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 میخوانید

اردیبهشت  اوج شکوفایی طبیعت است از خنکای  
روزهای نخست بهار دور شده ایم و به گرمای 
مطبوع و دلچسب  بهاران  رسیده ایم. اما هنوز 
برای ما که درشمال شرق آمر یکا هستیم  هوا  
بهار  فرمان  به  درختان  بااینهمه  نیست  بهاری 
جوانه زده اند. دانه هایی که ازسال پیش درزیر 
خاک مانده بودند  سراز خاک بیرون کرده اند

ما  چشمان  برابر  در  را  آفتابی  سبزو  طبیعت  و   
بسیاری  با  اند. در ماهی که گذشت  قرار داده 
از  یاران  دور ودیر   گفت وگوها داشتیم و به 
ازهمدوره  بعضی  با  پرداختیم.  ها  مرور خاطره 
دیگر  روز  و  حال  از  دانشکده    دوران  های 
فهمیدیم   که  دریغا  و  شدیم  جویا  ها  همدوره 
ای عده  است.  خالی  آنها  از  بسیاری  جای 

 سکته کرده برخی  مغلوب سرطان شده،  چند 
نفری هم براثر کورونا  جان باخته اند،  حیف. آن 
یکی چقدر نازنین بود، این یکی چه مهری داشت

چه ایام خوشی باهم داشتیم و آن روزها هرگز 
تکرار شدنی نیست. 

به خانواده  می اندیشیم. مادر رفته است ، پدر  
دیگر درقید حیات نیست. برادران یکی پس از 
دیگری با بیماریهای گوناگون با دنیا وداع گفته 
اند. خواهر ی دیگر حیات ندارد.  دایی و عمه 
و خاله  ، پدربزرگ و مادربزرگ  ، همه جایشان 
با بیماری رفته اند وبرخی  خالی است.  بعضی 
هم درعنفوان جوانی  بدالیلی که قوانین  قرون 
وسطایی  محکومشان کرده داغشان بردل پدرو 

مادرشان مانده است.
با این هجوم افکار  پراز غم واندوه،  باخبر می 

شوی که  بخاطر مال دنیا ، برادری با برادرش  ،
اختالف   ، برادرش  یا  خواهرش  با  خواهری   
پیدا کرده و دیگر از هم سراغی نمی گیرند. ویا 
دوستی بسبب حرفی،  از دوست خود رنجیده 
و بااو قطع رابطه کرده است. یا پدری از دختر 
دلبندش بریده و حتی در پاره ای از موارد اورا 
که با دلی عاشق می خواسته شریک زندگیش را 

خود انتخاب کند ، سر بریده است. 
با خود می گویی ، درست است که بهار آمده 
است، دنیا یی را به وجد آورده است، اما با اینهمه  
به  مهرورزیدن   برای   جایی  چه   ، ها  ناروایی 
خانواده و یاران و  مردمان اطرافمان باقی می ماند؟

هموطنی از داخل ایران با خواندن  یادداشت 
من ، ایمیلی می فرستد و محیطی را که درآن بسر 
می برد برایم تشریح می کند.  می نویسد اگرچه 
روزنامه نگارهستید و شاید بتوانید اوضاع ایران را 
از دور مورد تجزیه وتحلیل قرار دهید،و بگوئید 
فالن جناح با  جناح دیگر چه تفاوتهایی دارد و 
یا در آینده سرنوشت  هرجناح به کجا خواهد 
کشید،  اما هرگز ، هرگز نمی توانید وضعی را که 
من و بچه هایم درآن بسر می بریم  حتی تصور 
کنید، چه رسد به اینکه  شرایط ما برای شما قابل 
لمس باشد.دوست دیگری از ایران تلفنی نوروز 
را شادباش می گوید و ازمن می پرسد فکر می 
گویم  می  دارد؟  قیمتی  چه  سنگک   نان  کنی 
چندی پیش خواندم که نزدیک به ۱۵۰۰ تومان 
است. قهقه ای زد که از هق هق گریه دردناک 
تربود. گفت عجب از اوضاع ما بی خبرید. نان 
سنگک دانه ای ۱۵ هزار تومان است. حال تو 

خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل. 
می گویم: می دانم که قیمت ها سرسام آور رو به 
افزایش است . واو می گوید این هم می دانی که  
بسیاری از پدرها   با حقوقی که همخوان هزینه 
ها نیست  هربار با بیم وهراس از محل کار به خانه 
بر می گردند و آرزو می کنند که بچه هایشان 
درخواست هایی را که از پدر داشته اند فراموش 

کرده باشند؟ 
هموطنم می گوید شما ها می نویسید که بهاران 
آیا  است.  عاشقی  دوران  و  وگل  سبزه  فصل 
هیچ اندیشیده ای که وقتی نگران شام شب و یا 
صبحانه فرداصبح هستی  دیگر درکنج دلت عشق 

کسی  خانه نمی کند؟ 
هیچ می دانید  خجالت کشیدن از زن وبچه ای 
که منتظرند تا پدر خانواده با دست ُپر به خانه 

برگردد  یعنی چه؟ نه  نمیدانید.
ساحل  در  که  وشما  من   . گوید  می  اوراست 
عافیت  نشسته ایم وجزء سبکباالن ساحلها هستیم  
از فقرونداری و زندگی  در جهنمی بنام ایران 

چه می دانیم؟  هیچ!
آیا فقط شنیدن درد هموطن کافی است یا باید 
کاری کرد؟ اگر دستمزد یک ساعت خودرا در 
هفته به هموطنی  اختصاص دهیم  درماه  بطور 
متوسط چیزی حدود یکصد دالر خواهد شد.. 
اگر این مبلغ را به گونه ای که همه ما  با آن 
ایران  درداخل  هموطنی  دست  به  آشناهستیم 
برسانیم میدانید چه اندازه گرهگشای  مشکالت 
نتیجه  اینکه  بود؟وبرای  ماخواهد  هموطنان 
مطلوب تر بدست آید هریک ازما می توانیم این 
مبلغ را برای اقوام وآشنایان نیازمند خود  درنظر 

بگیریم. 
مشکل  تنها  ما  هموطنان  مشکل  که  است  مسلم 
به  آنها  مالی  مشکالت  از حل  پس  نیست.  مالی 
گرفتاریهای دیگر می رسیم که حل آن مشکالت 
که  نیست.  جوانی  ساخته  وشما   من  به دست 
قادر  هرگز  و  دارد  گوناگونی  های  استعداد 
نیست در فضای پراز تعصب و  خرافات  استعداد 

خودرا در زمینه ای که دوست دارد شکوفا کند  
همانند گلی است که ناشکفته پرپر می شود. چه 
و  ادبی  و  ریاضی  های   درزمینه  استعدادهایی 
اختراعات و ابداعات   که تا کنون پیش از کشف 
نابود شده اندو ازبین رفته اند. وچه استعدادهایی 
کارآیی  و  دانش  و  کرده  ترک  را  کشور  که  
خودرا دراختیار بیگانه  قرارداده اند. درحالیکه 
هریک از آنها می توانستند افتخاربزرگی برای مام 
میهن باشند. پرداختن به این استعداد ها و کشف 
آنها کار من وشما نیست.  سازمانی می خواهد که  
ویژة  استعداد یابی و پرورش آنها باشد.  متأسفانه 
نه چنین سازمانی وجوددارد و نه به این آسانی 
بوجود خواهد آمد. همت همه جانبه می طلبد. 
باید بی تفاوتی هارا کنار بگذاریم. باید واکنش 
های احساسی را که در فصول مختلف و یا در 
مواجهه با رویدادهایی عاطفی بوجود می آیند  
به  واکنش های عملی و دائمی دربرابر کوتاهی 
های دولت   تبدیل کنیم. باید غم ودرد هموطن ،

 به غم ودرد ما بدل شود.  باید  از گذاشتن دست 
برروی دست بگذریم و به گرفتن دست هموطنان  
یکی  باهم  وداخل  خارج  باید  آوریم.   روی 
شویم. آنها درداخل چشم امید به ما دوخته اند 
و ما درخارج منتظر اقدام ایرانیان داخل هستیم و 
نتیجه  آن می شود که هیچ اقدامی صورت نمی 
گیرد. رسانه های خارج از کشور متأسفانه  رسالتی 
برای خود قائل نیستند. هرکدام به نوعی  ناله می 
کنند که : ای بابا  ما هزینه های یک ماه خودرا 
قادر نیستیم تأمین کنیم چگونه می توانیم به داخل 
کمک کنیم. غافل از آنکه آنها می توانند با قلم 
داخل  به کمک هموطنان  رسانه خود  خودوبا 
بشتابند. وقتی در رسانه خود آگهی  فالن بازرگان 
ساکن تهران و یارغار دولتیان  را چاپ می کنیم و 
یا از مؤسسة مذهبی ومرکز اسالمی که  خط مشی 
خودرا از حکومت ایران می گیرد   آگهی چاپ 
می کنیم و درآمد  داریم  خنجر تیزی را به پشت  
هموطنی فرو می کنیم که در آن فضای  خفقان 
آور  برای بهبود وضع زندگی مردم  جان برکف 
نهاده وبا مافیای  رژیم اسالمی  مبارزه می کند.  

این روزها عده ای مبارزه ای را با شعار »نه! به 
حداقل  اند.  کرده  آغاز  اسالمی«   جمهوری 
به  که   است  این  است،  ازماساخته  که  کاری 
ناپسندی  بسیار  رسم  این  نپردازیم.  آنها  تخطئة 
است که همة کارهای  فردی هموطنانمان راکه 
، صورت  با جمهوری اسالمی  مبارزه  در جهت 
می گیرد بی ارزش  بدانیم و از شاهزاده گرفته 
تا یک فرد معمولی را که می خواهد  منشأ اثری 
باشد   مورد انتقاد قرار دهیم. بدون اینکه خود 
منشأ کاری  مثبت درجهت رهاندن هموطنانمان 

از این زندگی نکبت بارباشیم.
 به این دسته از منتقدین  غیر مسئول باید گفت :

گر تو بهتر می زنی بستان بزن.

مرتضی پاریزی

یادداشت
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و  درودها  گرمترین  هرچیزبا  از  قبل 
تقدیم بهترین آرزوها به شما وفرزانگان 
نویسنده وگروه همکاران نوروز باستانی 
گویم. می  تهنیت  قلب  ازصمیم  را 
وموفقیت روزافزون شمارا در راه خدمت 

به فرهنگ ایران زمین آرزومندم.
آقای پاریزی عزیز، همانطور که مسبوق 
هستید من نه سیاستمدارم نه روزنامه 
نگارم ونه مذهبی. فقط با خط ورنگ و 
کالم سروکاردارم. سؤوال من این است 
که چه دستی وحکومتی ۴۲ سال است 
این حکومت جمهوری عرب گرا را نگاه 
داشته ، خزانه مملکت را خالی کرده 
می  اتمی  پایگاه  صرف  یا  نفت  وپول 
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ملت بی پناه ایران در مضیقة مالی وفقر  
زندگی خودرا  ادامه می دهند وهرروز 
خبر می رسد فالنی را  اعدام کردندویا به 
زندان روانه نمودند. من نمیدانم . خیلی 
پوزش می طلبم این سازمان ملل چه 
شکری میل می فرماید؟ سران قدرت 
های بزرگ کنارهم می نشینند، لبخندی 
ولی  گیرند  می  وعکسی  زنند  می 
درپشت پرده با چنگ ودندان ازمنافع 
اهالی   کنند.  می  دفاع  خود  ومطامع 
شهرها وکشورها راوجه المصالحه قرار 
می دهند وبایک گردش قلم سرنوشت 
جوامع انسانی را رقم می رنندوآنهارا 
بکام مرگ می فرستند.ویا برای ده ها 
سال به زندگی نکبت بار محکوم می 
ماهنامه  شما»  تذکر  به  عطف  کنند. 
آزادی از هرگونه سیاست بازی ها دوری 
می جویدومتأسفانه این سیاست بازی 
امروز در آمریکا  بوفور رواج دارد«.آقای 
یعنی  درسال ۱۹۶۱  من  عزیز  پاریزی 
شصت سال پیش با خانواده خود  به 
آمریکا آمدم. زمانی که کندی  رئیس 
جمهور بود. باید بگویم که آمریکایی 
که من ۶۰ سال پیش دیدم امروز وجود 
ندارد. تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین 

مجمل.
به امید روزهای روشن زندگی.م . علی 

دولتشاهی- کنتیکت.

هنرمند عزیز آقای دولتشاهی
من وهمکاران نیز متقابالً نوروز فرخنده 
را به شما و خانوادة گرامیتان  شادباش 
و  ام  گفته  همیشه  من  گوئیم.   می 
دوستان نیز در مطالب خود  این نکته 
را یادآورشده اند که »کس نخارد پشت 
من جز ناخن انگشت من«. اگر قدرتهای 
جهانی دورهم می نشینند و برای ما 
تا  ایرانی ها  آیا ما  تصمیم می گیرند 
کنون دورهم نشسته ایم تا برای خود 
تصمیم بگیریم؟ اگر نشسته ایم نتیجه 
چه بوده است؟ واگر ننشسته ایم نباید 
انتظار داشته باشیم مثال آقای ترامپ  
دایة دل سوزترازمادر بشود و بخواهد 
مارا نجات دهد. حال بگذریم که قبل از 
ترامپ وبعدازاو کسی فکر نجات مردم 
ایران نبوده ونیست. آقای ترامپ هم 
هرچه کوشش کرد آلترناتیوی ندید تا 
ازاو مردم را نجات دهد.  با پشتیبانی 
دوست عزیز کارما از بنیاد خراب است.
تنها آلترناتیوی هم که وجود دارد یاری 
نمی کنیم تا دنیا  اورا باور کند. دین و 
دین سیاسی را باید از میان برداشت. تا 

ایرانی اصالت خودرا نشان دهد..

بس است

ای همه نوکیسه گان دیگر ستمکاری بس است
جان مردم برلب آمد مردم آزاری بس است
ازسحر تاصبح و زشب تاسحرگاه  دگر
کشتن صدها نفر بااینهمه خواری بس است
حّد زدن برپیکر پیروجوان جانا خطاست
اینهمه  دیوانگی از بهر خّماری بس است
تابکی بردن  بیچاره  مردم  آبروی 
اینهمه جنجالها بهر زناکاری بس است
مال مردم را چپاول کرده اید ازخوب وبد
ای فقیه ناخلف دزدی وطّراری بس است
دست وپای مردم آزاده بستن از چه بود
اینهمه شهوت پرستی وریاکاری بس است
بی خیال از حال ملت جام خودپُرکرده اید
ازشراب خون وشهوت فعل بیعاری بس است
از وجود مفتی وماّل تبه شدروزگاردیگران
بس کنید آخر  خدارا  این تبهکاری بس است
سیه شد  پُرافتخاری  ملت  روزگار 
ای سیه کاران عالم این سیه کاری بس است

ننگتان بادا چنین  براین دو روز زندگی
اینهمه  جوروستم، تزویروبدکاری بس است
جوروستم اینهمه  اسالم  نام  درپناه 
ظلم بی حد وستم بانام دینداری بس است
چشم خودرا  واکنید ای جانیان خودفروش
مملکت بربادرفته مملکت داری بس است
»دولتا«  کاخ ستم روزی  فروریزد یقین
گو به زاهد ای ستمگر این ستمکاری بس است
آقای  های  سروده  از  نیز  باال  شعر 
ایشان  لطف  از  که  است  دولتشاهی 

سپاسگزاریم..

کارتهای تبریک

عزیزوسروران  خوانندگان  از  بسیاری 
بنده  کارتهای تبریک نوروزی ارسال 
از لطف همه آنها بسیار  اند که  کرده 
پروفسور  تبریک  کارت  سپاسگزارم. 
حسین صادقی را که از سویس دریافت 
کرده ام بعنوان نمونه  دراینجا می گذارم 
تا شماهم از دیدن آن لذت ببرید. اگر 
بخواهم همه کارتهای نوروزی را چاپ 
کنم تمام مجله هم جای کافی برای آن 
نخواهدداشت.لذا به همین یک کارت 
بسنده می کنیم. با سپاس از پروفسور 

صادقی عزیز

نامه ای ازدوست هنرمند

دوست عزیزوگرامی پاریزی  پایدار
اول ازهرچیز سال نو را به تو وخانواده 
گرامیت تبریک گفته وتندرستی شمارا 
ازخدای بزرگ خواهانم. چندیست که 
فکرم دربارة موسیقی ایرانی دور میزند.و 
آنهم بخاطر هنرمندی بنام پرواز همای. 
نمیدانم تا کنون شاهد کارهایش بودی 
یانه. این هنرمند  بایستی تشویق شود 
وزندگی را با چشم او باید دید. من به 
او احترام می گذارم وآرزوی موفقیت 
ودرزمان  درحال حاضر  بویژه  اورادارم 
را  اوحرفهایش  آخوندی  فرمانفرمایی 
درروستای  »خدا  ای:  زنددرترانه  می 
خیلی  اش   وسروده  کارش  ماست« 
جذاب است... اخیراً ترانه ای خوانده بود 
» نیاکانمان این خاک را  نفرین کرده اند« 
که سبب ناراحتی واعتراض مالهاشده 
بود! بهرحال نام این هنرمند  پرواز همای 
است  وگروهش به گروه مستان  شناخته 
شده اند پرواز همای شخصی است بی 
ریا ومملو از افتخار کشورش. او الهام 
بخش همة ماست. من مرتباً دریوتیوب  

به ترانه هایش گوش می کنم 
دارم.  را  پایداریت  آرزوی 
روی مردانه ات را ازدور می 

بوسم.
فرهنگ صادقپور
ماساچوست
هنرمند   ، گرامی  دوست 
صادقپور   آقای  ارجمند 
را  باستانی  نوروز  متقابالً 
وخانواده   شما  خدمت 
شادباش می گویم و برایتان  
وسربلندی  سالمتی 
جدید  درسال  وکامکاری 
کارهای  با  دارم.  مسئلت 
آشنا هستم  همای   پرواز 
بسیاردوست  را  وصدایش 
ایام  این  متأسفانه  دارم. 
علیه  حرفی  هرکس 

جمهوری اسالمی می زند هموطنان 
مقیم خارج  ناجوانمردانه اورا وابسته 
به رژیم  قلمداد می کنند. پس تعجبی 
ندارد اگر همچنان محکوم به زندگی 
درغربت هستیم. درسال نو بزرگترین 
همراهی  و  همفکری  من   آرزوی 
شاید  است  وخارج  داخل  ایرانیان 
رهایی  نشینی  غربت  ازاین  بتوانیم 

یابیم.

کارت تبریک  هنرمند

هنرمند گرامی آقای علی دولتشاهی 
 . شمارسید  زیبای  تبریک  کارت 
مارا هم  نوروزی  شادباشهای  متقابالً 
بپذیرید. درسمت چپ ، تصویر یک 
می  دیده  شما  تبریک  کارت  روی  

شود. 

از آقای امینی چه خبر؟

چندی پیش دربارة آقای ناصر امینی 
سالمندان  خانة  به  که  بودید  نوشته 
ازایشان  اند.  شده  منتقل  درپاریس 
خبر تازه ای دارید؟ خیلی ممنون می 

شوم که مارا مطلع کنید.
نویسندگان  همة  خدمت  درضمن 
خوب شما  نوروزرا شادباش می گویم.
می  نوروزرا  که  کسانی  همة  وبرای 
شناسند و گرامی می دارند  سالی پر 
ازشادی، سالمتی، مو فقیت آرزودارم. 

علی-خ   کالیفرنیا
اوالً شادباشهای نوروزی مارا بپذیرید. 
خوشبختانه   امینی  ناصر  آقای  ثانیاً 

حالشان نسبتاً خوب است. وخدا را
شکر از  آسیب های کورونائی  درامان 

هستند. . 

حق اشتراک

از  نوروزی.  درودوشادباشهای  با 
ویرجینیا زنگ میزنم . می خواستم 
حق  باید   زمانی  چه   شوم  مطمئن 

اشتراکم  را پرداخت کنم.
- خانم عزیز  زمانی که باید اشتراک 

مجله را تمدید کنید حتماً برایتان

  نامه ارسال خواهدشد. نگران نباشید. 
اگرچه گاهی درارسال نامه تأخیر داریم 

مناسبت های اردیبهشت
 ۱۴۰۰شمسی و۲۵۸۰ شاهنشاهی

چهارشنبه ۱ اردیبهشت)۲۱ آوریل( 
روز بزرگداشت سعدی

آوریل(  اردیبهشت)۲۲   ۲ پنجشنبه 
جشن گیاه آوری؛ روز زمین

آوریل(  اردیبهشت)۲۳   ۳ جمعه 
روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی 

کارآفرینی
آوریل(  اردیبهشت)۲۴   ۴ شنبه 
درکاخ  رضاشاه  سالروزتاجگذاری  
نیروی  بنیانگذاری  سالروز  گلستان؛ 

هوایی شاهنشاهی
چهارشنبه ۸ اردیبهشت )۲۸ آوریل( 
پهلوی  علیرضا  شاهزاده  زادروز 

)۲۰۱۱-۱۹۶۶(
پنجشنبه ۹ اردیبهشت)۲۹ آوریل(

 روز جهانی روانشناس و مشاور
جمعه ۱۰ اردیبهشت)۳۰ آوریل( جشن 

چهلم نوروز؛ روز ملی خلیج فارس
مه(  ماه  اردیبهشت)اول   ۱۱ شنبه 

روزجهانی کارگر
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت )۵ مه( جشن 

میانه بهار؛ روز شیراز
جمعه ۱۷ اردیبهشت )۷ مه( روز اسناد 

ملی و میراث مکتوب
روز  مه(  اردیبهشت)۱۵   ۲۵ شنبه 

بزرگداشت فردوسی
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت)۱۸ مه( روز 
روز  خیام؛  عمر  حکیم  بزرگداشت 

جهانی موزه و میراث فرهنگی

مجله  یکسال  اشتراک  حق 
آزادی برای  کشورهای مختلف به 

شرح زیراست:
آمریکا                                 ۵۰    دالر
کانادا          ۱۰۰ دالر
اروپا          ۱۵۰ دالر
خاورمیانه         ۱6۰ دالر
استرالیا         ۱8۰ دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
دریافت می شود
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      ۱-  پاپ ودیپلمات ها چه می گویند
* مذاکره باایران به امید عادی کردن  روابط ایران با جهان غرب ونقش چین
     و روسیه درهمراهی ها با این کشور به یک امر جهانی  تبدیل  شده است.

دومقاله از:دکترکاظم ودیعی - پاریس

پاپ فرانسیس اخیراً گفت:» باید  به 
رفت. اقتصادی  های  مدل  اصالح 
ورسید به مدل هایی که ضامن سود 

همگان باشد.«
پاپ اساس را  برتحولی می نهد  که 
نافی دیروز ولی ناظر است بر مکاتب  
اقتصادی که طی قرن اخیر آمدند  ، 

ماندند وبهیچ جا نرسیدند.
های  روی  دورازجویده  به  پاپ 
سیاسی- آرمانی ، اجتماعی این بار 
رو  اقتصادی  عدالت  به  صراحت  با 
دریافته  هوشمندانه   زیرا  کند  می 
که تکیه بر واژة عدالت که تکیه کالم 
همة ادیان بزرگ است شدنی نیست 
والزم است به اولین نیازهای بشری 

روکرد که اندرز بس است. 
درنظام والیت  ما   نزد  دیگر  ازسوی 
گفت  خمینی  آقای  چنانکه  فقیه 
»اقتصاد مال خراست.«  واحمدی نژاد
  مشتهر به رک گویی  روزی  درایام 
با  ما  گفت:»  اش  جمهوری  ریاست 
حل  را  مشکلی  هر  یاحسین«  یک 
روزی  ای   خامنه  ورهبر  کنیم.  می 
درگفتگو بارفسنجانی دربابرفتن  از 
فقه عبادی به فقه سیاسی اقتصادی 
گفت نظر  شمارا خواندم ولی فکر من 
متمایل است به حرف  رئیس جمهور 

احمدی نژاد.
به  شدورسید  که  چه  آن  نتیجه 
ها  نرسیدن  جا  وبهیچ  مکعب  فقر  
ومشغلة رهبرشد همان سخن آقای 
خمینی که » تا ابدالدهر بگویید مرگ 
قدری  رهبر  اما    ، بعدها  برآمریکا«. 
پس کشید وبه سفارش وزیرخارجه 
ما معقول  برای   «: پوتین، الورف که 
شعار  دائماً  ایرانی  رفقای  که  نیست 
مرگ براین وآندگری بدهند.« ورهبر 
بعداز  شنیدن آن اکتفا کرد به گفتن 
» اعتماد به غربی ها ندارم« که ادامه 

دارد.
***

مذاکرات  تجدید  حرف  که  اینک   
هرحال  به  و  سرزبانهاست  آمریکا 
مطرح، بد نیست قدری از دیپلمات 

ها بشنویم.
- جمعه آخر ماه ژانویه ۲۰۲۱ رئیس 

جمهور آمریکا  آقای  رابرت مالی را 
به ِسَمِت فرستادة ویژه ایران منصوب 
 ، دیپلمات  است  مردی  وی  کرد. 
کارشناس  بحران ها و بعهد کلینتون  
درامور  متخصص  عنصری  اوباما  و 
او   سمت  بودوآخرین  میانه  خاور 

ریاست گروه بحران های جهانی بود.
را  انتصاب  این  خواهان  جمهوری 
رئیس  همان  وی  که  نپسندیدند، 
هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات 
عقد  به  منجر  که  است   ۲۰۱۵
شد.وتحت  برجام  به  قراردادموسوم 
خارجه  وزیر  کری  جان  ونظر  نفوذ 
اوباما بود. ونوشتند  وی شهرت دارد  
به مالیمت  وقدری طرفداری  ازایران 
والیی که این ایران درخصومت است 
آمریکایی  یک  که  این  اسرائیل.»  با 
یا  باشد  ایران  نظام  واالمقام طرفدار 
بوده باشد حرفی است قابل تردید.: 

نویسنده.
مورد  بارز  شخصیت   این  فعال   اما 
ووزیر  جمهور  رئیس  اعتماد 

امورخارجه آمریکابلینکن است.
رئیس  که  جمهوریخواهان   موضع 
آنها اولین کس بود که  درعدم صحت 
انتخابات  حرف خودرا  زد ازضرورت 
سمت ریاست اوست برحزب مخالف 
او که طبیعی  وامری است دروظیفة 

است.
رابرت مالی بشهادت نشریة نیویورک 
تایمز ۲۱ ژانویه  یک نیویورکی اصیل  
ویک  مصری   کلیمی  یک  وفرزند  
جهان  پس  است  یهودی  آمریکایی 
نیویورک  همان  بقول  است.  سومی 
تایمز  او نیمی از  عمر حرفه ای خود را 
درسراسر خاورمیانه  ونزدیک  صرف 
مطالعه ومشاهده و سفر کرده است. 
ودر متوقف کردن  خصومت اسرائیل   
وفلسطین  سهیم است.وبرترازآن در 
متوقف داشتن فعالیت های  هسته ای 
ایران  سهیم است و در مبارزه علیه 
داعش وتروریسم سهم دارد و خوب 
چون   است  مسلط  فرانسه  برزبان  
دوران متوسطه را  درفرانسه گذرانده 
است ومردی است بقول خوداو  آماده 

برای گفتگو با همتاها.

پس وی آگاه است بردقایق  مأموریت 
و مسئولیت خود.

ظریف درایران ، بی شک مسلط است  
درکار خود ودقایق دیپلماتیک. ولی 
است  سال  هشت  گوید   می  وقتی 
تا هرچه دستور دهند  دراین مقامم 

انجام شود، قابل تأمل است.
به هرحال رابرت مالی  شخصیتی که 
مرد  است  افتاده  ها  رسانه  سرزبان 
مذاکره بااروپا وچین وایران است  که   

خواهیم دید.
***

کردن   عادی  امید  به  باایران  مذاکره 
نقش  و  غرب  جهان  با  ایران  روابط 
بااین  ها  درهمراهی  وروسیه  چین 
کشور به یک امر جهانی  تبدیل  شده 
باغرب   والیی  ایران  مخالفت  است. 
درکل با آمریکا بویژه  ومتحدوحامی 
اسرائیل ناشی از نفوذ غیرعادی غرب 
سال  بیست  در  آمریکا،  وبخصوص 
غیر  ضدیت  و  پادشاهی  نظام  آخر 
ورونق  فلسطین  و  اسرائیل  عادی 

حرکت فدائیان اسالم  است.
انگلستان  که کمک مالی  ایران در 
زمان پهلوی دوم را ُشکر داشت قوی 
ترین  مخالف پهلوی ها بودوچون از 
آلمان  تنهایی  به  آمد  نمی  بر  عهده 
تأثیر  تحت  را  وآمریکا  وفرانسه 
قرارداد ومخالفان پهلوی رادرتشویق 
دائمی خود نشاندوکار به قبول رهبری 
روحانیون اخوانی کشید. باری مسئلة 
جهانی شدن ایران درادبیات استعمار 
انگلیس جا باز کرد. ابتدا هدف در»  
انگلستان«  مستعمرة  هند،  امنیت 
وسپس   بود  تهران  بر  تسلط  وبعد 
مسائل نفتی سر برآوردند و رفت به 
جهانی شدن  »مسئلة ایران«وامروز  
وتمایل  ای  هسته  مسئلة  درکار 
ایران  به تولید  سالحهای هسته ای ، 
درعمق مطالب ومطالعات کارشناسان 
برجسته  برجام  وقرارداد  است 
بزرگ  دَوِل  زیرا  است  ترین سندآن 
وسازمان های جهانی برآن  نظر دارند 

و درپای آن  امضاها نهاده اند.
وخروج  ترامپ  پرزیدنت  امابعهد 
پس  پیداشد.  انشقاقی  ازبرجام، 

اروپا  بین  اختالفی بزرگ ظهور کرد 
وآمریکا که زیروبمی جهانی دارد.

نمی  آغاز  زودی  این  به  مذاکره  این 
شود. به دودلیل اساسی به این شرح:

۱- آمریکای امروز همیشه بروحدت 
به  است  الزم  پس  دارد  تکیه  ملی 
توافق حزب جمهوری خواهان برسد 
و بعد با توافق با اروپا را وسپس توافق 
انگلستان رادرخطوط کلی مذاکرات 
داشته باشد. و این کار آسانی نیست.

