده بود.
زعفران در محافظت چشم دربرابر

جنس
-۳تقویتتواانیی ی

-۴کاهشاشتهاواپئینآوردنوزن

-۵تقویتبینایی

*حفظ تعادل را باید به بدن آموزش داد
آسیب وارده ازریشه های آزاد مؤثر
می باشدوبه تشخیص بهتر رنگ
ها وواکنش سریع تر چشم به
نورقوی ویاضعیف ،کمک می کند.
مصرف زعفران می توانند مانند یک
عینک آفتابی عمل کند وچشم هارا
ازآسیب نور خورشید محافظت کند.
به گزارش دانشمندان استرالیایی
وایتالیاییزعفران بااثر برروی ژن
ها خطر بروز استحاله ته چشم
رادرسالمندان کاهش می دهد.
وازنابینایی پیشگیری می کند.
دریک بررسی دانشمندان دانشگاه
سیدنی دراسترالیا به تعدادی
داوطلب  ،کپسول های حاوی زعفران
به مدت سه ماه تجویز کردند .پس
ازپایان این مدت بهبودی چشمگیری
دربینایی آنها مشاهده گردید.

فوائددیگرزعفران

بررسی ها دربارة اثرات دیگر زعفران
برروی سالمت بدن محدود می باشد.
فوائد زیر به زعفران نسبت داده شده
است:
کاهش خطر بیماریهای قلبی:
تجربیاتبررویجانورانآزمایشگاهی
اثر ضداکسیدان زعفران رادرپائین
آوردن فشارخون وکلسترول خون
وجلوگیری ازلخته شدن خون
درشریان ها نشان داده است.
کاهش قندخون :افزایش حساسیت
بهانسولین درموشهایآزمایشگاهی
مبتال به بیماری قند نشان داده شده
است.
افزایش حافظه :زعفران برای بهبود
حافظه در بیماران مبتال به بیماری
آلزایمر بکاررفته است .

من
عوارض فیجانبیومقدارمصرف

درغالب موارد زعفران ادویه ای سالم
وبدونخطراستومصرفآنبصورتهای
بقیه درصفحه ۴۸

چند بار درروز  ،چه درداخل خانه وچه
بیرون از خانه  ،حرف دکتر استخوان
من درسرم طنین می اندازد «:مواظب
باش زمین نخوری»
این گفته مانند این است که به
خورشید بگویی دیگر متاب؛ ولی
به من یادآوری می کند که تعادل
من مثل سابق نیست .من دیگر نمی
توانم با خاطری جمع .وقتی دربین
خطرات غیرقابل انتظاری مانند پیاده
رو ناهموار ،شاخه های شکستة افتاده
درراه وسگ بدون قالده  ،قدم می
زنم راست قامت بمانم.
چطور می توانم زمین نخورم هنگامی
که پایم به چیزی گیر می کند
وسکندری می خورم؟
فکر می کردم حتم ًا توصیه های
سودمندی درتارنماها()websites
باید باشد .اما پس از مراجعه به چند
دوجین ازآنها دربارة اینکه چگونه
باید تعادلم را بهبود بخشم ،نه تنها
پاسخی نگرفتم ،بلکه بیشتر سردرگم
شدم .اکثر آنها بربهبود قدرت بدنی
و پاها تأکید می کردند که فع ً
ال ازاین
لحاظ دروضعیت مطلوبی هستم .بعد
چه؟
باألخره به کتاب جدیدی دست یافتم
باعنوانی که بطور ضمنی هشدار دکتر
استخوان مرا تأیید می کرد « :زمین
خوردن اختیاری نیست .راهی برای
حفظ تعادل درطول عمر»نوشتة جرج
الکر ،دانشجوی پیشین هنرهای
رزمی ومر بی  .taickiوی درسهای
این هنر باستانی را -به روشی که آن
را «بازآموزی حفظ حالت بدنی» می
نامد -جرح وتعدیل وقابل تطبیقش
کرده است.
هدف ثبات واستقامت وکمک به
تقویت نیروی روبه کاهش شخص
است .مثالهایی که آقای الکر از موج
سواران ،اسکیت بازان واسکی بازان
می آورد ،برایم کام ً
ال قابل درک است.
من وضعیت استوار بدنی ام را -اندکی
قوز کرده بازانوان ومچ پاهای خمیده-
وقتی روی یخ یا پیاده رو اسکیت

بازی می کردم یا اسکی بازی روی
برف یا آب را ،بخوبی به خاطر می
آورم .باآنکه در  ۷۹سالگی دیگر به
این گونه ورزشها مبادرت نمی کنم.
اما حفظ توانایی ام برای متعادل بودن
واستوارماندن ازهرزمان دیگری
مهمتر است .بطوری که سال گذشته
درروزنامة نیویورک تایمز گزارش شد،
میزان مرگ ومیر بین سالهای ۲۰۰۰
تا  ۲۰۱۶براثرزمین خوردن دربین
اشخاص باالی سن  ۷۵بیش از دوبرابر
شده است .آقای الکر ،این را « مشکل
پزشکی بدون راه حل پزشکی » می
نامد .کمتر دکتری هست که درمورد
وضعیت یا حالت بدنی وفعالیتهایی
که تعادل وتوانایی را بهتر کند ،نسخه
بنویسد .درصورتی که همین ها
بدون توجه به سن شخص ،به وسیلة
تقویت« عضالت نگهدارندة وضعیت
بدن» می تواند باعث بهبود تندرستی
ونجات زندگی شخص شود.
اما برخالف پرورش عضالت بازو وپا،
افزایش قدرت عضالت نگهدارندة
وضعیت بدن برای بهبود حفظ
تعادل را باید به بدن آموخت؛ مانند
فراگیری حفظ تعادل روی دوچرخه-
که پدرومادرها باید به خاطر داشته
باشند :کوذدکان حفظ تعادل را روی
دوچرخه یاد نمی گیرند مگر اینکه
چرخهای اضافی برای تمرین برداشته
شوند!.
بنا به نوشتة آقای الکر« حفظ تعادل
به مهارت  ،استعداد ،حافظه وتکرار
بستگی ندارد .او درمصاحبه ای
گفت «:تعادل ربطی به شیوة حرکت
یا تفکر ندارد وورزشکار یا نیرومند
بودن درآن دخیل نیست ،حتی
مشروط به کنترل عمدی نیست؛
بلکه تعادل چیزی است که بدن
با به کارگیری عضالت نگهدارنده
وضعیت بدن بطور خودکار انجام
می دهد .باتوجه به اینکه این روزها
بیشتراوقات می نشینم ،عضالت
نگهدارندة وضعیت بدنی درواقع
فراموش می کنند چطور تعادل

را ،حتی روی زمین هموار ومحکم
حفظ کنند .برای تقویت عضالت
نگهدارندة وضعیت بدن نیازی به
وزنه یا وسایل ورزشی نیست.بلکه
سنگینی خودبدن آن را تنظیم می
کند .چنانکه دراسکی بازی زانوها
ومچ پاها خمیده می شوند تا سنگینی
بدن از پشت پاها به جلو منتقل شوند
یا درتخته سواری با دارو ،سنگینی
بدن بطور مساوی بین پاهای خمیده
تقسیم می گردند.
آنطور که آقای الکر هفتادساله
توضیح می دهد «:تمرینها دربازسازی
وضعیت بدنی برای تقویت تعادل بدن،
ازوزن خود بدن برای تحریک عضالت
نگهدارندة وضعیت بدنی استفاده می
کنند».
تمرین ها به شیوة ایزومتریک اجرا
می شود وحرکت وجود ندارد .به بیان
دقیق تر عضالت نگهدارنده وضعیت
بدنی یه طور ممتد کشیده می شوند
وبه این طریق نیروی عضالت و
استخوان ها افزایش می یابد.
وقتی که به توصیه های شخص
غیر متخصصی بدون داشتن
مدرکی درفیزیوتراپی ،حرکت
شناسی ،پزشکی توانبخشی یامربی
ورزشکاران ،تردید داشتم ،یک
پاراگراف درکتاب آقای الکر مرا
متقاعد کرد:
بنا به توضیح آقای الکر« راه
رفتن روی سطح هموار تحمل
وزن نیست» زیرا این کار عضالت
نگهدارندة وضعیت بدنی را پرورش
نمی دهد «.موقع راه رفتن ،زانو تمایل
به ثابت ماندن دارد ،درحالی که پا فقط
یک لحظه روی زمین می ماند .بنابراین
پیاده روی هرچه دلچسب وسالم
باشد ،تعادل را بهبود نمی بخشد.
پیاده روی درکوره راه سنگالخی

،Adirondackدرنیویورک جایی که
پاها مرتب خم می شوند تا تعادل
را نگهدارند « ،تحمل وزن» است.
بی درنگ این توصیف برایم قابل فهم
شد ،زیرا بیشتر تابستان گذشته را
در«کت سکیلز سفلی»catskills
درنیویورک گذراندم .درآنجا یک روز
درمیان ،
باسگم درکوره راهها ومسیرهای
ناهموار ازبین تخته سنگها وریشه
ها یک ساعت یا بیشتر راه می رفتم.
درطول دوهفتة اول ژوئیه خیلی
احساس عدم تعادل می کردمودوبار
زمین خوردم .اما از هربارپیاده روی
مطمئن تر شدم ودراواخر تابستان
تعادل واستقامت من بطور قابل
مالحظه ای بهتر شد .وقتی روی
سطح سنگالخی ایستاده بودم
وسگی مرا هل داد براحتی توانستم
تعادلم را حفظ کنم و زمین نخورم.
ازآنجا که اکثر مردم دروضعیتی
نیستند که با پیاده روی درجنگل
وضعیت
نگهدارندة
عضالت
بدنیشان را پرورش دهند ،آقای
الکر ورزشهایی را توصیه می
کندکه مردم می توانند بااطمینان
خاطر وبدون احتمال خطر درخانه
با استفاده از اعضای بدنشان بجای
لوازم وتجهیزات ورزشی ،انجام دهند.
به باشگاه یا وسایل ورزشی وحتی به
گروه ورزشی نیازی نیست .اساس ًا پاها
عادت می کنند محکمتر بازمین
درتماس باشندوبدن دراین حال
بااطمینان حرکت می کند .آقای الکر
خاطر نشان می کند « :در tai chiما
حرکت نمی کنیم که تعادل بدست
آوریم؛ ابتدا ما به تعادل می رسیم،
بعد حرکت می کنیم ».و توضیح
می دهد تعادل تابع کنترل خودآگاه
بقیه درصفحه ۴۸
نیست.
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زعفران( ،به انگلیسی Saffron
وبه التین )Crocus Savitus
گرانبهاترین ادویه در جهان است
واز ُگل گیاه آن بدست می آید .مبدأ
آن ایران است ولی برخی یونان وبین
النهرین(عراق فعلی) را منشأ آن می
دانند.
زعفران را می توان یک ادویة ایرانی
بشمارآو.رد زیرا درحال حاضر
به تقریب  ۹۰درصد محصول آن
ازایران بدست می آید .زعفران دارای
ترکیبات ضداکسیدان قوی وپیچیده
می باشد .این ترکیبات سلولهای بدن
رادرمقابل اثرات زیان بخش ریشه
های آزاد محافظت می کند.
ازقرن ها پیش زعفران برای چاشنی
ورنگغذاهایمدیترانهای،وهمچنین
بعنوان یک ادویه شفابخش دردرمان
بسیاری از بیماری ها بکاربرده شده
است .بررسی های بسیاری فوائد
درمانی زعفران را به اثبات رسانده
است.
بوی خوش زعفران به سبب وجود
مواد ضداکسیدان , safranalو
 ،picrocrocinورنگ زرد متیل
به قرمز آن بعلت وجود رنگ دانه
هایدوضداکسیدان دیگر  crocinو
 crocentinاست .این دو ترکیب
دارای اثر ضدالتهابی ،ضدافسردگی
بوده ومحا فظ سلولهای مغز می
باشند .ضداکسیدان دیگر موجود
در گل برگهای زعفران kaemferol
دارای اثر ضد التهابی ،ضد سرطانی
و ضد افسردگی است.
خواص درمانی زعفران به شرح
زیراست:

بسیار مؤثر می باشند .مطالعات
دیگر نیز نشان داد که مصرف ۳۰
میلی گرم زعفران درروز دارای اثر
مشابه داروهای ضدافسردگی مانند
 citalopramو  imipramineمی
باشد.وعوارض منفی جانبی آن کمتر
است.
زعفران را می توان برای کاهش
فشارروحی پیش از دوران قاعدگی
 premenstrual syndromeدرزنها
بکاربرد .دریک مطالعه ۳۰میلی گرم
زعفران درروز درزن های به سن
 ۳۰تا  ۴۵سال که از عالئم فشار
روحی پیش ازقاعدگی رنج می بردند
درتخفیف عالئم مؤثربود.
مطالعة دیگری نشان داد که بوکردن
زعفران به مدت  ۲۰دقیقه میزان
هورمون استرس  cortisoleخون را
کم کرده  ،ودرکاهش اضطراب قبل از
دوران قاعدگی مؤثر بوده است.

وموجب بروز عوارض خطرناک می
گردندوزعفران شفابخش واقعی
وطبیعی این بیماری است.
زعفران با افزایش دادن جریان
خون به آلت تناسلی ،وهمچنین
با کاهش میزان  cortisoleخون به
درمان ناتوانی جنسی وعدم تمایل
به نزدیکی کمک می کند ومقاربت
جنسی را طوالتی تر می کند.
دریک پژوهش نشان داده شد که
مصرف روزانه  ۳۰میلی گرم زعفران
به مدت چهارهفته درتقویت نیروی
جنسی ومیل جنسی مردهای مبتال
به ناتوانی جنسی همراه با افسردگی،
مؤثر بود.پژوهش های دیگر نیز اثر
زعفران در درمان ناتوانی جنسی را
تأیید کرده است .درزنهای مبتال به
کاهش تمایل جنسی ناشی از مصرف
داروهای ضدافسردگی ،مصرف ۳۰
میلی گرم زعفران درروز به مدت
 ۴هفته  ،میل به رابطه جنسی را
زیادترکرده ودرد ناشی از تماس
جنسی را نیز کاهش داد.
بنا بر یک روایت کلئو پاترا ملکه مصر
باستان برای ایجاد محیط مساعد
عشق ورزی درآب حاوی زعفران
استحماممیکرد.

ترجمه :دکتر محمدعلی صوتی

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
اندر باب فضائل امت
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«...امروز تمرکز ارتش آمریکا به حفظ
کنگره آمریکا محدود شده است.
نظام آمریکا پوسیده است .در قلب
آمریکا ارتش آمریکا از کنگره در برابر
مردم خشمگین آن دفاع میکند.
سنگر آنها به کنگره آمریکا منتقل
شده است .نور خدا جلوه کرده است.
این امتداد دفاع مقدس و تاثیر والیت
فقیه است»...
از چرندیات مغزی سردار سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در رابطه با حمله بسیجیان
آتش به اختیار ترامپ اللهی به کنگره
ممالکمتحدهامریکییه
بدون هیچ گمانی همه دنیا آگاهند که
سردمداران خالفت اسالمی ایران که
به والیت فقیه معروف است  ،مشتی
عقب افتاده ذهنی میباشند که بطور
موازی در سیاره میمونها و در همین
زمان ومکان حاضر پرسه میزنند و این
یکی از توانایی های برتر امت فلکزده
است .از آن تحصیکرده هاروارد و ام
آی تی گرفته تا فیضیه قم و نجف و
کربال  ،همه وحوش زیر یک بیرق
سیاه سینه میزنند .هر کدام از این
ارازل و اوباش اسالمزده بنا بر درجه
بالهت و ندانم کاری میشوند رییس
و مدیرکل و همه کاره .این سردار ما
هم چون در رشته چاقوکشی و قمه
زدن درجه فوق دکترا دارد به چنین
مقامی رسیده است .هیچ کدام از
مزخرفات مغزی او ربطی به جریانات
دنیوی ندارد .فرق ارتش امریکا و گارد
ملی را نمیداند .مردم خشمگینی
هم که در اخبار دیدهاست مشتی
نژادپرست و پیروان دسیسه و توطئه
میبودهاند و بالشک وقتی فردی را
که با آرم « کمپ آشویتز» یا آنکه با
رمز « ٦میلیون کافی نیست» روی
پیراهن چند نفر از ارازل و اوباش را
در ساختمان کنگره بود دیده بود کلی

خوشحال شده و آنانرا در جبهه خود
حساب میکند .حاال دفاع مقدس و
تأثیر والیت فقیه چگونه به بسیجیان
ترامپ اللهی رسیده از معلومات ما
خارج است فقط خود این الیشعرهایی
مثل سالمی و خدای قهارشان
میدانند به اضافه فاکس نیوز و اون
بابای بالش فروشی که معتقد است
حاج آقا ترامپ  ،فرستاده خداست
و یک جورایی با عیسی بن مریم در
تماس است!!! سردارد سالمی اصال و
ابدا هیچ معلوماتی در مورد راه و روش
انتخابات آمریکا ندارد و در صف همان
«وطنپرستان» کافر است که همه به
سیستم انتخاباتی مشکوکند .حاج
آقا ترامپ هم اول با همان سیستم
انتخاب شده بود منتهی فتوی داده
بود که اگه من دوباره انتخاب نشدم
حتمأ تقلب شده!!! خالصه که سردار
ما از دیدن هم پالکیهای خودش
درحسینیه ارشاد کنگره امریکا کلی
کیفور شد .
یکی دیگر از ترشحات مغزی ایشان
در رابطه با فتوای رهبر معظم انقالب با
شکوه که طفلکی پوست و استخوان
شده ،میباشد .رهبر فرزانه دو عالم
فرمودند که واکسن های ساخت
فایزر و مدرنا بخاطر وجهه پولیتیکی
و ژست الت و لوتی ما طبق شرع
اسالم حرام است و مزخرفاتی از این
قماش .یعنی اینکه مال چین و روسیه
و کوبا را استفاده کنند و با کمک خلق
زحمتکش کوبا واکسن ایرانی بسازند.
سردار ما فرمودند...« :وقتی رهبری
سخنی درباره واکسن می گوید،
دشمن جنجال به راه میاندازند .اما
نمی توانند آثار و نتایج این نفوذ کالم
را بسنجند زیرا این حکمت منطبق بر
کالم طیبه است و از فهم آنها خارج
است »...به به چه عالی و چه منطقی.
البته ما خودمان چون نمیدانستیم
معنی طیبه چیست از فرهنگ فارسی
به فارسی استفاده کردیم که معنی

پاکیزه و حالل میدهد.آن چیزی که از
فهم خارج است وجود انگلهایی مثل
سردار ماست که اصأل معلوم نیست
برای چه منظوری آفریده شدهاند .ما
نفهمیدیم اینا چرا با همه ادعاهای
خداپرستی و بهشت و جهنم و پل
سراط  ،با هرچی کمونیست ناخدا
پرست است برو بیا دارند .در مغز
معیوب این جماعت متعصب جاهل،
پیروان بقیه ادیان ابراهیمی کافرند
پس بقیه دنیا باید سوپرکافر باشند
ولی چون نایب امام زمان فرمان طیبه
دادند ،حکمأ حالل است.
در باب فرمایشات آقا و مضرات
واکسن امریکایی ،مابقی هیئت
عزادارن دیوانه هم با های وهوی و یاوه
گوییهای هم ردیف با رهبر معظم ،
ترشحات مغزی خود را به خورد عالم
و آدم دادند .ابلهی به اسم حسینعلی
شهریاری که نماینده انتصابی زاهدان
در طویله شورای اسالمی و رئیس
کمیسیون بهداشت نیز مبیاشد
باالی منبر رفت و مزخرفاتی گفت
که آدم نمیداند بخندد یا گریه کند.
در گفتگویی با رسانه انتخاب در
مورد کشورهای منطقه که از این
واکسنها استفاده میکنند گفت...»:
آنها مزدوران و جیر ه خواران
آمریکا هستند و معلوم نیست که آن
واکسنی که به آنان دادهاند را به ما هم
بدهند .شاید آنان بخواهند واکسن
را روی مردم ایران آزمایش کنند.
حتی این احتمال وجود دارد که شاید
بخواهند واکسنی که میخواهند
به ما بدهند را دستکاری کنند»...
حتمأ همینطوره که ایشون فرمودند.
سربازان سایبری گمنام امام زمان
به فرمول واکسن های فایزر و مدرنا
دست یافتند و معلوم شد که سهمیه
جمهوری آخوندی ،پس از آزمایشات
معتبر با دستگاههای کرونا یاب
پیشرفته سپاه پاسداران ،معجونی از
پالسمای خون خوک  ،ادرار بچه نابالغ

یهودی ،عصاره شراب بُردو فرانسوی
و زرده تخم مرغ گندیده میباشد.
کفار و استکبار با این جور واکسنها
میخواهد امت مسلمان را بی غیرت
کند که حجاب رعایت نشود و مردان
و زنان قاطی شوند.
استاد ما همچنین فرمودند:
«...واکسن فایزر هم ممکن است که
در کوتاه مدت عوارضی داشته باشد
و این احتمال نیز وجود دارد که در
بلندمدت روی ژن انسان آثار منفی
داشته باشد .این نگرانی فقط مختص
واکسن فایزر نیست و مشمول
دیگر واکسنهای خارجی مشابه
نیز میشود که تصمیم به ممنوعیت
واردات آنها اتخاذ شد »...اینجاست
که ما از خداوند متعال تقاضا می
کنیم یک سری از این واکسنها را
برای این امت فلکزده بفرستد که
شاید یکروزی روی ژن انها اثر کند
و از خواب غفلت بیدار شوند .الهی
آمین  ،صلوات بلند .واقعأ باید از
حس مسئولیت مقامهای حکومتی
درس گرفت و بقول احمد جنتی دبیر
شورای نگهبان که گفته بود دنیا باید
از جمهوری اسالمی ایران الگو بگیرد،
با همین برنامه های کشورداری درجه
یک به جنگ ویروس کرونا رفت .چرا
بیخود جان مردم را به خطر بیاندازند
و از واکسنهای حرام استفاده کنند؟
البته دلیلی که استاد ما به آن تکیه
کردند این بوده که حاج آقا ترامپ
با زور و فشار به این شرکتها باعث
شده مراحل آزمایشی آنرا کامل اجرا
نکنند .ایشان چنین گفتند:
« ...ما اجازه نمیدهیم واکسنی که
هنوز مراحل بالینی آن سپری نشده
است را روی مردم کشور آزمایش
کنند .به ویژه آنکه در همین مدت
گزارشهای زیادی از مرگ و میر
کسانی که به آنان واکسن ترزیق شده
تاکنون منتشر شده است »...خب
حاال این خبر را از کدام پاچه شلوارش

آشنایی با کتاب معرفت األرض

کتاب معرفت األرض باتحریر« آقای
ارجمندمعلم مکتب امانیه» و تصویب
ع ،ج ،فیض محمدخان وزیر معارف
دارالسلطنه کابل تهیه شده است.
دراین کتاب در تعریف معرفت األرض
می خوانیم:
معرفت األرض علمی است که از کرة
زمین گفت وگو می کند وموضوع
آن نه فقط شکل زمین است بلکه
از ساختمان داخلی آن وتغییرات
دائمی که زمین دراعصار سابقه به آن
دوچاربوده واکنون نیز دوچار است
صحبت می نماید .پس می توان گفت
که معرفت األرض تاریخ کرة زمین
است.
ودرمورد کواکب می نویسد:
موافق عقاید جدید ،عالم فضایی
است الیتناهی یعنی فضایی که آخر
ندارد .درقسمتی از فضای عالم که ما
اطالع داریم چهارنوع کواکب است:
ثوابت ،سیارات ،اقمار ذوات األذناب.
ثوابت کواکبی هستند که ظاهرا ً مکان
آنها درآسمان نسبت بیکدیگر تغییر
نمی کند و تشکیل صور نجومی را
می دهند مانند بروج دوازده گانه
وغیرهوبواسطة همین عدم تغییر
مکان است که آنهارا ثوابت نامیده
اند.وعلت اینکه فاصلة ثوابت نسبت
بیکدیگر تغییر نمی کند این است
که آنها کواکب بزرگی هستند  .در
دور کواکب دیگری گردش نمی
کنندبلکه بعضی سیاره های دیگر دور
آنها می گردند .ثوابتی که با چشم یا
دوربین دیده می شوند کرات عظیمة
مشتعلی هستند وازخود روشنایی
دارند .آفتاب یکی از ثوابت کوچک
است وازتمام آنها به ما نزدیکتر
است وبعدازآفتاب نور نزدیک ترین
ثوابت در متجاوز از  ۴سال به ما می
رسد .نور در هرثانیه قریب سیصد
هزار کیلومتر راه می پیماید وچون
زمین وسایر سیارات بدورآن گردش
میکنند مکان آن نسبت به سایر
ثوابت ثابت نمی ماند حجم آن قریب
یک میلیون وسیصدهزار برابر حجم
زمین است وفاصله اش تا زمین ۱۴۹
میلیون کیلومتر می باشد .نور ،این
فاصله را در ۸دقیقه و ۱۸ثانیه طی
می نماید.

سیارات  ،کواکبی هستند که ظاهرا ً
مکانشان درآسمان نسبت بیکدیگر
تغییر می کند وبهمین جهت است
که آنهارا سیاره می گویند وعلت
این مسئله آن است که تمام آنها
دور آفتاب گردش می کنند بنابراین
فواصل آنها اززمین بسیار کمتراست
تا زمین از ثوابت .سیارات عموم ًا
کرات منجمده هستند(غیرازمشتری
وزحل) که ازخود روشنی ندارند
وکسب نور وحرارت ازآفتاب می
کنند .عدد سیارات بزرگی که تا
حال شناخته اند هشت می باشد
که اسامی آنها بترتیب نزدیکی به
آفتاب ازاینقراراست :عطارد ،زهره،
زمین ،مریخ ،مشتری ،زحل ،اورانوس
ونپتون .تزتین هشت سیاره دوتای
اخیر دراین اواخر کشف شده ومابقی
اززمان های بسیارقدیم معلوم بوده
اند عالوه براین عده زیادی سیارات
کوچک نیز وجوددارند.
اقمار :کواکبی هستند مانند سیارات
ولی خیلی کوچکترازآنها که بدور
سیارات گردش می کنند .بنابراین
حرکات آنها بیشترازسیارات است
زیرا که عالوه برگردش وضعی یک
گردش بدور سیاره وگردش دیگری
بهمراه سیاره بدورآفتاب می نمایند.
اکثر سیارات دارای اقمارهستند
به عده های مختلف یعنی بعضی
یک قمردارند وبعضی چندین قمر .
مثال زمین یک قمر دارد ومریخ دو
ومشتری هشت وزحل ده و اورانوس
چهار و نپتون یک .عالوه براین زحل
دارای دوحلقه هم می باشد.
ذوات األذناب(ستاره های دنباله دار)
کواکبی هستند که غالب ًا صورت آنها
مرکب است از هستة نورانی شبیه
بیک ستارة کم نور و یک ُدم ابر
مانندی دورهسته را گرفته وعموم ًا
ازیک طرف کشیدگی زیاد پیدا کرده
ودور آفتاب می گردندولی مدارشان
بیضی خیلی طویل است که دربعضی
تا ماوراء مدار نپتون امتداد دارد
وامروزه بعضی ازعلما را عقیده براین
است که مدار بعضی ازاین ستارگان
عجیب بشکل شلجمی است( باید
دانست که مدارسیارات خیلی طویل
نیست ونزدیک به دائره است)

وبهمین واسطه است که ما آنهارا فقط
درموقعی که نزدیک آفتاب باشند
ممکن است ببینیم.
مجموع آفتاب وسیارات و ذوات
األذناب رابرروی هم عالم شمسی یا
منظومة شمسی نام نهاده اند .پس
زمین ما یکی از سیارات عالم شمسی
است.

چندتوضیح ازعلم جدید :در قرن
هفدهم میالدی ستارهشناسان به کمک
اختراع تلسکوپ متوجه شدند که خورشید
یک جسم آسمانی است که در اطراف آن
همه سیارات از جمله زمین وجود دارند و ماه
سیاره نیست بلکه یک ماهواره طبیعی برای
زمین است .اورانوس به عنوان یک سیاره در
سال  1781معرفی شد و نپتون در سال 1846
کشف شد.

ماکهماکه

سیاره کوتولهای که در مارس  2005کشف
شد و در کمربند کویپر واقع شده است .این
سیاره کمی کوچکتر از پلوتو است و سطح آن
عمدتاً از نیتروژن جامد ،اتان و متان تشکیل
شده است .مدت زمان چرخش ماکهماکه به
دور خورشید تقریباً  310سال زمینی است.

اشیای بدون دستهبندی

این اشیا هنوز تکلیف مشخصی ندارند و باید
بررسی شود که آیا آنها در دسته سیاره
قرار میگیرند یا باید آنها را تحت عنوان
یک جسم کوچک سیستم خورشیدی
طبقهبندی کرد .در حال حاضر فقط یک
جسم در منظومه شمسی وجود دارد که
تحت این طبقهبندی قرار میگیرد و هنوز
تکلیف آن مشخص نیست ،این جسم سرس
نام دارد .اولین کشف و مشاهده سرس در
ژانویه  1801اتفاق افتاد .در ابتدا تصور بر
این بود که این جسم یک ستاره دنبالهدار
است و سپس به عنوان یک سیاره مفقود
شده بین مریخ و مشتری بررسی شد .با
این حال به دلیل قرارگیریاش در کمربند
سیارکی مجددا ً در دسته شهابهای
آسمانی قرار گرفت .اکنون این سیاره به
عنوان یک سیاره کوتوله در نظر گرفته
میشود اما هنوز هم به عنوان سیارک
شناخته میشود زیرا مانند پلوتو طبقه و
گروه سرس به وضوح مشخص نیست.