درباب  وآمریکا  اسرائیل  طرح   -۲
واعراب   اسرائیل  روابط  شدن  عادی 
تردیدی   است.  رسیده  توفیقاتی  به 
شدن   عادی  که  بابت  ازاین   ، درآن 
صلح  هدفی  واسرائیل  اعراب  روابط 
طلبانه دارد یا هدفش مقابله با ایران 

والیی است، وجوددارد.
ترامپ  دوسال  آقای  که  دانیم  ومی 
گفت  درآمریکا  نتانیاهو   به  پیش 
اختالف قبول، چرا  به مذاکره نروید 
باید  که  دریافت  سریعاً  نتانیاهو  و 
شیفتگی  با  آنهم  رفت  مذاکرات  به 
و  جدید   جمهور  رئیس  تماموامروز 
فرستادة او باید به راهیابی ها روند تا 

نه سیخ بسوزد نه کباب.
انگلستان   با  و  متحد   بااروپای 
است  جداشده  ازآن  جانسونکه 
ضروری  بسیار  مقدماتی   مذاکرات 

است.
فرید ذکریا کارشناس ومفسر هفتگی 
CNN معتقد است  : بهتر است اروپای 
بین  رود  ها  میانجیگری  به  متحد  
آمریکا و ایران  تا بازسازی های دنیا، 
اینصورت   درغیر  زیرا   شود.  شدنی 
دنیا به نوعی از ناسیونالیسم افراطی 
با  همراه  پوپولیسم  سردو  وجنگ 
ثبات  ودوری  بسیار وعدم  مصائب  

ازهمکاری ها خواهدرفت.
همو می گوید  مابیک ثبات  ده پانزده 

ساله نیاز داریم.
سرد  درجنگ  که  نکنیم  فراموش 
هرسال  آمریکا  شوروی  با  گذشته 
کرد   می  هزینه  دالر  میلیارد  دو 
هزینه  چین  با  سرد  جنگ  وامروز 
است  درهرروز  دالر  دومیلیارد  اش 

)همانجا(.

اروپا  همکاری  به  بسیار  نیاز  پس 
ومیانجی گری آن قاره داریم.

اگر بیاد آوریم حرف پوتین را که اخیراً 
روابط  سازی  عادی  آمادة  ما  گفت:» 
می  در  هستیم.«  آمریکا  با  روسیه 
یابیم دنیا چقدر دراشتیاق همکاری 
ها است. افسوس که در امور سیاسی 
رئیس  نیست.  کافی  شورواشتیاق 
جمهور آمریکا  دائم در تکرار مذاکره 
است وقبل از آن به تکرار اتحاد و حق 
دارد،  زیرا دنیا، امروز  وطی دهه ها  
داد، پس  راه  ها  به خودسری  بسیار 

وامانده شد.  
رئیس  معاون  مالقات   از  تصویری 
که  دیدم  رهبرچین  و  اوباما  جمهور 
امروز  پس  اوست،  ایمان  درراستای 
از  بسیاری  بقول  تا  دهد  می  ادامه 
وآمریکا  چین  رهبری  به  مفسران  
زده  کورونا  و  متالشی  جهان  دراین 

برسد.
مؤسسة  رئیس  گومارت   توماس 
پژوهشی فرانسه  طی مقاله ای بتاریخ 
آخرین هفتهژانویة ۲۰۲۱ می گوید:» 
وپکن   واشنگتن  که  است  آن  وقت 

ترموستات خودرا مهار کنند.«
وی در کتاب اخیر خود بنام  جنگهای 
براینکه   دارد  شدید   توصیه  نامرئی 
است.  بس  قتاله  سالحهای  جنگبا 
وروشنفکرانه  کرد  بایدروشنگری 
جنگید . همو می گوید کورونا انسان 
هارا  بهم نزدیک می کند و نه جزاین.

***
توسعه  آژانس  رئیس  ریو   ری  
درفرانسه می گوید:» دیپلماسی فعلی 
است  شده  قدرت  بازی  به  تبدیل  
آمریکا  به  وعمیقی   وسیع  واشارة 

ونیمکرة  جنوبی دارد.وی می گوید:
درآن  که  دنیایی  بین  است  فرق 
زندگی می کنیم با دنیایی که درآن 
وی  که  سازمانی  کرد.  باید  زندگی 
ساله  پنجاه  وام  دارد   ریاست  برآن 
اما  ها.  و دولت  ها  به طرح  می دهد 
از متقاضیاتن وام می پرسد  »دنیای 
تابرآن  است  دنیائی  چگونه    ۲۰۵۰

سرمایه نهی کنیم؟«
نفی  فردا   به  کردن  فکر  گونه  این 
آنی.  سود  ونهی  است  خودبینی 
آخرین کتاب  او نام »آشتی« دارد که 
اگر به آن نرویم باید ترک روشنایی 
برای  وقت  البته  والیی  وایران  کنیم 
وبابهشت  ندارد  امروز  دنیای  درک 
نمی  ارزش  را  زندگی  خود   موعود 
بد«  وبا خلق جهان  بد  باخود  نهد.» 
ومایل است به رفتن  به ازدیاد نفوس 

عاشقان  وطن ایرانی ما همیشه گفته 
ومی گویند ایران ققنوسی است که می 
سوزد وازخاکستر خود بر می خیزد...
نیست.  حرف  جای  زیباست.  سخن 

برهان ندارد.
چگونه ایم که قوای زندگی ساز آدم 
های این سرزمین پیوسته دردفع هم، 

ودرنفی همند؟
وحدت   الزمة  که  قوا  وحدت  وآن 
سرزمین واستقالل ماست تند وتند 

مفقود  می شود.
خود  با  جنگ  به  مارا  که  تالطم  آن 
می برد ریشه در کدام کم وکسری یا 

فزون طلبی دارد؟
به همت  بحث  درعین حال  درهای 
گویندگان  وسرایندگان باز است بی 
آنکه کلید این فروبستگی سراسری 

بچنگ ما افتد.
طی چهل سال اخیر  صدها کتاب و 
رفته،  نظام  له  یا  ومقاله علیه  رساله 
درهمین  وشاید  است  شده  نوشته 
حدود علیه وله نظام برآمده ازانقالب. 

وبااین همه به خطی هادی ریشه های 
ایم.  نرسیده  آمدن   وآن  رفتن  این 
فرض  که  هرسو  از  تعصبات  وچون 
شودبه این آسانی  ذوب نمی شودو 
به این زودی ها به راه حل نمی رسیم 
نیست  ها  درکوشیدن  جز  چاره  اما 
هیئتوکسوت  در  ها  جوشیدن  اگر 
آرمان ها بجایند شاید به عناصر مورد 
تصدیق همگان  پرداختن مفید باشد. 

این عناصر کدامند؟
متجدد   ، رفته  نظام  این  نخست 
بودوآبادگرا. نظام رفته تمایلی صریح 

حکومت.  از  دین  برجدایی  داشت 
درعین حال حرمت گذار شعائر دین 
شرایط  دربهترین  رفته  نظام  بود. 
دنیای  با  بود  ها  همزیستی  وروابط 
غرب.وباشوروی بعداز زدوخورد ها به 

نوعی رابطة مقتضی ودادوستدهائی
تا  مثل پاکستان بشودکه در مذلت 

هاست. چرا؟
تضرع  درفرهنگ  ایرانیان  زیرا 
بسیاردرجازده و می زنند. باین نکته 
برمی گردیم که تضرع جای مقاومت 
برای  است.که  گرفته  را  عقالنی 
طرفین ممکن بود وچیز کمی هم نبود  
واز چشم من تثبیت خطوط  مرزها 

ازبهترین فواید آن تدبیرها شد.
ودر مقابل،غرب آشکارا  طامع وگاهی 
مغرض بود مثل مورد انگلستان که از 
نخستین روز ظهور رضاشاه بزرگ تا 
آخرین روز سلسلة  پهلوی با نظام کنار 
نیامد وهرچه توانست ازآن نظام گرفت 
وبه سودخود کردو مثل مورد بحرین 
جهانی  دادوستدهای  اصول  ونقض 

درباب تانکهای چفتن. ودر می گذریم 
فعالً  ازآن تا بموقع برگردیم به آن.

رفتار  یکی  موارد   ترین  دردناک 
قاهر درشهریور ۱۳۲۰بود  دولت  سه 
ایران  تغییر   برای  که  وخوابهایی 
داشتند. وماهنوز بقدر کافی از مردانی 
توطئة هارا  با صیانت نفس خود  که 
شاه  رضا  رفتن  فردای  ایران  برسر 
خنثی کردند سپاس نگفته ایم. زیرا 
آنها نه فقط نظام را بلکه ارکان دولت 
وامید مردم وآرمان ملی را آبرومندانه 
بماند ایران   ، داشتند.وایران  درامان 

 با همة نقائص وکم وکسری ها وبقول 
باهمةاشتباهات.  اندیشان   درست 
العمل  صحیح  مدیران  آن  اگر  که 
ایران  به  ما  نبودند  مدار  ودولت 
انقالب   از  قبل  متجددوآبادگرای 
اشغال  ایران  کار  زیرا  نمیرسیدیم.. 
شده درمسئلة  جداسری پیشه وری ها
 به آنجا کشید که استالین درنامه ای

 به » رفیق پیشه وری«  رسماً می گوید: 
»شرایط اجتماعی ایران مستعد  آن 
از  ماجراجوئی  نیست وبعدهم  گله 

ماداری ووضع را درنظر نمی گیری.«
واینگونه اسناد جز  به مدد گورباچف  
که  نیفتاد  محققان  بدست  افشاگر 
وما هیچ  کردند  ما  به  خدمتی کالن 

ازآن مهم سر در نیاوردیم.
آنهمه پیشرفت در تجدد  با  اما چرا 
وآنهمه متفق که نظام داشت ،  رفت؟

وامروز  شهادت می دهم که بهترین 
عاشقان  ایران ونظام شاه اینجا وآنجا 
می گویند و می نویسند که: به هرحال 

معایبی بود که نظام رفتنی شد.
این معایب را  از نوشته وگفتة  خادمان 
کاری  که  کرد  نقل  نباید  یا مخالفان 

عبث است.
این است که من  متوسل می شوم به 
فرید شاه وکتاب  اظهارات  شخص  
ونوشته های کوتاه وبلند از همو که 
مقاوم  اما  رفت  وناخوش  آمد  خوش 

بماند.
پادشاه  آن  نوشته  بتاریخ  درپاسخ 
از  صریحاً   ، نشده  شناخته  درست 
و  ناپذیر   جبران  اشتباهات   بعض 
نقایص سازمانهای  از کسری ها و  یا 
رساننده خبر ودرکل تبلیغات ، حرف 
زمان   شاهد  که  ومن  است.  بمیان 
آنزمانی بودم از ایشان  شنیدم که در 
نشر کتاب تمدن بزرگ کوتاهی هایی 

جبران ناپذیر شده است. 
ترین   ازسخت  درایران  پادشاهی 
مشاغل است . شاید خوانده وشنیده 
باشید که فالن  امیروسلطان و پادشاه 
دچاربدترین عوارض جسمی - روانی 
شده اند. مثل نادر وکاری که برسر سه 

فرزند خود آورد کارستان. 
محمدرضا شاه پهلوی تا دم آخر از

لطفاً ورق بزنید

۲- اشاره ای به علل شکست ما
دکتر کاظم ودیعی
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قلم   به  زاهدی«  ژنرال  نامه  زندگی   «
رئیس سابق  نهاوندی  دکتر هوشنگ 
دانشگاه پهلوی شیرازو دانشگاه تهران  
وهمچنین وزیر در کابینه های مختلف 
ماه  برگزیدة   کتاب  عنوان  به  ایران، 
فوریه در فرانسه شناخته شد. ترجمة 
نقدی که نشریة فرانسوی نوشته است 

را درزیر می خوانید:
معاصر  وفرازهای  نشیب  دوراز  به 
هوشنگ  ایران،  سیاسی  زندگی 
تاریخ  با  کتاب  دراین  مارا  نهاوندی 
دیروز  ایران  شورانگیز  اما  پیچیده 
روان  بانثری  نهاوندی  کند.  می  آشنا 
تحریردرآورده  برشتة  را  کتاب  این 
ومشاهدات وروایات شخصی نویسنده 
براسناد ومدارک افزوده شده است. این 
کتاب دلنشین به آسانی قابل  مطالعه 
است وعالوه براین به سبب  دقایقی که 
درآن آمده  ازاین پس یک اثر مرجع  

محسوب خواهدشد.
زندگی  چه کسی بهتراز ژنرال زاهدی 
نوسانها  نشان دادن  برای  توان  را می 
ایران  تاریخ  گوناگون   وبرخوردهای 
درقرن بیسنم  انتخاب کرد؟ اودر ۲۵ 
سالگی  به درجه ژنرالی لشکر قزاق  
انتخاب شد وجوان ترین ژنرال  ارتش 
خودرا  وجود  بودوتمام  شاهنشاهی 
چه  کرد.  ایران  به  خدمت   مصروف 
دردوران  وچه  قاجاریه   دورة  درپایان 

سلطنت پهلوی.
مطالعه وشناخت زندگی او برای تحلیل 
تحوالت  سیاسی ونظامی ایران ودنیای 
شرق، ضروری وغیرقابل  اجتناب است.

سالهای  دراوایل   زاهدی  اهلل  فضل 
انتخاب  کشور  وزیر  عنوان  به   ۱9۵۰
از  درجلوگیری  ای  عمده  ونقش  شد 
نیز  و  مختلف  طلبان  تجزیه  تسلط 
بازی  برایران  توده  کمونیست  حزب 
کرد. آن هم دردوران  آشفتة حکومت 
»استراتژ«  یک  زاهدی  مصدق.  دکتر 
سیاسی توانا بود. او توانست با استادی 
بازگشت شاه را برسلطنت  ) پس از 
بحران اوبا مصدق( ترتیب دهد. درسال 
۱9۵۳ به ریاست دولت منصوب شد  
وتقریباً دوسال دراین سمت  باقی ماند.
او یک دولتمرد واقعی بود. به وظایف 
ومسئولیتی که برعهده داشت   واقف 
بودولی باوجود  عظمت مسئولیتی که 

برعهده داشت مردی متواضع ومهربان 
بود. 

 ، ملی  غرور  مظهر  زاهدی   ژنرال 
استقالل وآزادی بود که هرگز  تسلیم  
او  برای  تاریخ  نشد.  وتعصب  جهالت 
نجات  ای  وچهره  استثنایی   مقامی 

دهنده مملکتش قائل می شود.
دراین دوران که فرانسه وایران، مانند 
بسیاری کشورهای دیگر ، چشم براه 
راه حل هایی  برای نجات  کشورشان  
هستند،  خود   ملی  هدفهای  وتحقق 
مطالعة این کتاب  هیجان انگیز  نه 
تنها ازلحاظ آشنائی  با یک دوران  تاریخ 
وزمان سلطنت شاهان  برایران، ضروری 
ومفید است بلکه می تواند  تصویری از 
یک مرد سرنوشت  سازواستثنایی برای 

همه باشد.
تصویری  به  مصوراست  مقاله  این 
بعداز  دقیقه   چند  سپهبدزاهدی  از 
مرداد وزیری)۲۸  نخست  به   انتصاب 

( ونیز  تصویر آرامگاه شیخ زاهد جّد 
خانوادة زاهدی که درقرن ۱۴ میالدی 
او درالهیجان   ای  پیروان کره  بوسیلة 

ساخته شد.
Reconquête نقل از مجلة فرانسوی

را  صفحه  این  انگلیسی  ترجمة   *
دربخش انگلیسی بخوانید

ه9 ح ماره ۱۲۸ صف    آزادی- ش

سخن   صالبت  و  ذهن  حضور   
از  قبل  روز   ۲۸ ومن  برخورداربود 
در گذشت او  ازاو چیزها شنیدم که 
و  اوست  همیشگی  نشانةمسئولیت 
همه را درهرفرصت تکرارکرده و می 

کنم. تا دروغ برما حکومت نکند.
به  رفتن  هدف،  نوشته  دراین  اما 
نظام  که  است  رفتنی  »چرا«ی  
انقالب   درماتم  ومارا  راباخودبرد 

اسالمی نشاند.
نظام های سیاسی ازهرگونه اش که 

باشد  درسه سیمایند:
نظام هایی که عمودی عمل می   -۱

کنند.
۲- نظام هایی که افقی عمل می کنند.
این  از  ترکیبی  که  هایی  نظام   -۳
برروابط  گاه  یعنی  هستند.  دونوع 

عمودی اند وگاه درروابط افقی.
پیوسته  خود  دراز  درتاریخ  ایرانیان 
باال  از  عمودرودرروابطی  درنظامهای 
اند.  زیسته  بازگشت  وبی  پائین  به 
بتو  را  خودم  ما»  مردمی  درفرهنگ 
معناستکه» من  دراین  می سپارم«  
بتو اعتماد دارم« واین همان فرهنگی 
است که اثر آن ، آنهارا  به جانسپاری 
می  شاه  به  چیزرا  وهمه  برده 
جان  و  نامسئوالنه(.  سپارند)احتماالً 
تنها  وما  کنند.  می  او  »بود«  فدای  

نیستیم. این پدیدة جهانی است.
فرق پهلوی ها با شاهان قبل از آنها 
این بود که مهر مردم راداشتند ولی 
قانون  اساسی هم ضامن »بوِد« آنها 
به  دوطرفه  حمایت  بودواین  هم 

استواری آنها مدد می کرد.
اما غالب مردمان بعدازظهور  مشروطه 
ومعاشرت  درحشر  اساسی  باقانون 

نبودند.
من به کودکی از معتمدان شنیدم که 
نوشته  شورا  مجلس  برسردر  آنچه 
نیست.  ضرور  مظفر«  آمده»عدل 
باید بجای آن  نوشت» امن پهلوی«. 
مردم ومملکت قبل از همه وهرچیز 
که  بودندوکیست  امنیت  آرزومند  
بنیانگذار  آفرین  امنیت  اقدامات 
اما  شود.  منکر  را  پهلوی  سلسلة 

بعداز رفتن  او امنیت هم ازایران رفت 
وناامنی هدیه دَوِل اشغالگر هم بود.

پس دوباره امنیت آرزوی ملی شد و 
پهلوی دوم درهرحال  خودرا  متعهد 
آن می دید. و ایران امن ومتجدد  این 
بار پا به پای هم رفتند وامنیت وترقی 

ورد زبان  دولتی ها ومردمان بود.
به  رو  نظام  یک  هیکل  در  امنیت  
موجبات   کردن  فراهم  وروبه  تجدد، 
مشارکت درامور  می رفت و شاهان 
درارتش  را   امنیت  این  ابزار  پهلوی 
دولت  درعهدة  را   وعمران  دیدند 
استوار کردند. ولی اگر  ارتشیان رأی 
نمی دادند درهرسَمت رأی مستقیمی 

داشتند زیر پرچم امنیت.
دراین حال  مجلس ودولت بهر طریق 
خودرا می نمایانیدند وچون  امنیت 
را  نفت همه  درآمد   مدد  به  وتجدد 
برکشیده بود احزاب دوگانه به مدح 
آنجا کشید   به  کار  و  رفتند  ومجیز  
که حزب اقلیت موسوم به » مردم«  
همان حرف را می زد که حزب ایران 
نوین دولت مدار . و نظام رفت به اینکه  
پس هردو یکی اندو بحث ها از سکه 

افتاد.
روزی که در مجلس  حزب ایران نوین 
به مفاخره ها رفت نماینده ای از حزب 
ایران  حزب   « گفت:  )اقلیت(  مردم 
نوین پاینده باد. یک کمی هم حزب 
بعضی   آن   وبراثر  باد.«  زنده  مردم 
عضویت   به  مردم  حزب  اعضای  از 

»ایران نوین« رفتند.
این جّو سیاسی مطبوع و سازنده ای 
به  پادشاه   وشخص  نظام  ولی  نبود 
می  واحد  حزبی  که  کرد  تعبیر  این 
میهنی  متحد  جبهه  مظهر   تواند 
باشدوتا دوماه مانده به انقالب اسالمی 

درانتظار ثمر بخشی آن بود!!
نظام وروحانیون بعهد پهلوی همیشه 
بودند.  ناسازنده  دربرخوردهایی  
مؤمنان   های  ماندگی  پس  تجدد  
ورهبران آنهارا تحمل نمی کرد وقم 
محروم  وعمران  رونق  عهد  ازبرکات 
شهررا  ها  قمی  حال  درعین  ماند. 
مطالعات  ایستاندند.  خود  پای  روی 

به  وهویدا  بود  عمیق  دانشگاهیان 
احترام شاه جز تعویض تولیت کاری از 
دستش برنمی آمد. وطرح آشتی باقم 

خشکید. و باقی را می دانید.
به  شاید  موازی   عمرانی  مؤسسات 
ّ  تجدد بودند  شمار ۴۰ تا ۵۰ ، ُممد 
دولت  اختیارات   به  رفته  رفته  ولی 
لطمه خورد زیرا رفتند به رقابتی غیر 

الزم.
تا  بود  مشارکت  بسط  درابتدا  هدف 
برنامه هایدولتی تقویت شود  بازوی 
کردن  عمل  به  رفتند  نوآوران  اما 
واقدامات  و پیس نهادن  دولت و هیچ 

انگاری آن.
دادیم  دست  از  را  کشوری  ما 
مدیران  دماغ  موی  روحانیت  که 
دو   این  ناپذیری  بودوآشتی  سیاسی 
محال  همدیگر  نشناختن  بسبب  
شد.ومخالفان متأثر از نیمچه انقالب 
روحانیون   فعل  آلت  فرانسه   ۱۹۶۸
مرتجع وچندالیه ای شدنددولتهای 
نسل  یک  کردند  فرض  بیگانه 
پاکدست ومتجددو مدبر برمی خیزد 
ازحمایت  ناگزیر  مرتجع  وروحانیت 
بود.  نادرست  داوری  واین  است.  آن 
نمی  ابداً  را  ایران   نسل،   این  زیرا 
طلبی  جاه  یک  شناخت.وبدنبال  
آسان  به تحقق بود درقالبهای  پیش 
ساخته. نشناختن  سرزمین، آنهارا  به 
رؤیاهابرد وبقول شایگان فیلسوف ضد 
نظام » گند زدند«  دراین حال  نظام 
درسه جبهه  تبلیغات خارجی طامع 
وروحانیت ملهم از اخوان المسلمین 
دوم  درمرحلة  و  عرفات  حرکات   و 
تضاد ناشی  ازغلبة فیزیکی عمران 
ودرمرحلة  عامه  فرهنگ  با  وتجدد 
و  بود  دولت  موازی  سوم سازمانهای 
به یک  رفتن  برای  باریک  راهی  جز 

حرکت افقی نداشت.
دراین میان آن گروههای  پژوهشگر  
بی توقع و جان به کف  درسایه نهاده 
شدند وبویژه راندة دستگاه یکسونگر  
تبلیغات مملکت شدند. به این بهانه 
که وقت عمل است ونه وقت مطالعات. 
وحالت  رفت  جّوی  به  نظام  پس 

سری  چندین  حالت  به  آن  عمودی 
تبدیل شد.ورفتیم ورسیدیم به تضرع 
ادبیات   سراسر  در  که  آن  پفرهنگ 

بعداز اسالم ما شاهدماست.
انقالب صدبار   انقالب مخالفان  بعداز 
پیش  تا  رفتند  اشتباه  به  بیشتر  
ازآن وگرنه چرا شاه  در۲۸ روز قبل 
کاسة  که  کسانی  بگوید:»  ازفوتخود 
آبروی  برند  می  بیگانه   نزد  گدایی 

ایران ومبارزه را خواهندبرد.
ازبیگانه توقع حمایت  داشتن عین 
که  است.ودیدیم  خودی  با  دشمنی 
هیچیک از آنها که حخرف ازبازگشت 
میزدند خط مقاومت را دنبال نکردند و 
به آسانی بدست همانها ناپدید شدند. 
هیچیک   دوستی  دروطن  که  ومن 
حیرتم  درین  هنوز  ولی  ندارم  شک 

ازغلظت اشتباهات بی سابقه.
باهمی ها هستیم.  نیازمند  ما  اینک 
ضرورت  و  بود  عمری  اگر  چگونه؟ 
ها دیده شد درهمین ستون خواهم 
توفیق  است  ممکن  وچون  نوشت. 
»توچه  دوران  بگویم  نشود  نصیب 
گفتی؟«  ،»من چه گفتم؟« ها  بسر 
آمده است. بهمان گونه که دل بستن 
به ننگ  بیگانه طامع جز  به حمایت 

نرفت.
انقالبیون  درتحلیل  رفتن هایند. وطن 
طلبکار آنهاست. این راهم بگویم که 
باهم شدن  شرط اولی دارد وآن قبول 
فردفرد سکنة ایران  است تا مشارکت 
آرمانی ندیده نشود. درسایه نشستن 
وطلبکاری ازآفتاب  بودن کار خورده و 
برده های  غیر سیاسی است. ایران نه 
عراق شد ونه افغانستان چرا؟ زیرا این 
سرزمین وحدت طبیعی خودرادارد. 
افاده  وترک  آئیم  هم  به  است  کافی 

وخودسری ها نمائیم.

عمل  عمودی  از  ناشی  ما  شکست 
کردن های ماست. باید به جستجوی  
افقی  ازطریق یک نظم  مشارکت ها 

بود.

* من به کودکی از معتمدان شنیدم که آنچه برسردر مجلس شورا نوشته آمده»عدل مظفر«
 ضرور نیست. باید بجای آن  نوشت» امن پهلوی«. 

* ما کشوری را از دست دادیم که روحانیت موی دماغ مدیران سیاسی بودوآشتی ناپذیری 
این دو  بسبب  نشناختن همدیگر محال شد.

کتاب برگزیدة فوریه ۲۰۲۱

وظیـفه ـشناـسی و وافداری

این تصویر سپهبد فضل اهلل زاهدی از آرشیو ماهنامة آزادی انتخاب و به این مقاله افزوده شده است. 
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ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

کن. ازبر  شعرحافظ  کنی  که  زکارها 

هشتادمین سالگرد تأسیس  رادیو 
رداریان

هشتاد سال پیش درچهارم اردیبهشت 
فرستندة  نخستین  وقتی   -۱۳۱9 ماه 
محمد  دست  به  ایران  رادیویی 
گشایش  وقت  ولیعهد   ، پهلوی  رضا 
تهران  مردم  از  معدودی  برای  یافت، 
های  گیرنده  به  که  ها  وشهرستان 
بسیار  واقعة   داشتند  دسترسی  رادیو 
مهمی  اتفاق می افتاد. واقعه ای که  بی 
شباهت به معجزه و جادو نبود؛ واقعه ای 
که حتی با ورش  برای بسیاری از مردم 
آن روزگار مشکل بود:» چگونه ممکن 
صدای  کوچک  جعبة   ازیک  است 
خواننده ها و گوینده ها را ازفرسخ ها 

فاصله گوش کرد؟« 
واقعیت   مردم   تا  کشید  طول  مدتها 
وجود رادیو را پذیرفتند وازآن استقبال 
دورترین  مردِم   ، زود  وخیلی  کردند. 
روستاهای ایران نه تنها  با رادیو همدم 
تلویزیون  پای  بلکه  شدند  مألوف  و 
قرن  حادثة  ترین  عجیب  و  نشستند 
درماه   خاکی  انسان  راهپیمایی  یعنی 
نه با حیرت وناباوری بلکه  با تحسین 
وشادی تماشا کردند. وبه دنبال تأسیس 
، پیشرفتهای  رادیو و بعدها تلویزیون 
مملکت  اجتماعی  و  اقتصادی  سریع 
های  ودربرداشت  ما  شئون   درکلیة 
ذهنی مردم ما اثر مثبت ومفیدی بجای 
گذاشت وایران می رفت که جهشی 
عظیم بسوی ترقی وتعالی  داشته باشد 

که نگذاشتند.!

ردُارد یبهشت جواهن زد
افتخار  پنجاه سال   چیزی گرداگرد  
شاگردی   و  همنشینی   ، دوستی 
داشتم.  آبادی  سوسن  جاللی  استاد 
بزرگمردی کوچک اندام که دربرابر  
روح ، شکوه اندیشه و شگفتی آثارش 
هرانسان اهل درکی به تأیید بزرگی او 

ناگزیر می شد.
اول  در  آبادی  سوسن  جاللی  عباس 
اردیبهشت ۱۳۱۳ درسوسن آباد قریه 
ای  نزدیک اراک زاده شد. ازکودکی، 
از  او  فرار  بهنگام  او   پناهگاه  نقاشی 
غیر  کودکی  اورا  که  بود  همساالنی 
ایجاد  به  معمول می دیدند وتمایلی  

رابطه با اورا نداشتند.

عباس دوازده ساله با مینیاتور آشنا می 
شود وبرای آموزش با پدر راهی  تهران 
می گردد. هنگامی که استاد  الطافی 
ظرافت، دقت و پرداختن به جزئیات  
رادرنقاشی های کودکانه او می بیند اورا 
به کار در مینیاتور تشویق می کندوبه 
شاگردی خود می پذبرد. دراین دوران 
سوسن آبادی هنر پرداز)نقطه پردازی( 
را می آموزد و چنان استعداد ومهارتی 
از خود نشان  می دهد که چندی بعد 
استاد مینیاتور آن زمان حسین بهزاد 
اورا به شاگردی می پذیرد؛ اما دوران 
این شاگردی  بسیار اندک بود، چون 
سوسن آبادی از همان هنگام در جست
وجوی راه وروشی نوین در مینیاتور بود

وقالب تنگ ویکنواخت مینیاتور سنتی 
طبع نوگرای او راراضی نمی کرد. اما 
آنچه سوسن آبادی از بهزاد می آموزد  
طراحی است، لزوم طراحی برای مهارت 
با  بتوان  که  به حدی  قدرت  وکسب 
اصلی  تابلو  راروی  فکری  خط  چند 
، سالگی  هفده  وازهمان  کرد.  پیاده 
طراحی  به  ساعت  چهارده  روزی   
وتالش  مداومت  این  پردازدکه  می 
درطراحی تا آخرین روزهای  زندگی 

ادامه داشت تابه جایی رسید که به 
گفتة  زنده یاد  دکتر محمود عنایت:

 » وقتی با مینیاتورهای سوسن آبادی 
برخورد می کنی احساس می کنی که 
هنر مینیاتور احتیاج به تعریف  دوباره 

دارد. سوسن آبادی مثل یک قهرمان 
جمع  گشوده،  زنجیرهارا  ای  افسانه 
کرده  وپشت کوه قاف انداخته  است.«
وشاعر بزرگ ما نادر نادرپور درباره اش

 نوشت:» دامنة نوآوری سوسن آبادی 
که  هنگامی  است.  گسترده  بسیار 
بی  برغول  او   شگرف  تخیل  دروازة 
باک قلمش گشوده می شود، جهانی 
بااقلیم  هرلحاظ  از  که  آید  می  پدید 

قدیم هنر مینیاتور تفاوت دارد«. 
 ۱۳۸۳ خردادماه  پایانی  درروزهای 
شدت  آبادی  سوسن  ریوی   بیماری 
یافت. اورا به بیمارستان»رات من«  در 
کالورسیتی کالیفرنیا بردیم وتاساعت 
دوم  شنبه  سه  روز  دقیقه  وهفت   ۱۲
که   )۲۰۰۴ جون   ۲۲(۱۳۸۳ تیرماه 
بودم  بربالینش  پیوست  جاودانگی  به 
ودوروز بعد طی مراسم غریبانه ای با 
حضور خانواده اش وجمع کوچکی از 
سانتا  درآرامگاه   پیکراورا  هنریاران 
ویادش   نام  سپردیم.  بخاک  مونیکا 

گرامی باد.

گان جشن اخالق اردیبهشت
اردیبهشتگان  سوم اردیبهشت، جشن 
جشن اخالق وجشن حرمت انسانی و 
حرمت فضیلت واخالق انسانی است.

جهان،  دوران تاریخی تازه ای را  آغاز 
انسانیت  به  احترام  دوران  کند،  می 
انسانها، طوفانی سهمگین، سراسر جهان 
رافراگرفته است ونوایی پرخروش ولی 
دلنشین همه جا طنن افکنده است. نوای 

آزادی ، دموکراسی وحقوق انسانی.
ریزد،  می  فرو  وستم  ظلم  های  کاخ 
وسرود  شوند  می  صحنه  وارد  مردم 
دلنشین  حرمت انسانی را می ُسرایند. 
ترین  ارتجاعی   ، نیرومند  ای  زلزله 

حکومتهارا می لرزاند.
هنوز لکه های  زشت وسیاهی برروی 
سیارة د ما وجوددارد، اما اینها روزهای 
کندن  جان  به  وبیشتر   آخراست 

شباهت دارد تا به فرمان روایی.
ودیریازود  است  شده  آغاز  طوفان  
طومارهمة  زشتی هارا درخواهد نوردید

سیاره ما به تدریج پاک می شود. آیندة 
تابناکی درانتظار جهانیان است وامید 
فساد،  بازشتی،  آینده  های  نسل  که 
انسانی  های  حرمت  وشکستن  جنگ 

تنها درکتابهای  تاریخ روبرو شوند.
وفضیلت  انسان  جشن  اردیبهشتگان، 

انسانی را گرامی بداریم.

شیرازمارا رخاب رکدند

صاحب  نویسنده  پرویزی  رسول 
اما  بود،  ازدشتستان  ایران   سبک 

نوجوانی رادرشیراز گذرانده بود. او 

بانوعی عشق  باد  یادش جاودانه  که 
می  سخن  ازشیراز  وخاطرخواهی 
سرمست  لولی  از  گویی  که  گفت 
زند.   می  حرف  اش  نخستین  عشق 
نمی دانم این شهر چه افسون  وعشوه 
ای درکاررسول شیرین سخن ونکته 
این  وجود  همة  که  است  زده  پرداز 
که  است  درشورکرده  غرقه  قلندررا 
چون  ازشیراز حرف می زند، گاه وهم 
اززنی  گوئیا  که  آورد  تو روی می  به 

حرف می زند.
باصدای گرم ولهجة  شیرین شیرازی 

برایم می گفت:
خراب  روزها  این  مارا  شیراز   «
همه  تا  بگیر  اش  اند..ازلهجه  کرده 
رادرهم  شهر  این  های  خصوصیت 
داشت  عادت  شیرازی  اند.  ریخته 
روزاول ماه برود زیرقرآن، روز شنبه 
برود شاه قیس، روز جمعه برود باغ 
روزی  شهر   مختلف  درتکایای  ویا 
را به شب  برساند. درهمین سعدی 
باباکوهی ، چهل تن،  چاه  وحافظ و 
مرتاض علی، تخت ضرابی وسروهای 
آقوخانی درهمة این اتاق های متعدد  
درزمستان   بخصوص  که  بود  روبراه 
شهربود مردم  وتفریح  تجمع  محل 
سرسبزوباصفا  های  شهرباغ  شیراز 
بهشت،  رشک  باغ  نوابی،  باغ  بود.. 
باغ ابوالفتح خانی وباغ های دیگر بود 
که عمومی بودند وروزهای تعطیل به 

روی همه  باز بود. شیرازی ها دسته 
وهردسته  رفتند.  می  بباغ  دسته  
گوشه  ای می گرفت وبه آوازوتفریح 
بزرگترین   پرداخت.  می  وخوشدلی 
چهارشنبه  هادر  باغ  دراین  تجمع 
آخرسال تا سیزدة نوروز  بود که البته 
بیشترین مردم به سعدی می رفتند.
درشب عید هزاران نفر  درنهر حوض 
ماهی کنارسعدی آب تنی می کردند 
ودرتمام سبزه زارهای اطراف سعدی 
هزاران خانواده  بساط می گستردند. 
درآب حوض ماهی به غیر از مردها، 
عید  درشب  بخت  دم  دخترهای 
آب  زنانه   درقسمت  تحویل   وسال 
بازشود.  بختشان  تا  کردند  می  تنی 
هرسال   که  داشتند  عقیده   زیرا 
درساعت تحویل  دختر شاه پریان نیز 
در حوض ماهی آب تنی می کند...«

 

بهار، حافظ و شیرازیان
زکارها که کنی، شعرحافظ ازبرکن

هوای دل انگیز بهار هرچند  یادآور 
وجوانی  است  جوانی  حرکت  شورو 
اکنون بامن فاصله ای دورگرفته؛ اما 
شوروحرکت  منحصر بدوران جوانی 
دوران  به  مربوط   وآنچه  نیست 
جوانیست اگربراب من هنوز وسوسه 
انگیزباشد یقیناً کمال مطلوب نیست. 
ولی چطور می شود انسان جزئی  از 
را   آن  وشوروحرکت   باشد  طبیعت 
در رگهای خود احساس نکند وشاید  
همین احساس بیشتر  ازهرچیز دیگر  
حافظ   وانسانی  لطیف  بدنیای  مرا 
نه حافظ شناسم  کشانده است. من 
نه ادیب. ولی آنچه مرا به این اظهار 
نظر ترغیب می کند  سابقة طوالنی 
شناسائی وارادتی است که به حافظ 
دارم. ازدوران کودکی ، حتی قبل از 
اینکه بمدرسه بروم نام حافظ برایم 
آشنا بود. چون درشیراز، آن وقت ها 
وبزرگ  کوچک  برای  جمعه  شبهای 
درهرخانواده ازدیوان حافظ فال می 
گرفتند. فال کوچکترها را چند بیت 
بیشتر نمی خواندند وبه گفتن به به 
چه فال خوبی است  اکتفا می شد. 

می کشید،  بزرگترها طول  فال  ولی 
چون اغلب غزلی که بیان حال طرف 
را می کرد یا شاهد آن که بالفاصله 
شد  می  رازگشا  آمد  می  بعدازآن  
خودرا   عشق  که  عاشقی  ومشت 
واین  کرد.  باز می  بود  داشته  پنهان 
موضوع گفت وگوی شیرینی را پیش 
می کشید که بسیار سرگرم کننده 
بود وچند ساعتی بخوشی و تفریح 
می گذشت. این نوعی گذراندن اوقات 
فراغت بود که درعین اینکه مشغول 
بود.  آموزش  سمعی هم  بود  کننده 
تشکیل  درخانه  آن  کالس  منتهی 
می شدوهمین کالسها ست که بنظر 
اجتماع شناسانی چون  ایوان ایلیچ 
بیشتراز کالسهای  مدرسه می آموزد. 
مجلس حافظ خوانی شبهای جمعه 
تفریحی نجیبانه بود که درعین حال 
راهی بجامعه معنویت داشت ودرآن  
های  شوخی  و  رکیک  ازکلمات  
درقالب جوک  امروز   که  چارواداری 
نقل  محافل  نو دولتان  است اثری نبود.

خوانی،  حافظ  ازشبهای  گذشته 
حافظیه  مثل امروز یکی ازگردشگاهها 
ومحل تفریح مردم بود وبیشتر عصرها 
برای گردش آن جا می رفتیم واینها 
همه نام حافظ را درمن زنده نگه می 
داشت. من گذشته از شبهای حافظ 
خوانی، در جّو شیراز هم احساس می 
کردم که حافظ را  استشمام می کنم. 
آنهایی که درشیراز زندگی  نکرده اند 
احساس  این  است  مشکل  برایشان 
مرا حتی تخیل کنند. اما وقتی انسان 

ودرشیرازبود  گرفت  انس  حافظ   به 
حافظ را واقعا چون ذرات غباردرجّو 
شیراز تنفس می کند. بخصوص صبح 
های فروردین واردیبهشت زیر سایة 
درختان افرا که چون چتری سبز  به 
دراین  است  گسترده  شاخه  اطراف 
روزها واقعا انسان ذرات وجود حافظ 
رادرفضا استشمام می کند. مخصوصا 
ساقی  و  ومطرب  می  با  که  وقتی 
سیمین ساق زیر  سایة این درختان 

آرمیده باشد.
نیست.  فضا  در  فقط  حافظ  حضور 
درکالم  واصطالحات  وآهنگ گیرای 
اگر  کسی  و  مردم شیرازهم هست 
داشته  کلمات  این  به  آشنا  گوشی 
آشنا  سخن  ازیارآشنا  بارها   باشد 
خواهد شنید و حافظ را  میان مردم 
کوچه وبازار  خواهد دید. وقتی حافظ 
گوید: می  حسرت  ازسر   دردمندانه 
»  مکدراست دل آتش بخرقه خواهم زد
تماشایی« کند  می  کرا   که  بیا   بیا 
به  که  کردن  کرا  شیرازی  غیر  برای 

معنی  ارزیدن است نامأنوس  بنظر می 
بکرات  شیرازیان  درصحبت  اما  آید. 
کرامندی بگوش می خورد. مثال وقتی 
راهی دوراست ومالقاتی غیرضروری، 
می شنوید که می گویند: به رفتنش 
رفتنش  به  یعنی  کند.  نمی  کرامند 
نمی ارزد. یا ازبرکردن، که می گویند  
درست  هستم،  ازبر  را  شعر  فالن 
از  بیش  حافظ  که  معنی  درهمان 
شش قرن  قبل استعمال کرده است:
پس از مالزمت عیش و عشق مهرویان
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شب اول درپاریس

بهروزی: اولین شب ورود به پاریس 
چه کردید؟

رفتم  افتادم  راه  اول  شب  فرازمند: 
خیابان  سن ژرمن. آنجا کوچه ای 
درآن  پزشکی  دانشکدة  که  است 
به  خورد  می  وانتهایش  قراردارد 
رستوران  یک  میشل.  سن  بلوار 
کوچک آنجا بود که بعدها هروقت 
اول   شب  خاطرة  خواستم  می 
به  شود  زنده  درپاریس   زندگیم  
رفتم  رفتم.  می  رستوران  همین 
یک غذای ساده ومختصر وشراب 
مفصل سفارش دادم ومدام بخودم 
تو   که  باشد  یادت   گفتم:  می 
درزیر  گاه  وگه  هستی.  درپاریس 
میز  یک وشگون  ازپای خودم می 
گرفتم که مبادا من  دارم خواب می 
گفت  شود  می  که  حالی  بینم.وبا 
در بهشت  بودم ومانند  فرشته ها  
پرواز می کردم رفتم هتل  خوابیدم. 
کابوس   دچار  شب  بهروزی   آقای 
ام  رفته  دیدم  می  خواب  شدم. 
تهران ودیگر نمی توانم به فرانسه 
برگردم. نه  پاسپورت دارم ونه ویزا. 

وحشت زده  بخودم می گفتم: بابا 

من  فقط یک روز  درپاریس بودم. 
من چرا به تهران برگشتم. درتهران 
چه کاردارم؟ وقتی از خواب پریدم 
ازنوک پا تا  سر خیس عرق بودم 

وقلبم بشدت  می زد. بلند شدم 

ببینم   تا  کردم  روشن   را  چراغ 
درپاریس هستم یا درتهران. وقتی 
دیدم خوشبختانه  درپاریس هستم  
راحت بالش را بغل کردم وخوابیدم.

دومین روز درپاریس

صبح روز دوم درپاریس ، بلندشدم
راه  ولی  است.  تعطیل  دانشکده 
چون  دانشکده.  بطرف  افتادم 
ازدانشکده  حقوق پاریس  پذیرش 
رابرداشتم  پذیرش  ورقة  داشتم. 
ورفتم تابروم دانشکده. غافل از این 
که ماه ژوئن دانشکده تعطیل است. 
 . دانشکده  بطرف  افتادم  راه  ولی 
پاریس  دحقوق  ازدانشکدة  چون  
پذیرش  ورقة  داشتم.  پذیرش 
اسم  که  ورفتم  برداشتم  را  

نویسی کنم. آنجا گفتند: حاال برای  
اسم نویسی خیلی زود است. شما 
باید  صبر کنید. گفتم: می خواهم 
داشته  تحصیلی  کارت   حداقل 
باشم. گفتند:  دفتری که این کاررا 
انجام می دهد تعطیل است. دوروز 
آمدم  ازدانشکده  بیائید.  دیگر 
بیرون رفتم به کوچه ای سرازیری 
که به کوچة مدارس  معروف است. 
بعدها به شوخی  اسم آن را گذاشته 
خیلی  المدارس.  شارع  بودیم 
باغ وحش  بروم  دلم  می خواست 
وحش  باغ  چون  ببینم.  را  پاریس 
را خیلی  دوست دارم.که متأسفانه 
که  است  سال   هفت  شش  اآلن  
اینجا هستم و هنوز باغ وحش لوس 
آنجلس  را ندیده ام. باری داشتم 
می رفتم بطرف باغ وحش که دیدم 
بود  نوشته  جلو یک هتل کوچک 
شدم  واردهتل  موحوداست.  اتاق 
وگفتم: من محصل هستم یک اتاق 
می خواهم. پرسید برای یک شب 
گفت:  ماهیانه.   : گفتم  ماهیانه؟  یا 
است.  ارزان  خیلی  ماهیانه  برای 
حیرت  ازارزانی  که  گفت  رقمی 
را  اتاق  توانم  می  پرسیدم:  کردم. 
ببینم؟ گفت: بله؛ کلید را برداشت 
بطرف  بود  اتاقی  طبقةاول.  رفتیم 
خیابان وباورکنید  یک مترونیم در 
دومترونیم. یک پنجره هم به بیرون 
داشت. یک تختخواب  آن کناربود 
یک میز کوچولو یک صندلی ویک 
گنجه. همین. پرسیدم: دستشوئی؟ 

یک   . ندارد  دستشویی  گفت: 
دستشویی در راهرو است که می 

توانی ازآن استفاده کنی.
بهروزی: حمام چی؟

فرازمند: نه، حمامی درکار نبود.  یک
آن  روی  مشربه   یک  با  لگن  
میزکوچک بود که صبح باید بروی  
بریزی   بیاوری  آب  ازدستشویی 
وصورتت  ودست  لگن  این  توی 
راتوی آن بشوری. ُحسنش این بود 
که قیمت  خیلی پائین بود وبرای 
من ایده آل. گفتم باشد. همین اتاق 
را می خواهم. می روم اثاثیه ام را  
که درفالن هتل است می آورم. با 
تعجب پرسید: اُ . آنجا زندگی می 
کنی؟ چطور ازآنجا میخواهی بیایی 
اینجا؟ گفتم: دیروز آمده ام، جایی 
بلد نبودم، نمی دانستم. گفت:  برو 

اثاثیه ات را بیاور.
آوردم.  رابرداشتم  ام  اثاثیه  رفتم 
ِخرِخر   را  چمدان   چطوراین  حاال 
توی  آمدم  بماند.  وآوردم  کشیدم 
اتاق که جای چمدان  هم نداشت  

کردمش زیر تختخواب.

عشقی تازه وبدفرجام

به  دراین  که  روزی  دوسه 
شدم  متوجه  بودم  هتل  اصطالح 
بنام  آقایی  من  اتاق  درهمسایگی 

ژان زندگی می کند.
بهروزی: فرانسوی بود؟

فرازمند: نه،  اهل بروتانی بود. جوانی 
بلندقد، باریک ، الغر، موهای بور، 
چشمان آبی وپوستی سفید. باهم  
سالم وعلیک  کردیم وآشناشدیم. 
بعدها که  دوست شدیم روزی  من 
اتاقش  دعوت کرد. ظهربود  به  را 
برای  فراوان  روغن  با  ساالدی 
اینکه  وبدون  کرد  درست  خودش 

بمن تعارف کند 

شروع کرد به خوردن.
فهمیدم  هایش   صحبت  خالل  از 
مسلول است. درموقع جنگ مسلول 
دربیمارستان  هرروز  وحاال  شده 
اند  گفته  او  کند.وبه  می  مداوا 
بخورد.  مفصل  باروغن  ساالد  که 
پرسید: تو کوپن داری؟ گفتم: . نه. 
پرسید: پس اینجا چطور میخواهی 
تهیه  زندگی کنی؟ خوراک چطور 
می کنی؟ گفتم می روم رستوران. 
ومی  تومحصلی  پرسید:  حیرت  با 
وسایل   توباید  رستوران؟  روی 
اتاق  وتوی  بگیری  خوراک]پزی[ 
خودت   درست کنی. گفتم: آخه 

من وسایل  پخت وپز ندارم.
الکلی  کوچک  چراغ  یک  گفت: 
بگیروروی آن  همه چیز می توانی  
برویم  بلندشو  حاال  کنی.  درست 

برایت کوپن بگیرم.
انسان،  بسیار  بود  جوانی  ژان 
سوادزیادی  کن.  وکمک  مهربان، 
روزی  است  یادم  نداشت.  هم 
باهم رفتیم به یک کتابفروشی که 
کتابهایش را حراج کرده بود. دوتا 
کتاب برداشت که جلدهای قشنگی 

داشت. پرسیدم: اینها چیست؟
گفت:  نمی دانم! )هردو می خندیم(.
یکبارهم رفتیم برویم سینما. جلوی 
یک سینماایستاد وگفت: برویم این 
فیلم را ببینیم. پرسیدم: چه فیلمی 

است؟
چکارداری،  فیلمش  به  گفت: 
ارزان  خیلی  کن  رانگاه  قیمتش 

است...
بهروزی: کارهم می کرد؟

فرازمند: بله، دریک شرکت کشتیرانی
طراح کشتی بود. باری ، رفتیم برای 
من کوپن  گرفت. من چون سنم  کم 
بود غذا، موز، شراب، سیگار، توتون، 

شکالت وهمه چیز بمن می دادند.
بهروزی: وشما همه  اینهارا مصرف 

می کردید؟
فرازمند: نه همه را می فروختم. غیراز 
شراب وتوتون  که کسی نمی خرید. 
بنابراین یک پیپ خریدم وشروع 
کردم به پیپ کشیدن وشراب را هم 
جای شما خالی نوش جان می کردم.

)می خندد(
دیدم  ژان  اتاق  به  رفتم  روز  یک 
یک دختر خانمی نشسته. این خانم 

بقدری زیبا بود که...
بهروزی:  عاشق شدید.)هردو می 

خندیم(
فرازمند: حاال اجازه بدهید. این عشق
خیلی  دیگر  های  عشق  با  جدید 

فرق می کند.
بهروزی: چند سالش بود؟

شش  وپنج  بیست  حدود  فرازمند: 
سال ومن حاال نوزده ساله ام. این 
بعدها  که  بود  زیبا  بقدری  خانم 
هنرپیشة  توچرا   ازاوپرسیدم: 
لطف  باهمان  واو  نشدی؟  سینما 
را  شانس  این  گفت:  ومالحت 
نبود  زیبا  اصال  هم  شاید  نداشتم 
روی  زن  ترین  زیبا  من  برای  ولی 
زمین بود. ژان هم خیلی با او رسمی 
صحبت می کرد. بعد که این خانم  
ازاتاق ژان  بیرون رفت من بطوری 
این  پرسیدم:  برنخورد  ژان  به  که 
خانم باتو چه نسبتی دارد؟ او خیلی 
خونسرد گفت: هیچی این توی اون 

یکی اتاق زندگی می کند.
بهروزی: درهمان هتل؟

فرازمند: توی همان هتل درهمان طبقه
ژان گفت: من  ما هستیم.  که  اول 
خیلی  نمیاید.  خوشم  ازاو  زیاد 
فضول است مدام میاد اینجا و میره.

من خیلی خوشحال شدم که این 
دوروبرش  ومیشه  نیست  ژان  مال 
دیدم  بودم  اتاقم  توی  شب  رفت. 
یکی در میزند. دررا بازکردم دیدم 

همین خانم است

بهروزی: اسمش چی بود؟
فرازمند: مادلن!

بهروزی: دوباره مادلن؟
فرازمند: بله ، بعدازسالها یک مادلن
دارید؟  کبریت  پرسید:  دیگر. 
خواستن  کبریت  فهمیدم  بعدها 
است  مذاکره  باب  ]گشودن[  برای 
دستوپاچه شدم گفتم: نه، کبریت 
ندارم. اآلن می روم ازبیرون برایت 

کنم   می  فکر  نه  گفت:  خرم.  می 
باشم، می  داشته  اتاق خودم  توی 
گردم پیدا می کنم ووارد اتاق شد. 
کمی صحبت کرد بعد گفت:  برویم 
کبریت   خودم  من  شاید  من  اتاق 
 . او  اتاق  به  رفتیم  باشم.  داشته 
گفت:  شما قهوه دوست دارید؟ من 
گفتم:  خوردم  نمی  قهوه  اصالً  که 
قهوه  عاشق  دارم.  دوست  خیلی 
من   مترازاتاق  نیم  اتاقش  هستم. 

بزرگتربود...
بهروزی: اما اتاق نگو بهشت برین بگو...
فرازمند: برای من بهشت موعود بود.

 این فرشته کبریت پیداکردو روی 
چراغ الکلی قهوه درست کرد؛ قهوه 
شیکوره.  گفتند  می  بهش  نه،  که 
دانه هایی بود مثل قهوه. شیکوره 
خیلی  صحبت  وضمن  خوردیم  را 
خواهم   می  اجازه  گفتم  رسمی 
نهار دعوت کنم.  یا  به شام  شمارا 
گفت:  شام که نه. چون شبها کار 
می کنم. پرسیدم: چکار می کنی؟ 

گفت  گلفروش هستم.
درکافه  گفت:  درکجا؟  پرسیدم:  
فرداظهر  ولی  باستی  محلة  های  
شمارا  دعوت  نهار  برای  توانم  می 
فردا  پس  فردا،  ومن  کنم.  قبول 
وروزهای بعدازآن  مادلن را به نهار 
ازاین  عشقی  ودیگر  کردم  دعوت 
شورانگیزتر وعاشقی ازاین  دیوانه 

تر  شمادرعمر خود ندیده اید....
بقیه درشمارة آینده.

* شب اول که درپاریس خوابیدم دچار کابوس شدم.خواب 
می دیدم به تهران رفته ام ودیگر نمی توانم به فرانسه برگردم.
*بعدازسالها دوباره دختری که عاشقش شدم اسمش مادلن 
بود. اما باعشق های دیگر فرق داشت. او به چشم من زیباترین 

زن روی زمین بود.

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت بیست  وچهارم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

باغ  وحش پاریس
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پژوهشی از ک.هومان

 نقش کلید ی میرزا رضا کرمانی
 دربرپائی رژیم  مشروطه درایران 

)قسمت آخر(

هوادار  معروف  آخوند  دو  از  یکی 
شوریدند،  ملت  خواهان[،  مشروطه 
یک  بعد  بسته شد، چندروز  بازارها 
جمعی مجاهد به خونخواهی آقا سید 
عبداهلل] بهبهانی[، میرزا علی محمد 
خیابان  در  نام  باقر  سید  با  را  خان 
آقای  بین  دراین  نمودند،...  مقتول 
با  و  نظمّیه  به  را  ارمنی  خان  یفرم 
سردار بهادر پسر حاج علیقلی سردار 
اسعد را به میان آوردند و اینها اسباب 
چینی کردند تا ستار خان سردار ملی 
و باقرخان ساالر ملی که در یک پارک 
امین  اتابک  خان  اصغر  علی  میرزا 
السلطان منزل داشتند روز یکشنبه 
دوازده  با  را  باغ  شعبان۱۳۲۸  غّرة 
مسلسل  و  کردند  دوره  توپ  عراده 
هزار  هفت  شش  آوردند،  ماکزیم 
سرباز نظمّیه؛ ژاندارم در آنجا حاضر 
از  جنگیدند،  ساعت  چهار  نمودند، 
هم  اسلحه  بی  شهری  و  اصناف 
مظلوم  های  بیچاره  بودند،  آنجا  در 
التماسها کردند... به قدر سیصد نفر 
از مجاهدین و فاتحین و اصناف  که 
شهر بودند مقتول و شهید کردند و 
ملت ایران را تا قیام قیامت لکه دار و 
بد نام کردند که فاتحین مشرو طّیت 
این قسم کشته و شهید شوند، ستار 
خان هم زخم گلوله اگر چه ناخوش 
هم بود، پس ازاین که اورا در بسترش 
خوابیده دیدند، یکنفر ارمنی با شش 
لول یراق گلوله زد، ساالر ملی را هم 
بود ورود  مزه  با   . زدند  وافری  کتک 
این دونفر که روز ورودشان طاقهای 
به  ... حاال  نصرت برای شان بستند، 
ملت  این  اند  نشانده  سیاه  روز  این 
از  حمداهلل  به  منهم  غیرت،  خوش 
کار کنار کشیده ام ولی دقیقه یی از 
آزارم  و  ندارم  دست مردم آسودگی 

می نمایند«. 
       کسروی، درگفتار پنجم کتابش 
می نویسد:» چنانکه دیدیم جنبش 
دسته  درایران،  را  خواهی  مشروطه 
توده  و  آوردند  پدید  اندکی  ی 
نمی  را  مشروطه  معنی  انبوه   ی 
پیداست که خواهان آن  و  دانستند 
نیز نمی بودند، از آن سوی پیشروان 
یک  بودند:  می  تیره  چند  به  هم 
یا  دیده  را  اروپا  که  نواندیشان  تیره 
شنیده و خود یک مشروطة اروپایی 
اندازه  که  پیداست  و  خواستند  می 
معنی  از  و  اروپا  از  اینان  آگاهی  ی 
مشروطه و قانون، یکسان نمی بود و 
بسیاری جز آگاهی های سرسری نمی 
داشتند، یک تیره ی بزرگتردیگری 

را  پیشگامی  که  بودند  می  مالیان 
هم اینان به گردن گرفتند، اینان هم 
دسته  یک  بودند:  می  دسته  دو  به 
طباطبایی  و  بهبهانی  شادروانان  که 
به  چون  بودند،  اینان  همراهان  و 
و  داشتند  می  دلبستگی  کشور 
ی  خودکامه  دربار  دردست  را  آن 
قاجاری رو به نابودی می دیدند، برای 
جلوگیری  از آن، مشروطه و مجلس 
شماردند  می  بایست  در  را  شورا 
را  مشروطه  معنی  حال  همان  ودر 
دانستند،  و  دیدند  سپس  که  چنان 
که  بدانسان  را  آن  و  دانستند  نمی 
از  خود  و  طلبیدند  نمی  بود  دراروپا 
پیشرفت  چگونگی  و  داری  کشور 
بسیار  ها  اندیشه  اینگونه  و  توده 
دیگری  ی  یکدسته  بودند.  می  دور 
و  ندانسته  راهیچ  مشروطه  معنی 
به کشور و توده هم دلبستگی نمی 
نداشتندو درآمدن شان به مشروطه 
به آرزوی رواج« شریعت« و  خواهی 
پیشرفت دستگاه خودشان می بود و 
خواهیم دید که اینان سپس عنوان« 
مشروعه« را به میان آوردند و دیر یا 
زود ازمیان مشروطه خواهان به کنار 
رفتند، این حال پیشروان بود. انبوه 
معنی  و  مشروطه  از  یکبار  به  مردم 
نام  به  تنها  و  بودند  می  ناآگاه  آن 
پیروی از پیشروان به جوش و تکان 
برخاستند...جای افسوس آن است که 
با آن تکانی که به نام آزادی خواهی 
به مردم داده بودند باری دراین زمینه 
معنی  ننمودند،  آموزگاری  آنان  به 
درست مشروطه و مجلس و قانون را 
به آنان نفهمانیدند و یک راهی برای 
کوشش به روی ایشان باز نکردند و 
یک آرمانی به ایشان نشان ندادند«. 
تاریخ مشروطة ایران . رویه۲۵۹ و۲۶۱ 
       قدرت خواهی و خودسری و در 
از  بسیاری  طلبی  اغتشاش  مواردی 
انجمن های به ظاهر مشروطه خواه که 
مانند قارچ در هر گوشه و کنار پایتخت 
رژیم  ازبرپایی  پس  آنهم  شهرها  و 
مشرو طه روییده بودند، بد فهمی و 
کارندانی و کارشکنی های انقالبیون 
افراطی و سوِء استفاده از آزادی بیان 
عوامل  جمله  از  مطبوعات،  و  قلم  و 
آزادی  موفقّیت  درعدم  مؤثردیگر 
خواهان درتشکیل دولت یا دولتهایی 
درراه تثبیت وبرقراری  اهداف آزادی 
آن شد،  راستین  مفهوم  به  خواهانه 
هایی  بهانه  به  خواهان  مشروطه 
میان   این  در  و  افتادند  هم  جان  به 
خوشه چینان که کمترین نقشی در 