سیارههای تئوری
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تیمور شهابی

بیرون کشیده است ،خدا میداند.
البد علم غیب دارد و از کرامات
امامان و اهل بیت پیغمبر اکرم خبر
رسیده است که تعداد زیادی پس از
تزریق واکسن به کام مرگ رفتهاند .
شکی نیست که ارگانهای فاشیست
ونژادپرست و فاکس نیوز وبقیه
مجذوبان اهل توطئه و دسیسه برای
حفظ آبروی حاجی ترامپ خبرش
را مسکوت گذاشتهاند!!! بهرجهت
قرار است که بعد از اینکه واکسن
آخوندی  -کوبایی رژیم اختراع شود
برای کسب مجوز تزریق به مردم
به کمیسیون کله پاچه و سیرابی
شیردون مجلس رفته و سپس
شورای نگهبان و مجلس خبرگان و
جامعه المصطفی نظر بدهند که آیا
حالل است یا حرام؟؟؟
در ضمن تا یادمان نرفته ،سالگرد
انقالب باشکوه اسالمی را به همه
مجذوبان  ،چپولهای کافه نشین ،
جاسوسان و ماله کشان امتی تبریک
گفته و شخصأ از همه دستاوردهای
درجه یک آن که شامل فقر ،بیکاری،
اعتیاد ،فساد گسترده ،سقوط
اخالقیات و چندین چیز آبدار دیگر
میباشد ،سپاسگزارم .حاال بگذریم از
اینکه اسباب خنده دنیا شدهایم ،
کدام عقل سلیمی میتواند تصور
کند که مملکت رو به پیشرفتی که
پادشاهان ایرانساز و ایراندوست
پهلوی ساخته بودند را ،بدست مشتی
آخوند متحجر و اهریمنان مار بدوش
دادیم .فضائل امت انقالبی را میتوان
از سخنان گهربار مقامات کله گنده
نظام سنجید .برای مثال آخوند ابله
علمالهدی امام جمعه مشهد در یکی
از منبرهای خود چنین فرمودند:
«...در اوایل انقالب اسالمی ما در
تهران بودیم؛ دنبال دکتر متخصص
میرفتی یا به مردی برمیخوردی که
کراوات داشت یا زنی که بیعفت بود
اما امروز در همین مشهد ما دکترهای
متخصص عفونی حضور دارند که
کرونا و قلب و غدد را درمان میکنند
و خواهران محجبه باایمانی داریم
که در بستر انقالب رشد کردهاند»...
اینجا بود که امت حاضر پس از گیج
و ویجی از این کلمات پر معنی با
صلوات و تکبیر صدای خودرا به
عرش اعال رساندند.

این سیارات هنوز به طور فیزیکی کشف
و مشاهده نشدهاند اما براساس محاسبات
علمی فرض وجود آنها قابل بررسی است.
بر اساس فرضیات موجود ممکن است این
سیارات فراتر از محدوده دید ما باشند یا
توسط اشیای دیگر پنهان شده باشند،

واژة آمین درزبان عربی «فعل
امر»است به معنی برآور ،بپذیر ،
اجابت کن .ودراصل این واژه از عبری
گرفته شده است .درقاموس کتاب
مقدس(ص  )۱۰۸به معنی محکم
وامین وحقیقی آمده و دربرخی از
متن های کهن به معنی« همچنین
باد» « ،چنین باد» ترجمه شده است.

مغول و اهل بَنا َکت ازشهرهای ماوراء
النهراست .بهمین دلیل کتاب او به
تاریخ بناکتی معروف است.

فرخ نامه
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وسرانجام از کیومرث می گوید
که«:اول کسی بود که پادشاهی
کرد وآئین شاهی آورد»و هزار سال
بزیست.
نویسنده کتاب تاریخ بناکتی ابو
سلیمان داودبن ابی الفضل بناکتی
ملقب به فخرالدین از مورخان دورة

حزب توده وکادر نظامی آن

قهوه یا چای؟

 ۹۰۰سالگان
درتاریخ بناکتی آمده است :حضرت
آدم نهصدوسی سال عمر کرد،شیث
پسراو  ۹۱۲سال ،انوش پسر شیث
 ۹۶۵سال ،قینان پسر انوش ۹۱۰
سال ،مهالئیل پسر قینان  ۸۹۵سال،
یرد پسر مهالئیل  ۹۶۲سال  ،اخنوخ
پسر یرد ۳۶۵ ،سال  ،متوشلخ فرزند
اخنوخ ۱۰۱۹سال ،لمک پسر متوشلخ
 ۷۷۰سال ،ونوح پسر لمک  ۹۳۰سال
زیست.

اُشتر لختی بکوبند ودرآب [کنند]
ودرسوراخ موش بریزند همه بمیرند».
ویا اگر پری از پشت کبک نر بگیردو
درمیان ران زنی مالند و دست باز
دارند آن زنُ ،محب آن مرد شود به
غایت .الی آخر...

سالمت جسم ما دارد.

ف ّرخ نامه نوشته ابوبکر مطهربن محمد
جمالی یزدی دایره المعارف علوم
وفنون وعقاید است که درقرن ششم
قمری تألیف شده است.ودرسال
 ۱۳۸۶به کوشش ایرج افشار توسط
نشر امیر کبیر منتشر گردیده است.
کتاب پراز خرافات و مطالبی است که
با علم امروز موافقت ندارد .برای مثال
می نویسد:
«اگر سرگین اسب بیفشارند وآب که
از آن بیاید درگوش کران کنند  ،شفا
یابد ودرد بنشاند ».ویا «:اگر کف دهان
اُشتر برگیرند ودرحوض گرمابه کنند
هرکه ازآن آب برسر ریزد قضیب او
سخت شود» ویا « اگر استخوان ساق

درقرن هیجدهم میالدی گوستاو
سوم پادشاه سوئد برای آنکه بفهمد
قهوه به مردم کشورش ضرر می
رساند یا چای ،فکر عجیبی بخاطرش
رسید .دوبرادر دوقلو را که از هرحیث
مانند هم بودند واتفاق ًا هردو نیز به
مرگ محکوم شده بودند عفو کرد
بشرط آنکه یکی از آنها تا آخر عمر
هرچه می تواند چای بنوشد ودیگری
تا آنجا که در قوه دارد قهوه بنوشد .

هردوی این برادر عمر درازی کردند
اما یکی از آنها که چای می نوشید
در ۸۳سالگی فوت کرد .بهمین
مناسبت ازآن ببعد مصرف چای در
کشور سوئد تقریب ًا به صفر رسید وهم
اکنون نیز مردم سوئد قهوه مصرف
می کنند.
بااینهمه طبق آمارهایی که دردست
است میزان مصرف چای در جهان
سه برابر قهوه است ودرایران خودمان
به ازاء هریک فنجان قهوه  ۹فنجان
چای مصرف می شود.
دانشمندانمعتقدندبهتریننوشیدنی
آب است که بیشترین فایده را برای

فریدون آدمیت در کتاب « آشفتگی
درفکر تاریخی» می نویسد «:کادر
نظامی حزب توده را اغلب عناصر
وصاحب استقالل رأی
شرافتمند
ِ
تشکیل می داد که با سیاست فرصت
طلبانة دستگاه رهبری حزب به
شدت مخالفت می ورزیدند وآن
را محکوم به خیانت می کردند .از
کسانی که خیانت رهبری حزب را
(ضمن محاکمه اش دردادگاه نظامی)
آشکارا اعالم کرد روزبه بود .اما حزب
ازروی دغلکاری ،آن معانی را از
دفاعیة او حذف نموده ،ومتن تحریف
شده ای را منتشر ساخته است .این
متن معتبر نیست».

دوران آخرالزمان

سالح بیولوژیک

زمانی که درسال  ۱۹۸۱ویروس HIV
بعنوان عامل بیماری ایدز شناخته
شد ،بسیاری از باورمندان به تئوری
توطئه اعالم کردند که این ویروس در
آزمایشگاه ساخته شده ویک سالح
بیولوژیکی بشمار می رود.عده زیادی
از این بیماری جان خودرا از دست
دادند و زندگی بسیاری از زوج های
آمریکایی و دیگر کشورها متأسفانه
دستخوش نامالیمات حاصل از این
بیماری شد .زنها دیگر به شوهران
خود بعنوان حامل ویروس HIV

وظیفة روزنامه نگاران

سیاحتنامة ابراهیم بیک نوشتة زین
العابدین مراغه ای است .ابراهیم بیک
فرزند تاجری ایرانی بود که وقتی
بقصد تجارت وارد مصرشد آنجا مقیم
شدو ابراهیم بیک نیز سالها مقیم
مصر شد .زین العابدین مراغه ای
درمقدمة سیاحتنامه چنین می نگارد:
«  ...امروز درروی زمین نخستین
اسباب ترقی وتمدن ملتها وسعادت
ونیکبختی آنان بواسطة مطبوعات
است .آری .درصورتیکه خادمان
مطبوعات خالی از غرض بوده از
جلب منفعت غیرمشروعه دوری
بمنزاح گویی
جویند وخودرا
وچاپلوسی متهم نداشته عزت نفس
خودشان را نگاهداری کنندوحب
وطن وهموطنان را شعار خودسازند
ودولت پرستی را پیشنهاد همت
نموده همیشه نظرشان بجستجوی
اسباب ترقی وتمدن حقیقی ملک
وملت معطوف گردد وهیچ دو ست
بسیار مهربان خودرا بدون استحقاق
نستایند وبه هیچ دشمن خود نیز
بحکم غرض افترا نگویند وبهتان را

انوری وسلطان سنجر
وقتی سلطان سنجر بقصد جنگ
با اتسز خوارزمشاه بطرف خوارزم
حرکت نمود قصبة هزاراسب را از
ّ
محال خوارزم درمحاصره گرفت.
انوری که درلشکر سلطان سنجر بود
این رباعی برتیری نوشته درهزاراسب
انداخت:
ای شاه همه ملک زمین حسب تراست
وزدولت واقبال جهان کسب تراست
امروز بیک حمله هزار اسب بگیر
فردا خوارزم وصدهزاراسب تراست
رشیدوطواط درهزار اسب بود ،این
بیت در جواب برتیری نوشته درلشکر
سنجر انداخت:
گر خصم توای شاه شود رستم ُگرد
یک خر زهر اسب تو نتوان برد
وسابق ًا نیزرشیدوطواط درموقع
جلوس اتسز قصیده ای گفته بود که
مطلعش این است:

پیشگویی هیتلر

«اگر سرمایه های بین المللی یهودیان
در داخل و خارج اروپا موفق شود
ملتها را بار دیگر درگیر جنگ جهانی
کند  ،نتیجه آن بلشویزه شدن زمین
و پیروزی یهود نخواهد بود  ،بلکه
نابودی نژاد یهودی در اروپا رادرپی
خواهدداشت».
این کلمات شبیه اظهاراتی بود که
هیتلر قب ً
ال در جلسات خصوصی پس
از کشتار شب شیشه ای در نوامبر
 1938به سیاستمداران خارجی گفته
بود .این سخنرانی در متن تالش
های نازی ها برای افزایش مهاجرت
یهودیان از آلمان  ،قبل از شروع
جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939
بود .این جمله معروفترین جمله
ازسخنرانی های هیتلر بشمار می رود.

 12سال پیش
چون ملک اتسز بتخت ملک درآمد
دولت سلجوق وآل او بسر آمد
سلطان سنجر بدین اسباب
ازرشیدوطواط بی نهایت درخشم
بودوسوگندخورده بود که چون اورا
بازیابد هفت عضو اورا ازیکدیگر
جداکند ،چون هزاراسب مفتوح شد
رشیدوطواط متواری شد وازخوف
جان بهریک ازارکان دولت سنجری
التجا می جست هیچکس بسبب
مشاهدة غضب سلطان وی را پناه
نمی داد .باألخره به منتجب الدین
بدیع مذکور التجا برد .منتجب الدین

 ۱۲سال پیش اولین شمارة آزادی با
جلدی که درزیر می بینید دربوستن
منتشرشد که هنوزادامه دارد

آزادی

شماره اول  -اسفند ماه  1388تکشماره  3دالر

نش
رهی مااههن
اجتماعی  ،ادبی هنری

المپیک زمستانی  2010با تراژدی آغاز شد
تختی خود کشی کرد کسی اورا نکشت

غرب واروپا خواستار سقوط رژیم اسالمی نیستند
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معنیآمین

خ واندن ی
ک واته و

درپایان قرن بیستم چارلز تیز راسل
 Ch.Taze Russelآمریکایی فرقة
نیرومند مذهبی گواهان یهوه
 Witnesses of Jehovahرا پایه
گذاری کرد ..این گروه معتقدند چون
رستاخیز اینهمه جمعیت بصورت
یکجا امکان پذیر نیست بنابراین
رستاخیزدرچند مرحله و بتدریج
صورت می گیرد .مرحلة اول قراربود
درسال  ۱۹۱۴انجام شود وچون چنین
نشد نتیجه گرفتند که باید برای این
آمادگی تالش بیشتری انجام شودولی
بدون تردید این رستاخیز درپایان
این هزارساله صورت خواهد گرفت.
آنهایی که وفاداری خودرا به یهوه
خدای آفریننده کائنات ثابت کرده
باشند برروی همین زمین که درآن
زمان به بهشت تبدیل شده است
زندگی می کنند و مردگان نیزباردیگر
زنده شده و سعی می کنند گناهان
خودرا جبران کنندنکته جالب توجه
این است که می گوید چون دولتهای
امروزی همه دست نشاندة شیطانند از
ادای احترام به پرچم کشور خود نیز
خودداری می کنند زیرا این را نوعی
بت پرستی می دانند.و اخیرا شاهد
بودیم که در آمریکا گروهی پرچم
کشورخودرا آتش زدند .پس همه
باید منتظر رستاخیز باشیم .منتهی
مسیحیان درانتظار حکومت عیسی
هستند و مسلمانان به حکومت امام
دوازدهم خود باوردارند.

مشکوک بودند و مردان مجرد از ترس
این ویروس با زنان نرد عشق نمی
باختند . .این تئوری امروزهم دربارة
ویروس کورونا رایج شده و بسیاری
براین باورند که ویروس کورونا یک
سالح بیولوژیکی است تا اقتصاد
شکوفای آمریکا را درزمان پرزیدنت
ترامپ نا بود کند و درعین حال
جمعیت رو به ازیاد جهان را کنترل
کند ..خوشبختانه واکسن کوید۱۹-
ساخته شد اما هنو.ز واکسنی برای
 HIVساخته نشده است.

که منافی شیوة انسانیت است گناه
عظیم شمارند؛ البته سخنان ایشان
دردل بزرگ وکوچک هموطنان مؤثر
افتاده موجب اصالح نقایص کارها
خواهد بود خصوص ًا تاریخ نگاران
وسیاحتنامه نویسان باید بجز از آنچه
خودبرأی العین دیده ویاازمردمان
معتمد شنیده اند یخن نگویند وبدین
نکات بیشتر ازهمه دقت واعتنا
نمایند».

که عالوه بر منصب دیوان انشاء
بشرف منادمت سلطان مخصوص بود
دراثناء مفاوضات موقعی مناسب به
دست آورده بعرض سلطان رسانید
که وطواط مرغکی ضعیف باشد طاقت
آن نداشته که اورا به هفت پاره کنند
اگر فرمان شود اورا به دوپاره کنند
سلطان بخندید وجان وطواط بخشید
نقل از تاریخ جهانگشای جوینی

با نوشته هائی از:

* دکتر طلعت بصاری
* سیاوش آذری
* دکتر محمد جعفر محجوب
* آذرتاش آذرنوش
* نادر ابراهیمی
* فریدون مشیری
* جهانگیر پارساخو
* مرتضی پاریزی
* غزاله یزدی

شماره  1سال یکم

رنم رنمک میرسد اینک بهار  ....خوش بحال روزگار
آزادی

صفحه1

آگاهی از گذشته ها
بررسیی چندوچون موجودات پیش
ازتاریخ علمی است که دانشمندانی
ازطریق
بنام paleontologist
بقایای این موجودات نظیر دندانها،
استخوانها ،و فسیل های آنها قادر به
کشف جزئیات ز ندگی آن موجودات
می شوند.
بسیاری از حیوانات ماقبل تاریخ را
تنها از طریق چند قطعه از استخوان
آنها شناسایی کرده اند و نحوة زندگی
آنها برای ما روشن شده است.

دنیایگیاهان
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گیاهان از هر جهت در خدمت رفاه
وآسایش ما هستند .برای ما اکسیژن
تولید می کنند ،از جابجایی خاک
توسط ریشه های خود جلوگیری
می کنند ،غذای مارا دراختیار ما می
گذارند ،با آنها لباس تهیه می کنیم،
با ساخت کاغذ از آنها به توسعة
علم ودانش می پردازیم ،بسیاری
از داروها ی درمان بخش از گیاهان
گرفته می شودو سوخت هایی نظیر
ذعال چوب و نفت نیز از آنها تأمین
می شود.
قدیمی ترین گیاهی که برروی زمین
روئیده شده گیاهان ساده ای مانند

سرخس ،وگیاه دم اسب بوده است.
که از یک بذر ساده تولید می شده اند.

سریعترینماهی

 pheromoneعطری است خوشبو
که ازبعضی حیوانات یا حشرات
نر تولید می شود و با کمک آن
همنوع ماده خودرا بسوی خویش
می کشاند .نوعی بید نر وجوددارد
که بوی عطر تولید شده توسط او ۷
مایل دورتر(برابر با حدود  ۱۱کیلومتر)
توسط همنوع ماده اش احساس می
شود.

آغازتاریخازچهزمانیاست؟
اندازه گیری سرعت حیوانات
بسیار کار
بزرگ دریایی
سختی است .اما دانشمندان
با کوشش فراوان توانسته اند
سرعت حرکت سریعترین ماهی را
دراقیانس ها اندازه گیری کنند .آنها
سرعت ماهی  sailfishیا بادبان
ماهی را که از ماهیان دندان داراست
درحدود  ۶۲مایل درساعت برابر با
 ۹۹کیلومتر درساعت اندازه گیری
کرده اند.

فرومونچیست؟
ِ

آغاز تاریخ به ظهور انسان وزمانی که
قادرشد حوادث را ثبت کند و بنویسد

برمی گردد .آنچه پیش از اختراع خط
و توانایی انسان درنوشتن روی داده
است حوادث «پیش ازتاریخ» نام
گرفته است.انسان حدود  ۳۵۰۰سال
پیش از زایش مسیح قادربه نوشتن
شد .عصر کالسیک با ظهور تمدن
یونان حدود  ۲۰۰۰سال پیش از میالد
بوده است اما اشتباه تاریخ همین
جاست .چون نخستین قوم متمدن
نیاکان ما بوده اند که در محدودة بین
النهرین (عراق فعلی) میزیسته اند.

 GOPمخفف چیست؟
حزب جمهوری خواه آمریکا درسال
 ۱۸۵۴باشعار «مخالفت با گسترش

برده داری در سرزمینهای جدید»
بوجود آمد حزب که با اقبال عموم
روبرو شده بود توانست نامزد
خودآبراهام لینکلن را بعنوان اولین
نامزد حزب جمهوریخواه درسال
 ۱۸۶۰به کاخ سفید بفرستد در دهه
 ۱۸۸۰اعضای حزب جمهوریخواه
خودرا  Grand Old Partyیا حزب
قدیمی بزرگ نامیدند ..سه حرف
اول این سه واژه هنوز تا امروز مورد
استفاده قرار می گیرد.

مدت زمان بارداری
پستانداران دوران بارداری متفاوتی
دارند .درانسان مدت بارداری زن
حدود  ۲۸۰روز تقریب ًا  ۹ماه و ۹روز
طول می کشد تا بچه درداخل رحم
کامل شود .اما طول بارداری بعضی
از پستانداران بسیار بیشتراز انسان
است .برای مثال :

ویژگی های مریخ
این روزها که دربارة رفتن به مریخ
بیشتر صحبت می شود بد نیست
اطالعاتی دربارة این سیاره به شما
بدهیم:

فیل  ۶۶۰روز ،نهنگ  ۵۰۰روز ،کرگدن
 ۴۵۰روز ،فیل دریایی  ۴۸۰روز و
زرافه  ۴۳۰روز
وانواع موشها بین  ۱۸تا  ۲۱روز دوران
بارداری خودرا پشت سر می گذارند.

یک قطه خون
هریک میلی متر مکعب خون ما که
به انازه نوک مداد است محتوی ۵
میلیون گلبول قرمز ۸ ،هزار گلبول
سفیدو  ۳۵۰هزار گردة خون یا
پالکت است.

خفاش ها درشب با حس ویژه ای راه
خودرا به سوی شکار پیدا می کنند.
این حس را  echolocationیا مکان
یابی می نامند.که بسیار شبیه حسی
است که نهنگ ها برای یافتن شکار
در عمق تاریک اقیانوس ها بکار می
برند .خفاش معموال جیغی با فرکانس
زیاد ایجاد می کندوقتی این موج
صدا به شیئی( شکار) برخورد می کند
پژواک آن به خود خفاش بر می گردد
آنگاه خفاش با گوش های بزرگی که
دارد صدارا و جهت آن را تشخیص
داده و مستقیما به سوی طعمه رفته و
آن را شکار می کند.

سرماخوردگیوبینی
چرا بهنگام سرماخوردگی بینی ما
تا حدی مسدود می شود و تنفس
برایمان مشکل می گردد؟ دلیل
این امر آن است که در زمان سرما
خوردگی مخاط زیادی در بینی ما
تولید می شود و این مخاط راه بینی
مارا مسدود می کند و بوی غذاهارا
تشخیص نمی دهیم و بهمین دلیل
است که دراین زمان طعم غذاها برای
ما خوش آیند نیست.

رشد موها
معموال حدود  ۱۲۰هزار تارمو برروی
سر انسان وجوددارد.هرتارمو می
توانددرطول عمر طبیعی خود که
حدود  ۵سال است تا  ۷۵سانتیمتر
بلند شود .اما برخی رشدمویشان
بصورتی غیر طبیعی زیاد است و تا
حدود  ۳۲۵سانتیمتر رشد می کند.
موها چه کوتاه شوند وچه به حالت
طبیعی رها شوند حدود  ۵سال از
ناحیه پیاز خود برسر باقی می مانند
و پس از  ۵سال جای خودرا به موی
جدید می دهند .رنگ مو به رنگ
دانه هایی که در پیاز مو وجوددارد
وابسته است .رنگ طبیعی مو قهوه
ای نزدیک به سیاه است که به آن
مالنین می گویند .دربعضی از پیازهای
مو رنگ دانه کاروتئین وجوددارد که
رنگ مورا زرد می کند .شکل پیاز

دستگاه تنفس ما
ما نفس می کشیم زیرا سلول های
بدن ما برای سوزاندن گلوکز به
اکسیژن نیاز دارند ..گلوکز که می
سوزد انرژی الزم را برای حرکت و
فعالیتهای بدن ما تأمین می کند..
بهنگام استراحت درهردقیقه ما
حدود سه گالن معادل  ۱۲لیتر
اکسیژن را به ریه های خود می
فرستیم.و دراین یک دقیقه بین  ۱۲تا
 ۱۵مرتبه نفس می کشیم .به هنگام
فعالیت شدید درهردقیقه  ۳۷گالن
اکسیژن وارد ریه ها می شود.و تعداد
تنفس ما به حدود  ۶۰بار در دقیقه
می رسد ..در کودکان تعداد تنفس
درهردقیقه معموال بیشتر از بزرگ
ساالن است و به حدود  ۴۰بار در
دقیقه می رسد .اگر باالی  ۸۰سال
زندگی کرده اید تا کنون  ۶۰۰میلیون
بار نفس کشیده اید.

مدتهاست موضوع موجودات
ناشناختة فضایی برسرزبانهاست
وهنوز واقعی بودن این موجودات
به اثبات نرسیده است.ازجمله
شایع است درسال  ۱۹۴۳ناوشکن
الدریج(عکس باال) در فیالدلفیا برای
لحظاتی ناپدیدشدووقتی دوباره
پدیدارگردید بسیاری ازخدمه آن
کشته شده بودند .نیروی دریایی این
واقعه را تکذیب می کند.

 ۲۲۰میلیون سال پیش
حدود دویست وبیست میلیون سال
پیش نوعی دایناسور گیاهخوار
برروی زمین زندگی می کر ده است
که حدود  ۲۶فوت برابر با  ۶/۵متر
طول بدنش بوده وبا گردن دراز خود
می توانسته است به شاخه های بلند
درختان دسترسی داشته باشدو
غذای مورد نیاز خودرا تأمین کند.
این دایناسور پالتوساروس
 plateosaurusنام داشته است.
دایناسورها و پستانداران همزمان
برسطح زمین ظهور کردند اما
دایناسورها برزمین حاکم بودند.
پس از انقراض ناگهانی دایناسورها
که هنوز دلیل آن بر بشر معلوم نشده
است پستانداران از موجودات برتر
زمین شمرده شدند.
پالتو ساروس هابیشتر در سرزمینی
که امروز اروپا نامیده می شود
میزیستنداما اخیر اسکلت یکی از
آنها دربرزیل کشف شد..
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پرسش وپاسخ علمی

قطر مریخ نصف قطر زمین است .سال
مریخ  ۶۸۷روز زمینی است یعنی
هرفصل مریخ دوبرابر فصل زمین
طول می کشد .روزهای مریخ تقریبا
 ۲۰دقیقه طوالنی تراز روز زمین است.
جو مریخ بسیار رقیق استیعنی هفت
هزارم چگالی جو زمین را داراست.
بیشتر جو مریخ را گازهای دی اکسید
کربن ،اکسیژن بمقدارکم ،نیتروژن
وگازهای دیگر اشغال کرده است.
گرمترین روز تابستان مریخ حرارت
به صفر درجه فارنهایت برابر با منهای
 ۱۸درجه سانتیگراد می ررسدو
سردترین درجه حر ارت در زمستان
برابر با  ۱۲۰درجه زیر صفر درمقیاس
فارنهایت برابر با منهای  ۸۵درجه
سانتیگراد است.سطح مارس پوشیده
از کوهها ،دره ها ،و پستی وبلندی
هاست و قله کوهها پوشیده ازیخ
است .گفته می شود حدود میلیاردها
سال پیش مریخ گر متراز امروز بوده
است.

شکاریابی خفاش ها

موهم در تغییر رنگ وحالت صاف
بودن یا مجعد بودن آن تأثیر دارد.
آنچه ما برروی سر خود ویا نقاط دیگر
بدن می بینیم در حقیقت سلول های
مرده هستند و رشد مو از قسمت پیاز
آن که قسمت زندة موست شروع می
شود و درست از جایی که مو از پوست
خارج می شود قسمت مردة آن آغاز
می گردد..

موجوداتفضایی

مانده ازشمارة پیش

عشق به ایران
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از سوئی دیگر نیز توازی گویایی
بین نمایش در ایران و طرب نامه
(و بسیاری دیگر از نمایشهای
بیضائی) میتوان مشاهده کرد .در
کانون عاطفی این نمایش ،شاعری
است که زندگیاش بر گرته خود
بیضائی است و از محیط و زمان
خود هزار و یک درد کشیده و
زبانش در وصف این بالیا طبع ًا گاه
تلخ است .این تلخی را نه تنها
در زبان شاعر در طربنامه که در
مقدمه نمایش در ایران هم میتوان
مشاهده کرد .آنجا مینویسد
که چگونه بخشهایی از کتاب از
اسفند  ۱۳۴۰تا خرداد  ۱۳۴۲در
مجله موسیقی چاپ شد و «فراهم
کردن» کل کتاب «سالهای ۳۹
تا  ۴۴مرا تلف کرد( ».نمایش در
ایران ،ص  )۴به درد و طعنهای
درک کردنی میگوید کتاب را «به
سرمایه نداری خودم و با روش
اقساطی» چاپ کرد.
اما بخت بلند ما ایرانیان است که
این تلخی  -چه در زبان شاعر
در طربنامه و بسیاری دیگر از
شخصیتهای نمایشهای او که
با زندگی و ذهن بیضائی شباهت
دارند و چه در کالم نویسنده
نمایش در ایران -همواره تحت
شعاع میل بیضائی به کمال هنری
و عشق سیریناپذیرش به ایران و
برکشیدن میراث فرهنگی آن بوده
و هست .این عشق به ایران به رغم
همه بیمهریهایی است که بسیاری
در طول زندگی به او و خانوادهاش
روا داشتند .جزم اندیشان مذهبی
لحظهای از آزارش فروگذار نکردند
و گاه حتی منادیان هنر متعهد و
خلقی «محاکمه»اش میکردند که
چرا «سیاسی» نمینویسد .هرگاه
ذکری از این فشارها میکند ،یا
به یاد پدر و مادرش اشکی در
چشمش یا بغضی در گلو دارد و

یا به خاطر کژاندیشیها غمی در
چهره .با این حال تالش بیوقفه
برای برگفتن و برکشیدن سهم
بزرگ ایران در تمدن جهان را
در آثار هنری و در نوشتههای
تحقیقیاش هرگز وانگذاشته است.