نداشتند،  مبارزات مشروطه خواهی 
سهل است که بعضاً وابسته به دربار 
قاجارو از مخالفان بوده اند، با فرصت 
قلمداد  طلبی خودرا مشروطه خواه 
کردند و چه وابسته و چه نا وابسته به 
بیگانه؛ توانستند آزادی خواهان را به 
کناری زده حکومت کشوررا در دست 

بگیرند.
       کسروی می نویسد:» در جنبش 
بی  و  گمنام  کسان  را  کار  مشروطه 
چون  ولی  بُردند،  پیش  از  شکوه 
خواسته می شد جنبش ناانجام بماند 
آن مردان غیرتمند را کنار زدند و تا 
توانستند بد رفتاری نمودند و زندگی 
خود  که  گردانیدند  تلخ  آنان  به  را 
این  و  است  دیگری  دلسوز  داستان 
بسیار ناسزا بود که چنان مردانی نام 
باری  و  برود  میان  از  نیز  شان  های 
در تاریخ ارج شناسی از آنان نموده 
نشود«. تاریخ مشروطّیت ایران.رویه ۵

       اگر چه کوشش اثر گذاربرخی 
روحانیان از جمله آقایان »سیدمحمد 
طباطبایی« و» سید عبداهلل بهبهانی«،و 
ملک المتکلمین و سید جمال واعظ و 
تنی چند دیگرازآخوندهای با نفوذ و 
برپایی رژیمی زیرنام  نام در  صاحب 
مشروطه نمی تواند مورد انکار باشد، 
اما یادآوری این نکته را نیزضرور می 
دانیم که اگرحتا براین باور باشیم که 
از میان  روحانیون هوا خواه مشروطه 
اُود«  »موقوفة  از  آنان   از  هیچیک 
برای تأمین اهداف دولت بریتانیا در 
برقراری مشروطه  در رقابت با دولت 
با  اقل  ال  است،  نبرده  بهره  روسیه 
توّجه به آنچه که درزمان طلبگی و 
وکسوتی  بودند  آموخته  آن  از  پس 
که در برداشتند ونحوة اعاشه شان،  
می توان گفت که اغلب شان  بیش 
از هرچیزدر پی دخالت هر چه بیشتر 
مصادر  ونصب  وعزل  دولت  امور  در 
شان   خواست  و  نظر  َحَسِب  بر  امور 
منطبق  قوانینی   برقراری  ویژه   به 
با احکام شرع  بوده اند، نه برقراری 
آزادی و دموکراسی به مفهوم راستین 
آن؛ که با فشار و نفوذ همین کسان  
قانون اساسی بدانگونه تدوین شد که 
به برخی از اصول و جنبه های  غیر 
کرده  اشاره  آنها  بودن  دموکراتیک 
ایم.  با همه ی این حال به مصداق» 
کاچی به از هیچی« می توان گفت که 
بابرپایی مشروطه با توجه به امکانات 
و مقتضّیات موجود؛ آنچه که به دست 
چندان  دموکراسی  با  اگرچه  آمد، 
بود.  ُمغتنم  اما  نداشت،  همخوانی 

گفتار پایانی:
 SIR( سرآرتور هنری هاردینگ       
 ،)ARTHUR HENRY HARDINGE
در  انگلستان  مختار  وزیر 
پی  در  تا۱۹۰۶(   ایران)ازسال۱۹۰۰ 
فرماندارکل  کرُزن  لرد  با  دیدار 
هندوستان درمسقط وخدا حافظی با 
او وارد بندر عباس می شود واز آنجا 
به بهانه ی دیدن رود کارون، پس از 
دیدار با شیخ خزعل، خودرا به نجف 
می رساند و با چند تن از مجتهدین 
از جمله  باره  کند ودراین  دیدار می 
می نویسد:» یک اهرم قوی که باعث 
شد بین من و روحانیون ایران روابط 
اُود  اوقاف  وجوه  کند،  ایجاد  حسنه 
است، این وجوه که حال باید میزان 
توسط  باشد،  شده  زیاد  خیلی  آن 
مرور  به  که  شده  وقف  اُود  پادشاه 
صرف تحصیل محصلین شیعه بشود 
که در مدارس کربال ونجف تحصیل 
می کنند وبعدها هم بیایند و تحصیل 
علوم دینی شیعی بکنند، این وجوه 
سالها بود که توسط نمایندة رسمی 
محل  به  بغداد  مقیم  انگلیس  دولت 
مبالغ  و  شد  می  مصرف  خود  های 
آن در زمان من خیلی زیاد شده بود، 
تقاضا  من  مذهبی  دوستان  همیشه 
که  آنها  مستعد  جوانهای  داشتند 
روابط وبستگی به خانواده های علمای 
وجوه  این  از  داشتند  شیعه  مذهبی 
موقوفه استفاده کنند و عالم بشوند و 
بعد ها مجتهد یا عالم در علوم دینی. 
من این موضوع را خیلی مهم دانستم،  
و وجوه موقوفه را در اختیار کلنل نیو 
مارچ گذاشتم که با توجه کامل و طرز 
وتوجة   دقت  کند،  اداره  مخصوص 
منصفانه که از طرف کلنل نیو مارچ 
و خود من به درخواستها برای قبول 
این محصلین ابراز می شد، فرصتهای 
علمای  با  که  آورد  پیش  مناسبی 
بزرگ روحانی مربوط شوم و در آنها 
نفوذ پیدا کنم و من سعی داشتم که 
این  روسای  با  یافتن  تماس  جهت 
کنم«.  استفاده  آنها  از  ُمتنّفذ  طبقة 
تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس 
در قرن نوزدهم، محمود محمود، رویه 

۱۷۴۰تا۱۷۴۲
       ودر جای دیگر کتابش می نویسد: 
» قبل از حرکت کُرُزن از مسقط، من 
عباس  بندر  به  خودرا  کرده  حرکت 
رساندم، درآنجا شنیدم که مجتهدین 
عتبات میرزا علی اصغر خان اتابک] 

صدراعظم[ را تکفیر کرده اند، 
بقیه درصفحة ۴۸

نوشت:» پس  باره     کسروی دراین 
از دورة نخست مجلس شورای ملی، 
مشروطه خواهان به جان هم افتادند 
آب  ندانسته  و  دانسته  راه  این  ودر 
به آسیاب دو دولت بد خواه وسلطه 
گرروس و انگلیس ریختند و چهره ای 
مخدوش از خود به جا نهادند. کسروی 
از  وباقرخان  ستارخان  نویسد:»  می 
روزی که جنگ به پایان رسید] منظور 
قوای  سرداربا  دو  این  میان  جنگ 
محمد علی شاه و هوادارانش[، خودرا 
کنار کشیدند و بیش از این خواستار 
نبودند... در اسفندماه۱۲۸۸ و حدود 
علی  محمد  خلع  از  پس  ماه  هشت 
رسیده  تهران  از  هایی  شاه،تلگراف 
روانه  خواستند  ساالر  و  سردار  از 
ستارخان  گردند.  آنجا]پایتخت[  ی 
نخست پنداشت والی] مخبرالسلطنه 
هدایت[ آن را خواسته است و این بود 
که سخت برآشفت و برآن شد که آن 
مجاهدان  ورود  زمان  نپذیرد...از  را 
گیالن و اصفهان به تهران و استقرار 
محمدعلی  خلع  و  مشروطه  ُمجّدد 
از  پا  از سلطنت...این دو سردار  شاه 
راضی  و  بودند  ننهاده  بیرون  تبریز 
اند، تا این که  به رفتن تهران نبوده 
مشروطه  واصراردولت  براثرفشار 
گردن  ناگزیر  تهران،  ُمستقردر 
نهادند و به تهران رفتند... این زمان 
باقرخان  و  اتابک  درپارک  ستارخان 
 ... داشتند  نشیمن  آباد  عشرت  در 
ها  این  ولی  بودند،  ارجمند  بسیار  و 
یکی  این  بود...  گاهه  چند  برای  جز 
از اندوهناک ترین داستانهای تاریخ 
ترین  تلخ  چون  و  است  مشروطه 
میوه تباه کاری های سر رشته داران 
بوده نگذاردند چگونگی آن به راستی 
شناخته شود و تا توانسته اند پرده بر 
روی آن کشیده اند... شب یکشنبه 
هرچه  و  داد  جنگ  بسیج  دولت 
و  ژاندارم  و  پیاده  و  از سواره  داشت 
پولیس و قزاق و سوارهای بختیاری 
که رویهم رفته دوهزار و صد سی تن 
به شمار می رفتند،  برای فردا آماده 

می ساخت، گذشته از فداییان ارمنی 
و مجاهدان حیدر عمو اغلی] یاران و 
همرزمان دیروزی مشروطه خواهان 
پس  باز  برای  باقرخان  و  وستارخان 
گیری مشروطه[ و دیگران داوطلبانه 
آماده بودند با پولکنیک] سرهنگ در 
قزاق  رییس  روسیه[  نظامی  درجات 
خانه سکالش ] رایزنی[ کرده اندیشه 
خواسته بودند، ولی فرماندهی به نام 
یفرم خان و سرداربهادر بختیاری] دو 
تن از کوشندگان بنام راه مشروطه[ 
دسته  این  رسید  فرا  روز  چون  بود. 
گرد  توپخانه  درمیدان  همگی  ها 
به  فرماندهان  دستور  وبا  آمدند 
آهنگ پارک روانه شده پیرامونهای 
آن را فرا گرفتند، نیز دوشصت تیر 
و دو توپ ماکزیم و یک توپ بیابانی 
ی  آماده  گوشه  آن  و  گوشه  این  در 
شور  تهران  درسراسر  کارگزاردند، 
وجنبش پدید آمد و مردم در اینجا 
و آنجا انبوه شده از پیش آمد سخت 
دلتنگی داشتند، این برای شان ناگوار 
بود که ستارخان و باقرخان را که چند 
ماه پیش باآن شکوه بی مانند پیشواز 
کرده و به شهر آورده بودند امروز بدین 
سان در تنگنا به بینند، دسته هایی به 
خروش برخاسته برآن شدند به پارک 
بشتابند، خودی و بیگانه افسوس می 
از  باقرخان  و  ستارخان   ... خوردند 
جنگ پرهیز داشتند وکمتر گمان می 
کردند کار به خونریزی کشد درساعت 
نفت  با  پارک  دِر سوی غربی  هشت 
آتش زده شد و پس ازآن که نیم سوز 
شد، بختیاریان از آنجا تاختن آوردند 
ولی تا ساعت ۹جنگ همچنان پیش 
خان  ستار   [ مجاهدان  تا  رفت  می 
وباقرخان و طرفداران آنان[ به یکبار 
نومید شدند، در این هنگام درپارک 
هر  از  بود،  برپا  شگفتی  ی  هنگامه 
خاست،  برمی  خروش  باغ  ی  گوشه 
یک سو کسانی  اطاق هارا تاراج می 
کردند، یک سو دسته یی مجاهدان 
گویند  می  نمودند...  می  تاراج  را 
بختیاریان و ارمنیان از بد رفتاری ها 

باز نایستادند، کار سخت گیری دولت 
به جایی رسید که گذشته از مجاهدان 
باقرخان،  و  ستارخان  بستگان  و 
بازاریانی که در آنجا بودند نیز گرفتار 
بردند...  شهربانی  زندان  به  و  کرده 
برداشته  تفنگ  دیگر  بار  ستارخان 
برآن شد در پشت بام سنگر گیرد و 
به این آهنگ بیرون آمده خواست از 
پله ها باال رود، در میان راه  ناگهان 
زانویش  به  ورندلی  تفنگ  از  تیری 
خورد و آن شیر مرد را از پا انداخت 
بدین  لنگید...  می  عمر  پایان  تا  که 
سان یگانه قهرمان آزادی ازپا افتاد... 
این کار ننگین در همه جا بر هواداران 
ایران ناگوار افتاد... «. تاریخ هیجده 

سالة آذربایجان  . رویه ۱۴۱ تا۱۴۳.
       بدین ترتیب این دو سرداربا آنهمه 
مبارزات دلیرانه و از جان گذشتگی 
ها که در راه استمرار مشروطّیت  از 
خود نشان داده بودند، پس از مّدت 
کوتاهی از آن رویداد غم انگیز و حق 
ناشناسانه از سوی هموندان مشروطه 
خواه خود؛ زندگی را در انزوا به درود 

گفتند.
       و اما درباره ی سپهدار تنکابنی، 
خواه  مشروطه  سرداران  از  یکی 
با  که  گیالن  مجاهدین  وفرمانده 
بر  بختیاری،  اسعد  سردار  همراهی 
علیة محمد علی شاه برخاسته واورا 
از  پس  و  کرده  کنار  بر  سلطنت  از 
برکناری او از تاج وتخت، به نخست 
وزیری رسیده بود، که اگر او به کمک 
خواست   برنمی  خواهان  مشروطه 
اریکة  بر  همچنان  علیشاه  محمد 
قرار  بر  استبداد  تداوم  و  پادشاهی 
می بود، کسروی درباره ی او چنین 
از  سپهدار  ی  کابینه  نویسد:»  می 
دیر باز در سایه ی کشاکش انقالبی و 
اعتدالی از کارباز مانده بود و سرانجام 
از میان برخاست... سپهدار و سردار 
اسعد دراین کابینه نبودند]  در کابینه 
ی مستوفی الممالک  پس از سقوط 
سپهدار از مقام نخست وزیری[ . تاریخ 
رویه ۱۵۷  . آذربایجان  هیجده سالة 

دردفتر  تنکابنی،  سپهدار         
شنبه  شب  نویسد:»  می  خاطراتش 
۲۱ربیع الثانی۱۳۲۸ به جهت این که 
بمب  و  گفتند)ترور(  آمدند  جمعی 
دارند...  بنده  جان  قصد  و  اند  آورده 
به  خدمت  خیال  که  ما  هرحال  به 
این ملت ومشروطّیت و انتظام و امن 
کاش  ای  داریم...  عموم  آسایش  و 
به  چنانچه  شوم  شهید  راه  این  در 
روز  که  امروز  برسم...  خود  آرزوی 
یکشنبه سوم شهر رجب ۱۳۲۸ است 
پارسال سلطان احمد شاه را برتخت 
نشاندیم... حاال یک سال تمام است 
بودم،  مدار  ایران  الوزراء  رییس  که 
این  با  توانستم  که  قدری  به  باری 
مخالفت وزراء و مجلس که با یکدیگر 
نوعی  یک  نمودند  وزراء  کابینه  و 
خوانین  هرزگی  ...اگرچه  رفتم  راه 
بختیاری و سواره ی آنها درتهران و 
والیات و مجاهدین نمی گذارند کار 
دانم  نمی  آخر  و  شود  درست  ایران 
به  سرشوربختها.  به  دارند  ها  چه 
هرحال به حمداهلل آسوده شدیم، فی 
الحقیقه خیلی زحمت بی مزد و حق 
کشیدیم،  مملکت  و  ملت  این  برای 
بد  و  زشت  تقریر  و  تحریر  جز  سزا 
فالح  و  صالح  امید  دیگر  نشنیدیم، 
دراین ُملک باشد با خدای عالم، جایی 
که با این فداکاری ها، رنجش داشته 
باشم، خداوند به حال و فریاد دیگران 
رجب۱۳۲۸   ۱۸ شنبه  سه   ... برسد 
بحمداهلل که از شّر این ریاست وزراء 
واین کابینه نجس وزراء و از زحمت 
مرّوت،  بی  ناشناس،  قدر  ملت  این 
شدم،  آسوده  ندان،  حق  علم،  بی 
راه جان  دراین  است  تمام  سه سال 
ومال خانواده دو کرور تومان متضّرر 
ای  حّبه  دینارو  وجه  هیچ  به  شدم 
به  خود  استعفای  از  نگرفتم،  مزد 
قدری خوشحال هستم مثل این است 
روزگار تازه وجوانی بی اندازه به من 
دست داده است... شنبه غّرة شعبان 
۱۳۲۸ به تحریک مفسدین، آقا سید 
کردند]  مقتول  ]را[  بهبهانی  عبداهلل 
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ایام محاصره شوشا، مقداری  در 
خربزه برای شاه آورده بودند که 
امر و  نموده  خود  آبدار  تحویل 
داده بود که هر وعده مثال نصف 
یکظرف  که  را  آنها  از  یکدانه 
او  غذای  سفره  در  میشود 

بگذارند

که  حسابی  از  زودتر  ها  خربزه 
میشود.  تمام  است  داشته  شاه 
تاریخ روز آوردن خربزه ها  شاه 
بمصرف  آن  دانه  چند  اینکه  و 
باید  آن  دانه  چند  و  رسیده 
میکند  تعیین  دقیقا  باشد  باقی 
مطالبه  را  مانده  باقی  آبدار  از  و 
را  نجات  هم  آبدار  مینماید 
میپندارد  گوئی  حقیقت-  در 
نفر  دو  با  که  میکند  اعتراف  و 
ازپیشخدمتها آنها را خورده اند. 
شاه برای همین جرم امر بکشتن 
آنکه از  بعد  میدهد  نفر  سه  هر 
بخاطر او میآورند که شب جمعه 
شنبه  بصبح  را  آنها  اعدام  است 
محول مینماید و چون محکومین
حکم  که  میدانستند  بتجربه 
شب  نیست  پذیر  استیناف  شاه 
شنبه سه نفری وارد اطاق خواب 
و  میسازند  را  کارش  شده  او 
برداشته  را  سلطنتی  جواهرهای 

فرار میکنند. «                        

ناصرخسرو وپینه دوز

ناصرخسرو  حکیم  که  درزمانی 
پیشای سلسلة اسماعیلی را تکفیر 
کرده بودند، ناصرخسرو وارد شهری 
دوزی  پینه  به  خودرا   وکفش  شد 
غوغایی   ناگهان  بدوزد.  که  داد  

برخاست.
دوید   جمعیت  جانب   به  دوز  پینه 
که  درحالی  بازگشت؛  مدتی  وبعداز 

درفشش خون آلود بود.
که  بود  چه  ناصرخسروپرسید: 
دوز  پینه  شد؟  خونی  توهم  درفش 

جواب داد:
» مردم یکی از  پیروان ناصرخسرو 
برای  نیز  من  گرفتندوکشتند.  را 
درفشم  نمانم  محروم  ازثواب  آنکه 
را  به پهلوی آن ملعون  فروبردم. «

برداشت  خودرا  کفش  ناصرخسرو  
وعازم رفتن شد. پینه دوز گفت:

- کجا می روی؟
ناصرخسرو گفت:

- درشهری که بوی  نام ناصرخسرو  
تنفس  مجال  مارا  برسد  دماغ  به 

نیست.

استغناء

دکتر باستانی پاریزی  ازقول مرحوم 
یغما  درمجلة  اورنگ   الملک  شیخ 

سال ۲۲ شمارة ۵ می نویسد:
رضاشاه  حضور  به  ازروزها  یکی 
رسیدم.به محض ورود به سالن، شاه 
وبدون  آمده  من  مقابل  راست  یک 
چه  استغناء   کردند:  سؤال  مقدمه 

معنی می دهد؟...
معنی  بود  ممکن  که  آنجا  تا  البته 
دادم....  شرح  شاه  رابرای  استغناء  
استغناء  معنی  پس  عجب،  فرمود: 
این بوده است. سپس رضا شاه این 

طور آغاز سخن کرد:
بودم.روزی  ساده  سرباز  یک  من 
آباد  سلطان  من   مأموریت  محل  
شده  تعیین  فعلی(   )اراک  عراق 
بود... حقوق من درماه  هفت تومان 
برحسب  ازروزها  دریکی  بود... 
شهررا  این  ازمالهای  یکی  اتفاق  

لباس  باهمان  من  نمودم..  مالقات 
مندرس سربازی به مالقات مال رفته 
بودم. همینکه واردشدم وچشم مال 
خودخواند  مرابسوی  افتاد   من  به 
قالیچه  روی  خود  دست   وبا 
کرد  احوالپرسی  به  نشاندوشروع 
شد  خیره  من  درچشمان  سپس   ...

وبدون مقدمه گفت:
مملکت  این  مقتدر  سلطان  تو    -

خواهی شد.
تصورکردم او شوخی می کند وقصد  
چیز  وبی  ساده  سرباز  با   مزاح 
ونداری چون من دارد.. باز پرسید :

کردی؟  توجه  من  حرف  به  آیا    
سلطان   تو  روزی  که  ودانستی 
شوی؟  می  مملکت  این   مقتدر 
کنم  نمی  باور  اصاًل  گفتم  درجواب 
مانند  حضرتعالی   نمایم  می  وفکر 
قصد   ومجتهدین  ازعلماء  برخی 
گفت:  مال  دارید.  ومطایبه  شوخی 
هرچه می گویم باحقیقت توأم  می 
باشدوباردیگر  تکرار می کنم.... من 
به  گوئید  می  آنچه  اگر  پرسیدم: 
حقیقت  پیوندد... درآن موقع ازمن 

چه توقعی خواهید داشت؟
نمی  هیچ  داشت:  اظهار  درجواب 
خواهم، فقط شفقت ومحبت  بخلق  

خدارا ازشما می خواهم.
را  مال  ومحضر  برخاستم  بالفاصله 
بعد  سال  ده  درست   گفتم...  ترک 
برای دومین بار باهمین مال مالقات 
)حضرت  درشهرری  وآن  نمودم 
من  گرفت.  صورت  عبدالعظیم( 
بودم  کرمانشاه  عازم  ازشهرری  
نبودم.  ای  ساده  سرباز  ودیگر 
تصادف  بطور  ناگهان   درشهرری 
باهمان مال- که ده سال قبل ساکن 
خوداو  کردم.  برخورد  بود-  اراک 
نمود  وسالم  قرارگرفت  من  مقابل 
اول  کرد.  پرسی  احوال  به   وشروع 
اینکه  بمحض  ولی  نشناختم،  اورا 
گفت: آنچه را که به شما درسلطان 
نزدیک  وقتش  ام  گفته  آبادعراق  
بردم.  او  هویت  به  پی  است،  شده 
قصد خداحافظی نمود . به او گفتم: 
درآید،  اگرروزی حرف شما درست 
داشت؟  خواهید  توقعی  چه  ازمن 
خواهم،  نمی  هیچ  گفت:  درجواب 

خلق  به   ومحبت  شفقت  فقط 
خداراازشما می خواهم. مال را دیگر 
به   ۱۳۰۴ آذرماه  در  تااینکه  ندیدم 
آن  رسیدم.وفردای  ایران  سلطنت 
روز که ازطرف مجلس مؤسسان  به 
سلطنت رسیدم تصمیم گرفتم مالرا 
مالقات کنم. ولی اسم اورا فراموش 
درنظرم  او  قیافة  البته  بودم.  کرده 
وجزو  بود  شیخ  ومیدانستم  بود 
عمامة  اینکه  لحاظ  به  نبود  سادات 
دانستم  می  داشت.  برسر  سفید  
به مال دنیا   ای  بود وعالقه  درویش 
قبل   سال   ۲۰ دانستم  می  نداشت. 

دراراک اقامت داشت.

آجودان   به  هارا  نشانی  این   
به  دادم  اکید  دستور  خودداده 
هرترتیبی هست مال را پیدا کنند.. 
به  مال  منزل  آدرس  سرانجام 
است   مدتی  شد  معلوم  آمد  دست 
درتهران اقامت دارد. ازمال تقاضای 
 ۸ ساعت  مال  نمودم.  مالقات  وقت 
ومحل  کرد  تعیین  را  جمعه  صبح 
حضرت  حرم  داخل  راهم  مالقات 
تصمیم  گرفت.  درنظر  عبدالعظیم  
مالقات  به  ناشناس  بطور  گرفتم 
نشسته  حرم  درگوشة  مال  بروم.. 
بود. روزجمعه بود وجمعیت درحرم 
موج می زد تمام سعی من این بود  
همین سبب   وبه  نشوم  که شناخته 
بالباس مبدلی  به مالقات مال رفتم 
مال وقتی مرادید  برخاست وتعارف 
درهمان  او  دست  بغل  من  نمود  
به  نشستم.مال  حرم  چپ  گوشة 
هیچوجه از مالقاتهای اول ودوم من  
ذکری نکرد وحتی سلطنت را هم به 
گفتم  او  به  من  نگفت.  تبریک  من  
هرچه میل داشته باشید برای انجام 
آن  حاضر وآماده ام.وبهمین جهت 
درجواب  ام.  آمده  شما  مالقات  به 

گفت:
شفقت  فقط  خواهم،  نمی  هیچ   -
می  راازشما  خدا  خلق  به  ومحبت 

خواهم.
بقیه درصفحة ۴۹

درآوریل ۱۹۰۶ تزار نیکالس تسلیم 
وماکسیم  شد  جهانی  اعتراضات  
گورکی )۱۸۶۸-۱۹۳۴( را اززندانی 
انداخته  رادرآن  وی  خودش  که 
بود، آزادکرد.مارک تواین )۱۸۳۵-
۱۹۱۰( ودیگر نویسندگان  باشنیدن 
مشهور   نویسندة   که  خبر   این 
»دراعماق«  آزادشده است، اورا به 
شهر نیویورک  دعوت کردند. گورکی  
که از مزاحمتهای  پلیس مخفی  به 
ستوه آمده بود، دعوت را پذیرفت.  
وا«۲  ی  آندره  ماریا   « سفر  دراین 
حزب  اعضای  )واز  تآتر  هنرپیشة 

کمونیست( همراهش بود.

دربندر  کشتی   گرفتن   پهلو  با 
احساسات   باابراز  گورکی  هوبوکن، 
روبرو  روس  مهاجر   هزاران 
شد.وروز بعد  مهمان افتخاری شام 
شده   داده  ترتیب   ، رسمی  تمام 
گورکی  بود.  تواین   مارک  بوسیلة 
با  دانست  نمی  انگلیسی  زبان   که 
بودوازطریق   آورده  مترجم  خودش 
کمک  درخواست  ازمهمانان  او 
مالی برای یاری رساندن  به رفقای 
کرد.  تزار  درسرنگونی  بلشویک 
  The ویلیام  راندولف هرست۳  ناشر
چاپ   با   New York American
مقاله های گورکی  درصفحة اول  به

جمع آوری اعانه کمک کرد ودعوت  
کاخ  به  ازگورکی  روزولت  تئودور 
سفید نیز دراین امر  تأثیر  بسزایی 

داشت.
زود  خیلی  دعوت  این  هرحال   به 
پولیتزر۴  ژوزف  اینکه  از  وپس 
 The New York World ناشر 
رقیب  سرسخت هرست ، مقاله ای  
گورکی   « عنوان  زیر  کننده  رسوا 
هنرپیشه ای را بعنوان  خانم گورکی 
شد.  گرفته  پس  آورده«   اینجا 
دراین مقاله  فاش شد :» این روس« 
رادرمسکورها  وفرزندانش  همسر 
کرد وبه مقامات گمرک  دروغ گفت 
که همسفرش همسرش است. یکی 
هدیة  با  نیز   تزار  های  از جاسوس 
عکس های خانوادة گورکی خبر را 

داغ تر کرد.
بعدازاین گورکی  مطرودودربدرشد.. 
هتل  شد   دستورداده  او  به 
توضیح  بااین   - را   Bellclaire
من،  هتل   « که  هتل  مالک  ازسوی 
او  هتل خانواد است« - ترک کند. 
  Laffayette Brevoort به  وماریا 
شد  گفته  دو  آن  به  درآنجا  رفتند 
، می توانند  آنجا غذا بخورند ، اما 

نمی توانند  آنجا بخوابند.
 ۲۱ شمارة  درخانة  تواین   مارک 
بود   آن  نگران   ، پنجم  خیابان 
به  بدنام،  آزادفکر   بااین   پیوندش 
قیمت عشق خوانندگان  به خودش 
تأکید  نگاران  خبر  به  و  شود  تمام 

می کرد  که گورکی  هنوز انقالبی
آقای  که  داشت  واهمه  اما  است. 
درمقام  قابلیتش  به  جداً  گورکی 
لطمه  انقالب،   به  دیگران  تشویق 

بزند.« 
پس ازاین  ، مارک تواین ازکمیتة ضد

تزاری که خودش پی افکنده بود ، 
استعفاداد.

هنگامی که گورکی  شهر نیویورک  
را بعنوان »کالن شهر  غول آسا«که  
جوشاند،  می  زنده   زنده  را  مردم 
با  انتقادگرفت، مارک تواین   به باد 
خشم  پاسخ داد:» گورکی با کالهش 
را   آن  وسپس  زد  مردم  صورت  به 

برای جمع آوری اعانه درازکرد.«.

پانوشت ها:
سورل   ، برنویسندگی  عالوه   -۱
است.  مشهورآمریکایی  گرافیست 

او متولد  ۱۹۲۹ میالدی است.- 
2-Maria Andreya (1934-
1868)
3- William Randolph Hearst 
(1863-1951)
4- Joseph Pulitzer (1847 

Hungry- 1911S.Carolina)
وروزنامه  نویسنده   . سیاستمدار  
پولیتزر  معروف  جایزة  نگار.  
می  اهدا  او  نامة  وصیت  براساس 
شود. وی همچنین  پیشنهاددهندة  
تأسیس  رشتة روزنامه نگاری برای 

اولین بار درجهان بود..

دوستی کواته دمت ماکسیم گورکی داستا   ن اهی کواته اتریخی
و مارک تواین

* نویسندة انقالبی بمحض ورود به نیویورک با رسوایی روبرو شد.
نوشته ادوارد  سورل۱)نیویورک تایمز(

ترجمة دکتر محمدعلی صوتی



ه19 ح ماره ۱۳۵ صف 18   آزادی- ش
صفحه

  ۱۳
ه ۵

شمار ی- 
زاد

   آ

سمن ناز
بخش سوم

دهم جان گر از دل به من بنگری
کنم خاک تن تا تو پی بسپری
جهاندار گفت من جمشید نیستم و 
او  و  میان من  ممکن است شباهتی 
موجود باشد و بسیارند افرادی که به 
یکدیگر شبیه اند. مرا نام ماهان کوهی 
است و چگونه جرأت میکنی که نام 
جمشید بر من نهی؟ سمن ناز گفت 
اگر شاه نام و گوهر خود پنهان نماید ،
 فر و شکوهش او را میشناساند. که 
گفته است که تو ماهانی؟ تو جمشید 
خورشید چهری و گواه بر این فرتور 
تو است که بر این پرنیان نقش شده 
است. آنگاه اشاره به دایه کرد و گفت 
این زن پیر مرا مادر است و دانای راز. 
او رازت را بر من آشکار کرده است 
و گفته است که از تو صاحب پسری 
نیز خواهم شد. جمشید سرانجام نرم 
شد و گفت اگر خود را نمی شناسانم 
از آن جهت است که بر تو و جان خود 
بیمناکم. هم از بخت خود ترس دارم 
و هم از تو که زن هستی و زن هرگز 

رازدار نیست.
هم از بخت ترسم که دمساز نیست

هم از تو که با زن دم راز نیست
که موبد چنین داستان زد ز زن

که با زن دم از راز هرگز مزن
از آن  تو  پدر  و  رازم فاش گردد  اگر 
آگاه شود، به طمع جاه و ثروت مرا یا 
به ضحاک خواهد سپرد یا به دست 

دژخیم.
مقام همه  واال  ای شاه   دالرام گفت 
سرشت  و  خوی  یک  دارای  زنان 

نیستند.
دالرام گفت ای شه مرزبان

نه هر زن دو دل باشد و یک زبان
همه زن به یک خوی و یک خواست نیست
ده انگشت مردم به یک راست نیست
هرگز  که  کرد  یاد  سوگند  ناز  سمن 
از  و  کرد  نخواهد  فاش  را  رازش 

جمشید خواست که در نزد او بماند.
مشو با من ایدر بمان شادکام

نباید که جایی در افتی به دام
کرا بخت فرخ دهد تخت و گاه

چو خورسند نبود در افتد به چاه
کنون عهد کردم من ای نامدار

که باشم پرستار تو شهریار
جمشید  با  پدر  از  پنهان  ناز  سمن 

پیمان زناشویی بست.
چنان دان که هود اندران روزگار

پیمبر بد از داور کردگار
به آیین پیمانش با او ببست

به پیوند بگرفت دستش به دست
سمن ناز چنان سرگرم جمشیدبود که 
پدر را تقریبأ از یاد برده بود و کمتر 
به دیدارش میرفت. پدر بدگمان شد 
مأمورکرد  را  قندهاری  کنیزکی   و 
پنهانی مواظب دختر باشد و رازش را 

بر پدر فاش سازد.
نهاد و نشست و ره و ساز اوی

بدانسان بر من رسان راز اوی
دگر روز هنگامی که سمن ناز به نزد 
پدر آمد، پدر با او از هر دری سخن 
راند و سیم و زر بسیار و دالرا کنیزک 

قندهاری را بدو بخشید
تورا شاید این گلرخ سیمتن

که هم پایکوب است و هم چنگزن
به تو دادمش باش از او تازه چهر

گرامی و گستاخ دارش به مهر
باردار  ناز  سمن  که  نگذشت  چندی 
گشت و از رنج بارداری گل رخسارش 
تنش  سیمین  و  گرایید   زردی  به 
رنجور گشت. کنیزک راز سمن ناز را 

با پدر در میان نهاد . شاه در این باره 
چیزی نگفت تا دختر به دیدنش آمد. 
کورنگ شاه با دیدن دختر خشمگین 
گشت و با تندی بدو گفت اگر رازت 
دیدارم  از  و  میکنی  پنهان  من  از  را 
گریزانی رنگ رخسارت از سرّ درون 
خبر میدهد. پیش از این از برخورد با 
مردان ننگت میآمد اما اکنون میبینم 
و  شده ای  عروس  من  اطالع  بدون 
باردار. به من بگو که جفت تو در خانه 
همسر  که  بیگانه  ای  مرد  و  کیست 

توست از چه نژاد و سرزمینی است؟
نگویی مرا کز چه این روزگار

گریزانی از من چو کاهل زکار
گمانت که رازت ندانم همی

ز چهرت چو نامه بخوانم همی
رخت پیش بُد چون یکی گلستان

در آن گلستان هر گلی دلستان
کنون سوسنت دردمندی گرفت

گلت ریخت الله نژندی گرفت
نگاری بُدی چون بهار بهشت

نمانی کنون جز به پژمرده گشت
ندانی که بودی اگرچه تویی

که آنگه یکی بوده اکنون دویی
ز مردان از این پیش ننگ آمدت

زبون بود مرد ار به چنگ آمدت
نکو گفت دانا که دختر مباد

چو باشد بجز خاکش بستر مباد
دختر به زاری به روی زمین درغلطید 
ننگ دودمان  که  آنم  نه  من  و گفت 
باشم، تو در انتخاب همسر مرا آزاد 
من  جفت  اکنون  و  بودی  گذاشته 

پادشاه نیک اختری است که از هر 

و  است  واالتر  جهان  در  شهریاری 
کسی همتای او نیست. کورنگ شاه 
گفت  ناز  سمن  به  و  گشت  شادمان 
از  تاز ه ای  در  و  داده  خوش  مژده ای 
چون   ، گشوده ای  رویم  به  شادی 
بفرمان ضحاک شاه فردا پگاه او را به 
نزد ضحاک خواهم فرستاد و او کشور 

و گنج بسیار به من خواهد بخشید
که گفتست هر که آورد او را به بند

به گنج و به کشور کنمش ارجمند
دختر زاری کنان پیش پدر نالید و گفت 
اگر او را از من جدا جدا خواهی کرد ، 
نخست باید سر مرا از تن جدا سازی.

گر او را جدا کرد خواهی ز من
نخستین جدا کن  سر من ز تن
دل پدر بر حال دختر سوخت و با او از 
در مهر در آمد و بوسه ها بر دیدگانش 
است  تو  بدانچه خواسته  و گفت  زد 
عمل خواهم کرد و فردا به دیدن او 

خواهم آمد.
به مه گفت من آن کنم کت هواست

به هر روی فرمان و رایت رواست
ز بهر جم از جان و شاهی و گنج

برای تو بدهم نیایم به رنج
تو رو زو ره پوزش من بجوی

که فردا من آیم به نزدیک اوی
 دگر روز کورنگ شاه به پیشگاه جمشید 
در  از  و  خواست  پوزشها  او  از  و  آمد 
بندگی در آمد. جمشید او را نوازش کرد 
و پندها داد. جمشید و کورنگ مجلس 
پرداختند  شادی  به  و  آراستند  بزم 
کورنگ شاه هدیه های فراوان به خدمت 
هفته ای  نیز  خود  و  فرستاد  جمشید 

یکبار به دیدنش میرفت.
پس از نه ماه از سمن ناز خوبچهر پسری 
به دنیا آمد که نام تور بر او نهادند. چون 
تور پنج ساله شد ، هر کس او را میدید 
میگفت گویی پسر جمشید است که این 
اندازه به او شباهت دارد. سرانجام راز 
جمشید فاش گشت و همه دانستند که 
او در کاخ سمن ناز به سر میبرد. کورنگ 
شاه به جمشید گفت که باید چاره ای 
بیندیشد تا از شر ضحاک در امان ماند. 
جمشید تنها راه چاره را در این دید که 
از زابل بگریزد و به شهری دیگر پناه 

جوید.
ادامه دارد

کاران هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

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

زانن شاهناهم  

علی دهباشی همکار مطبوعاتی که 
را  بخارا«   « باارزش  مجلة  درایران 
منتشر می کند  با کورونا  می جنگد. 

امیدواریم  دراین جنگ  پیروزی با او 
باشد. 

دهباشی در دوران نوجوانی از اعضای 
فعال کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان به شمار می رفت.
ادبی،  نشریات  و  ماهنامه ها  با  او 
فرهنگی و هنری همچون آرش، برج، 
و دفتر  آدینه  و  دنیای سخن  چراغ، 

هنر همکاری مستمر داشته است.
از سال ۱۳۶۹ به مدت ۷ سال سردبیر 
ماهنامه ِکلک بود و از شهریور ۱۳۷۷ 
برعهده  را  بخارا  مجله  سردبیری 

گرفت.
وی بنیانگذار نشست های فرهنگی-
شب های  عنوان  با  هنری-اجتماعی 
بخارا است که یکی از بهترین مجموعه 
نشست های ادبی در دوران معاصر به 

حسین دولت آبادی کتاب تازه خودرا 
بانام »قلعة گالپاها« توسط انتشارات 

ِمهری در لندن روانه بازار کتاب کرد.

آثارخودرا  بیشتر  آبادی  دولت 
درتبعید منتشر کرده است. او پس از 
جالی وطن  مدتی درپاریس رنگ کار

عزیز   دهباشی  برای  می روند..  شمار 
نو  درسال  کامل  سالمتی   آرزوی 

داریم.
دهباشی که در اول فروردین ۱۳۳۷ 
متولد شده است  سالروز تولد خودرا 
در  بخش مراقبتهای ویژه می گذراند.

بیمار  کاراورا  این  بوداما  ساختمان 
تاکسی روی  رانندگی  به  ناچار  کرد. 
این  درتمام  حال  ودرعین  آورد 
دوران  به خلق آثار ادبی خود مشغول 
سال  در  را  »کبودان«  رمان  او  بود. 
در  بعد  و  کرد  منتشر  درتهران   ۵۷
آدم  قلمستان»نمایشنامه«،  غربت 
سنگی»نمایشنامه« ایستگاه باستیل» 
مجموعه داستان« درآنکارا باران می 
بارد»رمان« ، ُگدار»رمان سه جلدی«، 
موریانه های قصرفیروزه،نفوس قصر 
جمشید، زائران قصر دوران، بادسرخ، 
چوبین در، زندان سکندر» رمان سه 
پای  جای  پیاده،  جلدی«سوارکار 
خون  دارکوب،  شیطان،  خانة  مار، 
اژدها، مریم مجدلیه وقلعة گالپاها را  
منتشرکرد و هم اکنون  چند کتاب 

دیگر راآماده چاپ می کند.
برای این نویسندة پرکار ایرانی آرزوی 

موفقیت های بیشتری راداریم.

دوست هنرمندم شهریار  غریبی  که 
در مونترو سویس گالری  پاله اورینتال 
اداره آن را برعهده  ایجاد کرده و  را 
دارد ، هرسال کارت نوروزی ویژه ای 
را  چاپ و برای دوستانش می فرستد .

ایران  با کمک  هنرمندان داخل  او   
او  گالری  در  کارهایشان  اکثراً  که 
را   اروپائی  پسند   مشکل  مشتریان 
بخود جلب می کنند این کارتهارا تهیه 
که  کارتها  این  اصل  کندوسپس  می 
درقطعی بزرگ   است درقاب جای می 
گیرد و آنراجزء مجموعة شخصی خود 
نگهمیدارد. شهریار مشوق هنرمندان، 
نقاشان و خوشنویسان  ایرانی است 
وهرسال باآثار این هنرمندان  چندین 
نمایشگاه  درگالری خودو کشورهای 
بزرگ برگزار می کند  او می کوشد تا 
فرهنگ وهنر ایران را به هنردوستان

غیر ایرانی بشناساند..
نمونة کارت تبریک امسال  شهریار را 

در پشت جلد این شماره می بینید.

علی دهباشی  باکورونا می جنگد

قلعة گالپاها از حسین دولت آبادی منتشرشد

دکترمحمود خوشنام  درگذشت

کارت نوروزی درقاب

مراسم  در  آلمان:  صدای 
یادبود و خاکسپاری پژوهشگر 
خوشنام  محمود  موسیقی، 
با  او  دوستداران  و  دوستان 
سنگین  محدودیت های  وجود 
و  آمدند  گردهم  کرونا  زمانه 

یادش را گرامی داشتند.
شاپور  نخست  مراسم  این  در 
سلیمی گوینده و دست اندرکار 
تئاتر با سروده ای از سعدی یاد 

ازدست رفته را گرامی داشت:
روزی  فرقت  شراب  کو  »هر 

چشیده باشد،
قطع  باشد  سخت  که  داند 

امیدواران«
برگزارکننده  بابایی،  بهرخ 
ایرانی  تئاتر  ساالنه  جشنواره 
از  ادامه  در  کلن  شهر  در 
محمود  بی دریغ  پشتیبانی 
که»همواره  گفت  خوشنام 
ایران  تئاتر  انجمن  حال  شامل 
که  مشاوره ای  هر  می شد. 
می خواستیم بی هیچ خستگی 
وجود  با  هرگز  و  می داد  انجام 

که  عقیدتی  دیدگاه های  اختالف 
سوی  به  اتهام  انگشت  داشتیم، 

کسی دراز نمی کرد«
و  کارگردان  بهبودی،  محمدعلی 
زندگی  از  تئاتر  پرکار  هنرپیشه 
گفت:  خوشنام  یاد  زنده  پربار 
»گویی سرنوشت آگاهانه این نام 

را برای او رقم زده است.
بقیه درصفحه ۴۹
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از: دکتر همایون آرام- نیویورک

داـسنتـنی اهی زپشکی
چهارروش ربای مقابله با آب رموارید

 Cataract سبب بیماری آب مروارید
کدورت تدریجی عدسی چشم است. 
موجب  عدسی  تدریجی  کدورت 
اختالل بینایی درسالمندان می گردد.
باروش های زیر می توان بابیماری آب 

مروارید مقابله کرد:
مین کورکو  بیشتر  مصرف   -۱

:Curcumin
موجو.د   طبیعی  ضداکسیدان  این 
درزردچوبه به پیشگیری آب مروارید 
بیشتر  زردچوبه  کند.  می  کمک 
رسد  می  بمصرف  هندی  درغذاهای 

وازمواداصلی پودرکاری می باشد.
۲- کاهش مصرف نمک:

نمک  زیاد  مقادیر  حساس  درافراد 
فشارخون   است  ممکن  درغذاها 
چشم  درون  رگهای  وبه  راباالبرده 
کردن  محدود  آورد.  وارد  آسیب 
مصرف نمک به ۲۴۰۰ میلی گرم درروز 

توصیه می گردد.
ترک کشیدن سیگار:

اگر سیگار می کشید ازهمین امروز 
سبب  کنید.دودسیگار  ترک  را  آن 
تارشدن  دید  می گردد. معتادان به 
ازدیگران  بیشتر  برابر  تا۳  سیگار ۲ 

مستعد ابتال به آب مروارید هستند.
۴- استفاده از عینک آفتابی:

عینک آفتابی  چشم را  دربرابر  اشعة 
زیان بخش ماوراء بنفش محافظت می 

کند.

مقابله با افسردگی
دوستان،  نزدیک،  اقوام  باپشتیبانی 
پزشکان، وراهکارهای زیر می توان با 

حاالت افسردگی مقابله کرد:
۱- حفظ سالمت بدن:

افسردگی بابیماریهای مز من جسمی  
بیماری  درمان  بسیارداردو  رابطه 
کمک  افسردگی  درمان   به  جسمی 

می کند.
۲- استراحت:

 خواب واستراحت کافی برای درمان 
افسردگی دارای اهمیت است

۳- تحرک جسمی:
دیگر،  های  وورزش  روی  پیاده 
را   واضطراب   Stress فشارروحی 
افزوده  بدن  انرژی  به  داده،  کاهش 
وتوجه بیماررا ازمشکالت منحرف می 

کند.
دوستان  با  رابطه  برقراری   -۴

وخویشان:
برقراری رابطه   نزدیک ورفت وآمد 
درمان  به  ودوستان،  خانواده  باافراد 

افسردگی کمک می کند.

کندرکدن پیشرفت بیماری قند:
ویتامین D  برای کند کردن پیشرفت 
بیماری قند  مؤثراست. بیماری قند  
مزمن  های  بیماری  ترین  ازشایع 
درایاالت متحده است. به تقریب ۲۹ 
میلیون  نفر به این بیماری درآمریکا 
ازویتامین   D مبتال هستند.ویتامین
های  محلول درچربی  است ودرسالمت 
ایمنی  کاردستگاه  استخوانها، 
وکاهش واکنش التهابی  مؤثر است.

پیشرفت   است  ممکن   D ویتامین 
قند ازبیماری  پیش  مرحلة  
prediabetes ، وبیماری قند نوع دو 
رابا زیادکردن حساسیت به هورمون 
بتا  انسولین وبهبود  عمل سلولهای 

درغدة  پانکراس ُکند کَند.
هورمون انسولین درتنظیم نیزان قند 

خون  دخالت دارد
دریک مطالعه که در مجلة  اروپایی 
شناسیمنتشرگردید  هورمون 
دانشمندان ۹۶ داوطلب را که بسیار 
بیماری قند نوع دو  درمعرض خطر  
مبتال  بیماری  این  به  اخیراً  یا  بودند 
گردیده بودند بررسی کردند. به عده ای
  D ازآنها روزانه ۵۰۰۰ واحدویتامین  
وبه یک عده  دیگر یک مادة غیرفعال  

placelo تجویز کردند.
افرادی  درعضالت  بررسی:  نتیجة 
کرده  دریافت    D ویتامین  که 
بودندحساسیت به هورمون  انسولین 
افزایش یافته وعمل سلولهای سازندة 
انسولین درغدة پانکراس  بهبودیافته 
بود. تجویز ویتامین D  به مبتالیان به 
نوع مزمن بیماری قند  نوع دو  بدون 
اثر بود. دانشمندان از سبب این امر 

آگاه نیستند. ممکن است درمان  

طوالنی تر باویتامین D  برای این عده 
نیز مؤثر واقع شود.

دریک بررسی دیگر به مدت دوسال 
آشکارساختند  هندی  دانشمندان   ،
   D ازویتامین  که  افرادی  قند  میزان 
با  درمقایسه  بودند  کرده  استفاده 

دیگران دوبرابر کمتر بود.
مقدارالزم ویتامین D  برای سالمت 
المللی  بین  واحد   ۸۰۰ تا   ۴۰۰ بدن 
درروز می باشد. مطالعات بیشتر برای 
مقدارباالی   خطربودن  بی  ارزیابی 
ضروری  دردرازمدت    D ویتامین 

است.

غذااهی سودمند ربای بیماران دیابتی
متحده  ایاالت  قند  بیماری  انجمن 
ده غذای  برتر حاوی ترکیبات مهم 
ومؤثررا برای بیماران مبتال  به بیماری 

قند توصیه کرده است:
لوبیا: حاوی موادلیفی فراوان، منیزیم 
پروتئین  ارزان  ومنبع  وپتاسیم 

هاست.
ترکیبات  از  سرشار  ها:  بری 
 C ضداکسیدان، موادلیفی، ویتامین

می باشد.
سبزیجات  دارای برگ سبز: سرشاراز 
وحاوی  کالری  کم  هاست.  ویتامین 

مقدار کم کربوهیدرات هاست.
خوب  منبع  بی:   چر  بدون  لبنیات 

ویتامین D  است.
فندق،  گردو،  بادام،  مانند  آجیل:  
امگا ۳ ومؤثر  منبع اسیدهای چرب 

درکنترل اشتها
ماهی آزاد: سرشاراز اسیدهای چرب 
برای  سودمند   همچنین   اُمگا۳و 
واکنش  اسیدها  این  قلب.  سالمت 

التهابی رادربدن خنثی می کنند.
سرشار  شیرین:   زمینی  سیب 
می  کاروتن  بتا  وترکیب  ازموادلیفی 

باشد.
آهن،  لیکوپن،  دارای  فرنگی:  گوجه 
باشد.  می   C و   A های  وویتامین 
 whole grain کامل  دانه  غذاهای 
ویتامینها  موادلیفی،  سرشاراز 

وموادمعدنی است.

را   خوانندگان  از  نظرخواهی  این 
درشمارة بهار ۱۳۷۲ مجلة »هستی« 
در  را  آن  اگر  رسید  وبنظرم  دیدم 
مجلة آزادی به نظر خواهی بگذارید 

چندفایده خواهد داشت:
۱- ازعقاید خوانندگان برای ساختن 

ایران فردا آگاه خواهیم شد.
۲- شاید برخی از خوانندگان جوان را 
که ازفرهنگ کشورخود آگاهی  کافی 

ندارند مطلع کند.
۳- شناخت گذشتة ایران، ایرانیان را  

بهم نزدیتر سازد.
آینده   وبفکر  شدن  متحد  برای   -۴

بودن قدمی باشد.
باارادت.: عفت برادران رحیمی ُمهری

ازقرن نوزدهم که تمدن اروپائی تفوق 
خودرا بر جهان متمرکز  کرد، دوامر 
برزندگی بشر استیالی بی سابقه ای 
ودیگری  وفن  صنعت  یکی  یافت.: 
اقتصاد. ازاین زمان ، آهنگ  زندگی 
انسان سیر معهود خودرا ترک گفت. 
تالطم   با  گردیدو  روزافزون  سرعت 

همراه گشت.
وفرهنگ،  اقتصاد  تاریخ،  درطی 
را،  انسان  زندگی  که  بودند   دوپائی 
باهمه ناهمواری که داشته ، براه می 
بردند، وآنرا تاحدی متوازن  نگاه می 
داشتند، ولی  با آغاز عصر صنعت ، 
یک بال که اقتصاد باشد، رشد غیر 
صنعت  به  دیگر  گرفتوبال  عادی 

گرائید.
این امر موجب  نگرانی صاحب فکران 
درغرب   بخصوص  کشورها،  درهمة 
گر  است،  مشکل  این  کانون   که 
تعدادی کتاب ورساله  دید وهرساله 
دراین باره منتشر می شودوکنفرانس 
تشکیل می گردد. هرچند که هنوز  
دل مشغولی اقتصادی ومادی خیلی 

بیشترازفرهنگ نمود  داشته باشد.
سال  سی  بیست   تا  که  همانگونه 
پیش آگاهی نسبت به خطر آلودگی 
عمومیت  چندان  زیست  محیط 
اضطراب  درجة  به  وامروز   نداشت 
در  که  بسا  چه  است.  رسیده  آوری 
خطر  به  آگاهی  نزدیک،  ای   آینده 
آلودگی اخالقی وفرهنگی نیز  مقام 
نمایانی بیابد. وآن زمانی خواهد بود 

که اختالل فرهنگ از حّد بگذرد وامر 
معاش واقتصاد وروابط  اجتماعی  را 

سخت مشّوش کند.
این که عوارض ناشی از فن را با فّن 
بتوان مدارا کرد، امید شکست خورده 
ای است.علم وفن با فرهنگ می توانند  
در خط مثبت  حرکت کنند. اگر راهی 
دربرابر   آیندة بشر  باشد، همقدمی 
این دو است. چند سال پیش درروز 
نامه ها نوشتند که یک سرمایه دار  
آمریکائی ، که سفیر آمریکا دریکی  
از کشورها )گویا یونان(  هم بوده ، صد 
میلیون دالر  دراختیار دانشگاه ام.آی. 
تی )انستیتو تکنولوژی  ماساچوست(  
دادن   آشتی  برای  طرحی  تا   گذارد 
 ، این  کند.  تهیه  اخالق   با   اقتصاد 
نشانة  آن است که ولو درعمل  کاری 
صورت نگیرد، آگاهی  نسبت به خطر 
وجوددارد. باهمة نشانه های دلسرد 
کننده  ای که هست، نباید دست روی 
دست گذاشت. چون ممکن است کار 
از کار بگذرد. وضع، بخصوص در مورد  
کشورهائی چون  ایران قدری باریک 
تر می شود. ملت هائی  هستند  که 
از کم فرهنگی  رنج می برند. ولی ما 
از پُر فرهنگی  درمعرض  امتحانیم. 
انبوه فرهنگ گذشته برما سنگینی  
می کند. طی این دوران بعداز اسالم، 
برفرهنگ  هرچیز   از  بیش  ما  تکیه 
بوده است. تقریباً می شود گفت که تا 
حد زیادی تک تکیه گاهی بوده ایم. 
دراین  دیگری  ومالط  مشترک  وجه 
دربند،  و  در  بی  پهناور   سرزمین  
وفرهنگ  زبان  جز  پراکنده،  بااقوام 
آنهارا   وهمین،  است.  نبوده  آئین  و 
برسرپا نگهداشته. فرهنگ وزبان بود 
که پشتوانة مقاومت مردم قرارگرفت 
وایران را نگه داشت تادرجامعه بزرگ 
مسلمان عربی زبان مستهلک نگردد. 
وکم وبیش به صورت یک شیخ نشین 

بزرگ در نیاید.
موضوع دیگر  استقالل گونه ای است 
که ایران دربهار استعمار قرن نوزدهم 
من   حدس  به  کرد.  حفظ  خود  برای 
عامل فرهنگ وتاریخ دراین امر نقش 
مؤثری  داشته اند. هرچند این حدس  
مبتنی   ملموس  بردالیل  کافی  بقدر 

نباشد.

واستعمار  تمدن  بگیریم.  را   تاریخ 
مایه  وروم  یونان  میراث  از  اروپایی 
گرفت وایران  کشوری بود  که طی 
کشور)که  دو  بااین  دراز  ی  ها  قرن 
نیای محترم اروپا به شمار میرفتند(، 
درارتباط وهماوردی به سر برده بود. 
غیراروپایی   کشورهای  از  هیچیک 
دیگر  یک چنین موقع ومقامی نداشته 
بودند. این تمدن کهن وسابقة ممتد  
که قمزنان غربی ، ازافالطون  وگزنفون 
تا نیچه ، حضور  و مهابتش  رادرتاریخ 
حفظ کرده بودند، نمی توانست حتی 
نیندازد.  بفکر   را   حریص  استعمار 
مجموع کتابهایی  که ازقرن هیجدهم 
به بعد  دراروپا و آمریکا  راجع به ایران 
باستان  نوشته شده است، خود یک 

کتابخانه می شود.
واما فرهنگ درایران بعداز اسالم؛  این 
نیز به همان اندازه تاریخ قدیم ایران 
تمام  نزدیک  که  آوری  نام  شناسان 
عمر خود رابرسر مطالعةومعرفی  این 
فرهنگ گذاردند، خوب است پیش از 
آنکه برچسب خدمتگذاری  استعمار 
به آنان زده شود ، حاصل زندگیشان 
گیرد. قرار  دقیق  بررسی   مورد 

ودرهرحال خدمتی که به شناساندن 
بدقت  اند  کرده  ایران  شخصیت  
ارزیابی گردد، که درغیر اینصورت، به 
حق ناشناسی شناخته خواهیم شد. 
آنان کسانی سوء  اگر در میان  البته 
نیت داشته اند، آن نیز  با دلیل ، گفته 
خواهد شد. از ژول مول که شاهنامه را  
به زبان فرانسه ترجمه کرد تا گوبینو 
فرانسوی  ونولدکه آلمانی وکریستین 
سن  دانمارکی و نیکلسون  انگلیسی  
و  بود  مثنوی  ومفسر  مترجم  که 
بارتولد  روسی  وهمین ادوارد براون  
که بیش از همه درباره اش حرف زده 
را   شده است وفیتز جرالد که خیام 
که  آمریکائی   وامرسون  شناسانده 
آمریکائیان  به  فارسی  ادب  معرف 
داشتند  دستی  اینان   همة  گشت، 
مانند  وبیستم،  نوزدهم  قرن  تاایران 
گذشته اش بعنوان  یک کشوربزرگ 
وبااعتبار درنزد جامعة غربی  شناخته 
که  نباشد  روشن  درست  ولو  گردد. 
اینان وده ها تن  دیگر نظیر  ایرانیان، 
چه اندازه  تأثیر داشتند تااین کشور 

درردیف  استعمارگری  دربحبوحة 
کشورهائی که امروز عنوان )مستعمرة 
نگیرد.درهرحال،  قرار  دارند  سابق( 
سهم تاریخ وفرهنگ را نباید ناچیز 
گرفت.البته عوامل دیگری هم  دراین 
امر تأثیر گذار بوده اند. اگر اینها نبود،  
چه کسی  می تواند باور کند  که به 
پیشروی  قاجار  وقشون  قوا  نیروی  
میانه  وخاور  خاوردور  که   ، استعمار 
در  را  آمریکا   وقارة  آفریقا  وکل 
نََوشته بود، می توانست ازایران، دور 

نگاهداشته شود؟
که  است  آن  اشاره  این  از  منظور 
ایران   اسالم  بعداز  دوران  فرهنگ 
)مرزجواد(  بمنزلة  کشور  این  برای 
بوده است.وهم اکنون  نیز همان نیرو 
رادارد. هروقت  نسبت به آن  غفلت 
گرانی  بهای  درازایش  است،  شده 
پرداخت گردیده چنانکه درمورد نظام 

گذشته دیدیم.
کسانی  که  است  بزرگی  اشتباه  این 
بخواهند  تاریخ ایران  باستان را  به 
تخطئه یا بفراموشی   بسپارند. این 
تاریخ ریشه های مارا  درگذشته ای 
محکم می کند که بادهای تند نتوانند 

آن را بیفکنند.
ما  که  است  عوامل  این  به  باتوجه 
صادقانه  ارزیابی  که  دانستیم  الزم 
با  درارتباط  ایران  ازفرهنگ  ای 
امروز داشته باشیم. برای این منظور 
که  دیدیم  آن  را  راه  ترین  مستقیم 

موضوع را به نظر خواهی بگذاریم.
درهرحال مبحث را باز می گذاریم تا 
عالقمندان امکان  اظهار رأی داشته 

باشند. اینک  صورت  سؤال ها:
گذشتة  ازفرهنگ   شما  ارزیابی   -۱

ایران بطور کلی چیست؟
نیروی  مقدار  چه  دارای  را  آن   -۲
مثبت درارتباط با  نیاز های امروزی 

می بینید؟
۳- چه عوامل نامساعدی درآن  یافت 
بقیه درصفحه ۴۵ هفتة سی اُم بارداری

دکتر محمد علی اسالمی ندوشن           
 

          رفهنگ گذشته ونیازاهی ارموز                      
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پوست مرغ کیلویی
 شش هزار تومن !

»...انقالب اسالمی انسان را از زندگی 
حیوانی نجات داد و به او فهماند که تو 

جانشین خدا در زمین هستی...«

از فرمایشات گهربار امام جمعه کرج 
و رئیس ستاد امربه معروف و نهی از 
، آخوند حسینی  البرز  استان  منکر 
از  یکی  قوی  احتمال  به   . همدانی 
احمقترین موجودات روی کره خاک 

و سیاره های همسایه.