برخوانی انگار نمایشی پر شور
پدید آورد .میزان این دقت و تالش
برای همسوئی و همنوایی هر کالم
و حرکت نمایشهای بیضائی را به
نوعی باله شبیه میکند.
مضمون نمایش ارداویراف روایتی

استاد بهرام بیضایی  ،استاد مدعو در دانشگاه استنفورد

نمایش دیگری که بیضائی در این
ده سال در استانفورد بر صحنه
برد مصداق بارز این درهم تنیدگی
کارهای تحقیقاتی و هنری او و
درهم پیچیدگی هر دو به مهری
بیپایان به میراث فرهنگی ایران
است.

باغ آرزو
سومین
ارداویراف
گزارش
نمایشی بود که بیضائی ،آن بار
به صورت برخوانی ،بر صحنه برد.
درخشندگی کار از جمله در این
بود که به رغم اجرای آن در سالنی
که یکسره فاقد هرگونه امکانات
نمایشی بود و صحنه کوچکش
صرف ًا برای سخنرانی طراحی شده
بود ،و با آنکه بازیگران بیش و کم
همه بر جای خود ثابت ایستاده
بودند و بیشتر آنها برای نخستین
بار در نمایشی بازی میکردند ،اما
تحرک و سیالّی متن ،گیرندگی
روایت ،دقت و تیزبینی بیضائی
در تعیین و ترتیب کوچکترین
حرکات یک یک بازیگران ،همه
دست به دست هم داد و از آن

تازه از متنی قدیمی است .حکایت
«رفتن به جهان دیگر» است و از
این بابت همسو با تالشهای دیگر
انسانها برای خبرگیری از «آن
جهان» است .ولی ارداویراف نامه
به گفته بیضائی «کهنترین متنی
است که جهان نادیده و ناشناخته
پس از مرگ را به شکل واضح و
دقیق بهشت ،برزخ [= همسنگان]
و دوزخ سامانبندی کرد».

(بیضائی« ،آرش حرف مردمی است
که شنیده نمیشوند» ص  ).۱۶۶اگر
این وصف ادبی سه پاره آن جهان
نزد عالقمندان به ادب غرب آشنا
به نظر میآید و کمدی الهی دانته را
به یاد میآورد جای تعجب نیست.
به قول بیضائی« ،کمدی الهی حدود
شش قرن پس از واپسین بازنوشت
ارداویراف نامه سروده شد ...همان
سامان بندی بهشت ،برزخ و دوزخ
 ...و حتی جای ایزد سروش که
راهنمای ارداویراف است و پیوند
وی با دین را نشان میدهد ،در
کمدی الهی ،ویرژیل شاعر پیش
مسیحی راهنمایی داشت که
سرچشمه انسانی داشت»(همانجا،
 .)۱۶۷در روایت بیضائی از این
سفرها ،ساکنان سه وادی آن
جهان -از آرش و اسفندیار تا
شهرناز و ارنواز -هر کدام نشانی
آشنا از شخصیتها و داستانهای
اساطیراند و هم دشواریها و
وسوسههای شخصیتهای زمان ما
را برمیگویند.
آخرین نمایشی که بیضائی در
استانفورد بر صحنه برد چهارراه بود
و آنجا به صراحتی بیش از پیش به
ریشهیابی آنچه بر جامعه ایران رفته

مژده شمسایی همسر بیضایی و بازیگر نقش اول غالب آثارش

مرد کوشای سختگیر
بیضائی در همه کار تمام و کمالطلب
است .کمالطلبی او در احترامش به
هنر و استعدادش ،در احترامش

نمایش چهارراه طی سالهای اقامت بیضایی در دانشگاه استنفورد اجراشد

مقاومت در برابر تباهیها است)
و به تأکید از امید میخواهد که
«یادت میمونه از من راجع به باغ
بپرسی(».بیضائی ،چهارراه ،تهران،
 ،۱۳۹۸ص  )۶۲این باغ همان ایرانی
است که هر آزاده ایرانی آرزویش را
در دل دارد و بهرام بیضائی راهنما و
راهگشای ما به این باغ آرزو است.
البته راه رسیدن به این باغ آسان و
رسیدن به آن قطعی نیست .کافی
نیست که گذشتهای و فرهنگی
درخشان داشته باشیم .از این
منظر سلوک و سرنوشت بیضائی
را میتوان نشان و درسی برای
سرنوشت جامعه ایران دانست .در
ایران (و در عالم هنر) بسیاراند
هنرمندانی که استعداد و حتی

برای خواننده و بینندهاش و باالخره
احترام برای خودش ریشه دارد .در
این ده سال که بخت همکاریاش
را داشتم ،دیدم که چگونه برای
معرفی هنرمندی تازه کار ،یا برای
تدریس کالسی در زمینه نمایش
در ایران ،به ّجد تدارک میبیند و
تحقیق و تأمل میکند .سرسری
صحبت کردن و تکیه بر دانستهها
یا شهرت را ،حتی هنگام صحبت در
موضوعی که استاد مسلم آنست،
روا نمیداند .بر خود سخت میگیرد
و از خواننده و بیننده هم انتظار
سختکوشی دارد .مخاطب تنبل یا
مرید ستایشگر را برنمیتابد .تأکید
دارد که متنش آنچنان که مراد
اوست خوانده شود و بر صحنه رود.
اگر شکسپیر به ندرت کالمی

در باب چگونگی ترتیب صحنه
و چندوچون ورود بازیگران می
نوشت -میگویند «خروج خرس»
مفصلترین راهنمای اجرایی متن
است -نمایشهای بیضائی نه تنها
این جزئیات را به دقت و وسواس
شرح میکند بلکه با استفاده
بیدریغ از نشانههای صوتی
برآنست که خوانش درست کلمات
و عباراتش را نیز تضمین کند.
او در خلوت و جلوت سخت
مبادی آداب است .گرچه زبان
کوچه و متلکهای آبدار را نیک
میشناسد ،در گفتارش هیچ کدام
جایی ندارند .البته وقتی بحث هنر
و اخالق و زیبایی شناسی و تاریخ
در میان است اهل تعارف و مجامله
نیست .درشت و بیپرده و بیپروا
میگوید .طنزی سخت ظریف و
گاه گزنده دارد .طنزش تالش برای
ویرانی دیگران یا برکشیدن خود
نیست .ریشه در درک تیزهوشانه
جوهر هجوآمیز لحظه دارد و آنگاه
به زبانی زیبا و اجمالی که به قول
شکسپیر نشان عقل و درایت و
هجو است ،سویه طنزآمیز لحظه
را بازمیگوید .در عرصه هنر هیچ
چیز جز اصالت کار برایش مقدس
نیست و هجو همه کس و نهاد را

جایز میداند.
میالن کوندرا میگفت هنرمندان
اغلب کم هوشتر از آثار خویشاند.
میگفت باید تا جایی که ممکن
است از آشنایی یا مراوده با هنرمند
محبوب خود سرباز زد .از روزی که
حدود چهل سال پیش بخت دیدن
اجرای شگفتانگیز مرگ یزدگرد
را پیدا کردم شیفته ذهن و زبان،
درخشندگی و دانش بیضائی شدم.
در این ده سال که فرصت همکاری
و همدلی و دوستی نزدیکش را
پیدا کردم ،هر روز قدرشناسیام
از فضل و فروتنی ،آزادگی و
ایراندوستیاش و تعهد تمام وقت
به هنرش فزونی گرفت .هنرش و
تحقیقاتش بیشک ماندگار و
بیبدیلاند ولی یکی از دستاوردهای
هنری برجسته او شخصیت خود او
است .به قول اندک دستکاری شده
اکبر رادی« :بهرام عزیز ،بیضائی
سربلند ما» ،برکت دانشگاه ما و
کشور ما و روزگار مائی زیرا «که بر
قلههای درخشان فرهنگ» ایران
ایستادهای و فرهنگ ما و میراث
نمایش را -و البته سینما را که خود
بحثی دیگر است -رونقی بیبدیل
بخشیدی.
( نقل از سایت بی بی سی فارسی)
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میپردازد .شخصیتهایی گونه
گون ،و در داستانهایی به ظاهر
جدا جدا ،بالمال همه چون اجزای
پازلی ظریف و گویا از وضع امروز
ایران کنار هم قرار می گیرند و
تصویری تکان دهنده از سوداها و
آرزوهایی گاه واال و ارزنده و گاه
خام و دست نیافتنی ،خودفریبیها
و خودستائیها و مهمتر از همه
خشونت و خباثت نیرویی به دست
میدهد که از بطن این تحول برآمد
و بر جامعه مستولی شد و امروز
باسمهایترین شکل هنر و تجارت
و کهنهترین زبان دین و سیاست را
سکه رایج ملک کرده است.
البته نهال ،زنی که آرزوها و
دلبستگیهای ناکامش در کانون
چهارراه است در پایان نوید فردایی
روشن را میدهد .با فرزندش که
امید نام دارد گفت وگو میکند و
به او میگوید باید «درباره پدرت
حرف بزنیم» (مردی که نشان

نبوغ داشتند ولی نتوانستند
گامی ماندگار در عرصه کار خود
بردارند .استعداد و نبوغ را کافی
میدانستند ،اما تنها با ممارست و
سختکوشی و پیگیری ،آنچنان که
بیضائی عمری نشان داده ،میتوان
استعداد و نبوغ را به کارنامهای
ماندگار و آثاری راهگشا بدل
کرد .ایران امروز هم نمیتواند به
«نبوغ» و غنای فرهنگ و گذشته
خود بسنده کند .کوش و جوش و
پیگیری شرط الزم برای رسیدن
به آن باغ آرزو است و بیضائی
سرمشقی ستودنی در این کوشش
و پیگیری است.

انهم اهیی ردباره ی اریان
مترجم شاردوان علی اصغر سعیدی خوئی

نگارش  :ک  -هومان
چاپ دوم پاییز ۱۳۹۸
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علی اصغر سعیدی خویی مترجم «نامه
های ایرانی» درسال  ۱۳۱۲درشهر
خوی زاده شد .او در ادامه تحصیالتش
به فرانسه رفت و مدرک دکتری ادبیات
تطبیقی را بهدست آورد .پس ازبازگشت
ازفرانسه مدتی دبیر زبان فرانسه
دردبیرستانها بود سپس به وزارت فرهنگ
وهنر منتقل شد .آخرین شغل او دبیرکلی
هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور
بود .آثاری از آندره ژید،آندره موروا ،وگی
دوموپاسان را ازفرانسه به فارسی ترجمه
کرد .ترجمةکتاب بزرگ «حماسههای
بزرگ جهان» (ژرار شالیان) و «صبوری
در سپهر الجوردی» (هوبرت ریوز) از
ترجمههای سرشناس او ست.
درهفدهم اسفندسال گذشته جهان را
بدرود گفت .روانش آرمیده باد

آینه ی اسناد

جنپ روز بحرانی

نقاشی ایرانیان
از چند قرن به این
طرف هیچ فرق نکرده است.
البته این نوع نقاشی ازدرخشندگی
خاصی دررنگ آمیزی که چشم را
نوازش می دهد  ،خالی نیست اما
درآن تناسب وپرسپکتیو رعایت
نمی شود .دراین نقاشی ها عموم ًا
تصویر تمام قد پادشاهان وپهلوانان
افسانه ای و تمامی شخصیت هایی
که نام میهن شان راپرآوازه کرده اند
نشان داده می شودودربعضی از آنها
موضوعات عشقی و رزمی نیز مورد
توجه نقاش قرار می گیرد.ماتابلوهائی
درانبار بسیاربزرگ دیدیم که درآنها
ازصحنه های جنگ وشکار ،یا از
تصویر شاه که روی تخت نشسته

حالت
شاد وزنده ای پیدا
می کنند وچشم هرتازه
واردی را می نوازند.
ایران حکاکان بسیار قابل وچیره
دست دارد.ودرسطح فلزات ویاروی
سنگ ها کارهای ظریف وهنرمندانه
ای انجام می دهند .مهره هایی که به
دست آنها ساخته می شود با نقش
شاخ وبرگ وگلهای گوناگون زینت می
یابندوریزه کاری های فراوان دارند .اما
نحوة سوارکردن آنها روی طال یا نقره
زمخت وعاری از ظرافت بوده ،وهم
آهنگ با چنان کار هنری نیست.
بااین حال  ،اگر به زرگرها وطالسازان
مدل ممتاز نشان دهند ،خیلی راحت
مانند آن را می توانند بسازند....
سرقلیان ها وچپق های گرانبهایی که
آنها رادربازار بمعرض فروش گذاشته
بودند درنوع خود بهترین اثری بودند
که من درعمر خوذ می دیدم .بسی از
اشیاء تجملی خانه های مالکان وافراد

رد

ه�
�و ی از:ک -هومان

پائیز ۱۳۹۹

هب روایت اردشیر زاهدی

ایرانیان مسلمان می توانند با  ۴زن
قانون ًا ازدواج کنندوکابین این زنها
به میزانی خواهد بودکه دارایی مرد
ایجاب می کند .کودکان همة این زنها
به یک میزان حق ارث ازثروت پدری
دارند .می گویند شاه بیش از دوهزار
کنیز در حرمسرای خوددارد اشخاص
عادی نیز هرکدام به تناسب امکانات
مالی خود چندین کنیز درخانه
دراختیاردارند .درکشوری که امیال
نفسانی انسان ها بدین سادگی ارضاء
می شود زنان بدنام باید خیلی کم
وجودداشته باشند  .انکار نمی توان
کرد که الحق بسیار نادرند وازاین
نوع زن ها هرگز درکوچه وخیابان
دیده نمی شوند...و...
 ...وقتی دالکی برای
شستن شما می آید
ابتدا شمارا روی سنگ
مرمرین می خواباند وبا
کیسة کوچکی از موی اسب،
آرام آرام به تمامی اعضای
بدنتان کیسه می کشد بعد با
سنگ پا پاشنه ها وزیر کف پاها
را می ساید ،وقتی این کار تمام شد
سروپای شمارا غرق در کف صابون
می کند وبعد بالفاصله با آب گرم
شمارا به بخش اول حمام راهنمایی
می کند .آنجا لحظه ای دراز می
کشید تا عرق بدن خشک شود وپس
از آنکه پُکی به قلیان زدید و یک
فنجان قهوه نوشیدید لباس های
خودرا می پوشید .حمام های ایرانی
اگر به اعتدال و عقالنه ازآنها استفاده
شود خالی از فایده نیست .اما افراط
دراستحمام وماندن بیش از اندازة
الزم درداخل حمام پوست را خشک
وچروک می کندوتأثیر ناگوار این
زیاده روی بخصوص در چهره شاداب
و گرد خانمها بیشتر مشهود است و...
موسیقی برای آنان لذت وکشش
بیشتری دارد ،اما نظیر سایر هنرها

درمرحلة ابتدایی است .ولی باید
قبول کنیم که موسیقی ایرانی
ازموسیقی ترک ها دلچسب تر است
وآواز ایرانی که بیش تر با تحریر
وچهچه همراه است  ،کمتراز آوازترک
ها یک نواختی وخسته کنندگی دارد.
ساز «نی» نوعی فلوت است که وقتی
هنرمند ماهری آن را می نوازد خوش
آهنگ است وبرسایر سازهای سیمی
درآن مناطق برتری دارد .اما موسیقی
رزمی آنها به نظر من گوشخراش
ترین دردنیاست(.ص
...)۲۴۱

است ویا درمیان فرزندان ودرباریان
ایستاده نقاشی کرده بودند .نقاشان
ایرانی بااینکه اطالعات ناقصی از رموز
این هنر دارند اغلب درشبیه سازی
استادند .آنها در آفریدن گل وبوته
وتصویر پرندگان نیز بسیار مهارت
دارند واتاق هایی را که بااین
سبک نقاشی می
کنند ،

پول دار ازاین آثار تشکیل شده است
دهانه های طالیی ونقره ای وسایر
قطعات گل دوزی شده سازوبرگ
اسبها بوده که درایران تهیه می
شود ودرسرتاسر آسیا معروف است
وهمه جا طالب ومشتری فراوان دارد.
درکارگاه های اصفهان وشهرهای
دیگر منسوجات زردوزی ونقره
دوزی شده وابریشمی وچیت
وپارچه های پنبه ای و تخته
های قلمکار و ...که هریک
به نوبة خود زیبا هستند
ودرکارگاههای کاشان ،
شال وتافته های ابریشم
به تقلید از محصوالت
کشمیر تولید می
شود.
کارگران ایرانی ابزاری
هم ازفوالد طالکوبی شده  ،از
قبیل چاقو  ،قیچی ،وچیزهای دیگر
می سازند وبعد آنهارا با آیینه کاری
ونقاشی های قشنگ تزیین می
کنند وقلمدان هم یکی ازاین گونه
آثاراست .ص ۲۴۳

رضا شاه

ازانتشارات رسانه گروهی پارس

 رضا شاه درآینه ی اسناد -میراث نیاکان

هب روایت اردشیر زاهدی

 ۲۰دالر

										

 ۲۵دالر

									
-پژوهشی در آب انبارهای شهریزد

 ۲۰دالر

					
پنج روز بحرانی (روایت رویداد  ۲۸امرداد)۱۳۳۲										
 برآیند انقالبهای خونینبرای ارسال با پست سریع مبلغ  ۸دالر به قیمت های باال افزوده خواهدشد.
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کتابهای زیر درسال  ۲۰۲۰توسط رسانه گروهی پارس منتشر شده است
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پاریس شهر نورها ورنگ ها،
عروس شهرهای جهان ،نه تنها
مرکز جوشش اندیشه هاست وبه
فرهنگستان سیصدو نودسالة خود
می بالد بلکه بخاطر داشتن ده ها
سالن حراج یکی از مراکز بزرگ
خریدوفروش ومبادلة آثار قدیمی
وباستانی جهان است.
اغلب روزها صدها عتیقة ایرانی وزیر
خاکی مربوط به قرن دوازدهم که
ازشوش وگرگان و املش بدست آمده
ودرنوع خود بی نظیر است همراه با
برنزهای لرستان مربوط به هشت
قرن فبل از میالد مسیح  -قرآن های
خطی دوران صفوی ،مینیاتورهای
قرن شانزدهم وهفدهم  ،اشیاء برنجی
ومسظی مربوط به دوران سلجوقی
وساسانی برای فروش عرضه می
شود.
درکاتالوگ هائی که برای معرفی این
اشیاء چاپ و درسطح وسیعی توزیع
می شود تمام آثار عتیقة ایران را
هنر اسالمی قلمداد می کنند وگفته
می شود که تمام این آثار تاریخی
توسظ کارشناسانی خریداری می
شود که قصد دارند به کشورهای
عربی مخصوص ًا امارات متحدة عربی
وبحرین بفروشند.
زمانی که افتخار خدمت درسفارت
ایران را بعنوان سرکنسول در پاریس
بعهده داشتم به همت واالی سناتور
فروغی فرزند زنده یاد ذکاء الملک
فروغی وموافقت دولت مخصوص ًا
حمایت بی دریغ شهبانو گوشش
کردیم آثار باستانی وعتیقه ایرانی را
که دردوران قاجاریه روانة بازارهای
اروپا شده آنچه درحراجی های
پاریس عرضه می شود برای ضبط
و نگهداری درموزه های کشور

شاهوصدراعظموچاپلوسیاه

دریکی از ضیافت های دوران
قاجاریه که سلطان صاحبقران به
وزیران افتخارداده بود که در حضور
ملوکانه ناهار بخورند  ،یکی ازوزیران
می شنود که شاه می گوید :

خورشت بادمجان خوبی تهیه شده
است .صدراعظم می گوید بله قربان
همینطوراست .چند لحظه بعد که غذا
تمام می شود شاه مشغول خوردن
مربای به وماست بوده که می گوید:
امروز خورشت بادمجان بدی بود.
صدراعظم جواب می دهد :بله قربان
همینطوراست .شاه برافروخته شده
می گوید :مردیکه چند لحظه پیش
می گفتی خوب است اینک خالف
آن را می گوئی؟ صدراعظم می گوید:
قربان بنده نوکر اعلیحضرتم نه نوکر
باد مجان.
کهنساالن ومیانساالن ایرانی این
داستان واقعی را شنیده اند برای
اطالع نسل جوان به آن اشاره شد.

کتابیهکرهزگنوشتهنشد

دکتر نصراهلل فلسفی استاد دانشگاه
تهران ،متخصص تاریخ صفویه
وبنیانگرار مجله امید به هنگام
بازنشستگی ساکن ژنو بود.وبسیاری
از زُعما به دیدن او می رفتند.
روزی به اتفاق یکی از اساتید دانشگاه
به دیدن او رفتیم معلوم شد استاد
مشغول نوشتن کتابی تحت عنوان
« تاریخ تملق» درایران است.
استاد فلسفی می گفت :جلداول آن
رو به پایان است .سال آینده به ایران
می روم تادرخصوص چاپ آن اقدام
نمایم.
ازقضا درسال بعد نصراهلل فلسفی
در عسرت
بیمارشد وچون
بود مجبورشد به ایران برگردد.
دردانشکدة ادبیات تهران روزی با
رفقا روبرو می شود .ازاو می پرسند
که کتاب تاریخ تملق درایران به کجا
کشید؟
استاد می گوید :جلداول رابرای چاپ
به مطبعه داده ام ولی جلد دوم که
رو به اتمام است مشکل بزرگی با
آن دارم .همکاران ازاو آن مشکل
را سئوال می کنند  .جواب می دهد
اشکال من در جلد دوم که مکمل
جلد اول است این است که قهرمانان
این کتاب همه رفقای من هستند.
نمیدانم باید آن را به چاپ برسانم یا
نرسانم .خاطرات دوستان وعزیزانم
محترم است ولی تملق هم تاریخ
خودرا دارد.

جسته وگریخته

ناصرامینی  -پاریس

بازرگان خوش ذوق

مسئله بحرین هنوز حل نشده بود
وروزنامه ها کماکان بحرین را جزء
الینفک ایران می دانستند.ولی
عم ً
ال آن جزیره مستقل بود  .روزی
یک بازرگان خوش ذوق از بحرین
مقدارزیادی مروارید وطال که ارزش
آن از چند میلیون تومان می گذشت
وارد ایران کرد .ولی گمرک آبادان یقه
بازرگان را گرفت که جنس قاچاق
وارد کرده ای..
بازرگان باکمال صراحت جواب
می دهد :مگر نمی گوئید که بحرین
استان چهاردهم ایران است؟ من
از استان چهاردهم به استان دیگر
جنس آورده ام ،کجای این کار من
قاچاق است؟
جریان به مقامات باال گزارش می
شود که می گویند :رهایش کنید ،
حرفش بی منطق نیست.

یکماه پس از مرگش  ،آخرین
فیلمی که تازه بازی کرده بود  ،با
نام « شورش بی دلیل » به بازار
آمد...

ماجراى ترور جوليوس سزار
در سال  ٤٤قبل از ميالد  ١٩ ،تن
از اعضاى مجلس سناى رم  ،توطئه
كردند كه جولیوس سزار را به قتل
برسانند ...طرف هاى ظهر سزار
وارد مجلس سنا شد كه ساختمانش
در جوار استاديوم بزرگ رم قرار
داشت...سزار به علت داشتن اعتماد
به سناتورها بدون باديگارد مسلحى
وارد سنا شد...و به محض ورود مورد
تهاجم سناتورها قرار گرفت که با
خنجرهای خود منتظرش بودند...
سزار در ميان آنها چشمش به
ماركوس بروتوس افتاد  ،كه شب
قبلش در قصر او با چند تن ديگر آنها
را به شام دعوت كرده بود...
اينجا بود كه او جمله معروف خود را به
زبان آورد ؛ بروتوس تو هم  ...؟
پس از كشتن سزار چند نفر از
سناتورهاى قاتل براى مردمى كه
بيرون ايستاده بودند  ،سخن گفتند
و سعى كردند كه توجيه كنند كه اين

پنج زوج هنری همبازی
مارکوس بروتوس

فرمانده نظامى خوبى نبود ولى مرد
مكارى بود...
در ابتداى امر عالقه ای به دستگيرى
و تنبيه قاتلین عمويش نشان نداد و
قاتلين كه مخفى شده بودند كم كم
از مخفيگاههاى خود خارج شده و به
خانه و زندگيشان باز گشتند...
اكتاويو در این مرحله پس از
دستگيرى یکایکشان دستور اعدام
تماميشان را داد  ،از جمله ماركوس
بروتوس...

جولیوس سزار

بعدازانقالب

یک هفته بعداز انقالب یعنی اواخر
بهمن بودکه یکی ازکارمندان
سفارت بدون کسب اجازه قبلی
وارد دفترشدوگفت فرداکه بسفارت
می آیید کراوات نزنید.اگر با کراوات
باشید شمارا راه نخواهیم داد .مثل
اینکه واقعا انقالب شده بود.

 استن لورن و الیور هاردی(  ١٠٥فيلم ) /...باد ابوت و لو
كاستلو (  ٣٦فيلم )/...جرى
لوييس و دين مارتين (  ١٧فيلم
)  /...فرد آستر و جينجر راجرز
(  ١٠فيلم )/...كاترين هپبورن
و اسپنسر تريسى (  ٩فيلم )...

دور دنيا در  ١٧٥روز...

 در سال  ١٩٢٤ميالدى  ،دو هواپيماىنظامى آمريكايى  ،براى اولين بار  ،دور
كره زمين گشتند و پس از  ١٧٥روز
در فرودگاه سياتل فرود آمدند...

شورش بی دلیل...
كارشان به نفع رم است ...ولى با ديدن
مردم خشمگين پا به فرار گذاردند...
مردم بسويشان سنگ پرتاب و يكى
از آنها را كشتند...
بعد از مرگ جوليوس سزار بين مردم
دو دستگى افتاد  ،و درگيرى هاى
زيادى در كشور ايجاد شد...
مارك آنتونى فرمانده ارتش با ٨٠٠٠
سرباز آرامش ايجاد كرد و برادر زاده
 ١٨ساله سزارکه منتخب خودش
بود بنام اوكتاويو سزار به امپراتورى
رسيد...
او با سن كمش مثل عموى مقتولش

متخاصم آمریکا و کوبا با هم ارتباط
مجدد دیپلماتیک برقرار کردند...
این ارتباط در سال  ۱۹۶۱بعد از
انقالب کوبا قطع شده بود...

در سپتامبر سال ١٩٥٥ميالدى ،
جيمز دين  ،هنرپيشه  ٢٤ساله و
محبوب خصوص ًا بين خانم ها  !...و
بازيگر فيلم غول «  The Giant؛
در یک تصادف رانندگی کشته شد.

جایزه نوبل
در سال  ۱۹۰۱میالدی برای اولین
بار،پنج نفر جایزه نوبل دریافت
کردند...امروزه تعداد جایزه نوبل
چندین برابر شده است...در رشته
های ؛ فیزیک  ،شیمی  ،فیزیولوژی
و طب  ،ادبیات  ،جایزه صلح و...در
ضمن هر رشته نامبرده شده  ،طبقه
بندی زیادی دارد...
از سال  ۱۹۰۱میالدی تا سال ۲۰۲۰
جمع ًا  ۶۰۳جایزه نوبل به برندگان
آن اهدا ،شده است...
تنها کس یا در واقع نهادی که ۳
بار جایزه نوبل را به دست آورد،
سازمان بین المللی نیکوکاری
صلیب سرخ است...

ایجاد ارتباط مجدد
در دسامبر سال  ۲۰۱۴میالدی دو کشور

اهرام کشف شده مصر
در کشور مصر جمع ًا  ۱۱۷هرم
شناخته شده و به ثبت رسیده است...
آخرین هرم در این کشور در سال
 ۲۰۰۸میالدی کشف شد...
در حالیکه در کشور سودان تاکنون
 ۳۵۰هرم یافت شده و توسط سازمان
ملل به ثبت رسیده است ...ارتفاع
اهرام سودان کوتاه است و حدودا ً ۳۰
متر است...
برخی از این اهرام زیر خروارها شن
در این کشور مدفون بودند ...بیشتر
این اهرام در سال  ۷۵۱قبل از میالد
بنا شده اند...

گفته های شنیدنی

 چرا به دست بچه های روستاییتبلتی بدهیم که به شبکه های
اجتماعی و مراکز فساد جهانی وارد
شود!...
سید احمد علم الهدی  -امام جمعه
مشهد
( تولد  ۱۳۲۳خورشیدی در مشهد)

آزادی -شماره  ۱۳۳صفحه33

اتر اج ورحاج آاثرعتیقه اریان

خریداری وبه ایران بفرستیم واین
کار با موفقیت انجام شد وموزه های
ایران رونق گرفت ولی بعداز انقالب
آنچه رشته بودیم پنبه شد.