یکی  چاکر،  نگارنده  باور  به  بعله، 
شکوه  با  اتقالب  دستآوردهای  از 
به  مرغ  پوست  قیمت  رسیدن   ،
کیلویی شش هزار تومن میباشد که 
در زمان ما حیوانهای قبل از انقالب 
میشد باهاش یک پیکان دست دوم 
خرید و یا چند روزی برای تفریح به 
سواحل دریای خزر به متل قو رفت و 
بعدش تمام اهل فامیل را برای شام و 
مخلفات به رستوران اسب سفید بین 
جاده نوشهر و چالوس برد و کلی حال 
کرد . ولی خب کاریش نمیشه کرد . 
انقالب شد و ما شدیم جانشین خدا! 
البته اگر تحریمها نبود حتمأ اوضاع 
خیلی بهتر از اینها میبود. یعنی که 
تورم خیلی کمتر میشد و پول ملی 
اندازه پهن گاو و پشکل  به  ارزشش 
همه  اینها  خب  نمیرسید.  گوسفند 
روز  این  به  اوضاع  که  دارند  دلیل 
افتاده. همانطوریکه بر همه دنیا حتی 
مبرهن  و  واضح  افراد،  ترین  ابله  به 
دشمنی ها  همه  سرچشمه   ، است 
و  استکبار  و  صهیونیست  سر  زیر 
امپریالیسم جهانی است که با کمک 
و برنامه ریزی های استراتژیکی اجنه 
و شیاطین بر علیه امت شیعه منجر 
به دردسری به نام تحریم شده است 
در  خدا  جانشین  حکومت  وگرنه 

و  بیخود  و  است  بیگناه  کامأل  زمین 
بیجهت مورد آماج حمالت کفار قرار 
گرفته است. حاال بگذریم از اینکه از 
در و دیوار سفارت مردم باال رفتند و 
گروگان گرفتند و یا هرگونه دخالت 
برنامه ریزی و پشتیبانی   ، ، شرکت 
خود  کوربینانه  اهداف  راه  در  مالی 
در پخش تروریسم در دنیا را دنبال 
میکنند، چون این جور رفتارها برای 
ساختن امپراطوری شیعه کامأل عادی 
است و معلوم نیست که چرا حال همه 
دنیا را گرفته است؟ ولی از دید بقیه 
دنیا ، همه این آرتیست بازیها خوش 
نیامد و منجر شد به تحریمها و رژیم 
روضه خوانان نهایتأ به پیسی و گدایی 
افتاد چون حاال نمیتواند خرج نذری 
امت منطقه و یا اتوبان کربال- قدس را 
بدهد . از روی ناچاری و ندانم کاری با 
فرهنگ چموشی که از اجداد محترم 
به  برده اند،  ارث  به  نشینشان  بادیه 

لگد پرانی افتاده اند.

مشکل رژیم آخوندی و امت فلکزده 
یکی دوتا نیست ، خیلی بیشتر از این 
حرفهاست. سرلوحه همه این نابکاریها 
جریان حق و حقوق بشری میباشد 
که در سیاره میمونها در همان هزار 
پیغمبر  زمان  پیش  و چهارصد سال 
دادنش  تکان  و  است  وامانده  اکرم 
به یک اراده ملی و مردمی بر اساس 
عقل ، منطق ، آزادی ، انساندوستی، 
درجوامع  مشارکت  و  میهندوستی 
جهانی نیاز دارد ،نه به یک امت عقب 
افتاده ذهنی با قوانین چپ اندرقیچی 
مالیخولیایی که به درد الی دیوار هم 
نمیخورد.  کفار خارجی، سر جریان 
اسالمی  ایران  در  بشر  حقوق  نقض 
عزیز، حسابی موی دماغ رژیم مالیان 
شده اند چون اصأل حال و هوای آخوند 
و اسالم را نمیفهمند، درک نمیکنند 
که این امت در مقابله با خرد و تدبیر 
واکسینه شده است و طبق سنجش 
خودشان است که به رژیم جانشینان 

خدا در زمین فشار میآورند. حالیشان 
آخوندی  سازی  فرهنگ  که  نیست 
راه  در  گوسفندان  گله  هدایت  برای 
راست و اسفالت کردن جاده آخرت 
است. یکی از نمونه های این فرهنگ 
جایشان  سر  زنان  جامعه  نشاندن   ،
اخیر  قرن  چند  این  در  که  میباشد 
شده  پیدا  آن  در  شیطانی  تحوالت 
رأی  و  زنان  آزادی  جریان  است. 
مشارکت  و  پوشیدن  شلوار  و  دادن 
و  سیاست  و  اقتصاد  چرخش  در 
اینجور  قبیل.  این  از  اشتباهاتی 
احکام  مخالف  شرعی  غیر  کارهای 
دین است و به فرهنگ و اخالق امتی 
و  فرهنگی  دستاوردهای  نمیخورد. 
اخالقی انقالب با شکوه هم که جای 
خود دارد و برای خودش تابلویی است 
از ارزشهای اخالقی آخوندی- امتی. 
بانوان  جهانی  روز  پیش،  وقت  چند 
به  لرزه  حرفی  همچنین  تکرار  که 
اندام اسالم عزیز میاندازد، بود. البته 
اطمینان داریم که  ما نشنیدیم ولی 
رهبر معظم انقالب در باره آزادی زنان 
و مقایسه رفتار آنان با حضرت فاطمه 
زهرا )ص( و زینب )س( و خدیجه )ع( 
شکنانه   ساختار  سخنرانیهای  کلی 
فرمودند که قرار است آنرا طال بگیرند 
و به در و دروازه سازمان ملل آویزان 
کنند تا مردم به عقبماندگی آن کلی 
نشان  وبیالخ   انگشت  و  بخندند 
نیست  بد  خودتی.  بعله،  که  دهند 
ببینیم نگاه جانشین خدا در زمین به 
زنان چیست. کفار خبر ندارند که در 
سیستم آخوندی الیحه »حفظ کرامت 
و حمایت از زنان در برابر خشونت« 
در  به ۸ سال  نزدیک  تأخیر  از  پس 
دولت استاد روحانی سرانجام به پایان 
رسید و در دولت تصویب شد که خب 
همه ما میدانیم سر تا پا مزخرف است 
چون این وحوش متعصب جاهل بطور 
کل گیج و ویج است و خر را از خرما 
تشخیص نمیدهد چه رسد به اینکه 
بشریت  دیگر  نیمه  باب  در  بخواهد 

نظری بدهد و یا قانونی تدوین کند.  
معصومه ابتکار معاون حاج آقا بنفش 
در امور زنان و خانواده در جلسه ای 
گفت:«...در جامعه ما خشونت خانگی 
و اجتماعی علیه زنان آمار باالیی ندارد 
ایران  با سایر کشورها  و در مقایسه 
یک  حتی  دارد.اما  بهتری  وضعیت 
مورد خشونت علیه زنان هم مذموم 
این  و  نیست...«  قبول  قابل  و  است 
چرندیات در حالیست که نوع رقیق 
قوانین  همه  در البالی  این خشونت 
حجاب  از  دارد.  وجود  رژیم  اسالمی 
اجباری و کمبود آزادیهای اجتماعی 
مثل نقد فساد گرفته تا اسید پاشی 
زنان  قاچاق  یا  ناموسی،  های  قتل  و 
که  منطقه  کشو ر های  به  دختران  و 
باالیی رسیده است  بسیار  به سطح 
خانم   . همسری  کودک  فاجعه  یا  و 
آمار  نیست  معلوم  گروگانگیر سابق 
مقایسه  دیکر  کشورهای  کدام  با  را 
مالیات  گفتن  چرند  چون  و  میکند 
این طریق  به  را  ندارد، رژیم گدایان 
کمتر  ما  آمار  بعله  که  میکند  بزک 
این  از  تر  دار  خنده  است.  بقیه  از 
خانم ، فرمایشات آخوند ابلهی بنام 
زیبایی نژاد  محمدرضا  حجت االسالم 
رئیس  ما  استاد  این  میباشد. 
پژوهشکده زن و خانواده وابسته به 
حوزه علمیه قم میباشد که از طرف 
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای 
عالی حوزه های علمیه به عنوان یک 
شد!!!  تأیید  حوزوی  پژوهشی  نهاد 
یکی دیگر از نهادهای دهن پرکن و 
بی مصرف آخوندی که برای چاپیدن 
یک  است.  شده  درست  ملی  ثروت 
مشت آدم ناالیق نادان عهد حجر دور 
هم بنشینند و موانع بیشتری سر راه  
جامعه  زنان بگذارند. چیزیکه هرگز 
در این حوزه های علمیه پیدا نمیشود،  
دانش و بینش و خرد است. استاد ما 
خود  نظرات   ، الیحه  این  با  دررابطه 
پژوهشی  فرمولهای  مدرنترین  با  را 
بقیه درصفحه ۴۹

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

خوشنویسان عهد صفوی هب روایت احسن التواریخ
ازتألیفات  التواریخ  احسن  کتاب 

حسن بیگ روملو است.
هفتم  سال  که  937ق  سال  اودر 
سلطنت شاه طهماسب صفوی است، 

در شهر قم متولد شد.
امیر سلطان روملو بوده،  نبیره  وی 
از  را  پدرش  کودکی  در  ظاهراً 

دست داده است،
از همان اوایل نوجوانی به خدمت 
شاه طهماسب درآمده است ومورخ 
وقورچی دربارشاه طهماسب وشاه 
اسمعیل  دوم  بوده است. اواز یازده 
سالگی تا سال 9۸۰ق، جمعا به مدت 
رکاب  التزام  در  سال  دو  و  سی 

شاهان صفوی بوده است.
و  مال  صاحب  کودکی  از  وی 
مکنتی خانوادگی بوده که آن نیز به 
لطف وابستگی نسبی او به امیر سلطان 
روملو است که از سرداران مشهور 
قزلباش در دوره شاه اسماعیل وشاه 

طهماسب است.
گفته  خود  درباره  وی  چه  آن  از 
است، می توان به اهمیت شخصیت 
او در زمان شاه طهماسب تا هنگام 
خدابنده  محمد  سلطان  سلطنت 
زمان،  این  از  پس  چه  گر  پی برد، 
هیچ  و  نیست  نشانی  وی  از  دیگر 
کدام از مورخان بعدی که از کتاب 
وی استفاده نموده و نام او را ذکر 
کرده اند، از سرنوشت وی اطالعی 
به دست نمی دهند و معلوم نیست 
که پس از سال 9۸۵ق که کتاب وی 
پنجاه  به  او  پایان رسیده و عمر  به 
چه  ناگهان  به  بود،  رسیده  پنج  و 

فرجامی داشته است.
دکتر نوایی، مصحح تنها کتاب او به 
نام »احسن التواریخ«، معتقد است 
که شاید وی در انقالبات خونین پس 
از اسماعیل دوم و روی کار آمدن 
جهت  به  خدابنده،  محمد  سلطان 
اسماعیل  قدرت  تحکیم  در  تالش 
دوم از بین رفته باشد و آن چه این 
منازعات  می کند،  تقویت  را  ظن 
در  روملوها،  و  استاجلوها  فراوان 
اسماعیل  شاه  مرگ  از  پس  دوره 
سلطان  آمدن  کار  روی  تا  اول 
محمد خدابنده و پس از آن است 
که نویسنده، قاعدتا نمی توانسته از 

عرصه آن درگیری ها برکنار بماند.

در  وی  زندگی  از  دیگری  اطالع 
کتب تاریخی وجود ندارد. 

حسن بیگ در کتاب خود درشرح 
وقایع سال 9۱9  ق. به خوشنویسان 
آن زمان اشاره می کندو می نویسد:

 دراین سال  موالنا سلطانعلی متوجه 
عالم باقی گردید. درُحسن خط  به 
مرتبه ای رسیده بود که دست هیچ 
ومتأخران  متقدمان  از  خطاطی  
بندگان  بود.چه  نرسیده  جا  بدان 
اسلوب   میرعلی که دراین  خواجه 
واضع قاعده ای بود جدید] وضابطه 

ای سدید[  بدو کجا رسد.
مصراع: آری که هیچ میر  به سلطان 

نمیرسد.
روانی   به  که  خطاط  جعفر  موالنا  
خط وصفای آن  دراطراف  جهان 
جنب  در  یافته،  حّد  بی  اشتهار 
آللی   منبع  که  هنر  محیط  این 
خردی  جوی  چون  ودرراست 
وگوی عمان  پهلوی  در  است 

]زمین[ است درمقابله با آسمان. 
موالنا اظهر، که دراین فن اظهر من 
الشمس است، باوی همچو نسبت سها 
نسبت  یا  و  با آفتاب عالمتاب  است 
شب یلداست باروز ُپر غمام وسحاب.

درقدیم خط نبوده. طهمورث پیدا 
کرده. تفصیل خط این است: عبری، 
بربری، اندلسی، صینییا صیفی، قبطی، 
رومی،  سریانی،  حمیری،  یونانی، 

کوفی، هندی، فارسی.
ُمْقله   ابن  وثلث  نسخ  خط  واضع 

است. چون  دست اورا بریدند، 

نوشته شده،  چنانچه درجلد ششم  
به دخترخود تعلیم کرد. بعدازآن ، 
علی بن بواب ، محقق  وریحان را 
اختراع کردو کتابه نوشت. بعدازآن، 
یاقوت غالم  مستعصم حلیفة  عباسی- 
نوشته  هفتم   اوهم درجلد  احوال 
را  کس  شش  او  وشاگردان  شده- 

استادان  سته می گویند:
شیخ زادة  سهروردی  دربغداد می بود.
عراق  شریفش   مولد  ارغوان  
ساکن  دربغداد   اما  است،  عجم 
صوفی  پیرمحمد  دیگر:  بود.  شده 
قلم  زرین  مبارکشاه  دیگر:  است. 
می  اویس  سلطان  درخدمت  
نصراهلل طبیب مالزمت  بود. دیگر: 
کرد.  می  جالیر  احمد  سلطان  
شاگرد  مشهدی  یوسف  دیگر: 
ساکن گشت.   درتبریز  بود.  یاقوت 
وی  شاگردان  جملة  از  صیرفی 
دوز   بند  محمد  حاجی  است. 
شاگرد صیرفی است. عبداهلل ]طّباخ[ 
درخراسان بود. عبدالحق سبزواری  
تبریزی  میرعلی  است.  شاگرد وی 
موالنا   است.  نستعلیق  خط  واضع 
اظهر  ازجملة نوادر استادان است. 
ازجملة  خندان  ]محمد[   سلطان 
محمد  ]سلطان  است.  خوشنویسان 
نور[ ، سلطان  محمد ابریشمی،  وزین 
الدین محمود از جملة خوشنویسان  
عراق وخراسانند. موالنا  میرعلی خط 
نسخ  برجملة خوشنویسان  کشیده. 
الدین  زین  پیش  شباب،  دراوان 
محمود مشق می کرد. چون  خط

موالنا   با  مکرر  رسانید،  کمال  به   
سلطانعلی  دعوی کرد. مردم جانب 
مال  گرفتند. روزی به خدمت موالنا  
آمده سه قطعه گرفت وتقلید کرده 
درمیان  قطعه های موالنا  گذاشته 
خدمت  موالنا  متحیر گشت که آیا 
خط او کدام است. بعدازتأمل بسیار، 
خط مال میرعلی را برداشت. موالنا  
میرعلی  درآخر عمر به بخارا رفته 
عبیدخان،   ولد  سلطان   عبدالعزیز 
درآن  کرده  بسیار  رعایت  را  وی 
دیار ازعالم فانی به جهان جاودانی 
موالنا،  شاگردان  ازجمله  شتافت. 

خواجه محمود  سیاوشانی است. ..
شاگرد  مشهدی  سیداحمد  خواجه 
شادی  قاسم  است.  میرعلی  موالنا 
نیشابوری، موالنا   شاه، موالنا عبدی 
شاه محمود، موالنا دوست هراتی، 
موالنا رستم علی، خواهرزادة  استاد 
بهزاد، حافظ  بابا خان تربتی از جملة 
خوش نویسانند. موالنا  مالک قزوینی 
سرآمد  خوش نویسان  زمان  شاه 
دین پناه  بود. جمیع خطها خوب 
موالنا   شاگرد  درعلوم،  نوشت.  می 
جمال الدین محمود  شیرازی بود. 
مقدار،  بی  ذرة  این حروف،  راقم 

حاشیة  شمسیه  پیش او  خوانده.
که  تبریزی  میرعلی  خط  درزیر 
بیشتر »فقیرعلی«  امضاء می کرده 
او  گویند  می  بینید.  می  را  است 

واضع خط نستعلیق بوده است.
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کتاب کشکول خود می نویسد:
لطیف  سیما]یی[  و  زیبا  صورتی  او 
و  بود  پسندیده  کردارش  داشت. 
می  شعر  خوب  فارسی  و  عربی  به 

گفت. ازشعرهای اوست:
افروزی جان  وصال  چنان   دیروز   
سوزی عالم  فراق  چنین  امروز 
ایام دردفترعمرم،  که  افسوس! 
روزی را  این  نویسد،  راروزی  آن 

سلطان بی تاج وتخت ایران

محمدحسن میرزا فرزند محمدعلی 
سلسلة  ولیعهد   قاجارآخرین  شاه 
فرزند  احمدشاه  چون  قاجاربودکه 
احمدشاه  بوالیتعهدی  او  نداشت 
پدرش  خلع  زمان  شد.او  برگزیده 
بودودرشرایطی  ازسلطنت  ۹ ساله 
به  هنوز  نیز  احمدشاه  برادرش  که 
وکشور  بود  نرسیده  قانونی  سن 

توسط نایب السلطنه اداره می شد

گردید.او  انتخاب  والیتعهدی  به 
دورة  شمسی    ۱۳۰۲ ماه  دربهمن 
پنجم مجلس شورای ملی را با نطق 
احمد  که  کرد.زمانی  افتتاح  خود 
نخست  سردارسپه  و  دراروپا  شاه 
اداره می کرد. را  بود مملکت  وزیر 
ملی  شورای  مجلس   ۱۳۰۴ درسال 
و  خلع  ازسلطنت  را  احمدشاه 
سردارسپه  به  را  موقتی  حکومت 
رضاشاه  زمان  دراین  واگذارکرد. 
تبعید  هزینه  پنجهزارتومان   مبلغ 
پرداخت  میرزا  محمدحسن  رابه 
پاریس  به   بغداد  ازطریق  واو  کرد 
ازفوت  ۱۳۰۸پس  درسال  رفت. 
ای اعالمیه  درپاریس  شاه  احمد 
قانونی  پادشاه  صادرکردوخودرا 
ایران اعالم کردولی هرگز نتوانست 
 ۱۳۲۱ بازگردد.اودرسال  ایران  به 

درلندن درگذشت.

آتش ورهرام
درشهریزد مرکز استان یزدآتشکده- 

 ای بنام  آتشکدة ورهرام وجوددارد 
خورشیدی    ۱۳۱۳ درسال  که 
ساخته شده است . معماری این بنا 
است  هخامنشی  دوران  سبک  به 
آتشکده  این  دردرون  که  آتشی  و 
نام  ورهرام«  »آتش  است  فروزان 
پیش  سال    ۱۵۲۰ حدود  از  و  دارد 
از  وپس  مانده  فروزان  تاکنون 
محل  این  به  آتشکده  بنای  تکمیل 

انتقال یافته است.

اعالمیه های استقالل

درسال  آمریکا  استقالل  اعالمیة 
جفرسون  بدست  میالدی   ۱۷۸۶
ایالت    ۱۳ نمایندگان  و  نوشته شد 
آن   امضای  با  آمریکا  زمان  آن 
از  کشورخودرا   ورهایی  استقالل 
کردند  اعالم  انگلستان   استعمار 
 ۱۷۸۹ درسال  یعنی  بعد  سال  سه 
اعالمیة حقوق بشر  فرانسه ازطرف 
تصویب  فرانسه  مؤسسان  مجلس 
حقوق  اعالمیة  اهمیت   اما  گردید. 
اعالمیه  از  بیش  فرانسه  بشر 
آمریکا شد  بطوریکه  این اعالمیه 
اکثر  اساسی  قوانین  بخش   الهام 

کشورهای  دنیا قرارگرفته  است. 

حکومت صفویان

شاه  )جلوس   ۹۰۶ ازسال  صفویان 
اسماعیل()عکس زیر( تا سال ۱۱۴۸ 
درجمع  که  کردند  حکومت  هجری 
کلمة  اگر  شود.  می  سال    ۲۴۲
ابجد   باحساب حروف  را  »صفویون« 

محاسبه کنیم دقیقاً ۲۴۲ می شود.

آنچه خود داشت...

زبان پارسی بسیار غنی است. واژه های
 بسیاری داریم که دربرابر واژه های 
غیر پارسی می توانیم بکارببریم. این 
از ساخته های فرهنگستان  ها  واژه 
زبان نیست بلکه از دیر باز در کشورما 
رواج داشته است. برای مثال : دربرابر 
پانسمان  می توان گفت: »خشک بند«
 یا »زخم بندی« .درتاریخ ابن بی بی 
آمده است: جراحان  را حاضرگردانید 

تا جراحات را خشک بند  کردند.
دربرابر حق السکوت می توان گفت: 
آمده  الجایتو  درتاریخ  »خموشانه«. 
داد  خموشانه  امیررا  خواجه،  است: 

وزبان گویای اورا ساکت کرد.
دربرابر سلف سرویس می توان گفت: 

»خود پذیرایی«.
دربرابر مستبد  می گوییم : »خودکامه«

 درقابوس نامه آمده است: چون ساز 
بود   من  نصیب  آنچه  کردم  رحیل 
پیش تو فرستادم تا خودکامه نباشی. 
حرکت  کند  آنچه  یا  الحرکه   بطیی 
کند در راحت الصدور  »دیریاز« گفته 

و این شعررا آورده است:
اگر چند باشی شبی  دیریاز

براو تیرگی هم نماند دراز

دیدن،  تدارک  بجای  نامه  داراب  در 
» کارسازی « استفاده شده: سیاوش 
ازایران کارسازی کرد وباغالمان خود 
رو به راه نهادند. ودرتاریخ بیهقی نیز 
همین واژه بکاررفته است: حال وی 
بگفت وآنگاه بازنمود که اختیار ما برتو 
می افتد، بازگرد و کار بساز...الی آخر.

نقش آزری

آزر نام پدر یاعموی حضرت ابراهیم 
و   بت  درساختن  او  است.  بوده 
آفرینش نقش های زیبا  وجالب استاد 
بوده و مهارت خاصی داشته است. به 
همین دلیل در ادبیات عرب و فارسی   
»نقش آزری« ،  برای تصاویر و نقوش 

زیبا بکار برده می شود.

سیاه وسفیدو سپیدوسیاه

روزنامه سیاه وسفید که تصویر شماره 
سی وهفتم سال دوم آن را دراینجا 

شد  می  چاپ  مشهد  در  بینید  می 
ومدیر مسئول وسردبیر آن  شخصی 
بنام حسن روحانی وصاحب امتیاز آن  
س.اسماعیل آموزگاربود. این نشریه 
پس از ماجرای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ تعطیل 
شد و دکتر علی بهزادی سپیدوسیاه 
را  منتشر کرد.مجله سپیدوسیاه یکی 
از مجالت  پرتیراژی بود که دررژیم 
از  پس  و  شد  می  منتشر  گذشته 
مدتی تعطیل دوباره دراوایل انقالب 
چندماهی منتشرشدو درهمان سال 
گردید  تعطیل  همیشه  برای   ۱۳۵۸
دانستنیهارا  مجله  بهزادی   دکتر  و 
امتیازی  صاحب  و  سردبیری  با 
دخترش فرانه بهزادی  نزدیک به ۲۰ 
جلد  روی  درزیر  کرد.  منتشر  سال 
  ۱۳۵۸ فروردین  های  ازشماره  یکی 

سپیدوسیاه را مشاهده می کنید.
روزنامه  بهزادی   علی  دکتر  مرحوم 
تیراژ  باالبردن  در  که  بود  نگاری 
تبحر  کرد  می  منتشر  که  نشریاتی 
باالبردن تیراژ  خاصی داشت و برای 
هرمطلبی را جالب تشخیص می داد 
منتشر می کرد. بهمین دلیل بارها با 
توقیف سپیدوسیاه مواجه شد.تصویر 
زیر شاهد این مدعاست .تیترهایی که 
درآن زمان مردم تشته خواندن آنها 

بودندرابرروی جلد می بینید.

درمان بیماری

تنی از ابدال گفته است که: دربالد 
افتادکه  پزشکی  به  گذرم  مغرب، 
آنان  بودندوبرای  نزداو  بیمارانی 
 ، پس  گفت.  می  درمانشان  شیوه 

پیش رفتم وگفتم:
بیماری  ببخشاید  برتو  خدا   -

مرادرمان کن.
نگریست  من  چهرة  در  ساعتی   
وگفت: ریشه های فقر و برگ صبر 
بگیرودرظرف  را  فروتنی  وهلیله 
یقین جمع کن وآب خوف برآن  ریز

بیفروز!  درزیرآن  اندوه  وآتش 
سپس آن رادرصافی مراقبه بپاالی! 
وباشراب  ریز   خرسندی  ودرجام 
آن   صدق  دست  وبا  بیامیز  توکل  
را  آن  استغفار  کاسه  وبا  بخور   را 
پرهیزکاری  باآب  وسپس  بیاشام 
دهان خودرا شستشو ده! وازحرص 
پروردگار،  که  امید  پس   . بپرهیز 

تورا شفادهد.

اجنه

الدین شفا درکتاب  یادشجاع  زنده 
تولدی دیگر دربارة جن می نویسد:
» قرآن  ازوجود موجودات ناپیدای 
دیگری بنام جن  نیز سخن می گوید  
اند  که شبیه آدمیان  آفریده شده 

آدمهارا  که  خودآنها   بخالف  ولی 
، جز  آنها  بدیدن  آدمها  بینند   می 
ولی  قادرنیستند.  درمواردخاص 
دردوکتاب  توحیدی دیگر ، تورات 
میان  به  جن   از  سخنی  وانجیل  

نیامده است.«
» اعتقاد به جن ، اعتقادی است  که 
معتقدات   به  بابلی  های  اسطوره  از 
وازآنجا  جاهلیت   عصر  اعراب 
اسالمی  معتقدات  وبه  قرآن   به  
دراساطیربابلی   است.  یافته  راه 
ناپیدابودند   موجوداتی  اتوکوها 
ازآتش آفریده  شده بودند وبه  که 
می  تقسیم   وبد  خوب  دوگروه  
که  )شدو(  یا  خوب  اجنه  شدند 
دربرابر  مردمان   ونگهبان  حامی  
زندگی...بودند.  روزمرة  خطرات  
درمقابل اجنة بد که)ادیمو(  نامیده 
آزار  درپی  وپیوسته   شدند  می 

آدمیان بودند.«.
 

شهر اشرف

درکتاب  بستان السیاحه تألیف زین 
العابدین شیروانی که درعهد قاجار

»اشرف  است:  ،آمده  میزیسته   
بالد   واشرف  مازندران  دیار  از 
صفویه  وملوک  بوده  طبرستان 
خصوص شاه عباس  ماضی عمارات 
بنا  ونارنجستان  چون مینو   نیکو  
خراب  آنها  اکثر  ایام  بمرور  نموده  
از  بعضی  هنوز   وگویند  شده 
عمارات  وباغات  او باقی است. آن 
بلده در یک منزلی شهرآمل  واقع 

واطرافش جنگل متراکم است.«
قبال  این شهر  که  بدانید  نیست  بد 
شاه  بعد  داشت.  نام   » خرگوران   «
نامید  البالد«  »اشرف  را  آن  عباس 
و درزمان پهلوی اول به » بهشهر« 

تغییر نام داد.

معنی ینگه

آمریکارا  عامیانه  گفتگوهای   در 
می  دنیا«  ینگی   « یا  دنیا«  »ینگه 
ای  واژه  یا »ینی«  گوئیم.  »ینگی« 
و  است  جدید  معنای  به  و  ترکی 
ینگی دنیا به معنای دنیای نو  است 

که به آمریکا اطالق می شود.
البته صحیح آن »ینگی« است ولی 

بیشتر آن را ینگه می گویند.

اشرفی 

در دوره صفویه اشرف یکی از القاب 
منسوب  چیزهای  بود.  پادشاهان 
بکار  اشرف  الیه  مضاٌف  با  را  بشاه 

سکه طالی پنج اشرفی احمدشاه

میبسته اند مثال تاالر اشرف یکی از 
آنهاست. واحد پول طالی کشور را 
هم بهمین مناسبت اشرفی نامیدند. 
اشرف افغان که آمد بمناسبت اسم 
و کرد  ترویج  را  تسمیه  این  خود 
نخودی  یعنی سکه هیجده  اشرفی 
)سه ربع مثقال( با عیار ده یک که 
دینار  باالخره  و  عربی  دینار  همان 
باقی ماند. در  رومی و یونانی است 
زمان قاجاریه هم بهمان وزن و عیار 

و بهمان اسم باقیبود. 
کتاب  درجلداول  مستوفی  عبداهلل 
من  نویسد:  می  من  زندگانی  شرح 
در بعضی از خانواده ها بیست پنج 
نقره  پنجهزاری  از  که  آنرا  اشرفی 

امروز بزرگتر و قطورتربود دیده ام
ببازو  بازوبند  بشکل  خانمها  که   
طالی  پول  قسم  دو  میبستند. 
یکی  که  میکردند  سکه  هم  دیگر 
دیگری  و  )پنجهزاری(  اشرفی  نیم 
خمس اشرفی )دو هزاری( و بمنزله 

پول خورد طال بود.

سلطان شاعر

بن  طغرل  بن  ارسالن  بن  طغرل 
چهره  درخشش  ملکشاه،  سلطان 
در  بهایی  شیخ  بود.  سلجوقیان 

کاخ صفی آباد بهشهر
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ویروس کورونا روش زندگی بسیاری 
را تغییر داده است. یکی از عوارض  
بدن  وزن  باالرفتن  درخانه   ماندن 
ها  آمریکایی  از  درصد   ۳۶ است. 
بخاطر ماندن درخانه  بیش از ۱۲/۵ 
شده  افزوده  بدنشان  بروزن  پوند  
است.بسیاری به این نتیجه رسیده 
اند که ازقدرت وتوانایی زمان پیش 
از کورونا  برخوردار نیستند. ماندن 
می  باعث  تحرک  عدم  و  درخانه 
بدن   وعضالت  ها  ماهیچه  که  شود 

به سرعت قدرت وتوان خودرا 

از  دیگر  یکی  بدهند.  ازدست 
و عدم  ماندن درخانه  عوارض سوء 
با اضافه شدن  تحرک آن است که 
عضالت   قدرت  کاهش  و  بدن  وزن 
فرد تعادل خودرا از دست می دهد.
را  بدن  تعادل  عدم  ما  از  بسیاری 
آوریم  نمی  به حساب  بیماری  جزء 
گزارش  جهانی   بهداشت  سازمان 
اتومبیل  تصادف  از  پس   : دهد  می 
که بسیاری را درسال به کام مرگ 
می کشاند، زمین خوردن براثر عدم 
تعادل بدن  دومین عامل مرگ ومیر 

دربین بزرگساالن است.
تا  وقتی  گویند   می  پزشکان  
عادی  زندگی  به  دیگر  چندماه 
کورونا  ازشر  و  گشت  خواهیم  باز 

مراقب   باید  ماند   خواهیم  محفوظ 
بهبود  خودرا  بدن  تعادل  تا  باشیم 
تمرینات  به  کردن  عمل  بخشیم. 
تعادل  زیادی  حد  تا  تواند  می  زیر 

بدن شمارا بهبود بخشد:
تمرین اول:

از  که  پله  آخرین  برروی  اول:  گام 
باالتر  طبقه  به  شمارا  زیرین  طبقة 

می رساند بایستید.
پا  های  پنجه  برروی  دوم:  گام 
بایستید وتا چهار بشمارید. سپس 
درحالیکه  دوباره   . کنید  مکث 
می  بر  زمین  بطرف  پارا  پاشنه 
بشمارید.  چهار  شماره  تا  گردانید 

این عمل را بیست بار تکرار کنید.
تمرین دوم:

قراربگیرید  صندلی  یک  درپشت 
پشتی  برروی  خودرا  دودست 
پای  یک  بعد  قراردهید  صندلی 
عقب  وبطرف  کنید  بلند  خودرا 
دودست  بعد  و  کنید  مکث  ببرید. 

خودرا ازپشتی صندلی بردارید و 

حدود ۱۰ تا ۱۵ ثانیه به همان حال 
حالت  به  خودرا  پای  حال  بمانید. 
خود  دودست  با  و  برگردانید  اول 
بگیرید. را  صندلی  پشتی  دوباره 
وآنگاه پای دیگرخودرا به عقب بلند 
کنید و مانند قبل  دستان خودرا از 
ثانیه  تا۱۵   ۱۰ و  بردارید  صندلی 
بمانید.وقتی   باقی  حالت  همان  به 
توانید تعادل  متوجه شدید که می 
با  کاررا  همین  کنید  حفظ  خودرا 

چشمهای بسته انجام دهید.
تمرین سوم

تا  بایستید  دیوار  درکنار  اول:  گام 
کنید. حفظ  خودرا  تعادل  بتوانید 
دورتراست  دیوار  از  که  پایی  ابتدا 

بلندکرده ودر جلوی پای دیگر 

قراردهید بطوریکه پاشنه پای جلو 
لمس  را  عقب  پای  انگشتان  نوک 
تعادل  و  بمانید  حرکت  بی  کند. 

خودرا حفظ کنید.
تعویض  با  را  عمل  این  دوم:  گام 
جای پاها  ادامه دهید تا به انتهای 
دیوار  درانتهای  دیواربرسید. 
برگردید وهمین اعمال را در جهت 
عکس آمدن  انجام داده و به نقطه 

اول برسید.

بیماریهای قلبی

درسال ۲۰۲۰ بیش از ۸۰۰۰۰۰ نفر 

قلبی  ناراحتی های  براثر  درآمریکا 
دوبرابر  رقم  این  اند.  باخته  جان 
بیماری  از  که  است  کسانی  تعداد 
کوید-۱۹ جان خودرا ازدست داده 
مواظب  که  کنید  ادعا  اند.هرچقدر 
سالمت قلب خودبوده اید اما ممکن 
را  زیر  اشتباهات  از  یکی  است 
مرتکب شده و به قلب خود صدمه 

زده باشید:
اند  کرده  ثابت  آزمایشات  خواب:  
از ۶  روز کمتر  کسانی که درشبانه 
ساعت می خوابند  ۲۰ درصد بیشتر 
از دیگران که خواب کافی دارند، به 
شوند.  می  دچار  قلبی  بیماریهای 
ها  صبح  اگر  گویند  می  پزشکان 
شماطه  شاعت  زنگ  باصدای  باید 
آن  نشانه  بیدارشوید  ازخواب  دار 
کافی  خواب  هنگام  شب  که  است 

نداشته اید.
قهوه  نوشیدن  قهوه:آیا  نوشیدن 
برای قلب ضرردارد یا مفید است؟  

بسیاری ازپزشکان براین باورند که 
نیست.  مشخص  بطوردقیق  هنوز 
نشان  که  آزمایشهایی  همان  زیرا 
مفید  قلب  برای  قهوه  دهند  می 
است مضربودن آن راهم تأیید می 
کنند. .بااینهمه نوشیدن یک تا سه 
مفید تشخیص  قهوه درروز  فنجان 

داده شده است. 
در  نشستن  تحرک:  عدم 
عدم  و  درخانه  یا  دفترکارتان 
تحرک می تواند قلب را بیمار کند. 
واکسن  اگر  برقلب:  فلو  تأثیر 
اید  نزده  را   ۱۹ کوید  و  آنفلوآنزا 
توصیه  شما  پزشک  درزمانیکه 
آنفلوآنزا  زیرا  بزنید  حتمًا  کند  می 
اثرات  قلب  بر  هردو  کوید۱۹  و 

ناگواردارند.
می  بسیاری  گازدار:  های  نوشابه 
گویند ما نوشابه دایت  مصرف می 
نوشابه  دانند  نمی  کنیم. درحالیکه 
بسیار  هم  رژیمی  اصطالح  به  های 
داده  نشان  دارند.مطالعات  ضرر 
رژیمی  سوداهای  کسانیکه  است  
مصرف می کنند  ۳۶ درصد بیشتر 
متابولیک  سیندرم  به  ازدیگران 
به  دیگران  از  بیش  درصد  و۶۷ 

دیابت مبتال می شوند.
رانندگی درترافیک سنگین:  

تواند  می  سنگین  ترافیک 
تحمیل  برقلب  را  بارسنگینی 
افزایش  را دربدن  کندزیرا استرس 

می دهد.فشارخون را باال می برد.

که  کسانی  گویند  می  گزارشها 
پشت  درهفته  ساعت  ده  از  بیش 
 ۸۳ نشینند   می  اتومبیل  فرمان 
به  مبتالشدنشان  احتمال  درصد 

بیماریهای قلبی  بیشتر است.
نشان  آزمایشات  لثه:  بیماریهای 
لثه دچار  بیماری  به  اگر  داده است 
برروی  منفی  تأثیر  مستقیما  شوید 

سالمتی قلب شما خواهد داشت.
کسانیکه  شده:  سرخ  خوراکهای 
خوراکهای  بار   سه  تا  یک  درهفته 
سرخ شده می خورند  ۷ درصد بیش 
مسدودشدن   درمعرض  دیگران  از 

شریانهای کورونری  قلب می شوند.

روی  بر   مطالعات  قرمز:  گوشت 
درسال  هزارنفر  سی  به  نزدیک 
۲۰۲۰ نشان داد کسانی که درهفته 
می  مصرف  قرمز  گوشت  دوبار 
کنند  ۳ تا ۷ درصد بیش ازدیگران 
درخطر بیماریهای قلبی هستندوبه 

سکته دچار می شوند.

سرانجام کالیفرنیا

زیر  به  سرانجام   کالیفرنیا  آیا 
را  وسرتاسرآن  میرود  اقیانوس 
منفی  پاسخ  گیرد؟  می  فرا  آب 
است.  از سانفرانسیسکو تا جنوب 
بنام   ُگسلی  برروی  همه  کالیفرنیا 
گسل  این  قراردارد  آندریاس  سن 
بطرف  دوسانتیمتر  حدود  هرسال 
شمال حرکت می کند واز اقیانوس 
دور می شود.  زمین شناسان پیش 
بینی می کنند که  در چندمیلیون 
سال آینده سانفرانسیسکو و لوس 
آنجلس در همسایگی یکدیگر قرار 

خواهند گرفت.

سرعت صوت

صدای ما با چه سرعتی حرکت می 
کند؟ سرعت صوت در محیط های 
مثال  برای  است.  متفاوت  مختلف 
سرعت آن درهوای صفردرجه ۳۳۱ 
متر درثانیه است. درهوای ۲۰ درجه 
سانتیگراد  ۳۴۳ متر درثانیه است.

صفردرجه  هلیوم  محیط  در 
سانتیگراد  ۹۶۵ متر درثانیه ،  در

شیشه ۵۶۴۰ متر درثانیه ودرفوالد 
۵۹۶۰ متر درثانیه است.

ریشه ی واژه  فیزیک

زبان  در    physisاز فیزیک  واژه 
معنی  به  که  شده  گرفته  یونانی 
است.ارسطو)۳۲۲-۳۸۴  طبیعت 
را  کتاب  میالد(اولین  از  پیش 
کتاب  این  نوشت.  فیزیک  درباره 
حرکت  به  که  بود  جلد  هشت  در 
حرکت  باعث  که  عواملی  و  
داشت.  اختصاص  شوند   می 
فیزیک   که  شد  مشخص  بعدها  
تری گسترده  بسیار  های  حوزه 

 را  شامل می شود .

پیدایش متر

شد،  گرفته  تصمیم   ۱۷۹۸ درسال 
از  النهار  نصف  فاصله  میلیونیم  ده 
از  که  استوارا  خط  تا  شمال  قطب 
در  بارسلونا  و  درفرانسه  دانکرک 
یک  عنوان  به  گذرد  می  اسپانیا 
بگیرند.دانشمندان  درنظر  متر 
فرانسوی  باشش  سال کار  بی وقفه

درنوامبر  را  گیری  اندازه  این   
رساندند.آنها  بپایان   ۱۷۹۸ سال 
جنس  از  ای  میله  گرفتند   تصمیم 
بعنوان  را  ایریدیوم   و  پالتین 
تا  بسازند  متر   یک  نشانه  و  مظهر 
را  متر  یک  فیزیکی   تجسم  بتوان 
متوجه  بعد  ساخت.   پذیر  امکان 
حدود  گیری  دراندازه  که  شدند 
لذا  است.   شده  اشتباه  مایل   دو 
درسال ۱۸۸۹ اندازة  میله پالتین- 
را  را تصحیح کردند وآن  ایریدیوم 
پذیرفتند.  جهانی  مقیاس  بعنوان  
مورد   ۱۹۶۰ تاسال  هم  میله  این 
متر  این  های  نمونه  بود.  استفاده 
در نقاط مختلف جهان وازجمله در  
آمریکا  استانداردهای  ملی  دفتر  

نیز وجود دارد. 
متر  اندازة   ۱۹۸۳ درسال  سرانجام 
تعیین  نور   سرعت  برمبنای  را 
مورد  نیز  اکنون  هم  که  کردند 

استفاده است.

آغازقرن

بسیاری از هموطنان  که درمیان آنها 
شوند   می  دیده  هم  نگاران  روزنامه 
سال جاری یعنی سال ۱۴۰۰ شمسی 
را آغاز قرن پانزدهم می دانند . واین 
اشتباه بزرگی است. زیرا قرن اول با 
بنابراین  است  آغازشده  یکم  سال 
و  بوده   ۱۰۱ ازسال  دوم  قرن  آغاز 
پانزدهم  آغازقرن  ترتیب   بهمین 
همانطورکه  بود.  خواهد   ۱۴۰۱ سال 
ویکم  بیست  آغازقرن  شاهدبودیم 

میالدی  سال ۲۰۰۱ بود.

دوران وحشت

می  گفته  دورانی  به  وحشت  دوران 
درفرانسه   ۱۷۹۳ درسال  شودکه 
ادامه  یکسال  وتا  آغازشد 
انقالبی   رهبر  زمان   دراین  داشت.  
-۱۷۹۴( روبسپیر  ماکسیمیلیان  

با  را   نفر   ۱۷۰۰۰ از   بیش   )۱۷۵۸
گیوتین کشت و بسیاری را دستگیر 
این  جرم  کرد.  ومحاکمه  وشکنجه 
عده وفاداری به رژیم پادشاهی و عدم 

تمکین از انقالب فرانسه بود.
شانزدهم  لویی   ۱۷۹۳ درژانویه 
اعدام  آنتوانت   ماری  وهمسرش 
شدندکه سرآغاز دوران وحشت بود. 
نجات  برای   فرانسویان   از  بسیاری 
میهن  از  فرار  به  مجبور  خود  جان 

خودشدند.
ژوئیة   ۲۸ در  دوران  این  سرانجام 
۱۷۹۴ با اعدام خود روبسپیر  )تصویر 

زیر(خاتمه یافت. 
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با  برابر   منزلتی  ومغول  ترک  زنان 
حرمسرا  و  حجاب  داشتند.  مردان 
.آنان  نداشت  مفهومی  آنان  برای 
سیاسی  و  تولیدی  های  کارها  در 
کردند  می  بازی  را  موثری  نقش 
شمشیر  مردان  همراه  جنگها  ودر 
می زدند واز غنایم جنگی بهره می 

بردند.
در این دوران عدة زیادی از زنان به 
مسند فرمان روایی تکیه زدند و به 
کشور داری پرداختند  و بعضی دیگر 
غیر مستقیم در کارهای کشوری از 
رل  جدید  خان  انتخاب  در  جمله 
حساسی را یازی می کردند. کم کم 
مغوالن  زندگی  وطرز  ورسوم  آداب 
گرفت  قرار  مغلوب  ملل  سرمشق 
وموقعیت بر تر زنان ترک ومغول در 
وضع زنان محروم و پس پرده ماندة 
ملل مغلوب دگر گونی کرد. » برتو 
ایران  در  مغول  تاریخ  در  اشپولر« 
می نویسد:  این دگر گونی به حدی 
بود که یکی از پادشاهان »کرت« در 
اوایل قرن هشتم هجری دستور داد 
رسم حجاب و حرمسرا داری را که 
از  کم کم  داشت متروک می شد، 
نو زنده کنند . وزنی را که گوش به 
فرمان او ندهد محتسب )سر برهنه 
به محل ها و کوی ها بر آرد تا با عث 

تجربة دیگران باشد(.«
توسط  دژالموت  در  حجاب  کشف 
تواند  نمی  نیز  ذکرةالسالم  علی 
این  نباشد.  مغولی  سنت  از  متاثر 
ونظام  فرهنگ  نسبت  به  سنت 
اجتماعی هر منطقه ای تحول و دگر 
گونی یافت ، معهذا به سبب قدرت 
و استحکام آن تا حد بسیاری به آن 

جوامع تحمیل گردید.
 ، نماند  مستثنی  امر  این  از  ایران 
ترک  های  حکومت  که  بخصوص 
قبل از مغول که مدت دوقرن ونیم 
سرزمین  این  در  خود  زندگی  به 
های  لحاظ شباهت  از  دادند،  ادامه 
ای،  قبیله  آداب  و  سنن  بسیار 
توانستند ،زمینة موافق و مساعدی 
از لحاظ  اهمیت زن برای دورة مورد 

بحث فراهم آوردند.
»بارتولددر  گفته  که  جاست  این 
وشرق  مورخ   » نامه  ترکستان 
ذهن  در  روسی  شهیر  شناس 
خشونت  شود:آن  می  تداعی 
موجب  که  ترکان  اخالق  و  رسوم 
توام  غالبآ  ماست،  خاطر  کراهت 
فزون  وصراحت  بیشتر  صداقت  با 
عیوب  و  بیشتر  عهد  به  ووفای  تر 
دیگر  بامحاسن  کلی  بطور  و  کمتر 
در  آنچه  از  بیشتر-بیشتر  و  بسیار 
زندگی آدمیزادگان با فرهنگ دیده 

میشود- توام می باشد.
طور  به   ، مغول  حمله  از  پس 
جامعة  فشار  شدت  از  محسوسی 
بر  ایران  فیودالی  ساالری  پدر 
آن  از  پس  اما  شد،  کاسته  زنان 
ضرورت  حکم  به   ، استیالگران  که 
تحت  کامال  اقتصادی  و  اجتماعی 
گرفتند،  قرار  اسالمی  تمدن  تاثیر 
پایین  زنان  اجتماعی  موقعیت 
سلطنت  زمان  در  اینکه  تا  آمد. 
تعصب  رواج  اثر  در  طهماسب  شاه 
و ادامة حکومت معنوی روحانیان ، 
وضع زنان بیش از پیش به وخامت 

گرایید.
چادر و  انداختن  روی  بر  روبند 

پادشاهی  دوران  در  که  کردن  بسر 
 ، بود  گرفته  رواج  طهماسب  شاه 
 ، صفویه  سالطین  دیگر  عهد  در 
تشویق شد.با آنکه پاره ای از زنان 
به هنگام جنگ یا سفر براسب می 
نیزه  و  اندازی  تیر  ودر  نشستند 
پرانی تسلط داشتند، معموآلزندگی 
اکثریت محدود به خوردن و خفتن 
شاه  زنان  بود. حتی  زاییدن  بچه  و 
مستثنی  قاعده  این  از   ، عباس 
بیرون  موقع  آنهانیز  و  نبودند. 
داشتند  روبنده  حرمسرا  از  رفتن 
پنهان  چادر  در  را  خود  وقامت 
و  شکار  هنگام  به  مگر  کردند،  می 
قرق  جا  همه  که  شاه  مالزمت  در 
نزدیک  حق  کس  وهیچ  شد  می 
را  زنان  مخصوص  جایگاه  به  شدن 
نداشت . مرتضی راوندی، در تاریخ 
ایران  می نویسد. بعضی  اجتماعی 
چراغانی شهر  هنگام  نیز  اوقات  از 
اصفهان ، معموآلیک شب به فرمان 
ها  بازار  و  شهر  مرکز  محوطة  شاه 
افراد ذکور خالی می  از جمعیت  را 
زنانش  و  عباس  شاه  خود  کردندتا 
کاال  خرید  و  گردش  به  مانع  بال 

مشغول شوند. در این قبیل موارد 
زنان نجیب حق داشتند بدون نقاب

یا چادر آزادانه حرکت کنند.
بارک«،در  »جوک  متز«-  »اشتن 
در  ایرانیان  جنگ  شاه  کتاب» 

چالدران ویونان« می نویسد:
 زنان در زمان شاه اسماعیل صفوی 
 ، بعدی  های  دوره  دیگر  به  نسبت 
اند،  داشته  بهتری  نسبتآ  موقعیت 
صفوی  گذارسلسله  بنیان  که  زیرا 
چندانی   تعصب  مذهبی  امور  در 

نداشت.
در   ، اسماعیل  شاه  عصر  زنان 
مهارت  مردان  مانند  سواری  اسب 
در  نیز  آنان  گاهی  حتی  و  داشتند 
آن  از  کردند.  می  شرکت  جنگها 
اسماعیل  شاه  که  جنگی  در  جمله 
صفوی با سلطان سلیم خان پادشاه 
عثمانی در ۹۳۰هجری در چالدران 
در  قولی  به  کرد،  خوی   نزدیک   -
ایرانی  زنان  از  تن  هزار  ده  حدود 
شرکت داشتند وبسیاری از ایشان 

در این جنگ کشته واسیر شدند.
نمی  نظر  به  این رقم درست  کرچه 
زنان  که  است  مسلم  لکن   ، آید 
شاه  همسران  جمله  از  زیادی 
زنگی«:  »عرب  بانو   ، اسماعیل 
گلزار« »پری«-مانند مردان قزلباش 
جنگیدند.  می  عثمانی  سپاه  با 

دوست  من  که  بریجیدا  جینالولو 
بکنم  خطاب  لولو   فقط  اورا  دارم 
می توانم ادعا کنم  که اگر به فرض 
بازیگر  یا  آرتیست  بهترین  محال 
وزیبا  ترین  نباشد  خوشکل  جهان 
ترین آنان است. من چون  ویدیوی 
اورا دارم  درسرو وضع او دقت کرده 
چشمها  ترین،  خوشکل  دماغ  ام. 
حتی  قشنگترین،  موها   زیباترین، 
گونه و چانه، وپیشانی او  زیباترین 
باید  حاال  شود.)البته  می  محسوب 

بگویم  محسوب می شد.(
می  چسان  خداوند  نمیدانم   من 
تواند  به این زیبایی چنین  مخلوقی 
انگیز   بااخباروحشت  کند.   خلق 
مرگ ومیر  کاری نداریم . فراموش 
کنید. داستان  لولو ازاین قراراست:
جمله  از  زیاددارم  ویدیو  من 
باردو  بریژیت  ویدیوی سوفبالورن، 
وقتی  که  مانگانو  سیلوانا  وحتی 
جوان بودیم درتهران کشته ومردة  
ویدیوی  دستگاه  ازقضا  بودیم.  او 
وهنگامی  کند.  می  کار  هنوز  من  
می  نگاه  را  جینالولو  ویدیوی  که  
پرد.ویدیوی  می  ازسرم  کنم هوش 
او  بوناسرا، میسیز  کمبل  نام دارد
(Buona Sera,Mrs. Campbell)
بخیر  عصر  شود  می  فارسی  به  که 
این  پنهان   ازشما چه  کمبل.  خانم 
ویدیو را من  اگر بگویم یک میلیون 
ام  گفته  دروغ  ام  کرده  تماشا  بار  
شاید  ام  کرده  نگاه  هزاربار   ولی 

راست باشد.
ربائی  شروع  باموزیک هوش  فیلم 
با  دور   ازراه  »لولو«   و  شود   می 
دیده  رنگ  قرمز  شکاری  ماشین 
شهرخود  وارد  دارد  شود.که  می 
می  فارینو   سن  نام   به  درایتالیا  
خود  مستخدمه  با  او  درابتدا  شود. 
زا نام دارد  ونقش مهمی  که گویا رُ
که  شود.،  می  روبرو  کند  می  بازی 
دارند  ها  آمریکایی  غافل   دل  ای 
می آیند. درواقع اسکادران هوایی  
جهانی   دوم  جنگ  در  که  آمریکا 
در سن فارینو مستقر  بودند بعداز 
بیست سال  برای دیدار از دوستان 
ایتالیایی با چهار اتوبوس  وارد شهر 
موروملخ   مثل  مردم  شوند.  می 
مسافران اتوبوس هارا محاصره می 
کنند. سه شوهر جینالولو هم دربین 

تلی  سیلور،  فیل  هستند.  آنها 
الفورد سه شوهر   پیتر  و  ساواالس 
لولو درزمان جنگ هستند. به قول  
لولو  ۱۶ سالش  ُرزا، درزمان جنگ 
بوده  ونمیداند  کدام شوهر واقعی  
او بوده! این شوهرهادونفرشان اصال 

بچه نداشته اند ولی یکنفرشان  سه 
تا بچه پسر داردو درآرزوی داشتن 
دخترلولو  اتفاقًا  هست  دختر  یک 
که اکنون ۱۸ سال دارد  مطمح نظر 

هرسه آنان است.
شگفت داستان  کمدی،   فیلم  این 
 انگیزی داردهنگامی که هوانوردان 
ازاتوبوس  دارند  جنگ  زمان 
قدیمی  شوندبادوستان  می  پیاده 
خودروبرو می شوند  وسخت آنان  را 
درآغوش می گیرند. زن پیترالفورد 
خیلی  دونفردیگر  برعکس  که 
انبوه  درمیان  است  محجوبی  زن 
جمعیت ناگهان جیغ می کشد چون 
سر،   ازپشت  فضول   پسربچه  یک 
است. گرفته  نیشگون  او  ازباسن 
گردد  می  بر  خوشروئی   با  زن   
دارد  او  به  پسربچه  یک  بیند   می 

چشمک می زند.
بدون  درصددند  لولو   شوهر  سه 
اینکه  بدانند قضیه از چه قراراست  
بااو تلفنی  تماس بگیرند ولی زنان 
ایشان  سخت مواظب هستند  که 
شهرغریب  دراین  شوهرانشان 
فیل  زن  نکنند.  خطا  ازپا  دست 
حرفها  این  وینترز(  سیلور)شلی 
تلی  زن  ولی  شود  نمی  سرش 
قطع  را  هتل  اتاق  تلفن  ساواالس 
می کند  وزن پیترالفورد  لباسهای 
شوهرش را مخفی می کند تا مبادا 

درغیاب او شوهرش بیرون برود.
فقط  که  جینالولو   شوهر  سه  ولی 
به  اند  آمریکاآمده  از  او  بخاطر 

تماس  بااو  باتلفن  شده  هرزحمتی 
به  زمان   دریک  گیرندوهرسه  می 
زرنگی  لولو  آیند.  می  او  سراغ 
ُرزا قول داده  به  وبااینکه   می کند 
است که درآن ساعت ازخانه خارج 
پذیرایی  نفر  ازهرسه  خواهدشد  

شایسته ای می کند. یعنی هرسه 
نفررا به نوبت   ازدراصلی وارد واز

درعقبی خارج می کند.
آنچنان   لولو  ازدیدن  شوهر  سه 
حیرت نمی کنند که از دیدن محل 
تلی ساواالس  او.  باشکوه  سکونت  
می  تعجب  با  شود  می  وارد  که 
 ۸۴ ماهیانه  با  را  اتاق  این  گوید 
و  ای  کرده  تهیه  ام  فرستاده  دالر  
اتاق هارا  این  پیترالفورد می گوید 
باماهیانه ۱۰۴ دالری که فرستاده ام 
چنین  سیلورهم  فیل  کردی؟  تهیه 
سه  معلوم   ازقرار  زند.  می  حرفی 
شوهرلولو  درظرف ۲۰ سال  جمعا 
پول فرستاده  او  برای  ۱۹۴۰۰۰ دالر 
یکدیگر  وضع  از  اینکه   بدون  اند 
خبر داشته باشند. لولو اعتراف می 
کند که چون عموسام انتظارداشت 
خوش   جنگ  هنگام  سربازانش   به 
شده  همخوابه  نفر  باسه  بگذرد، 
آنها   از  یک  کدام  نمیداند   است. 
هست. اش  ساله   ۱۸ دختر  پدر 

درس  جیا  نام   به  جینا   ودختر 
ومشق درپاریس را  رها کرده آمده 
تا ازسرنوشت پدرخود  آگاهی بابد. 
فهمد  می  جینالولو  اینکه  از  غافل 
که دخترش با مرد ۳۷ ساله ازدواج 
وبعدازاتمام  گرفته  وطالق  کرده 
برزیل  به  درپاریس  خود  دروس 
رفته تا دوباره ازدواج بکند. ومیان 

دخترومادر شکرآب می شود.
رنگ  سفید  کورسی  ماشین  با  جیا 

خود خانه مادرش را به حال قهر 

ترک کرده وعازم پاریس است. لولو  
برای این که ازاین جریان جلوگیری 
که  دهد  می  اطالع  پلیس  به  کند  
می  دزدی  ماشین   بایک  دخترش 
خواهد  شهررا ترک کند. پلیس به 
تعقیب  ماشین جیا  می پردازد. و 
جیا هول شده به در یک بیمارستان 

می کوبد.
به لولو  اطالع می دهند که دخترش 
که  وقتی  ولی  است  دربیمارستان 
حقیقت را می فهمند  جیا سالمت 
دربیمارستان  ماشینش  وفقط  بوده 
است به عبارت دیگر  ماشین وارد  
است  شده  بیمارستان  ساختمان 
دختر  است.  سالم  دخترش  ولی 
هنگامی که مادرش را می بیند می 
گوید »ماما« من سالم هستم و جینا 

از خوشحالی گریه می کند...

هماربازنده- تکزاس

ز ان   ن اریان رد دوران صفویان
در زمان سلطنت شاه طهماسب در اثر رواج تعصب و ادامة حکومت معنوی روحانیان ، 

وضع زنان بیش از پیش به وخامت گرایید.