گ
گ
وان و ن

ترجمه وتدوین :بهمن چهاردهی  -لندن

دماوند

دماوند ای بلند پر َصـالبت
سالمی بر تـو و اَبر کالهت
سالمی بر تو ای زیبای جاوید
به گرمی تو و آتشفشانت
تو ای زیبا نگین اوج البـرز
تو و آن پوستین ابر فـامت
نشستی چون یکی دیهیم پرقدر

همی برتارک ایران پاکت
ز خاک قهرمان خیزت چـه گویم

که پروردی به دامـانت یالنت
ز پیر طوس یا شعر بهـار است
بسی اشعار در وصف جمـالت
توآرش ای کماندار سلحشور
که در اسطوره ها باشد نشانت
َدمی برقله اش بنهاده ای پای
همیبرپشتخودتیروکمانت
چوازچلهرهـاشدنازشستت
همان تیری که شد مرز نیایت
بدامان چه کس بالیده شد زال
یکی سیمرغ کاو آمد به بامت
توآنکو ِهسرافرازی،نـهدیوی
نه بر بند و اسارت بوده پایت
گشودیدستخودبرشرقوبرغرب
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به پشت سر یَ ِم مازنــدرانت
ندارداینجسارتمـاهگردون
برون آید شبی از پشت بـامت

با تداعی شعر دماوندیه ملک
الشعرای بهار {ای دیو سپید پای در
بند ای گنبد گیتی ای دماوند}

اشرف حمیدی
پاییز  1386دماوند

نصرت اهلل مسعودی

باران و گیسوی تو

باران ببار،
باران
ببار
وباواژه واژه خویش
عشق کوهیم را،
با تار تار گیسویش نجوا کن
باران
ببار
ببار
ببار
که بااین اقلیم پرفریب
اینک شکوه عشق من وترنم
پاک تو
هم ،غنیمتی است

ژیال مساعد

ارگ

اگر درگلبرگ دستهایت
ازبرای من مهربانی می آوردی
برانگشتان خواهشت
پیوسته
می باریدم
تاطراوت رادرآن ها
جاودان سازم

کشد ارب ربساهی رفش بهار

فریدون مشیری

ددم مشک ربکوه باد شمال

مسعود سعدسلمان

زمستان

سه ماه دست زمستان درازبود
سه ماه
درخت ها نفشردند دست سردش را
سه ماه پردة ابر
چنان قلمرو خورشید رافروپوشاند
که آفتاب ازشرم
نشان نداد ،رخ سردو رنگ زردش را
زمین یخ زده درزیر تازیانة باد
سه ماه تاب آورد
صبورماند ونهان کرد داغ ودردش را
پرند نیلی هفت آسمان برفت ازیاد
که ابرو دود بیندود الجوردش را
سه ماه دست زمستان درازبود ،سه ماه

مراد شاهینی

ردانتظاربهار

ریشة خاکستری باران
برکشتزار خاطرم
افکنده سایه ای
شهپر خیال
بربال سبزخود
نبض نسیم را
احساس می کند.

دنیایی از تضاد

 ...بگذار تا ببارد باران
باران وهمناک
درژرفی شب
 این شب بی پایان-بگذارتا ببارد باران
 ازپشت پلک پنجره باران را-وگوش کن به این ترنم تکرار
وگوش کن که درشب
دیگر سکوت نیست
 این صدای باران است...مجیدزندیه

تیشه هب ریشه

دست ر ّد چون جملگی برسینة ایران زدیم
آتشی برخرمن میهن عجب آسان زدیم
اختیــارعقلمان راچون هــمه دادیم زدست
ُمهرباطل بربقـــای رحمت یزدان زدیم
سالها درهــــرکجا با نام نیکو زیستیم
پشت پا بربخت خود چون ضربة شیطان زدیم
عیب خود را گردن بیگانگان انداختیم
تانهایت طعنـه ها برمردم نادان زدیم
چشم هامان کوروهم ازواقعیت دوربود
حرف های بی دلیلی همچو بیماران زدیم
بی سوادان گرروند راه خطا ایراد نیست
مابه دست باسوادان گردن ایران زدیم
ادعامان تا بـه عرش اما درون ما تهی
الف درهرمحفلی ما تا بُن دندان زدیم
مابه چشم خود بدیدیم آن عرب باما چه کرد
بازهم طبل ودهل ازبهر ضحاکان زدیم
لذت دنیـــا بکام ما مثال زهرشـــد
مشتهایی باغضب برهرلب خندان زدیم
با ند ا نم کا ر ی بی حد و با ا ین کا ر خود
تیربرقلب یکی از بهترین شاهان زدیم
ماکنون شرمنده ایم لیک ازپشیمانی چه سود

تیشه ای بادست خود برریشة ایران زدیم

برف

ربفــ

نشستهرویحبابچراغ
کالغ

روی نیمکت سنگی

درختانانگارنیستند
رفته اند

به باغم باران آمده
من می روم که سبزشوم

ازپارک جلوی خانة من

به زمستانی بی انتها
فرامرز سه دهی

داهن ی ربف

دانه ی برفی اگر بودم
ازپنجره ی اتاق تو پائین می آمدم
تورا می دیدم
بعدازآن آب می شدم...
پریچهرصدریان

زمستان

سکوت سخت وسنگین زمستان
ضمیر باغ می پرسد زیاران
دریغــا پیکر خشک درختان
توگویی آن همه سبزی فناشد
کجاشد آن گالب وعطر گلها؟
بجا مانده است تنهـا نالة زاغ
بجای گرمی دلچسب خورشید
صــدای باغبان پیچید درباغ

بیادم آورد شوربهـــاران
کجا رفتند مهمانان بستان
زسوز بادو سرما گشته عریان
دراین بی رنگی سرد زمستان
چه آمد برسر مرغ غزلخوان؟
چــرا از بزم دیروز گلستان؟
چرا گشتم اســیربرف وباران؟
کهتغییراستودانمنیستیکسان
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شعروغزل

سپندارذم ماه آـخر زسال هک گشت آرخین ماه رهبدس گال
چم
هم
ی ژمده دارد هک ات چندروز پذرید ن حسن وزیب و جمال
بهر رمزغاری بتازد تذرو هب ره بوستانی بـبالد نهال

حمید مصدق

شهاب مقربین

فریدا صبا

هب باغم
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حال وروز دخترآقا ر ّقت آوربود،او
درخالل این گفتگوها دایم دست
بردست میزد وگاه ازشدت
پریشانحالی وشرم،چنگ به چهره
اش می کشید وآن را می خراشید که
مادرم دایم ًا مانع او از خراشیدن چهره
اش میشدوسعی درآرام کردنش
میکرد.
حاج آحسن گفتُ :خب خانم
گلشهری نگفتید که آقا گلشهری چه
خیالی دارد،آیا می خواهید درتهران
ماندگار شوید؟ دل ماازبرای همه ی
شما تنگ شده بود ،می خواهم آقا
گلشهری را ببینم ودرباره ی گرفتاری
مان با ایشان صحبت کنم وراه چاره
بجویم،شاید راهی پیش پایم بگذارد
که بتوانم انجام دهم،سپس روبه
من کرد وگفت:آقاهوتن می توانم
تلفن خانه
نشانی خانه وشماره ی
ِ
یا تجارتخانه ی شماراداشته باشم
تاهرآینه خبری از نازنین شد بتوانم
با شما تماس بگیرم وشما را درجریان
بگذارم؟
ّ
تکه کاغذی خواستم ونشانی
منزل وتجارتخانه وشماره های تلفن
را نوشتم وبه دستش دادم ودرحالیکه
خودم نیاز ُمبرم به دلداری داشتم،به
دلداری اوپرداختم وگفتم نگران
نباشید،نازنین آنگونه که شما درباره
اش داوری می کنید نیست،اودختر
حساسی است،تاماندانیم چه برسرش
ّ
آمده نمی توانیم داوری کنیم،فع ً
ال
نیازی نیست که شما کاری برای یافتن
نازنین انجام دهید ،تصمیم گرفته ام به
انگلستان بروم تااورا پیدا کنم؛مطمئن
باشیدبه محض دسترسی به او،شمارا
درجریان دیدارمان خواهم گذاشت
واز سوی خودوپدرومادرم قول
میدهم که ازاین پس درهرشرایطی
که باشیم باشما انسانهای خوب
ومهربان درتماس دایم خواهیم
تمدد اعصاب نیازبه
بود،شما هم برای ّ

نی
انز ن

چندروز مسافرت دارید،چه بهتر که
همراه ما به تهران بیایید تادرضمن
دیداری با پدرجان داشته باشید که
بسیار خوشحال خواهیم شد.
حاج آحسن دست به گردنم انداخت
وصورتم را بوسیدوگفت :امیدوارم که
نازنین آنقدر عقل وشعورداشته باشد
که این چنین گوهرارزشمند راازدست
ندهد،سپس چند قطره اشک برگونه
های خسته اش غلتید وگفت ،سفر
بخیر در فرصت مناسب خدمت تان
خواهیم رسید،فع ً
ال درگیر یک مقدار
کارهایی شده ام که دست وپایم بسته
است.
آن شب را درمنزل خودمان
بسر بردیم ومن چون برای رفتن
به انگلستان عجله داشتم ازاین رو
مادرم مجال بسته بندی اشیایی
راکه درنظر داشت به تهران منتقل
کند نیافت وما بامدادروز بعد پس از
خداحافظی باحاج آحسن ودخترآقا
وضمن احوالپرسی وپوزش خواهی
از چندتن از همسایگان که رابطه
نزدیکتری باآنان داشتیم ویکی دوتن
ازبستگان مان ،با قلبی دردمندتر به
مقصدتهران ترک کردیم وازفردای
آن روز درصدد ته ّیه ی گذرنامه وویزا
برآمدم که ظرف چند روز انجام شد
وبه سوی لندن پرواز کردم.
پس از ورود به لندن واجاره ی
اتاقی دریکی از هتل ها،ابتدابه آنجایی
مراجعه کردم که نشانی آنرا ازروی
نامه های ارسالی نازنین داشتم،پاسخ
مدیر آن آپارتمان این بود که نازنین
مدتی است که آن محل را ترک کرده
است.
پرسیدم :آیا میدانید به کجا نقل
مکان کرده؟ پاسخ داد،نه ،نمیدانم ،ما
از مستأجرهای مان به هنگام تخلیه
اتاق شان ،نمی پرسیم به کجامی
روید.
ناچار به دوست پدرم مراجعه

کردم وازاوبرای یافتن نازنین کمک
خواستم،اوگفت تا چندماه پیش نزد
من می آمد واز حالش باخبربودم وحتا
مرا درجریان تحصیل واهدافش می
گذاشت ولی چندماهی است خبری
ازاوندارم ،ازاو خواستم درصورت
امکان بامن همراهی کندتابه دانشگاه
یا کالجی که نازنین توانسته بود
باکمک اودرآن دانشگاه نام نویسی
کند برویم،درخواست مرا بانهایت
لطف وباآغوش بازپذیرفت وباهم
به کالج موردنظررفتیم،گفتندفقط
یکسال دراین کالج بود وماخبری
ازاونداریم.
به شعبه ی میدلندبانک که پولهای
ارسالی حاج آحسن به آن بانک حواله
میشد ،مراجعه کردیم،تاشایدبتوانیم
ازآن طریق از محل سکونتش ویا
هرسرنخ دیگرکه گیرندگان وجه
حواله ها معموالً به هنگام دریافت
وجه به بانک ارائه می دهند بهره
بگیریم،گفتند:درمورد حواله های به
درخواست تنها به دریافت گواهی
نامه ی رانندگی ویا کارت شناسایی
رسمی اکتفا می کنیم،واصوالً هیچ
بانکی حتا بادردست داشتن نشانی
مشتریانش ،مأذون به دراختیارنهادن
آن به دیگران نمی باشد.
به کنسولگری ایران مراجعه
کردیم،گفتندتازمان انقضا ء سررسید
وتجدید گذرنامه نرسد،ویا از جهات
دیگر به این کنسولگری مراجعه
نکند،خبری ازایشان نخواهیم داشت
.
باشنیدن این حرفها وعدم
کامیابی ازدسترسی به نازنین
گویی کوهی از غم دل شکستگی
را بر دوشم نهاده بودند ،ازدوست
پدرم پس از تشکربه خاطرهمراهی
هایش،خداحافظی کردم وخواهش
واصراراورا برای پذیرایی چندروزه از
من،باکمال فروتنی نپذیرفتم وباشانه

قسمت سی وچهارم
های فروافتاده وگامهای خسته به
پارک کوچکی که درهمان نزدیکی
بودرفتم وروی نیمکتی نشستم وبه
اندیشه ی سالهای دوراززمان آشنایی
با نازنین فرورفتم وگذشته هارا چون
فیلمی ازذهنم گذراندم،نخستین
نگاه معصومانه اش را زمانیکه
مادربزرگش اورا برای تمرین دروسش
به اتاق من آورده بودون ُه سال
آزگاری را که ُمشتاقانه درفراگیری
دروس ازهیچگونه کمک به او دریغ
نکرده بودم،آن لحظه های شیرین
دلدادگی وپیمانهایی که باهم بسته
بودیم،سوگندهایی که دروفاداری»که
اگرسربرودمهرتوازدل نرود»یادکرده
بودیم ،چه اشکها که ازسرشوق وگاه
به خاطر دوری ازهم برگونه های مان
سرازیر شده بود،آنکه می گفتیم
بجز مرگ هیچ چیز نخواهد توانست
ماراازهم جدا کند،به یادآوردم روزی
راکه به او گفته بودم اگرروزی خدای
نکرده به هر علت وسببی پیش
ازمن بمیری،من نیزدرکنارتو خواهم
ُمرد وسر بی جان من روی سینه ات
خواهد بود واودرحالیکه اشک به دور
چشمانش حلقه بسته بودگفته بود
سوگندمی خورم که من نیز چنین
خواهم کرد،آنگاه دست دردست هم
نهادیم وفشردیم تاتأکیدی بر سوگند
مان باشد!
به یادآوردم روزی را که به من
گفت کتابی دراحوال سرخ پوستان
خوانده ام که آنان بجای سوگند
یادکردن،کف دست خودرا با چاقو
زخمی میکنندودوطرف بادست
خون آلود،دست دردست هم می
نهند تانشان دهند باخون خود
از پایداری پیمان خود پاسداری
خواهندکرد،سپس ازمن پرسیده
بودآیا حاضری
این چنین کاری رادربرابرسوگندی
که خورده ایم باهم انجام دهیم؟گفته
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از :ک  -هومان

بودم چرابایدازسرخپوستانبیاموزیم
که چطور سوگند بخوریم،مگر سوگند
ما چه عیب وایرادی دارد؟هرانسان
شرافتمند نسبت به سوگندی که می
خوردباید پایداری داشته باشدوگرنه
بریدن کف دست برای هر انسانی که
پای بندی به شرافت ووجدان آگاه
نداشته باشد کمترین تعهدی ایجاد
نمی کند وبه بهانه هایی پا به روی
همه چیز خواهد گذاشت،وانگهی
سوگندی که به آن اشاره کرده
ای بین دومرد سرخ پوست انجام
می شود نه بین یک زن ویک مرد
ویادوزن،سپس با لبخند افزوده
بودم،آنهم دست لطیف ونازنینی
مثل دست تو،گفته بود تو درست
میگویی پیشنهادم بچه گانه بود،بار
دیگرداستان غم انگیز منیره وپایان
کا ِر سیاه اورا درنظرآوردم ،از آینده
ی شوم وسیه بختی احتمالی نازنین
سخت نگران شدم،به یاد داستان موج
وصخره افتادم،درآن روز به من گفته
بودکه موج ها زمانی موجند که عامل
و ُمح ّرکی چون بادوتوفان وزمین لرزه
داشته باشند،باخودم می گفتم آیا من
درحکم همان عامل یا ُمح ّرک بودم
که اورادرراه عشقبازی ودلدادگی به
حرکت وجوشش واداشته بودم واینک
که درکنارش نیستم از جوش وحرکت
باز ایستاده است؟
پس از چند ساعت نجوا با
خودم گفتم بیاچون صخره مقاوم
وصبورباش ،نه اخم برابروبیاورونه غم
درسینه بریز ونه ازسکون وسکوت
موج بی تابی کن،به خودم دلداریها
دادم که مگر زمانی که منیره پشت پابه
قول وقرارهایش زد،پدرم سر به بیابان
نهادومجنون شد؟ درست است که
چندصباحی درغم وحسرت بسربرد
وقصه ی
اما رفته رفته خودرابازیافت ّ
ُغ ّصه هایش رابدست فراموشی سپرد
ودیدیم که منیره به چه منجالبی
فرورفت وپدرم به چه روزوروزگاری
رسید،دست از جستجویش بردار
وبه کشورت بازگردوامید به آینده
ای روشن داشته باش،تونباید خودت
را دربرابرشکستها وپیش آمدهای
ناگوار ببازی وآنگاه این شعر شاعرکه
به هنگام تحصیل دردبیرستان
دردفتراشعارم یادداشت کرده بودم به
یادمآمدکه»دالحکایتیاراننیمراهی
راـــ نگفته بگذروبگذارروسیاهی
را».
بااین دلداریها که به خودم می

دادم ازروی نیمکت برخاستم وازپارک
خارج شدم وازآن لحظه توانستم آرام
آرام مهر وعشق نازنین را از دل بیرون
کنم،چراکه باتوجه به بُنیان عشقی
چندین وچندساله ،بیرون کردنش از
میسر نمی شد وبه مرور
دل به یکباره ّ
زمان نیازداشت.
روزبعد،بادست خالی به تهران
برگشتم،پدرومادرم راکه به خاطر عدم
دستیابی من به نازنین نگران شده
بودند ،دلداری دادم وگفتم که نگرانی
شما از بابت من مورد ندارد،انسان
ها باید روزی به این نتیجه برسند
که درحل مشکالت خود ازخردخود
وتجربه ی دیگرا ن کمک بگیرند،من
از پدرجان بسیار آموختم،به شما
قول میدهم که ازاین لحظه آن جوان
دلباخته ای نخواهم بود که بودم
،آنگاه درحالیکه به چهره ی پدرم
چشم دوخته بودم گفتم:ازشما به
خاطربازگوکردن آنچه که برشما
دررابطه با منیره گذشته بود،ممنونم،
اگرچه درآن روز کذا نه ،اماامروز گفته
شما چراغ راه من شد و بایداعتراف
کنم که دلبستگی ام به نازنین آبکی
وازروی خواهشهای نفسانی نبود،تا
طی چندروزو چندهفته،ازاعماق قلبم
ّ
خارج شود،ولی با همه ی این حال
نهایت کوشش خودرا به عمل خواهم
آوردتا به تدریج براعصابم ُمس ّلط شوم
وواقع ّیات را با چشم عقل ومنطق
ببینم.
پدرم باشنیدن سخنانم ازروی
بزرگواری به آنچه که چندسال پیش
درباره ی تأ ّمل بیشتر درقول وقرارهای
ایام جوانی گفته بود،کمترین اشاره ای
نکردودرستی گفته هایش را به ُرخ
من نکشید ودرصدد شماتت من
برنیامد،بههمینخاطرارادتواعتقادم
به اودوسد چندان شد که بود.
مادرم از گفته های من ازسر
شوق به هیجان آمده بود،اشک ریزان
از جایش برخاست ودرکنارم نشست
ومرا درآغوش خودفشرد وگفت:
خدایا شکرت،پسرم را ازپریشانحالی
نجات دادی وبرای سومین بار اورا به
من عطاکردی.
مادرم را بوسیدم وسپس نزد پدرم
رفتم وچهره ی مهربانش را بوسیدم
وچنان تحت تأثیر رفتار پدرومادرم
قرارگرفته بودم که تابه امروز این
خاطره هیچگاه از ذهنم بیرون نرفته
است وهمواره درهر شرایطی که بودم
بامنبودوهست.

ازآن روز همانگونه که تصمیم
گرفته بودم باتلقین وتسلط براعصابم،
عشق نازنین را آرام،آرام از دل بیرون
کردم ودرس دانشکده را هم به پایان
رساندم.
پدرم برای جبران لطماتی که از
رهگذر بیماری وبیوفایی نازنین به من
واردشدهبود،روزیبهمنگفت:شنیده
ام به دنبال کاری دریکی از وزارتخانه
ها ویا شرکتی هستی،مدتی است که
تصمیم گرفته ام دست از کار تجارت
بکشم وبابودن توباتأسیس شرکتی ،به
کارساختمان خانه وآپارتمان به پردازم
که اگر بامن همراهی کنی ،تو مدیر
عامل شرکت ومادر وبرادرت ومن از
سهام داران شرکت خواهیم بود.
گفتم :فکر بسیار خوبی است،کاری
است مطابق ذوق ودانشی که آموخته
ام ،به شرط آنکه شما رییس هیئت
مدیره شرکت باشید.
گفت پیشنهادتورا با خوشحالی
می پذیرم.
شرکت مورد نظر پدرم طی یکماه
پس ازگذراندن مراسم قانونی آن
تأسیس شدواومحلی را درامیرآباد
شمالی که درآن ایام زمین های
بایرزیادداشت به وسعت الزم برای
نگاهداری وپارک اتومبیلها ازهرنوع
وماشین آالت ومصالح ساختمانی
وسایرلوازم ،خریداری کرد وبا
استخدام کارگرو سرکارگروکمک
مهندس وخرید چند قطعه زمین
وخانه های ُکلنگی ،مشغول به کار
شدیم وروش ما ازروز نخست برمبنای
درستی ودوری از توز وکلک وگرفتن
پیش پول از این وآن به عنوان
پیش فروش ویادریافت وام ازبانکها
بود،خوشبختانه ّ
تمکن مالی پدرم مارا
در انجام وتداوم هدفی که داشتیم ،به
کجراهه ن ُبرد.
پدرم برای انجام امورحسابداری
ودفتری تمامی کارکنان تجارتخانه
طی سالها درخدمت پدر
اش را که ّ
بودند ،دراین شرکت به کار گماشت
وکارشرکتباروشیکهپدرماساسکار
شرکت قرارداده بود،روز به روز رونق
وگسترش بیشتر می یافت،بگونه ایکه
پس ازچهارپنجسال نه تنهاسرمایه
شرکت به چندبرابرافزایش یافت بلکه
بیشازسیصدنفرمهندسومعماروسر
کارگرونجار وبنّاوبرق کارولوله کش
ّ
وراننده وتعمیرکار وکارگروکارمند،
مشغول به کار بودند وتعداد ماشین
حدی رسید که ناچار
آالت ازهرنوع به ّ

شدیم زمین بسیار وسیعی را درجاده
ی کرج خریداری کنیم وتمامی
تأسیسات شرکت را به محل جدید
انتقالدهیم.
ّ
من از همکاری باپدرم بسیارلذت
می بردم،چرا که او مردی باتجربه
وخوش فکر ومهمتر از همه با ُحسن
سلوک بود،درتمامی سالهایی که با او
کارکردم ،حتا یک کارگر از او رنجش
پیدا نکرد،باهمه مهربان بود وبه درد
دل همه گوش میکرد ودرصورت لزوم
وامکان از کمک مالی وغیرمالی به آنان
دریغ نمی کرد،آنگونه که به نظر می
رسید همه دوستش داشتندو از دل
وجان کار میکردند،واودرهر کاری با
من ودرصورت لزوم بادیگران مشورت
میکردوهیچ کاری رابدون مطالعه
وبررسی انجام نمی داد.
*****
روزها وماه ها ازپی هم می گذشت
وخانه ماباردیگر نشاط خودراباز یافته
بودُ ،رخداد شادی بخش بزرگی هم
صورت گرفت وآن برگزاری مراسم
عروسی باشکوه وجالب برادرم با
همسرش بود که پس ازاشتغالم در
شرکت ساختمانی  ،انجام شده بود.
از حاج آحسن ودختر آقا نیزبرای
حضوردراین مراسم دعوت کرده
بودیم ولی متأسفانه به خاطربیماری
دخترآقانتوانسته بودند دراین مراسم
شرکت کنند،اما تماس تلفنی زودبه
زودماباحاجآحسنودخترآقاهمچنان
برقراربود،تادرچنانشرایطناگواریکه
ازبی خبری ازنازنین داشتند،تسکین
حالی پیدا کنند وتص ّور نکنند که به
خاطر نازنین ازانان دل بُریده ایم .
دراین مدت دوسه سال اخیربارها
از من خواسته شده بود که تن به
ازدواج بدهم،درمهمانیهایی که می
دادیم ویادعوت می شدیم،چندتایی
از دختران دم بخت وزیبارو نیزکه
همراه پدر ومادرشان به مهمانی
می آمدند،عشوه ها وکرشمه ها می
ریختندتا نظرم را به خود جلب کنند،
اما نمیدانستند که نازنین آنچنان مرا
نسبت به ازدواج ودل بستن به جنس
مخالف دلزده کرده بود که کمترین
توجهی به آنان واداواطواروشیرین
زبانیها وطنّازی های شان نداشتم.
روزی دربرابردرخواست تکراری
مادرم که درنظرداشت ازبرایم
همسری شایسته انتخاب ومعرفی
کند ،گفتم،اگرچه نازنین مرااز گزینش
بقیه درصفحه ۴۸
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جوان بيست ساله اى كه كار او
جمع آورى زباله بود و در ساعات
اوليه صبح با ماشين شهردارى
مسئول خالى كردن سطل هاى
زباله بود وظيفه خود را بخوبى
انجام مى داد و به تحصيل خويش
نيز ادامه داده و در دانشگاه در
رشته حقوق پذيرفته شد .او در
برنامه تلويزيونى مى گفت كه تا
آخر تحصيالتش به كارش ادامه
خواهد داد چون خود را مسئول
مى داند .كار او يك وظيفه فردى
است و تعهدى است بين او و
شغلش .براى اين فرد انجام كارش
يك وظيفه اجتماعى نيز هست چون
به پاكيزگى محيط زيست كمك مى
كند .پسرى كه در شانزده سالگى
پدر و مادر خود را از دست ميدهد
و با كار و زحمت چهار برادر و
خواهر خود را سرپرستى مى كند
و خود نيز درس مى خواند يك
وظيفه فردى و خانوادگى را انجام
مى دهد.
آموزگارى كه در دهكده اى از
ايران در كالسى بدون در و ديوار
و ميز و نيمكت حاضر مى شود و
فقط يك تخته سياه كوچك و چند
عدد گچ كه با آن بنويسد كالس او
را تشكيل ميدهد .او پيش وجدان
خويش احساس مسئوليت دارد
كه شاگردان دهكده را با سواد
كند و وظيفه فردى و اجتماعى
خود را انجام مى دهد .همان كارى
كه صمد بهرنگى نويسنده كتاب
مشهور " ماهى سياه كوچولو" در
سال ١٣٤٦شمسى كرد .او وظيفه
خود دانست كه پدران و مادران
شاگردان خود را قانع كند كه
بجاى فرستادن فرزندان خود به
كشتزارها و گله دارى آنها را به
دبستان بفرستند تا رشد فكرى
كنند .سنگ قبر او هم گوياى اين
حقيقت است " :دوست از دست
رفته بچه ها".
پزشگان و پرستاران در روزگار
كرونا در صف مقدم هستند و با
اينكه از انتقال ويروس آگاهند ،اما

اندـشیه اهی ان ب

بخاطر وظيفه اخالقى و تعهدى
كه دارند در بيمارستان ها به كار
خود ادامه مى دهند و حتى تعدادى
از آنها هم قربانى اين ويروس
گرديدند.
مسئوليت يعنى تعهد به انجام
كارى كه وظيفه است و وجدان.
مسئوليت فردى ،خانوادگى،
اجتماعى ،و محيطى است و اين
چهار اصل با هم در آميخته
هستند .بايد باور داشت كه زندگى
شخص وابسته به جامعه است و
مى بايست كوشش كرد كه بعد
از نبودنمان بخاطر تعهدى كه به
خانواده ،اجتماع ،و محيط زيست
داريم از خود نام نيكى بجا بگذاريم.
مسئوليت پذيرى در كشورهاى
پيشرفته بيشتر نمايان است چون
اگر هم مسئوليت بصورت قانون
است اكثريت آن را انجام مى دهند
و بر عكس در كشورهاى توسعه
نيافته حس مسئوليت پذيرى كمتر
است .كوچك ترين مثال پرت كردن
زباله از ماشين كه در كشورهاى
غربى مثل آمريكا بندرت ديده مى
شود و يا تعهد فردى براى انجام
كارهاى داوطلبانه مثل تميز كردن
كوچه و خيابان هاى كوچك محل
سكونت و يا "باز يافت"( )Recycleكه
در غرب متداول تر است.
مسئوليت بصورت گفتار يا نوشته
نيز انجام مى شود .فرد با نوشتن
يك كتاب مفيد يا گفتارى جهت
راهنمائى بشريت كوشش مى كند.

نمونه آن بوستان و گلستان
سعدى است كه مربوط به قرن
هفتم هجرى است و اكنون كه به
قرن چهاردهم هجرى نزديك مى
شويم هنوز هم اثرات آنها در
زندگى پندآميز هستند .سعدى در
"باب هشتم" در حكايتى از "آداب
صحبت" مى گويد:
"مال از بهر آسايش عمر است نه
عمراز بهر گرد كردن مال ،عاقلى
را پرسيدند كه نيك بخت كيست و
بد بخت چيست ،گفت نيك بخت آن
كه خورد و كشت(به كسر ك) و بد
بخت آن كه مرد و هشت.
مكننمازبرآنهيچكسكههيچنكرد
كهعمردرسرتحصيلمالكردونخورد"

مسئوليت پذيرى اگر جهانى گردد
دشواريهائى را كه امروز دنياى ما
از نظر فردى ،خانوادگى ،اجتماعى،
و محيط زيست با آن روبرو است
بر طرف مى كند وشعارى مثل
"بيائيد با هم دنياى بهترى بسازيم"
را همگانى تر مى كند.

جايگاهاجتماعى
جايگاه يك انسان در اجتماع
كجاست .مختصرى از «قرار
داد اجتمايى» ژان ژاك روسو
(فيلسوف و نويسنده فرانسوى را
خواندم كه معتقد است:
«طبيعت انسان را نيك و شريف
آفريده ولى جامعه او را شرير
كرده است .انسان طبعا آزاد است

آن روزاه یادش

خوراكي ها ى زمستانى در
بروجرد كهن
زمستان هاي بروجرد سيبري مانند
بودند .به اندازه اي برف زياد بود كه
در خيابان تاق مى زدند كه بتوانند
بگذرند .برف تا باالي زانو مي آمد و
چكمه ها ي الستيكي سياهم كه تا
زانو بودند پر از برف ميشدند .زماني
كه از مدرسه به خانه مي رسيدم
پاهايم خيس بودند .برف و «لهه »
( )Lahaكه قاطي ميشدند و توي
چكمه مي رفتند« ،چلپ چولوپ»
مي كردند و برف آبكى داخل چكمه
پاهايم را چند برابر سرد ترمي كرد.
فقط كرسي بود كه يخ پاهاي بي
حسم را باز مي كرد .
اين برف رويايي سهمناك و سنگين
مژده برف و شيره را مى داد كه در
آن روزهاي يخ زده بدنهاي از سرما
بى حس شده مان را گرم مي كرد
و يا خيال مي كرديم گرم مي كرد.
با كاسه اى دوان دوان چكمه به پا
قدمي به روي برف ها مي گذاشتيم،
جاي پاي گودي تا زانو در برف مي
آفريديم ،و كاسه را به بدنه برف زده
و پر مي كرديم  .زود به داخل اتا ق
بر مى گشتيم و مادر شيره به كاسه
مان مي ريخت و چكمه مان را وارونه
مي گذاشت و ما زير كرسي خش
خش كنان و لرزان برف و شيره را مي
خورديم تا ساعتي بعد كه دوباره به
برف دستبردمان را بزنيم .برف پاك
بود و ترد و سفيد :هوا هم پاكيزه بود و
زالل .نه ماشيني بود و نه دود كارخانه
اى .تا برف مي باريد و مي نشست ،
دكان مش ممد هم قل قله ميشد.
همه كاسه به دست خواهان شيره
بودند .برف و شيره بستنى زمستان
بود.
در روزها ى برفى خيابان ها حال و

هوايي داشتند .دست فروش ها با
چرخ هايي كه بخارشان به هوا مي
رفت و يخ مي زد  ،با پالتو بلند پشمى
و شال گردن پشمي و چكمه هاي
سياه الستيكي و بيني سرخ نيمه
يخ زده  ،سكوت را با آواز هايشان با
لهجه بروجردي مي شكستند و گر ما
را به دلها مي آوردند « :آي لبو ،داغه
لبو...بيا بخور و ببين چه سرخه لبو،
چه داغه لبو .آي شلم (  )Shalemتو
خويت دكتري .بيا بخوريت كه سرما
نخوريت .آي شلم داغه شلم ،عالج
زكامه شلم « .روي چرخ شلغم بود و
لبو كه از زير با حرارت داغ داغ و سرخ
پوست كنده دهن را آب مي انداختند.
لبو ها بزرگ بودند و بخش كوچكي از
آن را فروشنده در حال آواز با چاقوى
بلندش مي بريد و روي بريده روز نامه
مي گذاشت و به دستمان مي داد.
خوردن لبوى داغ و سرخ در خيابان
و ديدن نفس هاي بخار شده اسب
هاي درشكه در اين سمت و آن سمت
خيابان در آن سرما گرما يي فراموش
نشدني داشت .
چند متري جلو تر چرخ ديگري
بخارش به هوا ميرفت و آن نقطه را
گرم مي كرد  .آن چرخ “تپي” ()Tapi

بـخ

یر

داشت  .تپي هويج هاي زرد رنگ
پخته بودند كه از زير با حرارت گرم
مي ماندندو فروشنده اش از خوبي
آن ها مي خواند« :آي تپي دارم تپي،
قوت جونه تپي...تپى آي تپى ،پر
ويتامينه تپى”  .با لحجه بروجردي
صداي بلندش سكوت برف و خش
خش پا ها ى رهگذر ها و تق تق پا
هاى اسب هاى درشكه را روى برف
مي شكاند  .نواى گرم او عشق به
زندگى را با شور و هيجان پخش مى
كرد و زمستان را گر ماى بسيار مى
بخشيد.
حاال مي دانم كه خوراك هاي
زمستاني آن زمان همه پديده هاي
پزشكي براي پىش گيرى يا در
مان سرما خوردگي داشتند كه از
گذشتگان دست به دست شده بود:
« شله با قله» ( )Shola baghela
با لوبيا قرمز درست ميشد ،با كره
كوبيده مي شد و روي نان لواش گرم
ريخته ميشد و به آن كمي شيره زده
ميشد كه خوراكى آسمانى بود .آش
ترخينه از ترخينه بود كه از گندم و
جو پخته شده با دوغ بود كه به شكل
خمير در مي آمد و در پشت بام ها
پهن و خشك ميشد .تر خينه پس از

خشك شدن خر دلى رنگ و تكه تكه
مى شد كه در بازار هم بروش ميرفت .
اين آش هنوز در بروجرد محبوب
خيلي هاست كه با نخود و سبزيجات
و كشك درست ميشود .آش ما سوا
(  )Mawsooawهم از آش هاي بنام
بروجرد بود و هست كه با حبوبات و
كشك و اسفناج درست ميشود».
كفته هلو» (  )koftah helouكه
شكل هلو بود با گوشت و آرد نخود
چي و پياز و سبزي درست ميشد و
وسط آن آلويي مي گذاشتند .توي
جيب ما بچه ها هم پر بود از نخود
چي و كشمش و بادام .انجير خشك
و گردو.
براي فكر بچه گانه ما تداركات
زمستان از پديده هاى شگفت انگيز
بود :خم هاي بسيار بزرگ كه تا شانه
مان مى رسيد ند .اين خم ها كه در
اتاقي جدا در پايين حياط نگهدارى
مى شدند ،كاه گلي زيبا با رنگ هاي
خاكي ،سبز تيره ،آبي زنگاري ،آبى
فيروزه اى بودند كه انگار آنها را از
يونان باستان آورده بودند يا از زمان
هخامنشيان .خم ها جاي ترشي
بودند—ترشي با دمجان ،هفته بيجار،
پياز ترش و خيار ترش  .در باالي خم
ها تخته ايي بود كه بارش مربا بود.
شيشه هاي مربا بالنگ ،مرباي هويج
و مرباي به و مرباى پوست پرتقال
با رنگ هاي زرد و نارنجي خم ها
ى ترشى را در زير بيشتر جلوه مي
دادند.
ريسمانى از باالى اين اتاق به پايين در
باالي خم هاي ترشي بسته بودند كه
به آن خوشه هاي انگور سرخ آويزان
بودند .خوشه ها از آخر تابستان به
بند كشيده شده بودند براي « انگور
بند زمستان  ».و خوشه هاى آويزان
بنفش در آن جاى سرد بدنشان از
سرما كبود و ديدنشان نه تنها زيبا
اما حيرت انگيز و اشتها بر انگيز بود و
سوژه اي چشم گير براي صورت گر ى
كه با رنگ و روغن اين خم ها و خوشه
ها ى درشت نيمه خشك را در شكلى
جان بدهد.
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مسئوليت

دکترمنصور سیاوشی  -اکالهما

ولى اجتماع او را بدبخت كرده و
بطور خالصه نسبت اجتماع به
عالم طبيعت مثل نسبت شر است
به خير».
همه انسانها صرفنظر از رنگ
چهره ونژاد در قاره هاى جهان با
دو چشم ،دو گوش ،دهان و بينى
خلق شده اند ولى خود شخص،
خانواده و اجتماع اثر گذار روى
فكر كردن و روش زندگى هر فرد
است ،كه تا اندازه اى نزديك به
تئورى روسو مى باشد .عده اى
در اجتماعات عقب افتاده ،چون
درختى پر ثمر رشد كرده ،چون
خود اثر گذار زندگى خویش در آن
اجتماع بوده و بقول فروغ فرخزاد:
«نگاه كن كه من كجا رسيده ام
به كهكشان ،به بيكران ،به جاودان»
و هستند افرادى هم كه در خانواده
و اجتماع خوب متولد شده ولى
خود را رشد نداده و به گفته
سعدى:
«آن تهى مغز را چه علم و خبر
كه برو هيزم است يا دفتر»
چشم پوشى از اثرات اجتماع بر
روى بشر ،اين خود شخص است
كه با طبيعت و سرشت كنار مى
آيد و جايگاهش را در اجتماع
محكم و اثر بخش مى كند و تاثير
گذار مفيدى براى همه جماعات
بشرى مى شود .يادم هست كه در
سال  ١٩٦٩ميالدى وقتى آپولو ١١
آمريكا در كره ماه نشست و نيل
آرمسترانگ اولين جاى پاى خود
را در سطح كره ماه ديد گفت:
«اين يك قدم كوچك بشر است و
يك جهش بزرگ براى بشريت»
آرمسترانگ با اين گفته اش مشوق
هزاران جوان در سراسر دنيا شد
كه بفكر تحقيقات فضايى و كشف
كرات ديگر بيفتند و هنوز هم
راهش ادامه دارد.
جهان بين نبودن و بسته بودن
پنجره هاى مغز سبب محدود
شدن فكر مى شود و اجتماعى را
كه ژان ژاك روسو مى گويد ،شر
است نمى تواند به خير تبديل كند،
مگر اينكه جايگاه خوبى را در آن
اجتماع پيدا كند.

دکتر زهرا کریمی پور -اکالهما

بچه اهی کوهچ ما

قسمت سی وپنجم

۶۴

قا سم
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تقریب ًا چیزی درکوچه عوض نشده
بود.پاها هنوز برهنه بود که آثار
عمیقی درخاک بجا می گذاشت،
مگس ها هنوز بین زباله وچشم مردم
پرسه می زدند ،صورتها هنوز خسته
ورنجور  ،لباس ها هنوز ژنده ووصله
خورده ،دشنام مانند سالم ردوبدل
می شد .نفاق ودوروئی شایع بود.
خانة بزرگ غرق درسکوت وخاطرات
همچنان متروک مانده بود .درسمت
راست خانة ناظر ودرسمت چپ خانة
پاسدار وبعدازآن محلة آل جبل
قرارداشت .محلة آل رفاعه دروسط
کوچه بود .اما بقیة کوچه ناحیه ای
شیب دار به سوی جمالیه بود که
درآن مردمی بی نزاکت وبی اصل
ونسب زندگی می کردند وآنان را
«موش دوپا» می نامیدند .این مردم
ازهمه بدبخت تر وفقیر تر بودند.
دراین زمان سید رفعت نظارت را به
عهده داشت که مانند هرناظر دیگری
بود .لهیطه پاسداربود ،مردی کوتاه قد
والغر اندام که ظاهرش نشان نمی داد
مرد نیرومندی باشد  ،اما درزدوخورد
وحدت ونابودکردن همچون
ازسرعت ّ
زبانة آتش بود .او بعداز یک رشته
جنگ وجدال که درطول آن خون
درهمة کوچه ها جاری شد ،به مقام
پاسداری رسید .پاسدار آل جبل
چلطه نام داشت .محلة او بخاطر
قرابتشان به واقف واینکه محله شان
بهترین است وهمچنین به این سبب
که جبل اولین وآخرین کسی بود
که جبالوی بااو صحبت کرد وبه او
نظر لطف داشت ،به خود می بالید.
درنتیجه کمتر کسی آنان را دوست

داشت .پاسدار آل رفاعه حجاج بود
که کمتر شباهتی به علی درنظارت
داشت.و به شیوة خنفس و جلطه
ودیگر غاصبان رفتار می کرد .درآمد
امالک را برای خودش بر می داشت
وهرکس شکایت می کرد کتک می
خورد ومردمش رابه پیروی ازسنت
رفاعه درتحقیر مقام وثروت ترغیب
می کرد! حتی موشهای دوپا هم
پاسدارداشتند .نامش سوارس بود،
البته او ناظر وقف نبود .اوضاع به این
نحو تثبیت شده بود؛ دارندگان گرز
به اتفاق شعرابا ُربابشان تأکید می
کردند که این نظامی عادالنه طبق
شروط دهگانة واقف است وهمو ناظر
وپاسداران را به تنفیذ ورعایت آن
گماشته است.
درمحلة موشهای دوپا ،عمو زکریا
دستفروش سیب زمینی به پاکی
معروف بودوبین مردم ازاین امتیاز
برخورداربود که خویشاوندی دوری
با سوارس آقا باجگیر محله داشت.
او درمحله ها با گاری دستی اش می
گشت وسیب زمینی جار می زد.
دروسط گاریش آتشدانی می گذاشت
که بوی خوشایندی ازآن متصاعد می
شدوپسران رفاعه وجبل وهمچنین
پسران جمالیه ،عطوف ،دراسه،
کفرالزغاری وبیت القاضی را به خود
جلب می کرد .عموزکریا مدتها پیش
ازدواج کرده بود بدون اینکه از نعمت
فرزند برخوردار شود .اما دراین دوره
مونس تنهایی اش پسر صغیر یتیمی
به نام قاسم  ،پسر برادرش بود .پس
از درگذشت پدرو مادرش نگهداری
او را به عهده گرفته بود .سرپرستی
ازاو هزینه ای اضافی برایش نداشت،
درحالی که زندگی  -بویژه دراین
کوچه از محله -خرج بیشتری
اززندگی سگها ،گربه ها ومگسها که
روزیشان رادرآشغال وزباله پیدا می
کردند ،نداشت .زکریا قاسم راهمان
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قدر دوست داشت که پیش از آن
پدرش را .وقتی زنش پس ازپیوستن
طفل صغیر به خانواده اش ،باردارشد،
آن را به فال نیک گرفت ومحبتش به
او زیادترشد وعالقه اش به او بعداز
تولد فرزندش «حسن» کاهش نیافت.
قاسم تقریب ًا تک وتنها بزرگ
می شد .عمویش دور ازکوچه بود
وزن عمویش سرگرم خانه داری
ونگهداری از فرزندش بود .همچنانکه
رشد می کرد  ،دنیایش نیز گستر
ده می شد .ابتدا به بازی دراطراف
خانه یادرکوچه پرداخت .سپس با
همساالنش درمحلة خودش ومحله
های رفاعه وجبل دوست شد .به
بیابان رفت ودور صخرة هند بازی
کرد .باشرق وغرب صحرا آشنا شد
واز کوه باال رفت .همراه با خردساالن
به خانة بزرگ خیره می شد؛ بچه
ها به جدشان ومقام او افتخار می
کردند ،وقتی بعضی از جبل وعده ای
دیگر از رفاعه صحبت می کردند او
نمی دانست چه بگوید وهمچنانکه
حرف به ناسزا وکینه توزی ودعوا می
کشید ،نمی دانست چه بکند.
چقدر به خانة ناظر حیرت زده
وبااعجاب نگاه کرده بود .چقدر به
میوه های روی درختان بارغبت و
اشتها نظر انداخته بود .یک روز
دید دربان چرت می زند ،پسدزدکی
 ،آرام وارد باغ شد ،بدون اینکه
کسی را ببیند یا کسی اورات دیده
باشد  .شادومسرور در جاده ها
رفت .میوة «گوآوآ» را ازروی سبزه
ها برداشت وبالذت خورد تااینکه
خودش را روبروی چشمة آبی دید.
ازستون آبی که از چشمه فوران می
کر د نمی توانست چشم بردارد.
آنچنان خوشحال شد که لباسهایش
رادرآورد و به آبگیرواردشد .درآن
غوطه خورد .بادست به روی آب زد،
اندامش را مالش دادو به دوروبرش بی

اعتنا بود .ازهمه چیز بی خبر ناکهان
صدایی گوش خراش شنیدکه
باعصبانیت فریاد می زد «:عثمان،
سگ پدر ،بیا کور کورزاده» سرش را
به محل صدابرگرداند مر دی را باالی
ایوان درعبایی سرخ دیدکه باانگشتی
لرزان به او اشاره می کندوصدایش
ازخشم برافروخته است .قاسم
ازآبگیر خارج شد وبرزمین باغ روی
آرنجهایش تکیه زد .دراین موقع
دربان رادید که شتابان به سویش می
آید .باعجله به طرف آالچیق یاسمین
متصل به دیوار دوید .فراموش کرده
بود لباسش را کجادرآورده ،ازآنجا به
طرف در وباتمام قوا از خانه بیرون زد.
درکوچه بچه ها بادیدن او هلهله کنان
و سگها با عوعو به دنبالش دویدند.
پشت سرش عثمان از خانه خارج
شد ودنبالش کرد تااینکه در میانة
کوچه به او رسید .بازوی اوراگرفت
ونفس نفس زنان ایستاد .قاسم جیغ
زد وصدایش درکوچه پیچید .زن
عمویش یچه به بغل سرآسیمه آمد
وسوارس هم ازقهوه خانه آمد .زن
عمو از دیدن این منظره یکه خورد
و دست قاسم را گرفت وگفت:
 تعمو عثمان ترابخدای یکتا ،توبچه را ترساندی ،مگر چکار کرده؟
لباسهایشکجاست؟
دربان باخودخواهی گفت:
 حضرن ناظر اور ادید که درآب شنامی کند ،این بچة نحس باید شالق
بخورد .این ملعون وقتی من خواب
بودم وارد شد .چرامارا بااین بچه های
تخستان راحت نمی گذارید؟
زن باعذرخواهی گفت:
 عموعثمان ببخش ،او یتیم است.حق با توست.
وبچه را از دست او نجات دادوگفت:
 من اورا به جای تو تنبیه می کنم.لطف ًا ممکن است تنها لباس اور ا پس
بدهی.

۶۵
زکریا با رضایت خاطر به قاسم
نگاه کرد وگفت:
 قاسم ،تو دیگر بچه نیستی.تقریب ًا ده سالت است وقتش
رسیده که کار کنی.
چشمان سیاه قاسم از خوشحالی
برق زد.
 عمو  ،مدتهاست امیدواربودممرابا خودت ببری.
مرد خندید وگفت:
 تا حاال هدفت بازی بود نه کار.اما امروز پسر عاقلی هستی ومی
توانی به من کمک کنی .پسر به
طرف گاری رفت وسعی کرد آن را
هل دهد اما عمو زکریا مانع شد .زن
عمویش گفت:
 مواظب باش  ،اگر سیب زمینیهارا بریزی از گرسنگی می میریم.
زکریا دستة گاری را گرفت وبه او
گفت:
جلوی گاری برو
 تووجاربزن«:سیب زمینی عالی...
سیب زمینی تنوری» به هرچه
من می گویم یا می کنم توجه
کن .سیب زمینی برای مشتریان
طبقات باال ببر .دائم ًا چشمانت را
باز نگهدار.
قاسم با حسرت به گاری نگاه کرد
وگفت:
 اما من می توانم آن را پیش ببرم.مردگاری را هل داد وگفت:
 هرچه به تو می گویم بکن .لجبازمباش .پدرت مردخوبی بود.
گاری بآرامی به سوی جمالیه
سرازیر شد وقاسم باصدای سوت
مانندش جار می زد:
سیب زمینی عالی ،سیب زمینی
تنوری  .هیچ چیز نمی توانست
اورا بیش ازاین شاد کند که در
محله های ناآشنامثل مردان کار
کند .هنگامی که به کوچة وطاویط
رسیدند ،قاسم به اطرافش نگاه کرد
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دربان با دلخوری دست تکان داد وبه
زن پشت کرد .درحال رفتن گفت:
 به سبب این حشره من لعنتشدموفحش شنیدم .بچه های تُخس،
کوچة تخم سگ!
زن درحالی که «حسن» را باالی ران
گرفته بود ودست قاسم را می کشید
به خانه برگشت .قاسم هق هق می
گریست.

وبه عمویش گفت:
 اینجا همان جائی است کهادریس راه را برادهم بست!
زکریا بابی اعتنائی سری تکان داد
 .پسر خنده کنان ادامه داد:
 اوهم مثل تو گاری را هدایت میکرد.
گاری درمسیر روزانه اش پیش می
رفت .از الحسین تا بیت القاضی،
از بیت القاضی تا دراسه .قاسم
با شگفتی به رهگذران ،دکانها
ومعبدها نگاه می کرد تا اینکه به
میدان کوچکی رسیدند .عمویش
گفت اینجا بازار مقطم است .قاسم
شگفت زده درنگ کرد وگفت:
 واقع ًا اینجا بازار مقطم است؟جبل به اینجا فرار کرد؟ رفاعه
اینجا به دنیا آمد؟
زکریا بی عالقه گفت:
 بله ،اما هیچ ربطی به ما وتو ندارد.قاسم گفت:
 اما ما همه فرزندان جبالویهستیم ،پس چرا ما مانند آنان
نیستیم؟
مرد خندید و به مسخره گفت:
 حداقل ما درفقر مثل یکدیگریم.مرد گاری را ازبازار به حاشیة صحرا
جلو راند و مستقیم به سوی کلبه
ای حلبی که ظاهرا ً دکه ای برای
فروش تسبیح و بخور و نظر قربانی
بود ،رسید .پیرمردی ریش سفید
روی پوستی جلوی آن نشسته
بود .زکریا گاری را جلوی کلبه
نگهداشت و با گرمی به پیر مرد
دست داد .پیرمردگفت:
 امروز به اندازة کافی سیبزمینی دارم.
زکریا کنارش نشست وگفت:
 همنشینی باتو بهتراز کاسبیاست.
پیرمرد با کنجکاوی نظری به پسر
انداخت .زکریا اوراصدازد:
 قاسم بیا دست آقا یحیی راببوس.
پسر به پیرمرد نزدیک شد ودست
استخوانی اورا گرفت وباادب
بوسید.
یحیی به کاکل قاسم دست کشید
وبادقت به صورت جذاب او نگاه
کرد وپرسید:
 پسر کیست؟پاهایش رازیرآفتاب
زکریا
درازکردوگفت:
 -پسر مرحوم برادرم.

پیرمرد اورا کنارش روی پوست
نشاندوپرسید:
 پدرت را به یادداری پسرم؟قاسم سری تکان داد وگفت:
 نه آقا پدرت دوست من بود .او مردمهربانی بود.
قاسم به اجناس رنگ ووارنگ خیره
شد .یحیی به رف نزدیکش دست
دراز کرد و یک نظرقربانی برداشت
وبه گردن پسر انداخت وگفت:
 این را نگهدار ،ترا ازهر ش ّریحفظ خواهد کرد.
زکریا به قاسم گفت:
 آقا یحیی ازکوچة مابود ،از محلةآل رفاعه.
قاسم به یحیی نگاه کرد وپرسید:
 آقا چرا کوچة مارا ترک کردید؟زکریا گفت:
 خیلی وقت پیش باجگیران آلرفاعه ازدست او خشمگین شدند
واو تصمیم به هجرت گرفت.
قاسم شگفت زده گفت:
 همان کاری را کردی کهعموشافعی پدر رفاعه کرد.
یحیی مدتی با دهان بی دندانش
خندیدوگفت:
 پسر  ،توهم این را میدانی؟ چقدرخوب فرزندان کوچة ما حکایات را
می دانند.
پس چرا دیگران ازآنها پند نمی
گیرند؟
شاگردقهوه چی باسینی چای آمدو
آن را جلوی یحیی گذاشت ورفت.
یحیی از گریبانش لفافه کوچکی
درآورد وباگشاده روئی شروع به
بازکردن آن کردوگفت:
 من چیزباارزشی دارم که اثرشتافرداصبح باقی می ماند.
زکریا با بیقراری گفت:
 پس بده آزمایش کنیم.یحیی خندیدوگفت:
 من هیچوقت نشنیدم که توبگویی نه.
 یحیی  ،چطور می توانم نعمت واحسان را رد کنم؟
آن را تقسیم کردند و سرگرم
جویدن شدند .قاسم هیجان زده
به آن دو چشم دوخت وعمویش
خندید .پیرمرد چای را مزمزه
کردوازقاسم پرسید:
 آیا توهم مثل اهل کوچة ما خیالباجگیرشدن داری؟
قاسم لبخندزد وگفت:

 بله.زکریا قهقهه زد وباعذرخواهی
گفت:
 آقا یحیی  ،اورا ببخش ،خودت میدانی درکوچة ما یاباید باجگیرباشی
یا حاضر به خوردن پس گردنی.
یحیی آهی کشید:
 خدارحمتت کند رفاعه .توچطوردراین کوچه رشد کردی؟
 خودت بهتر میدانی آخروعاقبتشبه کجا کشید.
یحیی اخم کردوگفت:
 رفاعه همان روزی که کشتهشد نمرد .روزی که خلیفه اش
باجگیرشد مرد.
قاسم مشتاقانه پرسید:
 آقا کجا دفن شد؟ دهل محلةاو می گویند جدما اورا درباغش به
خاک سپرد .آل جبل می گویند
جسدش دربیابان گم شد.
یحیی با عصبانیت دادزد:
 بدبخت های ملعون  ،هنوز دستاز تنفر بر نداشته اند.
سپس با تغییر لحن پرسید:
 بگو قاسم ،آیا رفاعه را دوستداری؟
پسر بااحتیاط به عمویش نگاه کرد
و باألخره با صراحت گفت:
 بله آقا ،خیلی اورادوست دارم.کدامیک را بیشتردوست داری؟
آیا می خواهی مثل او باشی یا
باجگیری پیشه کنی؟
قاسم با حیرت ومسرت به او نگاه
کرد ولبهایش برای گفتن حرکت
کرد .اما چیزی نگفت .زکریا قهقهه
زنان گفت:
 مثل من به سیب زمینی فروشیقانع باشو
همه ساکت شدند ،ناگهان
جاروجنجالی دربازار بلند شد؛
االغی خودش را به زمین پرت کرد.
گاری چی باشدت به االغ شالق
میزد  .دراین وقت ز کریا برخاست
وگفت:
 راه درازی درپیش داریم.خداحافظ آقا.
یحیی گفت:
 هروقت اینجا می آیی ،پسررا باخودت بیاور.
سپس باقاسم دست داد وبه کاکلش
دست کشیدوگفت:
 چه پسر خوبی!ادامه دارد
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از مالزمان و نزدیکان پرآوازه مهد
علیا یک خانم فرانسوی بود به نام
" مادام حاجی عبّاس گل ساز "
که مترجم این بانو بود .مادام شیل در
کتاب خاطرات خود در دیدار با مهد
علیا در باره این خانم فر انسوی می
نویسد:
" پس از عبور از محوطه قصر و باال
رفتن از چند پله به اطاق مجللی رسیدم
که همه پیرامون آن آینه کاری شده
بود و یک صندلی نیز برای نشستن
من در آنجا قرار د اشت  ،در مدخل
اطاق یک خانم فرانسوی به استقبال
من آ مد .او در زمان جوانی با یکی
از رجال ایرانی در پاریس ازدواج کرده
و فعآل سمت مترجمی ما در شاه را به
عهده داشت و رویهم رفته زنی دوست
داشتنی و با هوش بود" .
این زن فرانسوی ،پرآوازه به" مادام
حاج عباس گل ساز " بود که در سال
 ١٢٣٥ه ق با" حاجی عباس شیرازی "
در پاریس ازدواج کرده و پس از ورود
به ایران افزون به پذیرفتن دین اسالم،
مثل یک زن کامل العیار ایرانی در
چادر و روبند فرو رفته بود .این زن
چون زیرکی وهوش فراوانی داشت
بزودی زبان فارسی را فرا گرفت و
بخاطر زبدگی بسزایی که در هنر گل
سازی  ،رقاصی  ،قالب دوزی  ،خیاطی ،
آشپزی و خوانندگی داشت ،در میان
در باریان نفوذ کرد و پس از مدتی
توانست در سلک یاران مهد علیا مادر
ناصر الدین شاه در آید" .
مهد علیا از داشتن پزشک ویژه و منجم
باشی غافل نبود ،میر زا حسنعلی شیخ
االطباءکه در طب قدیم استاد بود وطب
نوین را نیز در دار الفنون فرا گرفته بود
در سال  ١٢٨٦ه .ق .حکیم باشی مهد
علیا بود که پس از مرگ وی پزشک
ناصر الدین شاه شد.
دیگر از پزشکان ویژه وی آقا میرزا
احمد حکیم باشی طبیب حاذق و معالج
مهد علیا بود که از نجباء و دانشمندان

کاشان بشمار می رفت و اورا بهایی می
دانستند .در این باره علیقلی خان
اعتضاد السطنه در کتاب خود هنگامی
که امیر کبیر راجع به سه نفر بهایی از
وی توصیح خواسته چنین نوشته است:
" گفتم تفصیل این سه نفر بدون بسیاره
ونقصان این است  :اما میر زا احمد
حکیم باشی طبیب حاذق و با اما نت
و معالج مهد علیا و" ستر کبری" ،
از دانشمندان و نجباء کاشان است
پدرش مال رضا ،پرآوازه به کبابی است
و مادرش از بنات اعمام حاجی پشت
مشهدی است و معتقد به ذات پاک
الهی و به نمک اعلیحضرت شاهنشاهی
ابدا ً قصۀ باب و بهایی در او مسموع
نشده" .
در بیست و هشتم شوال سال ١٢٨٦
ه .ق .در اوایل صدارت میرزاآقا خان
نوری در حین عبور شاه از یکی از کوچه
های آبادی نیاوران عده ای از بهاییان،
مانند م ّ
ال محمد نیریزی بهمراه چند تن
از بهایی های شیراز با محمد صادق
تبریزی همدست شده وشاه را هدف
گلولۀ قرار دادند لکن گلوله خطا نمودو
مختصر خراشی در بدن شاه تولید شد
که پس از این سوء قصد  ،شاه حکم
قتل عام بهاییان را صادر کرد و بیشتر
آنان را در سراسر ایران بقتل رسانیدند
و از این تاریخ است که مهاجرت بهایی
ها ببیرون از مملکت آغاز می گردد.
" ادوارد براون در کتاب انقالب ایران در
این باب می نویسد ":تنها سوءقصد ی
که نسبت به زندگی ناصرالدین شاه
از سوی بهاییان سر زده در پانزده
آگوست هزارو هشصدوپنجاه و چهار
بوده که سه نفر بنمایان در عمل و کام ّ
ال
به مسؤلیت خود اعتراف کردند آن سه
نفر عبارت بودند از م ّ
ال فتح اهلل -میرزا
محمود نیریزی و صادق زنجانی نوکر
م ّ
ال شیخ علی  ،این سوء قصد در آن
موقع منجر به شکنجه و آزار هولناکی
برای بهایی ها گردید" .
میرزا عبدالوهاب منجم باشی نیز منجم

مادام حاجی عباس گل ساز

مهد علیا بود و لقب منجم باشی را
بهمین علت به وی داده بودند.
اگر چه در میان شاهزادگان قاجار
افراد عارف و باسواد وشعر دوست و
ادیب و خطاط و خوش نویس و هنر مند
و آکاه به مسایل زمان نیز وجود داشته
است .اما آنچه مسلم است در بار مهد
علیا " پناهگاه متخلفین بود" وتنی
چندازشاهزاده های بیکار و تن پرور
قاجار در این بزم و بساط  ،به مفت
خوری و ارتکاب انواع فسق و فجور می
پرداختند و" سترکبرای " نیز معرکه
گردان این جمع بوده است که خود
نیز در پاره ای مسایل غیر اخالقی و
خوش گذرانی های آنها شرکت داشته

است ،ویکی از دالیل دشمنی مهد علیا
با امیر کبیر  ،این بود که امیر در دوران
صدارت خود درب این نان دانی را تا
حدودی بسته بود و جیره و مواجبی را
که این عده بخود اختصاص داده بودند
قطع کرد ،و آنها را از حول و حوش خانم
نواب علّیه تارانده بودند وبه اصطالح
آنها را " از سگ کمتر کرده بود" .
این معنی در نامه مهد علیا به پسرش
ناصر الّدین شاه کامال مشخص است.
" قربانت گردم .قرار شاهزاده ها
همان است که  ،روزی که از سفر
آمدم دادم ،البته نکول نخواهم کرد.
حاال اگر پشت گردن شاهزاده ها بزنند،
بیقاعده و بی اذن نخواهد آمد ،آن روز

برخی دیگر از درباریان عصر قاجار،
برای باقی گذاردن نام نیکی از خود به
احداث ویا تعمیر و نوسازی بنا هایی
مانند مسجد  ،کاروانسرا  ،مدرسه
وخانه و باغ و آثاری از این مانند اقدام
نموده است .
" دکتر یا کوپ ادوارد پوالک"  ،که
از سال  ١٨٥١الی  ١٨٦٠در ایران
اقامت داشته و از سال ، ١٨٥٥
پزشک ویژه ناصر الدین شاه بوده
است در کتاب خود تحت عنوان
"ایران ،سرزمین و مردم آن" یا سفر
نامه " پوالک" مینویسد ":خاور ها به
آباد کردن وساختن میل وافری دارند،
ولی در نگهداری بنا ها غافل می مانند،
وبهمین دلیل است که بنا های تاریخی

بسیاری در ایران از میان رفته است
ویا در شرف نابودی است  ،در حالیکه
میتوان با صرف مبلغی جزیی و برنامه
ریزی درست ودلسوزی این بنا ها را
مرمت ونگهداری نمود ،به گونه ای
مثال کاروانسرای مادر شاه را نزدیک
اصفهان میتوان ذکر کرد .این بنا از
نظر زیبایی ولطف و استواری ممتاز
است در حالیکه جوی آب آن خراب
است و فرو ریخته  ،وتخته سنگ مرمر
شکسته و خراب شده است.
در زمان افتتاح راه آهن تهران –
حضرت عبدالعظیم (ماشین دودی)
به سال  ١٣٠٦در شهر ری سه باغ
پرآوازه وجود داشتته است  ،باغ
طوطی ،باغ طغرل و باغ مادر شاه که

مهدعلیا  ۴۰روز برایران حکومت کرد
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هما برازنده
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مادام حا ی باس ل ساز

راه را دیگر داشت  .از خدمت شما
که محروم بودند ،میرزا تقی خان هم
که این طایفه را و شاهزاده های بیچاره
را از سگ کمترکرده بود  ،از زمین
وآسمان دستشان بریده شده بود .به
جهت اینکه حقیقت نشنوند یا درددل
خودشان را وعرضشان را بکنند نا چار
رو به من می آوردند" .
برای آشنایی بیشتر با خصوصیات
اخالقی مهدعلیا  ،بد نیست به " نامه
های ایرانی" " کنت دو گوبینوی
فرانسوی" که در سال  ١٨٦٠میالدی
به سمت وزیر مختاری فرانسه به در
بار ایران آمده بود نوشته است  ،نظر
بیفکنیم :گوبینو در نامه ای در باره مهد
علیا می نویسد:
" مادر ناصر الدین شاه (مهدعلیا) که
نسبت به پیشینه اخالقی او خیلی حرفها
میزدند .حتّی می گفتند که این پسرش
" ناصرالدین شاه" نتیجه معاشقاتی
است که با شاهزاده فریدون میرزا
که دو ماه پیش در مشهد فوت نمود،
داشته است  .این زن که در زمان
شوهرش نسبت به پاره ای از کارها
و رفتارش سخت مزاحم وی بودند،
ولی حاال بلعکس در زمان پسرش طور
دیگر می باشد .می گویند زنی است
خیلی با هوش و باعقل و دارای ارداده
مهمی انجام
شم سیاسی  ،و کار های ّ
و ّ
داده است  ،وحتی در اوایل سلطنت
ناصرالدین شاه ،پیش از آنکه شاه
ّ
وارد تهران شود در زمان غیبت وی ،
چهل روز تهران را به تنهایی با کمال
نیرو اداره کرده است ،ملکه بی اندازه
عیاش و عشرت طلب بود و روزگار
خود را به خوشگذرانی و خوشگذرانی
می گذراند  ،بیشتر موسیقی دانها و
رقاصه هارا به قصر خود فراخوانده می
کرد و بامعشوفه های خویش مشغول
معا شقه می شد  ،ولی این مطرب ها
ورقّاصه ها هم ،بامداد از جریان مجلس
شب  ،همه شهر را پر می کردند .این
امر ،به امیر نظام بد می آمد وبی اندازه
متأثّر می شد ،حتی برای جلو گیری
از حرکات زشت مادر شاه  ،چندین
مرتبه ناچار شد در خود قصر ،سوگلی
های شاهزاده خانم را توقیف نماید.
بدین لحاظ امیر با مادر شاه بد رفتاری
و به سختی رفتار می کرد .مهد علیا
نزد پسرش از امیر شکایت برد که
بمن توهین شده  ،که این شکایت
نیزدر"عزل امیر موثر بوده" .
در باره مستحدثات مهد علیا باید گفت ،
از قرار معلوم  ،مهد علیا نیز مانند

متعلق به مهد علیا بوده است و پس
از او به ناصر الدین شاه رسید  ،باغ
بسیار بزرگی نبودو ساختمانش چند
اطاق بیشتر نداشت  " .معلوم نیست
که مهد علیا خود شخصاٌبه احداث این
باغ اقدام کرده ویا آنرا خریده باشد.
باغ مهد علیا در شهر ری باغی بود
که ناصر الدین شاه خیال داشت
روز آخر عمر " جمعه١٧ذیالقعده
١٣١٣هجری قمری" ناهار را در آنجا
بخورد یا بقول خودش در آنجا " به نا
هار افتد" و به خان ساالرش دستور
آش ماست داده بودکه تیر" میرزا
رضای کرمانی" قلم بطالن بر این
آرزو کشید  " .مدرسه حکیم باشی در
ارگ را مدرسه مهد علیا نیز می گویند
چون مهد علیا مادر ناصرالدین شاه در
آنجا تعمیراتی بعمل آورده" .
" یکی دیگر از آثار مهد علیا ساختن
بقعه وبا ر گاه زبیده خاتون در نزدیکی
شهر ری و تعمیر واهمه مسجد پدرش
امیر قاسم خان در ارگ است که
پرآوازه به مسجد مادر شاه بوده است
در ضمن ساختمان وبقعه و بارگاه
زبیده خاتون محل دیدار مخالفین میزا
تقی خان امیر کبیر با مهد علیا بوده
است" .
***
مادام حاجی عباس گل کار در زمستان
 ۱۲۹۵درسن  ۹۰سالگی در تهران در
گذشت.

گف
تمت چون رد حدیثی رگتوانی داشت گوش
بردندوخوردند
گنج ها برده شد چکار کنم؟
حق ما خورده شد چکار کنم؟
هرچه که مانده بود از ُقدما
فردا
زندة
ایران
بهر
ِ
ما برون گردید
ازدل خاک
دل ایران زغصه خون گردید
شخص ناصرالدین شاه
گیوة
به درآمد زسینة یک چاه
نوشروان
خودنویس
قلم
ِ
گیالن
خلیفة
بادوات
تاریخ
قدیمی
ازبنای
ِ
ِ
دزد ،دزدیده سیخ رابامیخ
خراسانی
کاتب
عینک
خاقانی
نظیر
بی
پارکر
می رود سوی موزة پاریس
گشته زین غصه دیدة من خیس

دنبه

آخوند ازآب کره
ایرج :خبرداری که قیمت لبنیات
صدبرابر دوران شاه شده؟
منوچهر :آره بااین حساب وضع
آخوندا که از آب کره میگیرن حسابی
سکه است.

دراداره
ارباب رجوع :حاج آقا ،این چه وضعیه
من برای یه کار کوچولو دوماه تمومه
که هی میام اینجا ومیرم؟
کارمند(باخونسردی) برادر بی خیال،
من همون کارکوچولوهم ندارم  ،اما
بیست ساله که میام و میرم.

(حافظ)

غ
م
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خ
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دلخوری

درکالس آشپزی

اولی :من از کسانی که بیست
وچهارساعته منم میزنن ومیگن منم
همینطور  ،خیلی دلخورم.
دومی  :منهم همینطور!

مادر روبه دخترش که به کالس
آشپزی میرفت کرد وپرسید:
 درکالس آشپزی بهتون اجازه میدنکه از دست پخت خودتون بخورین؟
 -اجازه که سهله ،مجبورمون میکنن!

مادرزن
مادرزن ثروتمند معروف درغیاب او
فوت می کند .اقوام اول ثروتمند ،
تلگرافی بهش میزنن ویا تلفن میکنن
وازش می پرسن :مادرزن جنابعالی
فوت شده ایشان رادفن کنیم،
مومیایی کنیم یا بسوزانیم؟
ثروتمند درجواب تلگراف یا تلفن
میگه یا می نویسه :کارازمحکم کاری
عیب نمی کنه ،هرسه کاررا انجام
بدین!!

زن زرنگ

آخوندک
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رهبررا به تیمارستان بردند.
درتیمارستان از دیوانه ای پرسید:
 چه میل داری؟دیوانه :دنبه
دستورداد برایش دنبه آوردند.
رهبر :این هم دنبه!
دیوانه دنبه راگرفت وخوردوگریست
رهبر :چرا گریه می کنی؟
دیوانه :واقع ًا که گریه هم داره .ازوقتی
تو رهبرشده ای از دنبه ها هم چربی
رفته!!

نرخ ها پیوسته باال می رود
سوی مریخ وثریا می رود
جانب بازار گاهی مشتری
گررود بهرتماشا می رود
لیک آن آخوندک پولدارشهر
دائم ًا سوی اروپا می رود
یک نفرهم بی امید وبی هدف
گاه پائین  ،گاه باال می رود
البد آن هم دیپلمی بیکاره است
کاین همه اینجا وآنجا می رود

تکمیل
کوکب خانم :شوهرت چکاره است؟
اختر خانم:
دکتر متخصص اطفاله
کوکب :خب ،چرا تحصیالتش رو
تکمیل نکرده تا بتونه بزرگ ها روهم
معالجهکنه؟

دندانپزشک

زن(:باعصبانیت) اگه بخوای اینطور
باهام رفتار کنی همین حاال بلند
میشم میرم خونة مادرم.
شوهر( :باخوشحالی) خوش آمدی ،
زودتر!
زن :مادرمم ورمیدارم میارمش
باخودم.
شوهر :عزیزم ،من که حرفی نزدم.
منو ببخش!

بیمار :آقای دکتر چقدرباید تقدیم
کنم که دندان منو بکشید؟
دندانپزشک :بابت آمپول دو میلیون
تومن ،ولی کشیدن آن مجانی است.
بیمار :پس خواهش می کنم دندان من
را بدون آمپول بکشین
م
ربا آمپول  ۲یلیون و لی..
دکتر چقدرتقدیم کنم

شـیخ فخرالدین ابراهیم همدانی

(متخلص به عراقی)
* سلطان مصر عراقی را پذیرفت واورا شیخ الشیوخ مصر گردانید

کاری از استاد علی دولتشاهی

بهم کردند و عشقش نام کردند
چوخودکردند رازخویشتن فاش
عراقی را چر ا بدنام کردند؟
وقتی شیخ بهاء الدین بیت آخررا
شنید گفت :عراقی را کار تمام شد .
پس اورا نزد خود طلبید وگفت:
«عراقی مناجات درخر ابات می کنی؟
بیرون آی ».پس چون بیرون آمد،
شیخ خرقة خود بردوش او انداخت
واو خودرا برزمین افکند وسر
درقدم شیخ نهاد  .شیخ وی راازخاک
برداشتوپس ازآن دخترخودرا نیز
بعقد وی درآورد که ازاو پسری
بوجودآمد بنام کبیرالدین موسوم
گشت.
بیست وپنج سال سپری شد وشیخ
بهاء الدین وفات یافتدرحالیکه
عراقی را جانشین خودساخته
بود .دیگر درویشان ازاین رهگذر
براو حسد بردند ونزد پادشاه وقت
ازعراقی شکایت کردند واورا باعمال
خالف شرع متهم ساختند واو نیز از
هندوستان مهاجرت کرد وبه مکه
ومدینخ شتافت.وازآنجا به آسیای

صغیر مسافرت نمود .درقونیه مجلس
درس شیخ صدرالدین قونوی معروف
را دریافت که کتاب منثورخودرا
موسوم به لمعات تألیف و تقدیم شیخ
کرد .شیخ آن را پسندید وتحسین
فرمود .امیر مقتدر روم معین الدین
پروانه شاگرد ومرید عراقی بود
وگویند برای او خانقاهی در توقات
بنا کرد واورا به محبت ها و انعام
خود مخصوص ساخت .بعدازوفات او
عراقی ازقونیه به مصر رفت .گویند
برغم سعایت معاندان سلطان مصر
اورا پذیرفت و شیخ الشیوخ مصر
گردانید.

پس ازآن بشام رفت ودرآنجاهم پس
از شش ماه اقامت ،پسرش کبیرادلین
ازهندوستان به وی ملحق شدوی در
هشتم ذوالقعده  ۶۸۸ق .برابر با ۲۳
نوامبر  ۱۲۸۹درهمانجا درگذشت
ودرقبرستان صالحه دمشق درکنار
مزار صوفی بزرگ شیخ محی
الدین العربی که  ۵۰سال پیش ازوی
درگذشته بود مدفون گشت.
آثارعراقی عالوه بر غزلیات که
حدود ششهزاربیت می باشد شامل
یک مثنوی است بنام عاشقنامهو یک
کتاب منثور بنام لمعات .چامی شرح
مفصلی بر این کتاب نگاشته که آن
ر ا اشعه لمعات نامیده است .مطابق
تحقیقی که سعید نفیسی در مقدمة
دیوان عراقی آو.رده است مولدش
روستای کومجان بوده است .وفات
وی روز هشتم ذوالقعده سال  ۶۸۸ق
اتفاق افتاده است.
شیخ فخرالدین را عارضه ای
پیداشدو برروی او َ
ماشرا ظاهر گشت.
( َ
ماشرا لغت سریانی به معنی ورم
َد َموی است یعنی ورمی که مادة آن
از خون باشد که از جوش خون وصفرا
درصورت و پیشانی ظاهرشود ).پس
پنج روز بخفت .روز ششم پسر را
واصحاب را بخواند و آب دردیده
بگردانید و ایشان را وداع گفت و این
رباعی بخواند:
درسابقه چون قرارعالم دادند
مانا که نه بر مراد آدم دادند
زآن قاعده وقرار کامروز فتاد
نه بیش بکس دهند و نه کم دادند
آنگاه کلمة «حق» بگفت وشربت
اجل نوشید واز بقعة فنا به خطة بقا
نقل کرد.
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پس
گوش کن پند ای ر وز بهر د نیا غم مخور

دربارة شاعرنامی ایران فخرالدین
ابراهیم همدانی متخلص به عراقی
باآنکه سخن بسیار گفته اند هنوز
جای سخن هست .ناگفته نماند
عراقی درمبادی حال که درهند
بخلوت نشسته یک بیت ازغزل اورا
بر محراب عبادت نوشته اند:
« نخستین باده کاندر جام کردند
زچشم مست ساقی وام کردند».
اشاراتی ازشرح زندگانی ابراهیم
همدانی درغالب کتب تذکره صوفیان
و شاعران بخصوص نفخات األنس
جامی ومجالس العشاق حسین بایقرا
یافت می شود .ولی چون معاصران
وی دربارة او چیزی ننوشته اند
آنچه را که دراینگونه کتب مندرج
است بااحتیاط باید پذیرفت .از متن
تحریرات خوداو که غالب ًا از مقولة
معانی عاشقانه است مطلب مهمی
ازاحوال گوینده به دست نمی آید.
اورا می توان یک قلندر تمام عیار
دانست که بکلی دربند نام ومقام
خود نبوده وهرصورت یا موجود نیکو
وجمیل را آینه ای از طلعت دوست
دانسته ودرآن عکسی از جمال
مطلق متجلی می دیده است .چنانکه
یکی از تذکره نویسان می گوید:
درطبیعت او فقط عشق را دست
استیال بود».
بنا به سخن جامی ،شیخ عراقی
درهمدان متولد شد ودرکودکی
قرآن راازبر کرد ومی توانست به آواز
شیرین قرائت کند .وقتی که  ۱۷ساله
بود جمعی از قلندران به همدان فرود
آمدند ودرمیان ایشان جوانی صاحب
جمال بود وچون ازآنجا بازگشتند
عراقی را که جمال آن درویش
بچه ،مفتون ساخته بود  ،تاب توقف
نماند وازپی ایشان به هندوستان
رفت .درمولتا بشاگردی شیخ بهاء
الدین زکریا نایل گردید .بعدازورود
درآن جایگاه اورا التزام چله بفرمود
که یک اربعین باید عزلت پیشه کند
و به مراقبت و تفکر بپردازد .لیکن
درهمین روز دیگر درویشان نزد شیخ
بشکایت آمدند وگفتند که عراقی
بجای سکوت وتفکر به سرودن غزلی
که خود ساخته مشغول است وآن
را درچندروز به تمام مطربان شهر
آموخته واکنون درهمة میکده ها با
چنگ و چغانه می سرایند وآن غزل
یکی از اشعار معروف عراقی است:
چو باخود یافتند اهل طرب را
شراب بیخودی در جام کردند
بعالم هرکجا دردوغمی بود

کنت
علی دولتشاهی  -یکت

آرامگاه عراقی در قبرستان صالحه دمشق

باالخره پس از  365کیلومتر رانندگی
از تهران به روستای رودخان رسیدیم،
در این روز تعطیل تابستان اینجا پر از
گردشگر است که برای دیدن قلعه می
آیند .نگاه کن فقط آنطرف سراشیبی
بین آن دو تا ماشین سفید یک جای
خالی برای پارک ماشین هست.
بله و غیر از این هم که چاره دیگری
نیست کمی راهمان دور تر می شود
ولی ما که همگی کفش مناسب کوه
پیمایی داریم و آماده برای پیاده
روی  ،پس کوله پشتی ها را بردارید
و حرکت ،راستی ساعت بازدید را
میدانی؟ نکند هزار پله باال برویم و
درب قلعه بسته باشد !
بله میدانم که شش ماه اول سال
چون بازدید کننده زیاد است تا  7بعد
از ظهر باز است.
آماده برای پنج کیلومتر پیاده روی.
شماهم با ما همقدم شوید تا که
قدمت تاریخ  ،زیبایی طبیعت و صفا
و مهر مردمان روستای رود خان را
اینجاببیینید.
و من برای تو از شگفتی های این نقطه
از سرزمین پر از راز و رمزاین کشور
کهن خواهم گفت :
ابتدا از روی پل کوچکی می گذری تا
به مسیر و راه همواری که آغاز پله
ها است برسی ،از حدود هزار متر
راهی که سنگفرش است باید بگذری
که جوی آبی با صدای خروشان هم
از کنار آن می گذرد و دو طرف این
مسیر مغازه های روستایی قرار دارد،
صاحبان مغازه با روی گشاده و گویش
گیلکی تو را دعوت به خرید اجناس
می کنند .که البته همه اجناس آنها در
بیرون از مغازه است  ،غالب آنها شامل
کار های دستی است مثل لباسهای
زیبای محلی با رنگهای الوان و زیبا که
یا در کنار دیوار آویخته اند و یا بر تن
مانکنی به نمایش گذاشته
اند عروسک های کوچکی که

با نخ و کاموا دوخته اند و شال و کاله
حصیری و بادبزن و حتی چوب دستی
های مناسبی که برای باال رفتن
میتوانی از آن استفاده نمایی .از سوی
دیگر بوی مطبوع غذاهای محلی و
تابلوهایی که هر دوسوی این مسیر به
چشم می خورد.
رستوران طبیعت با جوجه های انار
دون که تصویر خورا کش را روی
تابلو رستوران قرار داده که تصویری
اشتها آور است  ،تابلوی کافه عمو
اکبر با چای بهاره الهیجان ،کمی
باالترغذاخوری ننه خاور با آش رشته
و آش دوغ و نان داغ واز تنور در آمده
و انواع خوراک های محلی.
هم چنین از سوی دیگر لواشک
و بستنی ،باقالی پخته  ،وای که
چه تابلوی رنگین زیبایی است از
آالچیق ها و چادر سایه بان های
رنگارنگ مغازه ها لباسهای زیبا و
الوان روستایی که برخی از خانمها
هر کدام را که می خواستند انتخاب
نموده و برتن می کردند و عکسی در
عکاسخانه ماهان ،که جوانی خوش
ذوق است و می گوید که تحصیالتش
در رشته عکاسی است وحاالعکس
ها و نمونه کارهایش را به صورت
پوستر های رنگی و با سلیقه خاصی
به نمایش گذاشته است به یاد گار می
گرفتند .از صدای بلند گو هایی که
در جای جای برخی از رستوران ها
است صدای ترنم موسیقی به گوش
می رسد صداهایی که حکومت
سالهاست شنیدنش را بر نمی تابد
حاال از هر سو گوش را نوازش می کند .
ازخوانند هایی که مجبور به کوچ در
غربت شدند یا آنها که در انزوا ،روی
در نقاب خاک کشیدند حاال اینجا در
یک گوشه از سرزمین مادری نغمه
هایشان گویی طنین خوش زندگی
است ،صدای بانوهایده بود که می
خواند و با طنین صدایش گویی برگها

هم بر شاخه ها می رقصند ،اینجا
جلوی غذا خوری خاور است و خاور
خانم چادرگلدارش را برکمر بسته با
جاروی دستی اش جلوی مغازه را
جارو می کند با صدای بانوهایده هم
آوا می شود و در حالی که طنین صدا
گویی تا آسمان هم می رود او آهسته
با صدای بانو هایده زمزمه می کند
...همه به جرم مستی سر دار سالمت
 ،میمیریم و می خونیم سر ساقی
سالمت ....
واز سوی دیگر صدای همهمه مردمی
که برخی با چهره های برافروخته در
گرمای تابستان از سرازیری پله ها
باز می گشتند و برخی که تازه اول
راه وعازم گذشتن از هزار پله برای به
رسیدن به اوج قلعه هستند .پسران
و دختر های جوانی که گرم گفتگو
بودند ودختر ها که شال روی سرشان
بر روی شانه لغزیده بود و موهایشان
را به دست باد داده بودند و کسی
هم اصال توجه و نگاهی به آنچه که
باید نهانشان کرد نداشتند وتا مامور
پاسداری سر نرسیده ،باد آزادانه
زلفشان را پریشان می کند.
آواهای گردشگران که با گویش های
گوناگون صحبت می کردند از کاشان
اصفهان یزد تهران که در این روز
تعطیلی مرداد ماه برای گردش آمده
اند ،دو جوانی که از کنارم گذشتند
نمیدانم از کشور های عربی بودند یا
از اعراب جنوب کشور آنها که کمتر
جنگل و کوهستان را دیده اند که با
یکدیگر می گفتند ماشااهلل الجمال
الطبیعه  ،قطعه من الجنته هذاالمکان
(ماشااهلل به زیبایی طبیعت تکه ای
از بهشت است این مکان ) من اگر چه
در دوران دبیرستان در درس عربی
نمره ای باالتر از  12نگرفته بودم اما
فکر کنم این قسمت از حرفهایشان را
فهمیدم ! هر چه باالتر می رفتیم و در
دل طبیعت بکرنزدیکتر می شدیم
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بامن زهارپله بیا ،اتقلعه رودخان

سراشیبی برگشت گویی کوتاه تر
است جوانکی که در کنار رودخانه
بر روی بوم نقاشی تابلویی را که
مدتی پیش شروع کرده و رودخا
نه و درختان و زوایایی از قلعه را در
روی تابلو به تصویر کشیده کارش
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اشرف حمیدی

زیبایی چشمگیر تر می شد صدای پر
خروش نهر آب و صدای پرنده ها در
هم آمیخته می شد  .پس از گذشتن از
آن راه هموار هنوز ساعتی دیگر باید
طی طریق می کردیم تا این هزارو
شصت پله را طی کرده و به قلعه
برسیم .
هر چه باالتر می رویم صدای همهمه
ها کمتر می شود و حاال فقط صدای
باد است که در میان جنگل و درختان
می پیچد و نسیمی که بر گلهای
وحشی و خودرو که همه سطح زمین
را پر کرده بوسه می زند هنوز شاید
قریب پانصد پله تا قلعه مانده اما
گاهی از میان شاخ و برگ ها زوایایی
از قلعه پیدا می شد.
قلعه رودخان در استان گیالن و در
بیست و سه کیلومتری شهر فومن
قرار دارد این قلعه در دوران های
مختلف زمانی به نامهای مختلف
خوانده شده ،قلعه هزار پله  ،قلعه
حسامی و قلعه رودخان  ،و این
قلعه یکی از برجسته ترین قلعه های
ایران کهن است با مساحتی بیش از
بیست و دو هزاز متر مربع بنا شده،
و به سبب بنا شدن روی دو قله به دو
قسمت شرقی و غربی تقسیم گردیده
که قسمت غربی محل زندگی حاکم
و نزدیکان وی بوده است و قسمت
شرقی قلعه محل فعالیت نظامی،
زندان و استراحتگاه سربازان هم
چنین دارای چهل برج دیده بانی بوده
است ،این بنای شگفت آور تاریخی
در سال  1354در فهرست آثار
تاریخی وملی قرار گرفت.
این قلعه ابتدا در زمان ساسانیان و
پادشاهی یزدگرد ساسانی در قرن
پنجم میالدی بنا شده است و بعد از
تخریب تدریجی ،در زمان سلجوقیان
در قرن دوازده میالدی دوباره مرمت
شده است ساخت آن با سنگ و آجر
و مالت ساروج است .در سال 1990
زمین لرزه سنگینی که دراین منطقه
آمد به سبب استحکام بنا آسیب
چندانی ندید .
در قسمت فوقانی قلعه یک ایوان
کوچک که محل خوبی برای نشستن
و تماشای قلعه و اطراف آن بوده است
و در بخشی دیگر چشمه آبی است که
آب مورد نیازاهالی قلعه را تامین می
کرده است.
حاال دستت را داخل این چشمه می
گذاری انقدر خنک است که بیشتر
ازچند لحظه نمیتوانی تحمل کنی
جرعه ای از این آب چشمه گوارا که

می نوشی انگار که سبکبال می شوی.
خستگی راه را از تنت می زداید بر
ِ
روی تخته سنگی می نشینی و به
قلعه و چشمه آب می نگری حاال
دیگر قلعه پیر شده اما در خود
خاطرات فراوانی به ثبت رسانده است
چه حکمرانانی که در این قلعه آمدندو
رفتند شاید روزگاری درفش کاویانی
که پرچم ایران در زمان ساسانی
بوده بر فراز این قلعه افراشته بوده
شاید روزگاری یزد گرد دوم به همراه
همسرش ملکه دینگ روزی در این
رهگذر به همراه سربازان خود در
اینجا اتراق نموده اند.
(ملکه دینگ همسر یزدگرد دوم که
پس از مرگ وی به مدت دوسال شاه
ایران پهناور بود)
انگار صدای سم ستوران را می شنوی
و صدای هیا هوی سرداران را که پای
در رکاب دارند وبسوی قلعه می
آیند و حاال به این می اندیشی که
در و دیوار و سنگ های قلعه نشان
و یادگاراز کسانی دارند که روزگاری
زیستند و حاال در دل زمان فراموش
شدند .
با صدای همهمه ی گروهی که به
سمت چشمه می آیند از تونل زمان
بر می گردی و به خود می آیی .راه
برگشت را در پیش می گیری که راه

به اتمام رسیده و حاال می خواهد که
خورشید را در روی تابلو به پشت کوه
سبزی که به تصویر کشیده ببرد ،اما
خورشید آسمان ما هنوز چند ساعتی
از راهش مانده تا به خلوتگاه خودش
در چاه ویل کهکشان برود وسپس ماه
بیاید و آسمان را جوالنگاه خود کند .
در راه برگشت من که رفقا را گم کرده
و در عالم خیال در دل زمان گم شده
بودم آنها را می بینم که زودتر از من
به رستوران ننه خاور رسیده اند.
بوی خوش نان تازه و بوی دود چوب
از اجاق با بوی جنگل و درخت ها
در هم آمیخته است ،به آنها ملحق
می شوم .ننه خاور در روی اجاقی
که کنار االچیق است مشغول اماده
کردن خوراک مشهور شمال «میرزا
قاسمی و کته کباب است »که این
خوراک هم همچون همه خوراک های
محلی ایران زمین بسیار خوش طبخ
و خوشمزه است  .رفیقم مرا صدا می
زندو می گوید ،بیا تاهمه ی زیبایی
این روز فراموش نشدنی رابا این
خوراک لذیذ کامل کنیم ودر دفتر
ذهن ثبت نماییم و رفیق دیگری با
صدای بلند می گوید و جای دوستانی
که اینجا نیستند خالیست و براستی
دوست عزیز ،خواننده این سطور،
جای تــــــــو خالی بود.
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وزارت امور خارجۀ انگلستان در
سالهای  ۱۹۱۹تا  ،۱۹۲۴در مسایل
مربوط به ایران که زمانی نیز در
سفارتخانه ی آن دولت در تهران
خدمت می کرد ،در یادداشت رهنمود
گونه ی مورخ ۲۰دسامبر۱۹۲۰
(۲۹آذرماه )۱۲۹۹،خود به مسئول آن
وزارتخانه از جمله می نویسد «:فکر
حکومت برایران از طریق یک مجلس
یا از طریق به کارگیری دموکراتهای
پیشرفته؛ دراین مرحله خطرناک؛
باید بکلی فراموش شود ،حکومت
باید از مردانی قوی تشکیل شود که
قبایل بزرگ آنهارا می شناسند و
از آنها در هراسند ،درست است که
این مردان اغلب فاسد و درنده خو
هستند ،اما آنها تنها کسانی هستند
که می توانند با رؤسای عشایرکه از
رهبران دموکرات حرف شنوی ندارند
وآنها را تحقیر می کنند ،سر وکله
بزنند ،احتماالً « عین الدوله» بهترین
شخصی از میان این دسته است».
ضمیمۀ کتاب خاطرات آیرونساید .
ترجمۀ بهروز قزوینی  ،رویه ۱۲۹
ژنرال سر پرسی سایکس ،که زمانی
فرماندهی نیروی  sprرا بر عهده
داشت در کتابش زیر نام « تاریخ
ایران» در باره ی ترک خدمت چند تن
از افراد ایرانی از این نیرو می نویسد:
« عدم رضایت در پلیس جنوب باعث
شروع دل نگرانی شدید و موقعیت
بُحرانی جدید گردید ...من مقامات
مسئول را مطلع ساختم که ترک
خدمت دسته جمعی از پلیس جنوب
ممکن است اتفاق بیفتد ،بد بختانه
پیشگویی من به حقیقت پیوست،
یک هفته نگذشت که یک افسر جزء
وده سوار از آباده فرار کردند ،دوازده
نفر دیگر هم در جاده ی نزدیک ده
بید فرار نمودند و در هر دو مورد
فراریان اسب واسلحه را همراه می
بردند ،فراریان آباده توسط کاپیتان
وینتر و یک دسته افراد که وفاداری
شان مشکوک بود و دو نفر آنها درراه
فرار کردند ،تعقیب شدند ،به هرجهت
شش نفر از فراریان نزدیک اصفهان
دستگیر گشتند و من دستور اعدام
آنها را صادر نمودم ،حکم مزبور توسط
نایب سرهنگ ت  .و .هایک کنسول
انگلیس که همراهی های دایمی اش
ذی قیمت بود اجرا گردید»! تاریخ
ناتمام
ایران ،دفتر  ، ۲رویه۷۶۴

مختلف بالمانع وبدون عوارض جانبی
منفی است.
بامصرف تنها  ۳۰میلی گرم زعفران
درروز ازفوائد آن می توان بهره
مند گردید .مصرف بیش از پنج
گرم یا بیشتر زعفران موجب بروز
مسمومیت می گردد .بهتراست زنان
باردار درمصرف زعفران احتیاط
نموده واز مصرف زیاده ازحد آن
خودداری کنند .زیرا ممکن است
موجب سقط جنین گردد.
درخریدن زعفران باید احتیاط
کرد زیرا به علت بهای گران آن

بقیه  :راه رسیدن به ...
شیرین وفرهاد عاشق ومعشوق
بودند .فرهاد از عشق شیرین کوه
بیستون را می تراشید وبه خودش
می بالید .دراین موقع عشق فریاد
زدو به فرهاد گفت:
من همی کندم ،نه تیشه ،کوه را
عشق آسان می کند اندوه را
پس این عشق هم یک منبع قدرت
است وبهمین علت می گویند
درگذشته ها که پدری فرزندش را
برای آموزش پیش استاد می بُردمی
گفت :فرزند مرا هیچ نیاموز بجز
عشق.
امیدوارم با معرفی این قدرتها مقالة
این سرباز ،مفید قرارگرفته باشد.
باسپاس وتشکر از خوانندگان
آزادی.

بقیه :زنان شاهنامه
به جوان گفت از چه بدین سایه پناه
جستهای؟ جویای کیستی و چرا با
دیدن کنیزک به یاد باده افتادهای؟
اگر سر باده گساری داری از این در
وارد باغ شو تا لب از شراب ناب تر
کنی .جمشید به سمن ناز گفت ای
خوبچهر از نژاد شاهانی یا از پیشه
وران؟ تو را پدر برزگر است یا سپاهی
و مردافکن؟
تو زین چار گوهر کدامی بگوی
دلم را ره شادمانی بجوی
ادامه دارد

بقیه :نیروی تعادل

اما با به کار گیری آن می تواند
تقویت شود یا باعدم استفاده ازآن
تضعیف شود «.کلید رمز تعادل
واستقامت درانسان توانایی ایجاد
نیرویی است که بیشتر ازوزن بدن
بطرف پائین باشد».
ً
یک درس نمونه :شما احتماال این
توصیه را شنیده اید  ،ب رای بهبود
تعادل وقتی که مسواک می زنید
روی یک پا بایستید .یک راه بهتر
این است که زانو ومچ پایی که روی
آن ایستاده اید ب رای درگیرکردن
عضالت نگهدار ندة حالت بدن ،
خم کنید .همزمان عضالت لگن
خاصره آرام وسست relaxedباقی
می مانند -اگر به تکیه گاهی نیاز
دارید نوک انگشتان یک دست را
روی دستشویی یا دیواربگذارید .اما
بخاطر داشته باشید هدف ایستادن
بدون تکیه گاه است .استفاده از
دیوارفقط ب رای حفظ تعادل است.
یک تمرین سادة دیگ ر :ایستادن
مستقیم بدون به کارگیری عضالت
و ُ
المبر  ،سپس خم کردن زانوها ومچ
پاها مانند اینکه می خواهید روی
چهاردایه ای بلند بنشینید .دراین
حالت ستون فق رات را مستقیم
ولگن خاصره را شل نگهدارید .این
وضع راتازمانی که می توانید ادامه
دهید وتا بیش از پانزده دقیقه
افزایش دهیدتاعضالت نگهدارندة
وضعیت بدن بتدریج قوی تر شوند.
آقای الکر می گوید «:هدف نهایی
اتکاوفشار هرچه بیشتر پاها به زمین
است .به این معنی که وقتی کسی
شمارا هل می دهد به عوض اینکه
شانه هایتان را باال ببرید و باصورت
بزمین بخورید ،زانوها ومچ پاهایتان
خم شود وبدن بطور طبیعی به زمین
فشار بیاورد و به زمین نخورید.
بعدازترجمه متن باال این رباعی
عبیدزاکانی بنظرم مناسب آمد
وچ ستی نبود
بعداز چهلت نشاط ُ
غیرس ستینبود
بعدازپنجاه
ُ
درشصتامیدخوشدلینتوانداشت
بعدازهفتادتندرستینبود
ُ

تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی

همسر بیزار ودلزده کرده است،اما
چون به قید شرف به او تعهد سپرده
ام که بجز او همسری اختیار نخواهم
کردازاین رو مرا از پذیرفتن این
درخواست معاف بدار،بگذار همچنان
درکنار شما باشم وسپس برای آنکه
جدی بیرون
فضارا ازآن حال وهوای ّ
آورده باشم وگفتگورا به مسایل دیگر
بکشانم با خنده افزودم،کمال نادانی
است که پرستاری وغذای دست
پخت مادررا کنار بگذارم وبا گرفتن
همسر این مزایا را ازدست بدهم!
پرسید :آیا این تصمیم که گرفته ای
درست است؟چون نمی خواستم
مادرم را با سخنان قاطع ومخالفت
آمیز دلگیر کرده باشم ،گفتم:
خواهش می کنم کمی به من زمان
بده تادریک شرایط روانی مساعد
درباره ی پیشنهاد تو تصمیم بگیرم.
چهار سالی میشد که درشرکت
مشغول به کاربودم،ودراین اواخربه
سبب درگیری با کارشرکت
کمترمجال اندیشیدن به رویدادهای
گذشته ونازنین راپیدا می کردم،
روزی درحالیکه سرگرم بررسی
پروژه ای که عبارت از احداث
مجموعه ای از چند دستگاه آپارتمان
بود،بودم،بانوی جوان وزیبا رویی
قد وباالبا
بااندام موزون وخوش ّ
عینک بسیارتیره ای که برچشمان
خودداشت،وارد دفترم شد که از
روژ لب وسایرچیزهایی که بانوان
برای آرایش چهره شان از آنهابهره
می گیرند،در سیمایش خبری
نبود،همزمان باورود آن بانوزنگ
تلفن به صدادرآمد ومن ضمن
برداشتن گوشی تلفن،به عنوان
احترام به مراجعه کننده ،به حالت
نیم خیز از روی صندلی برخاستم
وبااشاره ی دست ازاو دعوت کردم
که روی مبلی که دربرابر میزکارم
قرارداشت بنشیند،ضمن گفتگوی
تلفنی می دیدم که آن بانو پس از
نشستن برروی مبل باکنجکاوی به
عکسهایی که به دیوار اتاق نصب
وعکسی نیزازپدرومادرم روی میز
کارم بود ،خیره میشود،پس از پایان
گفتگوی تلفنی رو به او کردم وگفتم
به بخشید که معطل شدید،چه
فرمایشی دارید تا درخدمت باشم؟
ادامه دارد

راه رسیدن به یک زندگی واقعی

درحقیقت ما برآنیم که یک الگو و
مدل جدید برای زندگی آیندة بشر
ارائه کنیم بنابراین باید این الگو کامل
و کافی و بی عیب باشد.بنابراین الزم
است زن را که هستة اصلی ومرکز
ثقل زندگی بشر است ندیده نگیریم.
زن بوجودآورندة تمامی افراد بشر
است ومعلم اولیة هرکودک است.
بنابراین الزم است درامور زندگی
فرزندان بشریت شرکت داشته
باشد /اما از همان آغاز خلقت زن
را محروم کردند ومردساالری شکل
گرفت وآنهمه جنگ وجدل روی داد.
از وجود زن سوء استفاده کردند .
درکشورهای پیشرفته به نوعی ودر
سرزمین های عقب مانده به نوعی
دیگر ،رفتارشان با زن خفت بار بود.
این درحالی است که دروجود زن
قدرت فوق العاده ای وجودداردوآنچه
را که درمورد قدرت زن درطول
خدمت نظامیم آموخته ام کوتاه
تقدیم می کنم .بیشتر خدمت من
تربیت افسر برای ارتش شاهنشاهی
بود .دردانشکده افسری پسرها را
آموزش می دادم .زمانی که تیمسار
جم فرمانده آن زمان دانشکده
افسری دستورداد که دردوماه
تابستان که دانشگاه تهران تعطیل
است دختران رشته پزشکی که
همزمان دانشجوی دانشکده افسری
بودند باید بهمراه پسران دراردوگاه
اقدسیه آموزش نظامی ببینند .تا پس
از اینکه درارتش به کار پزشکی می
پردازند از امور نظامی هم اطالعاتی
داشته باشند .برای انجام این کار
مرا که فرمانده گروهان پسرها بودم
انتخاب کردند  .لباس کامل نظامی
برتن دختران کردیمودر اردوگاه
تابستانی دانشجویان دانشکده
افسری برای آنها چادرهای جداگانه
برپاشد وآنهانیز همانند شاگردان

پسر پس ازیک آموزش مقدماتی
هرروز صبح پس از صرف صبحانه
همراه پسرها تفنگ ومسلسل
بردوش برای آموزش صحرایی به
بیابانهای اطراف اقدسیه می رفتیم و
تمرین تیراندازی آغاز می شد.وجود
دخترها درکنار پسرها حال وهوای
گروهان من را تغییر داده بودوحالتی
باالتر از انضباط نظامی حکمفرما
شده بود .هردوقسمت ازاینکه
باهم کار می کنند راضی بیودند.
تفنگ ومسلسل روی دوش دخترها
سنگینی نمی کرد .یک حالت روحی
دوستی ومهربانی شکل گرفته بود.
من همیشه عادت داشتم پس از
انجام آموزش ازیکی دونفر سئوال
می کردم تا ببینم تا چه حد مطالب
را یادگرفته اند.درگذشته که تنها
پسرها بودند بعضشی درپاسخ داده
به من کند بودند ولی حاال در جلوی
دخترها سئوال می کنم می بینم
همان شاگردان هم آموزش را خوب
فهمیده وهم می توانند بخوبی بیان
کنند .این تغییر ناگهانی هیچ علتی
نداشت جز قدرت حضور دخترها.
بنابراین دراین دوماه خدمت آموختم
که دروجود خانمها نیرویی قدرتمند
وجوددارد  .کشف این نیرو بسیار

مهم است .بطور مثال جیمز وات
در منزل کتاب می خواند .صدای
مزاحمی شنید .هرچه باطراف نگاه
کرد چیزی ندید .تا اینکه کم کم
آن صدای مزاحم اورا عصبانی کرد.
برخاست ودنبال آن صدا گشت تا

متوجه شد درآشپزخانه کتری آب
روی اجاق درحال جوشش است ود ِر
کتری را باال وپائین می برد وصدا می
دهد .جیمز رفت و همسایه هارا خبر
کرد تا همه بیایند و ببینند که بخاطر
نیروی بخار آب د ِرکتری حرکت می
کند .پس فهمیدند که بخار آب قدرت
دارد .این قدرت بخار آب بگوش
صنعتگران رسید ومورد آزمایش
قرارگرفت و فهمیدند اگر مقدار بخار
زیاد ودرمحل فشرده ای باشد می
تواند اجسام خیلی سنگین را نیز
حرکت دهد .ولی این حرکت طولی
بود آن را دنبال کردند تا میل لنگ
را ساختند و باکمک آن حرکت
طولی را به حرکت دورانی تبدیل
کردند زیعنی توانستند یک چرخ
را باقدرت بخار دورخود بچرخانند
درنتیجه لکوموتیو اختراع شدکه
دیدیم چه تغییرات مهمی درکار
حمل ونقل ومسافر فراهم شد .سالها
بود که بشر با حیوانات مثل االغ
واسب وگاری حرکت می کرد وکسی
ازقدرت بخار اطالعی نداشت.حاال
این قدرت وجودی زن هم نگذاشته
اند آشکارشود وگرنه مثل بخار می
توانستخیلی از گرفتاریهای بشریت را
حل کند .سالها گذشت ومن با

درجة سرهنگ دومی به نیروی
هوایی منتقل شدمودرآنجا فرمادة
هنگ نظامی شدم که آموزش نظامی
پسرها و دخترها را برعهده داشت.
آزمایش قدرت دخترهارا باردیگر
عمال انجام دادم  .همه جا نتیجة

خوب گرفتم .باوردارم که بااین قدرت
جاذبه وکشش که زنها دارند می
توان مردان جامعه را وادار به تالش
بیشتر برای پیشرفتهای زندگی کرد.
ولی الزم است به خانمها یاد بدهیم
این نیروی جاذبه پکشش مثل آهن
ربا نیست آهن ربا یک جسم جامد
است ولی شما فهم داریدعقل دارید
و می توانید این نیروی جاذبه خودرا
کم وزیاد  ،متوقف یا تند کنید .در
مشاغل اداری می توان به اندازة لزوم
از بانوان استفاده کرد وزنها می توانند
ازاین قدرت طوری استفاده کنند
که جامعه را در یک مسیر زندگی
واقعی هدایت کند.داستان زندگی
ادیسون ومادرش مثال خوبی درمورد
قدرت خالقه زن است :ادیسون با
مادرش زندگی می کرد درکودکی
که به مدرسه میرفت یک روز مدیر
مدرسه یک نامة سربسته به او داد که
به مادرش بدهد .ادیسون نامه رابرد
و به مادرش داد .مادر نامه را خواند
ولی چیزی نگفت .ادیسون از مادرش
پرسید درنامه چه نوشته اند .درنامه
نوشته بود فرزند شما بقدری بی
استعداد است که ما دیگر نمی توانیم
اورا درمدرسه بپذیریم .مادر درجواب
پسرش گفت دراین نامه نوشته اند
فرزند شما یک نابغه است باید به
مدرسة باالتری بفرستید .ازفردا نام
اورا در مدرسة دیگری نوشتند حاال
دیگر ادیسون با روحیة یک نابغه
درس می خواند تا دانشگاه را تمام
کرد ودررشته فیزیک استاد شد
وتوانست چراغ برق را اختراع کند.
سالها گذشت ومادرش را از دست داد
یک روز که داشت خانه تکانی می
کرد نامه مدرسه اولی را پیدا کرد نامه
را خواند و بیاد مادرش اشکها ریخت.
بعد درزیر آن نامه نوشت :ادیسون
همان شاگرد بی استعداد بود و
مادرش بود که توانست اورا به مقام
یک نابغة جهانی برساند.
قدرت دیگری هم هست بنام قدرت
عشق که در هرکاری عشق همراه
باشد بهتر عمل می گردد .بطور مثال
بقیه درصفحه ۴۸
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بقیه :نقش میرزارضا کرمانی بقیه:زعفران

ممکن است ناخالصی داشته باشد.
پودرهای ناخالص زعفران حاوی
چغندر  ،الیاف ابریشم رنگ شده،
زردچوبه و پاپریکا است .بهتراست
زعفران بصورت الیاف را خریداری
کرد.

بقیه :نازنین

قسمت دوم

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

مانده ازشماره پیش
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درزمان صفویان بویژه دورة شاه
عباس ظاهرا ً نقاره خانه از انحصار
دستگاه سلطنت بیرون آمد وامتیاز
داشتن آن ازطرف شاه به سرداران
بزرگ وفرمانروایان ایاالت ووالیات
بزرگ نیز داده شد وطبیعی است
که درطول زمان در آالت وادوات
نقاره خانه تکامل و یا نقصانی صورت
گرفتهباشد .برای مثال پس از
استقرار دورة مغول یکی از سازهایی
که در نقاره خانه به صدا در می آمد
سازی بود بنام«گور کا» یا« َگ ِور َگه»
که طبل نسبت ًا بزرگ بوده که در
جنگها با آهنگی مخصوص می
نواختند.وازاین زمان وارد آالت نقاره
خانه گردید .برای نواختن این طبل
از تسمة کلفتی که تابیده شده بنام
«دوال» استفاده می کردند ولی بعدا ً
بجای دوال از قطعه ای چوب ویا ترکه
استفاده می کردند .یکی از وقایع
نگاران دوران زندیه بنام محمدصادق
اصفهانی درتاریخ گیتی گشای ،مکرر
از آن نام برده ودر مورد دوال می
نویسد « :از زلزلة دوال طبال گورگه
نواز  ،ابواب مسرت برچهرة جهانیان
بازشد ».درزورخانه ها نوعی میل

گرفتن را که با آهنگی سریع انجام
می دهند گورگه می گویند.
تنبک نیز از ادوات نقاره خانه بود.
اما این تنبک هایی که درقدیم
جزو آالت نقاره خانه وجنگها بکار
می رفت بزرگ بوده وشکل وقیافه
ای غیر از تنبک های معمول زمان
ماداشته است .نظامی دراسکندرنامه
می گوید:
زشوریدن تنبک زخمه ریز
دماغ فلک سفته اززخم تیز
تنبک پس از تغییر وتکامل بصورت
کنونی درآمده ودیگر در نقاره خانه
ها مورد استفاده ندارد وبه مجالس
بزم وطرب اختصاص یافته است.
بکاربردن نقاره ازیادگارهای قدیم
ایران استکه بهنگام برآمدن و
فروشدن خورشید بازدن نقاره ازآن
استقبال ویا آ ن را بدرقه می کردند.
دردورة اسالمی نیز نقاره خانه ها
پیوسته دایر وزدن نقاره درآنها
متداول ومعمول بوده است.
درمورد خوانین وامرای طوایف
قزلباش آمده است که هریک از امراء
شاملو صاحب نقاره و َع َلم بودند..
هرنقاره خانه گروهی نوازنده داشت
که بعضی از آنان از موسیقیدانان
چیره دست واستادان زمان بودند.

ورئیس نقاره خانه درعصر صفویه
عنوان « مقرب الخاقان» یا « مقرب
الحضرت» داشته است .یکی از
جهانگردان مشهور که درزمان
شاه سلیمان صفوی به ایران آمده
وسفرنامة معتبری محتوی اطالعات
نفیس دربارة ایران آن زمان از خود
بجا گذاشته است شاردن فرانسوی
استکه چندسال دراصفهان بوده
است .وی دربارة نقاره خانه می
نویسد «:سمت سردرب بازار شاه دو
ایوان پوشیده است که آن را نقاره
خانه خوانند وهنگام غروب وسحر
با نقاره وکوس ودهل که قطر آن سه
برابر قطر طبلهای اروپاست میزنند.
محل این نقاره خانه درقیصریة کهنه
بود وقبل از شاه عباس بزرگ به
هنگام شام وسحر نقاره می زدند .تا
آنکه میدان شاه را ساختند ونقاره
خانه به آنجا انتقال یافت .درمحلة
خواجو هم مکانی وجوددارد که کاخ
نقاره چیان هندی است که درآن کرنا
زنان وسایر نوازندگان هندی منزل
دارند .شاه عباس دوم بهنگام شکست
تیموریان وفتح قندهار عده ای ازاین
نوازندگان را بهمراه آورد ودراین قصر
که درآن هنگام خالی بود جای داد»
وادامه می دهد «:دریکی از گوشه
های میدان محلة عباس آباد نقاره
خانه ای مانند نقاره خانة میدان
شاه است که بهنگام آفتاب درآن
نقاره می زنند واین یکی از امتیازات
شهرهای بزرگ است .شاه عباس اول
برای جلب مردم به این محله ،نقاره
خانه ای به آنها داد و می خواست
به محلة جلفا که مسکن مسیحیان
است ومقارن ومقابل با ساختمان
این بخش بنا شده است نیز نقاره
خانه بدهد ولی ارامنه از ترس خرجی
که بر ایشان تحمیل می شد ازقبول

ادامه دارد
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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

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

آن خودداری کردند ».یکی دیگر از
چهانگردان معروفی که اززمان شاه
صفی تا شاه سلیمان شش سفر به
ایران آمده وکتاب مفصلی ازشرح
مسافرت خود به یادگار گذاشته
است« تاورنیه» جهانگرد و تاجر
فرانسوی است .او درسفرنامة خود
می نویسد «:درایوان میدان شاه
اصفهان اول غروب آفتاب و نصف شب
نقاره وکرنا میزنند که صدایش درتمام
شهر شنیده می شود .دربعضی نقاط
این ایوان طاقهای کوچک برای
منزل این نقاره چی ها ساخته شده
است .درهمة شهرهای خان نشین به
حکام این امتیاز داده شده که نقاره
خانه داشته باشند ».ودرجای دیگر
از سفرنامه اش می نویسد «:درطلوع
وغروب ونصف شب درهرشهری
جماعتی موظفند که یک ربع
ساعت ازاقسام آالت موزیک مثل
نقاره ودهل وسرنا وسنج کنسرتی
بدهند .این جماعت می روند دریک
بلندی می ایستند که صدای نقاره
شان به همة شهر برسد .یک قسم
کرنا هم دارند که هفت هشت پا طول
دارد ودهانه اش خیلی گشاد است
وصدای آن تا  ۴کیلومتر مسافت
می رود ..اما کرنا فقط در پایتخت
وکرسی ایاالت زده می شود .درتمام
اعیاد واوقاتی که شاه یک حاکم تازه
یا صاحب منصب بزرگی معین می
کند نقاره می کوبندواین نقاره چی ها
حق دارند که به هرخانه ای که درآنجا
اوالد ذکور متولد شده باشد بروند
ونقاره بزنند .صاحب خانه هم مجبور
است یک مبلغی به آنها بدهد».
نقاره خانه همچنان تازمان
ناصرالدینشاه قاجار از مراسم ملی
وموسیقی نظامی بود و سازهای
نظامی تااین زمان همان آالت
واسبابی بود که در نقاره خانه ها
بکار می رفت .دراین زمان چون
درجنگ وتمرینهای قشونی آالت
وافزار اروپایی معمول شده بود نقاره
خانه بیشتر جنبة تشریفاتی بخود
گرفت ودرصبح وشام وشبهای ماه
رمضان واعیاد گاهی اوقات بصدا در
می آمد و دربقیة موارد مانند مواقع
اسب دوانی و شترقربانی وتعزیه داری
ودسته گردانی استفاده از نقاره جنبة
تجملی داشت که شرح آن دردورة
قاجار خواهد آمد...
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شمایل مبارک امام زمان را با
چشم خود ببینیم.ازبرکت دیدار
او بهره مند شویم ولی بازخمهایی
که ازقطعات خمپاره های عراقی ها
پیدا کرده بودیم وخونی که از بدنمان
رفته بود بی حال درانتظار معجزه ای
بودیم که ناگهان چشم ما به جمال
مبارک امام زمان که بر اسب سفید
سواربود وشمشیر زرنشان دردست
داشت روشن شد .امام زمان لباسی
از حریر سفید  ،عمامه سیاه ،برسر و
شال سبز برکمر داشت .او درحالیکه
اسب سفید رنگش بی تابی می کرد

سربازان خودی ودشمن ظاهر می شد.
احمد درادامه داستان می گوید «:تا
آنجا که شنیده بودیم هیچ وقت این
امام عزیز ما درهیچیک از جبهه هایی
که درگیر جنگ بودند پیدا نمی شد.
حتی حضور شریفشان درجبهه ما
که ساعت ها پیش قلع وقمع شده
بودیم بسیار ابهام برانگیز بود زیرا
برای همگان روشن بود که واحد ما
ازبین رفته است .حال تشریف فرمائی
ایشان درچنین جبهه ای چه حکمتی
داشت برای هیچکس معلوم نبود.
من بی توجه به زخمهای بدن وحال

million Covid vaccine doses by March,

Left- FIFA President Gianni Infantino extended his deepest sympathies to the Iran Football
Federation over the death of Ex-Team Melli and Persepolis midfielder Mehrdad Minavand.
Right-Mehrdad Minavand in one of the national team games . In last December He decided to
get married for 2nd time.He was 45 years old.

The left-winger played
for Persepolis for five
years. Minavand also was
a member of the Austrian
club Sturm Graz and
Charleroi from Belgium.

of the Laleh Hospital in
Tehran on January 21,
2021.
Minavand
represented
Iran's national football
team in 1998 World Cup.

the age of 45 Wednesday
night Jan 27,2021 after
losing
battle against
COVID-19.
He was admitted to the
)intensive care unit (ICU

“I would like to express
my sincere condolences
over the passing of the
former Iranian national
football player Mehrdad
”Minavand,
Infantino
said.
He added that “words seem
inadequate to describe
this sorrow. Minavand›s
legacy and achievement,
especially his personality,
popularity, and humanity,
”will never be forgotten.
“On behalf of the
international
football
community, I deeply
sympathize with the
Football Federation of the
Islamic Republic of Iran,
his family, and friends and
”loved ones of Mehrdad
he added.
Minavand passed away at

EU and AstraZeneca Covid Vaccine

Aung San Suu Kyi Arrested

BBC:The EU says UK-Swedish drug firm AstraZeneca will
now supply an additional nine million Covid vaccine doses by March, after days of
criticism of the bloc›s vaccination programme.
Commission President Ursula von der Leyen said it
was a «step forward».
But the 40m doses now
expected are still only about half of what had been hoped,
amid continuing supply problems.
The Commission has been involved in a much-criticised
row with both the UK and AstraZeneca this week.
In particular it was condemned over its threat to put checks
on the Northern Ireland border to prevent vaccines produced in the EU from reaching the UK.

REUTERS : Aung San Suu Kyi, leader of Myanmar's
governing National League for Democracy (NLD) party, has been arrested, a party spokesman said on SundayJan.31.2021.It comes amid tensions between the civilian
government and the military, stoking fears of a coup.
At elections in November, the NLD won enough seats
to form a government, but the army says the vote was
fraudulent.Myanmar, also known as Burma, was ruled
by the military until 2011. Ms Suu Kyi spent many years
under house arrest.
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بشر به عنوان یک جاندار متفکر،
حوادث واتفاقات خارج از فهم ودرک
خودرا بسوی موهوماتی سوق داده
است که تا امروز ذهن اورا به خود
مشغول کرده است .مانند جن وپری،
روح وروان ،بهشت ودوزخ وغیره .اما
با گذشت زمان وبا پیشرفت فکری
وتجربه های علمی وعملی انسان ،این
مفاهیم متحول شده اند .بااین حال
حس کنجکاوی بشر برای جستجوی
حقیقت همچنان سرگردان مانده
است .عده ای شیاد وعوام فریب
ازاین سرگردانی  ۱۴۰۰سال است سوء
استفاده کرده وهنوزهم که درقرن
بیست ویکم وهزارة سوم هستیم
باکمال وقاحت به بهره برداری ازاین
عوامفریبی ها مشغولند .برای اثبات
این مطلب گفتنی زیادی وجوددارد که
یکی ازآن ها را شرح می دهم .توخود
حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل.
درجنگ عراق با ایران وقتی موقعیت
جمهوری اسالمی درسربازگیری
مشکل شده بود آخوندها دست به
حیله های زیادی زدند تا بدان وسیله
ملت ایران بی خبر ازماجراهای پشت
پرده را به جنگ با نیروی صدام
حسین هیجان زده کنند .یکی ازاین
حیله ها تبلیغاتی بود که درمورد
حضور امام زمان درجبهه های جنگ
به راه انداخته بودند .برای پی بردن به
حقه بازی آخوندها وسوء استفاده از
معتقدات مذهبی مردم  ،داستان یکی
از این ظهورها را اززبان یک سرباز که
شاهد عینی بودرا شرح می دهم.
احمد می گوید «:درجبهه ای که ما
می جنگیدیم واحد ما بشدت توسط
توپخانه وموشک های عراقی ک.رد
حمله قرار می گرفت .وبسیاری
ازسربازان کشته ویا زمین گیر
شدند .من و دوستم جعفر با زحمت
ومکافات زیاد خودرا به پشت تپه
ای رسانده ودرپناه تخته سنگی
پنهان شده بودیم .با دردورنج ناشی
از زخم هایی که داشتیم درانتظار
کمک ویاری لشکریان اسالم وامام

زمان بودیم .وانتظارداشتیم هرچه
زودتر امام زمان به سراغمان بیاید.
ومارا ازاین مهلکه نجات دهد .به ما
گفته بودند این جنگ مسلمانان با
کفار است وامام زمان ضمن اینکه
حاضروشاهد این جنگ است گاهی
هم برای پیروزی لشکریان اسالم
شخص ًا درجبهه های جنگ شرکت
می کند وبه سربازان اسالم یاری
می رساند .این موضوع یکی از دل
خوشی ودلیل عمده شرکت ایرانی ها
وبخصوص بسیاری از جوانان کم سن
وسال در جنگ بود .تک تک ما آرزو
داشتیم دریکی از این جنگها حداقل

ومرتب ًا درحال جا به جا کردن خود
بود شمشیر ذوالفقار خودرا در هوا
ِن
حرکت می داد و آیة شریفة ن َْص ُرم َ
ّ
ریب را تکر ار می کرد
الل وفت ٌ
ْح َق ْ
باصدای بلند به سربازان اسالم دستور
حمله صادر می کرد»..
احمد که ازعاشقان امام زمان بود
با دیدن امام باشادی وشعف بسیار
بی توجه به موقعیت خطرناک جبهه
جنگ وزخم هایی که برتن داشت
یاصاحب الزمان گویان بپا خاست
وبسوی ایشان براه افتاد .معلوم نبود
به چه علتی امام زمان در نقاطی
که دوراز جبهه وخارج از دسترسی

* The EU says UK-Swedish drug firm AstraZeneca will now supply an additional nine
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حضور امام زمان ردجبهه جنگ بارعاق

*Aung San Suu Kyi Has Been Arrested.
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وخیم خود پس از تقالی بسیار وقتی
نزدیک امام رسیدم دست دراز کرد م
ودامن فرزند رسول خدارا سفت
گرفتم وبا تضرع وزاری بوسه هایی
ازسر اخالص نثار دامن مبارکش
کردم .هنگام غروب آفتاب بود وهوا
رو بتاریکی می رفت ولی نوری که
دراطراف عمامة امام زمان وجود
داشت هاله ای روشن دراطراف عمامه
ایشان بوجود آورده بود که نشان
دهندة تقدس ومقام شریف ایشان
بود».
( الزم به توضیح است علت نور
دراطراف عمامة امام بعلت المپهایی
بود که با باطری جاسازی کرده
بودندوروشنایی المپ ها باعث ایجاد
هاله ای ازنور دراطراف عمامه می
شد) اما بدبختانه این نور از دید
تیزبین لشگریان عراق کافر که باور
به زنده بودن هزارسالة امام زمان
نداشتند پنهان نبود .سربازان ملعون
عراقی وقتی هالة نور عمامه مقدس
امام ما را می دیدند بی توجه به اینکه
جان عزیز فرزند رسول خدا درمیان
است باخمپاره های خود شروع به
تیراندازی کردند واز بد حادثه یکی
از خمپاره ها درست درچند متری
محل حضور امام زمان واسب نجیب
او منفجر شد .این درست همان
زمانی بود که احمد بیچاره مشغول
بوسیدن دامن مبارک حضرت امام
بود و امام ازاین که سربازی برخالف
گزارش ها دراین واحد هنوز زنده
است سخت در تعجب وحیرت بود
وهم شدیدا ً عصبانی .ودرعین حال
درفکر نجات از دست احمد وفرار از
معرکه ای که ممکن بود جان شریفش
را بخطر بیاندازد بود .انفجار خمپاره
ورم کردن اسب مبارک امام زمان وبه
زمین خوردن حضرت وشکستن لگن
خاصرة ایشان وپاره شدن عبا وشلوار
مبارک حضرت وروشن وخاموش
مکرر چراغ های عمامة مقدس ایشان
بعلت اتصال باطری جاسازی شده
درعمامه می شدند .همة این ماجراها
درلحظه ای اتفاق افتاد که احمد با
چشمان از حدقه درآمده اش شاهد
این ماجراهای عجیب وغریب بود.
امام زمان تقلبی باترس ووحشت بی
حد که احمد هرگز از چنین بزرگواری
انتظار نداشت پس از افتادن از اسب
لنگان لنگان به پشت جبهه پا به فرار
گذاشت ومرتب زمین می خورد که
احمدرا سخت به تعجب انداخته بود.

*Mehrdad Minavand Iranian Footbalist Passed Away,at 45.
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highlighted the coup, stressing,’it is easy to see now
why many Iranians continue
to resent this intervention
by America in their internak affairs.’ If a little history
is a dangerous thing, in the
hands of Democratic party
luminaries, it is quite lethal.”
Then Mr.Takeyh continues:
“...The State Department
finally released a cache of
documents that John Kerry
had embargoed as he pursued his arms control ambitions with Iran.It is unlikely
that the former secretary of
state actually read the documents,but always mindful
of mullahs’ sensibilities, he
chose to suppress history
in the name of diplomacy.
Those skeptical of the standard account of coup will
find in the files more evidence that the mythmakers
were wrong.”
Mr.Takeyh in his book, reviews the contemporary history of Iran. He talks about
the occupation of Iran in
World War II. As a result of
the war in which Iran was
neutral but after that the Soviet Union tried to separate
Azerbaijan from Iran. Then
we read about the Oil nationalization crisis.
Tekiyeh describes the history
of Iranian oil from purchasing the right to exploit Iran’s
oil fields by William D’Arcy to its nationalization, and
seeks to acquaint the reader
with the circumstances under which Mossadeq fell. He
writes that D’Arcy“ routinely paid more in taxes to Britain than royalties to Iran.”

Regarding the events related
to the fall of Mossadeq, Mr.
Takeyh, while enumerating
the situation in the United
States and Iran at that time,
attributed the fall of Mossadeq more to the mistakes
he made. He writes:
“ During his final months
in power,mossadeq made
nearly all the mistakes that
Qavam had made during his
last,truncated premiership.
The prime minister was determined to usher in a new
order in which the monarchy was hollowed out,the
traditional aristocracy was
deprived of its power,and
religion was separated from
politics. As minister of
war,he took revenge on the
military,whichhe suspected
of harboring pro[shah senti
ments. The army’s budget

was reduced by 15 percent
and about fifteen thousand
of its soldiers were transferred to the gendarmerie.He
cashiered 136 high-ranking
officers and establishedcommissions to investigate corruption in the promotion and
procurement processes.These
changes did not sit well with
many active duty and retired
officers, and provided Zahedi
with a fresh pool of opponents
to Mossadeq.”
Mr.Takeyh believes that Mossadeq’s fall was not conspiracy of any foreign countries.It
was general Fazlollah Zahedi
who, with careful planning,
was able to overcome his enemy and returned the Shah to
the throne.
The other chapter of the book
is “The Shah’s Emerging Autocracy”, Mr.Takeyh writes:

The Shah at Mehrabad Airport when returning from Italy to
Power.PM.General Zahedi can be seen in the photo

fond of Mossadeq even giving
him a tour of the court during
his visit to Washington. As
he recalled, ' I talked to Jack
frequently about conditions
in Iran and the corruption that
was rampant’
Attorney General Robert Kennedy,the president Brother met
with the Iranian students in
America, who were apposed
the shah, and talked to them.
The students gave him many
“inadequacies of the Pahlavi
state”Both Attorney General
and the Justice William Douglas werestrong proponents
of pushing the shah toward
change.in “The Last Shah” the
author writes:
“ Many of Kennedy’s old
senate colleagues also took a
dim view of the shah.Frank

Church, the Idaho senator who
would gain fame in the 1970s
for exposing CIA secrets,insisted,‛All I know about history says he[the shah] is not long
for this world, nor is his system.And when he goes down,boom, we go down with him.’
In next chapter:”Master of
the Universe” we see still
America is putting presure on
the shah by Johnson to focus
on economic developement
not spend too much on arms.
It was said that president
Kennedy beleived the shah
shouldn’t have any military
equipment. At this time the
shah’s White Revolution was
working, Economy was in
good shape, so that,Iran was
no longer receiving US aid.
After the shah’s revolution,
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Many in Iran believe that
Mossadeq’s fall was due
to an American conspiracy
against him. Others believe
that Mossadeq’s fall was neither an American conspiracy
nor a coup against him. On
the contrary, it was Mossadeq who staged a coup against
the Shah. After the defeat in
this coup, he was confronted
the consequences .
Ray Takeyh in his latest
book and also in his article
published in The Weekly
Standard on July 24,2017
noted that at the time of
Mossadeq’s ouster, the CIA
did not have sufficient forces
in Iran to conduct extensive
propaganda against Mossadeq.He mentioned in his 2017
article titeled: THE MYTHS
OF 1953:
“ It is in the Democratic party that the tale of Mossadeq’s
demise has found its most
hospitable home. In 2015,
Barack Obama confided to
Tom Friedman,” if you look
at Iranian history,the fact is
that we had some involvement with overthrowing a
democratically elected regime in Iran.”In her memoir
Hard choices,Hillary Clinton echoed this theme:’The
country’s
monarch,the
Shah,owed his throne to
a 1953 coup supported by
the Eisenhower administration against a democratically-elected government
though to be sympathetic to
Communism.’and in 2000,
in the midstof her general
apology to Iran for America’s past misdeeds,Secretary
of State Madeleine Albright

everything changes in Iran.
During the shah’s trip to the
United States in 1967 there
was no any political talk about
reform.
Mr.Takeyh writes:” The shah
was seen as a successful modernizer,even a model for other developing nations.At one
point,Johnson mused about
whether the lessons of Iran
could be applied to Vietnam.
The United States accepted
the shah’s dealings with the
Soviets and began treating the
monarch more like a partner
than an unsteady ruler it had
to keep an eye on.The intelligence community kept on
chronicling the Pahlavi autocracy’s deficiencies, but its reports were largely ignored by
senior policymakers.”
In next chapter we read about
celebration the 2,500 -year
anniversary of the Iranian
monarchy. The book point out
“ this was his way of establishing a mystical connection
between his monarchy and
the great Persian dynasties....
but none was stranger than the
monarch’s replacement of the
calendar based on the prophet Mohammad’s migration to
Medina with one that started
with king Cyrus’s enthronement. This was the shah’s
Great Civilization.”
the ninth chapter dedicated to
the story of Islamic Republic
and big changes happend in
Iran.
“The last Shah “can be purchased through Yale University,or Amazon

General Zahedi with his son Ardeshir in the first moment of
success in preparing the situation for the Shah's return to Iran

Ray takeyh is the Hasib
J. Sabbagh Senior Fellow
for Middle East Studies at
Counil on Foreign Relations
and a former U.S. State Department official
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“When he returned from exile,
the shah was determind to start
his dynasty anew.His sense of
mysticism was on full display.”
The Author says,” The shah
wanted power not for its own
sake,but to realize his vision for modernizing Iran.”
Many of the Shah’s supporters also believed that Iranian
society could not tolerate the
modernization of the country
as quickly as the Shah wanted.
Takeyh writes:” This task required a techno cratic cadre
with mastery of new models
of development. The price
for participation in the shah’s
march forward was blind loyalty.It was a steep price, but
many were willing to become
yes-men out of an ambition to
serve Iran.” It continues as:
”The shah relied on America
for protection from the Soviet
Union, financial aid to revive
his economy,and arms to build
up hs military.Many of the
presidents the shah dealt with
tried to persuade him that the
best way to preserve his dynasty was to reform his economy and broaden his political
base. America’s record in Iran
is hardly unblemished, but
to blame Washington for enabling the shah’s autocracy is
to mischaracterize a complex
relationship.”
Finally the shah makes a decision to enter in the age of
reform.
in chapter 6 titled:The Age
of Reform, we read about the
pressure on the shah by president kennedy and his administrations and individuals outside the formal bureaucratic
structure had no hesitation in
telling Kennedy all that was
wrong with the shah:
“Supreme Court Justice William O. Douglas had traveled
widely in Iran and had grown
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Ray takeyh tells you in his new book

from a can. The fire started
outside entrance doors to the
main hall after the attackers
allegedly dropped a match
into the petrol. The attackers then fled and blocked the
doors from the outside.
This attack was responsible
for triggering the 1979 Iranian Revolution which saw
the overthrow of the Iranian
monarchy. It was the largest
terrorist attack in history.
The ruling Pahlavi dynasty initially blamed “Islamic
Marxists” for the fire. In reality twenty-three years later, it
was reported that Islamic militants started the fire, while
anti-Pahlavi protestors immediately blamed SAVAK,
the Iranian secret police, for
setting the fire.

There have been numerous
allegations regarding the
identity of the perpetrators
of the Cinema Rex fire. The
opposition was accusing
the Shah by spreading their
rumors among the people.
Their main argument was
that the cinema was located
in an impoverished district of
Abadan, the movie had political subject and its timing did
not coincide with preceding
patterns of protests, which
raised the level of suspicion.
The other reason given was
that the Shah specifically
targeted Cinema Rex for the
sole purpose of killing political dissidents who had gathered to watch the anti-government film playing there.
Most of the spectators were

Cinema Rex Fire
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On August 19th, 1978, approximately 470 people were
killed in the fire that took
place in the Cinema Rex in
Abadan, Iran.
Hundreds of people were
watching the Reindeer movie, directed by Masoud Kimiai when, at 8:21 pm. four men
barred the doors of the cinema and dosed it with petrol
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Cinema Rex fire left around 400 innocent people dead

women and children!
On the government side the
pro government newspapers
blamed the radical Islamists
in their editorials. The Shah
sent his condolences to the
grieving families immediately.
The new Iranian government
arrested Captain Monir Taheri, although it was proved
that he was in another city
that day and he was not present in Abadan during the incident. He was accused and
was found guilty and was executed on 23 February 1979.
Lasting from August 25th
to September 4th, 1980 the
Revolutionary Tribunal oversaw 17 court sessions that
involved the trial of 28 individuals, including the only
survivor of the four-man arson team, Hossein Takbalizadeh, who stated in his defense
that he was an unemployed
drug addict. (One can ask,
why would such a person
put fire in the cinema?) After
much deliberation, Takbalizadeh and five others were
put to death in public.
The outcome of this incident
was paid heavily by the suffering of more than four hundred innocent grieving family
members whose loved ones
lost their lives in such horrific
conditions, in addition to the
seven individuals accused of
the crime, innocent or guilty
(that we will never learn the
truth), who were executed by
the official court orders.
The government was under
the pressure of public opinion
to find some individuals and
blame and execute them in
order to satisfy the mass!
I believe we will always
wonder what the real truth
was hidden behind this incident! Probably we will never

find out the real answer to our
question in our lifetime but in
order to satisfy our curiosity
at least we should always ask
ourselves:
“Who was the real winner of
this event?”
And what is now certain to
everyone:
“This event was a key trigger
for the Iranian revolution in
1978.”

The Shah’s Curse
Although the Shah left Iran
with loving tears for his country, probably deep in his heart
he cursed the ones who were
the original planners, the ones
who dosed the country that he
loved with petrol and then allegedly they dropped a match
into the petrol.
Now I ask myself: “Is America dealing with his Karma
after 42 years?
On the Eve of the New Year
1977, Jimmy Carter and his
wife decided to pass their last
great vacation in Iran, in the
company of such generous
hosts, the Shah and Shahbanou of Iran, whom they
called: “Their best friends.”
Probably, there was someone,
somewhere who advised him
to drop the match in his best
friend’s palace and country
before leaving for the U.S.
Now another someone is
advising and dropping the
match again, but this time it is
against his own country that
has also become our adopted
country too!
Everyone that I talk to is concerned and worried about the
future of this great country. In
response, I have just one suggestion to present and ask you
to do the same, I pray deeply
that at least this time God will
have pity on us, and He will

Alexander Tamraz

Our Descriptive Mood

Oh! my land... my dear land!
All men being homesick
express in words: Oh my land...
Those rest in a airplane or on
a ship board intended for fun
bitterly lament: Oh my land
we are lonely exactly like Arch
of Kasra broken in desert left
alone in the cabarets of Paris
and London and or in the Los
Angeles.
***
Oh my dear land,
we are here strangers
just as «Dianim» carried

Zarif : Iran does not recognizes nuclear arms as
a tool for security, rather Tehran urges for destruction of these weapons by those who stockpile them.
Tehran , Jan 29, IRNA – Iran’s activities concerning its nuclear program do not mean that the country is trying to attain
atomic bomb, because the Islamic Republic, both ideologically and strategically, rejects this kind of weaponry, Foreign
Minister Mohammad Javad Zarfi said.
In a joint news conference with his Turkish counterpart
Mevlut Cavusoglu in Istanbul, Turkey, Zarif argued that Iran
does not recognizes nuclear arms as a tool for security, rather
Tehran urges for destruction of these weapons by those who
stockpile them.
As to the United States’ return to the Iran nuclear deal, the
Iranian foreign minister said the US decided to withdraw
from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and
then put pressure on other signatories to the agreement to
accept its unilateral sanctions against Iran. Tehran witnessed
that Turkish companies and banks have been sanctioned by
the United States, which is an obvious law-breaking act, he
added.Now, Washington is ought to return to the JCPOA and
comply with all its commitments; then, Iran will fully implement its own obligations, Zarif said, noting that this issue has
been declared by Supreme Leader of the Islamic Revolution
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

political matters with him,
walks in the streets of
westwood like other strangers
mourning,addressing his land:
Oh my land, my land!
They are who touring in
paradise of Canary,

Zarif announced an upcoming meeting of foreign ministers
of Iran, Turkey, and Azerbaijan in the near future in Iran,
wishing
go
back
to saying that Iran-Turkey cooperation in the Caucasus region
motherland,to see Parsdise will surely be fruitful cooperation for the whole region.
During a visit to Azerbaijan, Russia, Armenia, and Georgia,
of Zahra,
Zarif emphasized that the past should be built on positively as
a path for the future and construction, adding that economic
let down:Pooh,pooh.
cooperation should be strengthened in the course of the
protect and help everyone not current ceasefire.
to go through the déjà vu all Cavusoglu said in the joint press conference that Iran and
Turkey discussed some regional issues and cooperation,
over again!
But unfortunately, the law of including the issue of Syria.
nature is stronger and inevi- Peace and stability in the south of the Caucasus are very
important for the region, and all countries will benefit from
table:
“What goes around, comes regional stability, he reiterated.
He noted that Ankara hopes that the United States will return
around.”
to the JCPOA and end its unilateral sanctions against Tehran.
Paradise of Hawaii,
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officers in July 2020 for criminal mischief and rioting. He
was also seen in D.C. during
the protests this summer following the death of George
Floyd.
We will never know how
many of the rioters were like
Sullivan and probably,The
FBI will throw the usual forgetful dust on this event like
so many past events and we
will never learn of the real instigators and planners of this
event in our lifetime!
At the end, although nothing has been yet proved by
any official court, after four
years, President Trump finally fulfills the wish of those
who desired to see him impeached from the first hours
of his presidency in 2016. He
is accused and blamed by his
opponents and he was immediately impeached!
Now a “non-scalable” fence
more than two meters high
(seven feet) is being put up
around the Capitol for at least
30 days.
As soon as I heard about the
riot in the Capitol, the story
of the Cinema Rex of Abadan
pupped in my mind. Somehow, I could see that the same
type of plot and pattern was
used after 42 years, but this
time in the United States and
against an American President!

K A R M A

US.Secretary of State :the

Most Pressing Issues for US, are
Threats from Russia,China and Iran.

Mohammad Javad Zarif, Iran’s foreign minister, has said in recent weeks
that the US “must remedy its wrong; then Iran will respond.”

During his first news
conference since being
confirmed as secretary of
state, Blinken touched on
the most pressing issues
for the US, including the
threats from Russia, China
and Iran.
After his public remarks,
statements from Blinken’s
office said the top
diplomat had separate
phone conversations with
his French, German and
British counterparts where
they discussed the threats
from Moscow, Beijing
and Tehran.

As for the Iran nuclear
deal and the now-defunct
Joint
Comprehensive
Plan of Action (JCPOA),
Blinken said there was a
way to go before reaching
a new agreement.
He also warned that Iran
would first need to “come
back into full compliance
with obligations under
the
JCPOA”
before
reciprocity from the US.
“Iran is out of compliance
on a number of fronts. And
it would take some time,
should it make the decision
to do so, for it to come
back into compliance and
time for us then to assess
whether it was meeting
its obligations,” he said.
“We’re not there yet, to
say the least.”

Meanwhile, the new
administration will take
a “very close look” at
the recent designation of
Yemen’s Houthi militia as
a terrorist organization.

Iran has appeared excited
about the prospects of a
new deal with Washington
after electionof the 46th
US president.
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Mohammad Javad Zarif,
Iran’s foreign minister,
has said in recent weeks
that the US “must remedy
its wrong; then Iran will
respond.”
Mr.Zarif
tweeted
as
follow:
«Javad Zarif
@JZarif·
Jan 26
Why on earth should
Trump withdrew the US Iran—a country that stood
from the deal, which was firm & defeated 4 years
brokered under former of a brutal US economic
President Barack Obama. terrorism imposed in
violation of JCPOA &
UNSC Resolution—show
goodwill gesture first?
It was the US that broke
the deal—for no reason.
It must remedy its wrong;
then Iran will respond.”
But Blinken doubled
down on what he said
during
his
Senate
confirmation hearing. Iran
must first “come back
into full compliance with
Mike Pence recives Covid-19Vaccine

obligations under the
“JCPOA”
before
reciprocity from the US,
he said during his first
news conference.

If Iran returns to the deal,
Washington will seek
to build what Blinken
called a “longer and
stronger agreement” to
deal with other “deeply
problematic” issues.
He appeared to be
referring to Iran’s regional
proxies and militias and its
ballistic missile program.
This is something Zarif
and Iran have claimed
they would not discuss as
part of a new deal.
One of Iran’s proxies in
the region is the Houthi
militia in Yemen. Before
leaving the White House,
the Trump administration
slapped
a
terrorist
designation on the group
for its continued missile
attacks on Saudi Arabia
and its prevention of
reaching
a
political
solution to the war in
Yemen.
But Blinken said the
State Department would
take a “very urgent and
a very close look” at the
designation.

Protestors or Domestic terrorists of the Capitol
On Wednesday January 6th,
2021a large group of pro“What Goes Around
testors gathered in WashComes Around”
ington, D.C. in support of
President Trump and his
۱۹۷۹
۸ درروز
اجباری
تظاهرات زنان ایران علیه حجاب
After
42مارس
years,
many
Iranifraudulent claims of voting
ans are still looking back at fraud as the U.S. Congress
one of the main events that voted over the Electoral
occurred before the revolu- College and election retion and wonder:
sults.
“Which group caused the Later, the mob entered both
fire of Cinema Rex in the Senate and House chamAbadan that killed so many bers, trashed Congressional
innocent spectators?”
offices and broke windows.
Money, power and women Surprisingly the police of
has always been the reason D.C. were not prepared for
for most of the events that such an incident!
have taken place since the The condemnation of these
creation of the world.
vandalism acts was immeMy father believed that diately heard from all sides,
“The Chair” or grabbing Republicans, Democrats,
power is the main reason and especially Americans
for any conflict. I used to who were outraged by this
ask him to tell me about the attack on the nation’s Capoutcome of the meetings ital.
that he participated. He al- At 4:17 p.m. Trump tweets
ways answered: “My dear, a video, “I know your
the real talk was over the pain, ….But you have to
Chair!”
go home now. We have to
In order to find out the rea- have peace…and go home
son of any event, we should in peace.”
ask ourselves two ques- On January 7, at 3.45 a.m.
tions: “Who profited of its Pence affirms that “Joe
end results?”, “How was it Biden and Kamala Harris
designed and what kind of have won the Electoral Colpattern was used”.
lege.”
Of course, we may never
House Speaker Nancy
find out the specific names Pelosi called for the chief
of the people involved, but Sund to step down. Later
at least from the existing that day the Capitol Police
pattern we can probably ap- Chief Steven Sund, Miproach closer to the truth.
chael Stenger, the Senate
***
sergeant-at-arms, and Paul

Rosemary H. Cohen

Irving, sergeant-at-arms for
the House of Representatives resign.
Sund said that he spoke to
Paul Irving two days prior the riot asking for additional aid from the National
Guard but was turned down.
Sund said that he requested
assistance six times ahead
of and during the attack on
the Capitol. Each of those
requests was denied or delayed, he said. In addition,
Washington, D.C. Mayor
Muriel Bowser also wanted a light police presence
at the Capitol, and he added that the Capitol Police
did not receive intelligence
from FBI or other agencies
of an orchestrated attack
that they were aware of.
The next day President-elect Biden accused
President Trump fomenting Wednesday’s violence
at the Capitol. He called
Trumps supporters who
forced their way into the
Capitol building “domestic
terrorists.” “Don’t dare call
them protesters. Biden said.
On Wednesday, January 13,
the House of Representatives voted by a swift action, they impeached President Trump for inciting an
insurrection, without giving
him any opportunity for
self-defense in an official
court.
The attack on the U.S. Capitol was a security failure,
an intelligence failure – or

both and more! The rioters had stated their plans
openly on a range of social
media sites, so how could
security forces be so completely overwhelmed.
Acting U.S. Attorney for the
District of Columbia Michael Sherwin and the FBI
begin the announce a series
of arrests and a variety of
federal criminal charges
against people involved in
the Capito attack that left
five people dead and sent
lawmakers and Vice President Mike Pence fleeing to
shelter.
The media and politicians
immediately blamed the
Trump followers as the rioters. But in less than a week
the FBI among the many
arrested John Earle Sullivan, an activist from Utah
who told them he was also
a journalist even though he
had no press credentials.
During the events, Sullivan
wore a ballistics vest and
gas mask, “It was easy for
me to obtain a red MAGA
hat and mingle with others
pretending to be a Trump
supporter.” In the 90-minute video that he recorded;
Sullivan is seen charging
the Capitol, encouraging
others to “join the revolution”, discouraging police
officers from doing their
job and suggesting the Capitol be burned to the ground.
Prior to this arrest, Sullivan
was charged by Provo police
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The new US Secretary
of State Antony Blinken
Wednesday1/27/2021,laid
out a preliminary list of
priorities for the new
administration including
reviewing
last-minute
decisions made under the
previous administration.
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