جینالولو ربیجیدا،زیبارتین ستاره ی سینماالکساندر َتمَرز- کالیفرنیا

را   کمپل  خانم  عصربخیر  فیلم 
ملوین فرانک کارگردانی کردودر 
برپرده    ۱۹۶۸ سال  دسامبر  
به  واروپا   آمریکا  سینماهای 
 ۱۰۸ فیلم  مدت  درآمد.  نمایش 
استودیوهای  در  و  است  دقیقه 
ُرم  سینمایی   شهر  چیتا  چینه 
فیلمبرداری و  آماده نمایش شده 

است.
با  دیگر  سناریوی  بعداًچند 
اقتباس ازاین فیلم  در زمان های 
مختلف ساخته شد که برخی از 
آنها  موفقیتی کسب نکردند و 
شباهتی  آنهاهرگونه  سازندگان 
را بااین فیلم تصادفی دانستند.
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گشتی ردمیان کتابهاگشتی ردمیان کتابها

اقبوس انهم

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

وشمگیر  بن  عنصرالمعالیقابوس 
فرزندان  است.  زیاری  ازخاندان 
برشمال  وپنجم  چهارم  درقرن  زیار 
ایران  ازمرکزوغرب  وبخشی  ایران 
عنصرالمعالی  داشتند.  فرمانروایی 
تاریخ  آمد.  بدنیا  هجری  در۴۱۲ 
نیست.  معلوم  درستی  به  او   مرگ 
رستم  بن  مرزبان  دختر  مادرش 
نامه  مرزبان  مؤلف  که  بود  شروین 
است. این کتاب  به زبان مازندرانی 
طبری   زبان   به  نوشته  بود.وازاین 
عنصرالمعالی  نیست.  دردست  اثری 
به  را  غزنوی  محمود   سلطان  دختر 
شد  پسری  صاحب   گرفتوازاو  زنی 
که نامش را » گیالنشاه«  گذاشت. 
نوشته  او  به  خطاب  را  نامه  قابوس 

است.
دورة  هجری   وپنجم  چهارم  قرن 
شکوفایی ادب فارسی پس از دوقرن 
سکوت است. او از دانش وسیع قرن 
بهره ای کافی داشت. آگاهی  خود  
او  ازدانش وعرفان وزبان  دراثرش 

»قابوس نامه«  به چشم می خورد.
ژرف بینی  تصویرگراست. به دنیایی 
جوانمردی  درآن  که  است  وابسته 
داشته  بسزا   رونقی  بودن  ومردمی 
است. سالخورده ای پراندیشه است 
شناسد.  می  بخوبی   را  جهان  که 
را  عنصرالمعالی  وعظمت   بزرگی 
آئینه  کتابش  یابیم.  می  درسخنانش 
درقرن  پربارایرانی  ازفرهنگ  ای 
پنجم است. نثر خوش آهنگ وروانی 
است.  باب   ۴۴ نامه  دارد.قابوس 
می  فرزندش  به  کتاب  درمقدمه 
پند  پسر  دانم  گه هیچ  گوید:» می 
اگر  نباشد...  کاربند  را  پدرخوپش  
مهرپدری  بود  معلوم  مرا  این سخن 
ودل سوزگی پدران مرا نگذاشت که 

خاموش باشم.«
داستان کوتاهی است درباب نهم که 

خواندنی است:

عنصرالمعالی می گوید: شنودم پیری 
صدساله گوژپشت سخت دوتا گشته 
رفت،  همی  کرده  تکیه  وبرعصائی 
می  تمسخر  به  میرسد  ازراه  جوانی 
بچند  کمانک  این  شیخ  ای  گوید 
بخرم.  یکی  نیز  من  تا  ای  خریده 
وعمریابی  کنی  گرصبر  پیرگفت 
خودرایگان یکی به توبخشند هرچند 

بپرهیزی.
عنصرالمعالی  صداقت وصراحتی که 
است  بکاربرده  خود   درپندنامة 
اکتفا  پند  به  است،  انگیز  حیرت 
خودرا   که  نیست  ناصحی  کند،  نمی 

ازهرعیب مبرا بداند
که  گیرد  نمی  قرار  بلند  برسکوی 
فقط  پند بدهد، بلکه ازگذشته اش، 
صمیمیتی  کند،  می  یاد  ازاشتباهش 
بخرج می دهد که کتابش خواندنی 

می شود.
عاشق  تا  کن  جهد  نویسد:»  می 
داری،  را  دوست  اگر کسی  نشوی، 
به  که  دار  رادوست  کسی  باری 

دوستی ارزد.»
نامه  قابوس  پرمایه  کتاب  به  وقتی 
و  اندیشمند   مردی  با  نگریم  می 
باتجربه  روبرو می شویم که سردو 
کتابها  است.  چشیده  روزگار  گرم 
است  آموخته  ها  تجربه  خوانده. 
خود  زمان  بردانش  کامل   واحاطة 
دارد.  توجه  زندگی  به  وعماًل  دارد، 

اودربارة مشورت چنین می گوید:
بدان که رأی دوکس  نه چون رأی 
آن  چشم  یک  چه  باشد،  کس  یک 
ببینند، یک  نتواند دید که دوچشم  
دو  که  برداشت  نتواند  آن  دست 

دست بردارد.
عنصرالمعالی به فرزندش  گیالنشاه 
پند می دهد که درمقام فرمانروایی 
باش.  رحیم  تعالی  خدای  برخلقان 
مده  راه  خویش  دردل  را   بیداد 
بماند  دیر  دادگر  ملکان  خانة  که 

وقدیمی گردد وخانة بیدادگران زود 
پست شود زیرا  که داد،آبادانی بَودو 

بیداد، ویرانی.
د  این  به  کتاب  ماازاین  حرف  همة 
سی  درباب  است  بیادماندنی  استان 
وشرط  دبیری  وآئین  درآداب  ونهم 

کاتب
».... دیگر شرط کاتبی آن است که 
مسابق  باشی،  حضرت  مجاور  مادام 
کار و تیزفهم ویادگیر ونافراموشکار 
کاری  برهمه  باش  ومتفحص 
ترافرمایند  ازآنچه  دار  وتذکره همی 
باش  واقف  دیوان  اهل  همه  وبرحال 
وازمعامالت همه عامالن آگاه باش و 
تجسس کن وبهمه گونه تعرف اعمال 
همی کن، اگر دروقت بکارت نیاید، 
سّر  واین  بکارآید.  که  باشد  وقتی 
ناگزیر  که  وقتی  مگر  مگوی  بکسی 
بَود.وبظاهر، تفحص شغل وزیر مکن 
ولیکن بباطن ازهمه کارها آگاه باش 
ساعت ویک  قادرباش  وبرحساب 

ونامهای  وکدخدائی   ازتصرف   
که   ، مباش  خالی  نبشتن،  معامالت  
این همه درکاتبان هنرست. وبهترین 
نگاهداشتن   زبان  را  کاتبان  هنری 
پیدانکردن  نعمت  ولی  وسّر  است 
ها   شغل  ازهمه  را  خویش  وخداوند 
آگاه کردن وفضول نابودن. واما اگر 
چنانکه برخطاطی قادرباشی وهرگونه 
بنویسی،  همچنان   بنگری  که  خط 
لیکن  نیکوست.  سخت  دانش  این  
بمزوری  تا  پیدامکن   باهرکسی  
آنگه  که  نگردی.  معروف  کردن 
اعتماد ولی نعمت  ازتو برخیزد واگر 
کسی دیگر  مزوری کند وندانند  که 
وبهر  بندند،  برتو  است،  کرده  که 
که  تاروزی  مکن،  مزوری  محقری 
بکارت آیدومنفعت بزرگ بود واگر 
بکنی ، کسی برتوگمان نبرد، که بسیار 
کاتبان فاضل ومحتشم ووزیران عالم 

راهالک کرده اند بسبب خط مزور.

 

هم میهنان عزیزم. یکی از قوانین جاری 
بوسیلة  قانون ارث استکه  درکشورها 
نصیب   پدرومادر  ودارایی  اموال  آن  
فرزندانشان می شودتا زندگی بهتری 
داشته باشند. به موازات این قانون می 
شود انتظارداشت که میراث غیرعادی 
مفید  ملت   یک  برای  تواند  می  هم 
باشد. به این شکل که افرادی  درطول 
باشد  رسیده   حلی   راه  به  زندگی 
که مفید  بوده  این میراث فکری یا 
عملی خودشان را برای آیندة  ملت  به 
توانند  می  بنابراین  بگذارند.  یادگار  
این یادگارخود رابوسیلة  یک کتاب 
یامقاله تقدیم کنند. همین جا الزم می 
دانم یادآوری کنم کتاب یا مقاله برای 
خودستائی نیست وممکن است نتیجة  
درجلسات  زیرا  باشد  داشته  عکس 
که   فکری  تبدیل   درزمینة   آینده  
کرده  مرحمت  هرانسان  به  خداوند 
آنچه  که ازفرهنگ پربارمان درزمینة  
ادبیات آموخته ام واشعار مختلف که 
شاید دوسوم  ادبیات مارا  شکل می 
حافظ  معروف  غزل  وبخصوص  دهد 
بزرگوار وآنچه که بصورت تفسیر آن  
می  تقدیم  ام  وآموخته  گرفته  نتیجه 
کنم.تا هرخواننده بداند که قادراست 
ومی تواند  فکر خداداده رابه یک جام 
جهان نماتبدیل کند ومی تواند  واقعیت 
ها رافوراً درک کند ودیگرنمی  شود 
اورا  فردی  ناآگاه دانست. حاال بااین 
مقدمه میروم که به چند مثال مثبت 

ومنفی از یادمانه ها بپردازم.
روی  زیبا  جوان  یک  پیش  ۱-سالها 
زندگی  برینر   یول  بنام  آمریکایی 
دردفترچه  عکسش  ایشان  کرد  می 
همین  بود  دخترها  از  خیلی  خاطرات 
جوان  وقتی درطول زندگی به طرف 
مشروب وسیگار رفت از قیافه افتاد  و 
صورتش وحشتناک شدتاروزی که به 
او گفتند تا یک ماه دیگر  بیشتر زنده 
نیستی چون هنوز تلویزیون  درکارنبود

 
دوعکس قبلی وفعلی خودرا در روزنامه 
چاپ کرد و نوشت ملت آمریکا من  
آن بودم حاال این  شدم. علت مشروب 

وسیگار است شما پرهیز کنید.
خوردن  بعلت  سوادی   بی  جوان   -۲
شد.  قتل  مرتکب  چاقو  با  مشروب 
گردید  اعدام  به  محکوم  دردادگاه 
درپای چوبه دار ازاو پرسیدند حرفی 
یا سفارشی داری؟ گفت اجازه بدهید  
بخوانم.  دوستانم   برای  دوسط شعر  
باغی   کوچه  آواز  با  او  بخوان.  گفتند 

خواند:
پیغام زمانه  زمن رسان   به جاهالن 

که خوردن می ام  این فعل ننگ بارآورد 
ازآن زمان که زدم من قدم بمیخانه
دارآورد پای  امروز  قدم  مراهمان 
بهوش باش تا نبرندت زراه راست ایدوست
که هرچه برسرت  آید نه روزگارآورد

وبه این ترتیب  به دوستانش پندی الزم 
دادورفت.

۳- درزمان رضا شاه بزرگ ۵۳ نفر با 
مرام کمونیستی درزیر زمین  جمع می 
شدند بوسیله پلیس  دستگیر شدند. 
که  بود  ارانی  تقی  دکتر  آنها  رئیس 
محکوم بمرگ شد اما بقیه به حبس 
گردیدند  محکوم  مدت   کوتاه  های 
دربین این عده  فردی بنام دکتر انور 
خامه ای  بود . ایشان که به پوچ بودن  
این مرام پی برده بود  کتابی نوشت 
بنام رفقای  باال . شما ازنام این کتاب به 
نادرستی این مرام پی می برید که رفقا 
باهم فرق دارند. رفقای پائین درواقع 
اه  ر  که  هستند  وهورا کشانی  پادوها 
زندگی خوب برای رفقای باال  فراهم 

می کنند. قابل توجه جوانان.
۴- دردوران انقالب  مشروطه درایران 
مشروطه  علیه  شاه  محمدعلی  وقتی 
مجلس  روسها  وتوسط  برخاست 
برای  بست  توپ   به  را  ملی  شورای 
بتهران  بزرگ  افرادشهرهای  اینکه 
محاصره  شهرهارا   اطراف  نیایند 
کردند . ازجمله شهر تبریز بود که در 
محاصره قرارداشت. دراین تاریخ  یک 
جوان آمریکایی بنام هوارد باسکرویل  
درمدرسه مموریال  اسکول تبریز  تاریخ

درس می داد . وقتی جوانان  مدرسه 

قصد داشتند بجبهه بروند تا محاصرة 
هم باسکرویل  بشکنند  را  تبریز 
 حاضر شد بجای تاریخ بشاگردانش  
آموزش نظامی بیاموزد . براین اساس 
بشاگردان  مدرسه  درحیاط  هرروز 
کار  این  دادخبر  می  نظامی  تعلیم  
آمریکا   کنسول  دوریل  مستر  بگوش 
یکروز  کنسول   رسید.  درتبریز 
بمدرسه آمد  تا ازنزدیک ببیند . وقتی 
کنسول  ازاسب پیاده شد باسکرویل 
داد.  نظامی  وبادست سالم  رفت  جلو 
دارید  دراینجا  شما  پرسید  کنسول  
باسکرویل جواب داد   چه می کنید؟ 
من دارم بشاگردانم تعلیم نظامی می 
معلم  شما  ولی  گفت  کنسول  دهم. 
درکالس،  بروید   هستیدوباید  تاریخ 
باسکرویل  بدهید.  درس  تاریخ  
درکالس  خواهم  نمی  دیگر  گفت 
خواهم   می  بدهمبلکه  درس  تاریخ  
بسازم.  تاریخ  شاگردانم   کمک  با 
کنسول عصبانی شد وگفت پس  آقای 
اند شده  واشنگتن  جرج  باسکرویل  
جرج  باشید  درنظرداشته  داد:  جواب 
تمام  ولی  بود  بزرگی  مرد  واشنگتن  
جنگیدند  او  همراه  که  سربازانی  آن 
دراستقالل آمریکا  شریکند. کنسول 
گفت: شما یک فرد آمریکایی هستید 
وحق ندارید  درکارداخلی  کشوردیگر  
داد  جواب  باسکرویل  کنید.  دخالت 
من یک آمریکایی  اصیل هستم ویک 
آمریکایی اصیل درهرکجا که هست 
کاراست  در  ملتی  آزادی  پای  اگر 
وظیفه دارد که ازآن دفاع کند وباألخره 
باسکرویل همراه شاگردانش به جبهه 
رفت و به دفاع پرداخت. ناگهانبااصابت 
گلوله ای جان داد. ۲۵ آوریل ۱9۰9 
جبهه شام غازان تبریز. این یک فرد 
غیرایرانی بود که بخاطر آزادی ایران 
جانش را  تقدیم آزادی کرد. حاال هم 
توان  نمی  را مجانی  آزادی    میهنانم 
بدست آورد انسان را  بیاد آب وبرق 
مجانی می اندازد که حتی می گفتند 
پول نفت را  می آورند دِر منرل  شما 
دارند   حاال  که  دهند  می  وتحویلتان  
گلوله آنهم نه مجانی ، نصیب مردم می 
کنند.چون فکری که خداوند مرحمت

 کرده قدرش را ندانستیم.
۵- اجازه بدهید به یکی دواثر منفی هم 

بپردازیم:
بزرگ  رضاشاه  درزمان  کشورما 
همزمان با کشورژاپن  شاگرد به اروپا 
فرستادند. شاگردان ژاپن درمراجعت  
ژاپن صنعتی  را بوجودآوردند. شاگردان 

طلبکار  یک  شدند   درمراجعت   ما 
ازدولت  وملت که مثال چرا خیابانهای 
ما اسفالت نشده حتی در آنجا بیشتر 
درمورد طهارت با شاگردان ما صحبت 
بازرگان  مهندس  چون  بود   شده 
باآفتابه  برگشته بود. این ارمغان ایشان 
بود. ود کتر کریم سنجابی که دیگر 
بدتر. ایشان وقتی دید  خمینی را برده 
اند فرانسه وخیلی ها اطرافش هستند، 
ایشان هم بااینکه سرپرست جبهه ملی 
 ۵۷ درسال  آنجاووقتی  بود  رفته  بود 
پادشاه می خواستند رئیس جبهه ملی را 
برسر کاربگذارند هرچه هم دوستانش 
باو تلفن میزدند که برگردد خودش را 
پنهان کرده بود گویا آنجا بایشان وعدة 
بودند  داده  ایران  جمهوری  ریاست 
بشرطی که قبل از آمدن  خمینی به 
ایران بیاید .زمینه رابرای ورود خمینی 
آماده کند. که آمد ودرمیدان آزادی 
با کاله پوستی جلوراه پیمایی وگفت: 
ایران  به  ازغرب   بارخورشید  این 
می تابد. اما وقتی خمینی آمد  ایشان 
بزودی فهمید که فریب خورده ازایران 
فرارکرد وبه آمریکا پناهنده شد ولی به 
ایران نگفت من فریب خوردم  مردم 
شما مواظب  فریب باشید  ودرشهرک 
کارباندل ازایالت ایلینوی  آمریکا به 

خواب ابدی رفت.
6-  دراین قسمت آخر مقاله ام می 
خواهم برای  آخرین بارعرض کنم که 
استعماررا   ساختگی  شورش  نباید  ما 
درسال ۵۷ بنام انقالب بپذیریم علت 
انقالب   اینست که ما نمی دانیم یک 

واقعی  ومردمی  دریک کشور زمانی
بقیه درصفحه ۴۵

باسکرویل

                                         تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی                                   قسمت چهارم 

                    راه  رسیدن به  یک زندگی واقعی
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پتو بجای حق التحریر

مؤید  داود  بنام  داشتیم  همکاری 
خبر  تهران  رادیو  برای   که  امینی 
دردفتر  بااو  روزها  نوشت.اغلب  می 
وزارت  دائمی  معاون  فریدونی  آقای 
برایش  روزی  داشتم.  برخورد  کشور 
میراشرافی  آقای  که  کردم   تعریف 
ماه  ازسه  پس  آتش   مدیرروزنامة 
که  برای روزنامه اش خبر نوشته ام 
داده  ای  حواله  التحریر   حق  بجای 
است که ازفروشگاه کارخانه  »پشم 
باف«  درمیدان مخبرالدوله که متعلق 
آنهم  بگیرم،  پتو  چهارتا  اوست  به 
دلش  او  تیرماه.  گرمای  دربحبوحة  
قوام  آقای   به  وگفت  بحالم سوخت 
السلطنه نخست وزیر بگو  ترا مثل من  
به ادارة تبلیغات  وانتشارات معرفی 
کند که ضمناً  یک کپی از خبرها را 
به رادیو بدهی وکارمند رسمی  دولت 
شوی  وحقوقی ثابت  داشته باشی. 
رفتم  وزیر   نخست  بدیدن   فوراً 
واکبرخان  پیشکارقوام دوخط عریضه 
وزیر   نخست  برد.  خدمتشان  را  ام 
درحاشیة نامه ام  نوشت : فردا بدیدن 
وزیرکاروتبلیغات  احمدآرامش  آقای 
بروید. دطتور می دهم شمارا بعنوان 
خبرنگار رادیو تهران استخدام کنند.

بود  واداری من  کار رسمی  آغاز  این 
ومعاونت  اخبار  ادارة  ریاست   تا  که 
خبرگزاری پارس  تداوم گرفت. وبعداً 
با گذراندن  امتحانات مربوط  به ورود  
خارجه   امور  وزارت  کادرسیاسی  به 
رسماً ازادارة تبلیغات  به وزارت امور 

خارجه  منتقل گردیدم.

مصاحبه شاه با پاری ماچ

مناسبت  ۱۹۷۷به  سال  مه  درماه 
کشور  هفت  سران  آیی  گردهم 
لندن   درکنفرانس   صنعتیجهان 
وبررسی مسئلة انرژی که مهمترین 

مشکل غرب  بود،  مجلة پاری ماچ 
ای  مصاحبه  انجام  به  پاریس   چاپ 
که  نمود  مبادرت  بااعلیحضرت  

خالصة آن به شرح زیر است:
جمهوری  رئیس  کارتر  ماچ:  پاری 
درصدد  کشورصنعتی  بزرگترین 
صرفه جویی نفت ومواد  نفتی وارداتی 
این  اعلیحضرت  آیا  است،  برآمده 
تصمیم را  تهدیدی  درجهت تقلیل  
منابع درآمد انرژی  ایران به  حساب 

نمی آورید؟
شاهنشاه: این عمل رئیس جمهوری 
آرزوی  به  بخشیدن  تحقق  آمریکا  
قلبی من است که همواره گفته ام نفت 
نه تنها  یک مادة کمیاب، بلکه یک 
مادة  بسیارباارزش  است که نباید  آن 
را  درموتور سوزاند. نکته ای که هرگاه 
می گفتم حمل بر  جنون می نمودند 
لحظه حقیقت گویی  اکنون که  ولی 
فرارسیده می بینیم چگونه  پرزیدنت 
کارتر هم از بعضی محافل  نترسیده 
حقیقت  تمامتر   هرچه  شهامت  وبا 
نهاده  با  مردم کشورش  درمیان  را 
 است. عملی که قابل ستایش است.
کاهش  نگران  واقعاً  آیا  ماچ:  پاری 
به  احتماالً  که  نفت  از  ایران  درآمد 
توقف رشد وتوسعة صنعتی کشور می 
شود نیستید وفکر نمی کنیدباالبردن 
که  است  تاری  تنیدن  نفت  قیمت 

دست وپاگیر خودتان خواهدشد؟
شاهنشاه:  اطمینان داشته باشید که 
نیازبه خرید نفت یا معاوضه مواد نفتی 
بحدی است که حداقل تا سال ۱۹۹۰ 
نخواهیم   نفت  فروش  برای  مشکلی 

داشت.
صنعتی   پیشرفت  حتی  ماچ:   پاری 
وجایگزینی   جهانی   وتکنولوژی 
تواند   نمی  نیز  دیگر  انرژی   ماده 
کشورشمارا  باوقفة پیش بینی نشده 

ای مواجه سازد؟
شاهنشاه: تا ده پانزده سال آینده خیر. 
چه همة  پژهش های علمی  نشان می 
دهد  مادة انرژی زای  دیگری به این 

ازآن  نیست.  دردسترس  ها   زودی 
پس ماهم مانند  شما قدرتی  صنعتی  
بشمار می رویموباشما نیاز مشترکی 

خواهیم داشت.
برنامة توسعه   ماچ:  درحالیکه  پاری 
وایران   رود   می  پیش  بکندی  ایران 
شده  مقروض  دیروز   دهندة  وام 
است آیا هنوز  براستی اعلیحضرت  
کشورشان   پندارند   می  همچنان 
دربیست سال آینده یکی ازقدرتهای  

بزرگ صنعتی جهان  خواهد بود؟
مشکل  نیست.  چنین  شاهنشاه: 
که  است  کافی  کارگر  نداشتن  ما 
مشکل  مشترک همة ممالکی است 
که می خواهند  به هر علت مراحل  
وازبرقراری   بپیمایند  را   رشدوترقی 
تعادل  بین ماشین وانسان ناتوان اند.

پاری ماچ:  به اعلیحضرت خرده می 
گیرند  که به گفته های کارشناسان 

گوش نمی دهند....
من  پیشرفت  برعکس   شاهنشاه:  
اظهارات  شنیدن  مرهون   همیشه 
تصمیماتی   اتخاذ  ولی  کارشناسان 

مخالف آراء آنها بوده است.
عربستان  نفت   وزیر  ماچ:   پاری 
دیروز  یمانی  زکی  شیخ  سعودی  
وامروز اظهار می داشت که باالرفتن 
قیمت  نفت موجب تضعیف  کشورهای 
غربی  وروی کارآمدن  کمونیست ها 

خواهدشد.
داند   نمی  بیچاره  یمانی  شاهنشاه: 
باید  ازکمونیست ها  برای جلوگیری 
به جای پائین نگهداشتن  بهای نفت 
نظم  برقراری  وبه  کرد  قدرت  اعمال 

پرداخت.
پاری ماچ:  ولی اگر  حق به جانب شیخ 
زکی یمانی باشد ودرست بگوید  چه؟
شاهنشاه: خوب کمونیست  شود، بدا 
به حالتان.  من این تهدید وشانتاژ را 
غارتگری  ادامة  منظور  به  که صرفاً  
گیرد،  می  غربی  صورت  کشورهای 

دیگر نمی پذیرم..
موقعیت  دربارة   سخن  ماچ:   پاری 

است   اروپایی  کشورهای  حساس  
وگرنه آمریکا ، هم ذغال  سنگ ونفت 
است  توانسته  پیوسته  وهم  دارد  

برمشکالت خود فائق آید.
شاهنشاه: شماهم اتم دارید  ودرزمینة  

صنایع اتمی  بسیار پیشرفته اید.
پاری ماچ: ولی فعالً باید بانفت وارداتی  
زندگی کنیم. نفتی که از سال ۱۹۷۳ 
تاکنون بهای آن  چهاربرابر شده است 
وبنا به پیش بینی  آمریکایی ها تاسال 
خواهدشد.  چهاربرابر  بازهم   ۱۹۸۵
توانند چنین  ها می  اروپائی  چگونه 

مشکلی را  تحمل کنند؟
شما  به  بسیارخوب   شاهنشاه: 
خرید  جای  به  کنم  می  پیشنهاد  
برای  نفتی  های  ازکمپانی  نفت  
قائل  اولویت  ازایران  مستقیم  خرید 
مستقیم  خرید  ازای   وبه  شوید 
معادل  ازایران  نفت  هرهزارفرانک 
پانصدفرانک تولیدات  صنعتی به ما 

بفروشید.
پاری ماچ:  متشکریم ولی پانصدفرانک 
نفت خریداری شده باقی مانده را  به 

چه کسی بفروشیم؟
خودشما  به  دیگر  آن  شاهنشاه:  

مربوط است.
پاری ماچ: فقط ممالک جهان  سوم 
باید  به خریداری  اجناس وتولیدات  
ما بپردازند. آنهاهم ازمدتها پیش به 
ها  قیمت  ازباالرفتن  انگیزی  نحوغم 

رنج می برند.
***

به  وشهبانو  شاه  بازگشت  ازفردای 
آرام(  )جزیره  ایران  دیگر  تهران  
نبودواعتصاب سراسری شرکت نفت، 
کشوررافلج کرد واین شاه دیگر آن 
شاهی که من پنجاه سال  پیش ازآن 
درآذربایجان دیده بودم نبود. اگرچه 
وخام   ساده  خبرنگار   آن  هم  من 

پنجاه سال پیش ازآن نبودم.

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

 بانی جازیه نوبل
سال  متولد   ، سوئدی  نوبل  آلفرد   -
۱۸۳۳ میالدی در استکهلم  ، مخترع 
راه  این  در  و  بود  دینامیت  انواع 
برادرش که با او کار میکرد ، در یک 
داد...قصد  دست  از  را  جانش  انفجار 
او از این اختراع استفاده از دینامیت 
و  بود  معادن  و  سازی  جاده  جهت 
استفاده  اختراعش  از  که  دید  وقتی 
های جنگی و نظامی میشود ، خیلی 

متاثر شد...
آلفرد نوبل درآمد زیاد ناشی از فروش 
اختراعش را به دادن جوایزی سالیانه 
بابت ؛ فیزیک ، شیمی ، فیزیولوژی 
صلح  بعدها  و   ، ادبیات   ، پزشکی   ،
تخصیص داد... و متعاقباً جایزه رشته 

اقتصاد نیز به آنها اضافه شد...
آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۶ میالدی در 

ایتالیا درگذشت...

رفانسوا میتران
وزیر  نخست  سال   ۱۴ با  میتران   -
فرانسه بودن ، در این کشور رکورددار  

است...
او در اولین سال انتخابش به این مقام 
، قانون اعدام را لغو کرد...وی شهرت 
داشت که فرد عاشق پیشه ای است 
از  یکی  دل  آوردن  به دست  برای  و 
معشوقه هایش ۲ هزار نامه رمانتیک 

برای یکی از آنان نوشت...!
او چندین معشوقه داشت ، و در یکی 
از این ارتباطاتش صاحب یک دختر 

نامشروع شد...همسرش نیز یک 

معشوق داشت و گاهی با هم ۳ نفری 
به رستوران میرفتند...!

فرانسوا میتران در سال ۱۹۹۶ میالدی 
در سن ۸۰ سالگی درگذشت...

داالیی الما
- در نوامبر  سال ۱۹۵۰ میالدی پس 
جوان  یک   ، تبت  به  چین  حمله  از 
۱۵ ساله بنام داالیی الما ، رهبر تام 
حال  در  وی   ... شد  تبت  االختیار  
حاضر در  هندوستان زندگی میکند...

دویدن عقب عقب
کارل  بنام  انگلیسی  دونده  یک   -
تاومی در یکی از مسابقات دو ماراتن 
که هر ساله در لندن برگذار میشود 
،  تمام مسیر بیش از ۴۲ کیلومتر را 

عقب عقب طی کرد...!

رخوپف و خواب
احتمال  که  معتقدند  دانشمندان   -
بتواند   ، میکند  خروپف  کسی  آنکه 

خواب ببیند ، بسیار کم است...

اختراع » ماوس « کامپیورت
 ، میالدی   ۱۹۷۰ سال  نوامبر  در   -
یک  نام  به  کامپیوتر  ماوس  اختراع 
داگالس  بنام  آمریکایی  مهندس 

انگبارت به ثبت رسید...

رشوع فقیراهن
۵ شخصیت مشهوری که زندگیشان 

با فقر مطلق آغاز شد ؛
 ،  ) هلندی  نقاش   ( ونگوگ  ونسان 
نویسنده   ( داستایوفسکی  فئودور 

روسی ( ، ماکسیم گورکی 
) نویسنده روسی ( ، مولیر 

) نمایشنامه نویس فرانسوی ( و جک 
لندن ) نویسنده آمریکایی (...

الان رترن

فیلم  بازیگر  و  هالیوود  زیباروی   -
« جمعًا  میزند  زنگ  دوبار  »پستچی 
 ۱۹۵۸ سال  در  کرد...  ازدواج  بار   ۸
وقتی   ، زیبایی  اوج  در  میالدی 
معشوقش فهمید که النا ترنر میخواهد 
از او جدا شود ، تهدید و قصد کرد که 
دست  در  که  کاردی  با  را  او  صورت 
داشت از شکل و قیافه بیآندازد ، اما 
دختر ۱۴ ساله النا ترنر با کاردی که در 
دست داشت ، پیشدستی کرد و وی 

را کشت...
دادگاه دختر ۱۴ ساله را به خاطر دفاع 

از مادرش تبرئه کرد...

همجنس
همجنس با 

ازدواج 

 ، میالدی   ۱۹۸۹ سال  اکتبر  ماه  در 
 ، بود  اولین کشوری  کشور دانمارک 
که اجازه داد قانوناً چه دو مرد و یا چه 
دو زن با هم ازدواج کنند و کودکی را 

به فرزندی بپذیرند...

الاتری و طنز
پسری از پدرش میپرسد ؛

بابا اگر بلیتت جایزه بزرگ التاری را 
ببرد ، چه میکنی...؟

پدر بطور تلگرافی جواب میدهد ؛
 هالیوود - ویسکی -  جنیفر لوپز

پسر دوباره میپرسد ، پدر اگر بلیتت 
نبرد ، چی ...؟

پدر جواب میدهد ؛
خونه - چایی - ننت ...!

گفته اهی شنیدنی
- در قرآن ۱۷ بار به قرارداد با چین 
توصیه شده است...و حدیث قدسی 
به  را  خود  خلیج  هر کس  که  داریم 
چین واگذار کند با خدا معامله کرده 
است ، و معامله با خدا بهترین معامله 

هاست...!!!!
امام  دژکام  لطف اهلل  دکتر  آیت اهلل 

جمعه شیراز
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شعروغزل
فیاض الهیجی

موج ارب
بهار دارد  گر  جلوه  ابری  موج  هرسو  باز 

بهار دارد  تر  مشِک  درنقاب  عالم  فیض 
موج زن طراوت  دریای  و  ابرست  قطرة  

بهار دارد  گهر   درآب  غرقه  را  عالمی 
صورت شیرین به جای الله می روید زشنگ

گر بدین سان جلوه بر کوه وکمر دارد بهار
ام فتاده  ا ره  برخاک  حسرتی  پر  نة  دا

تا مگر  چون سبزه ام از خاک بردارد بهار
گر شود ممنون  تحریک صبا گل دور نیست

بهار دارد   گهر  آب  جلوهبر  موج  حق 
پرورد می  قدان  رعنا  برنسبت  را   سرو 

بهار دارد  درنظر    قیامت   شور  لبًا  غا
اهل صورت گر به چشم عاقبت بین بنگرند

داغ حسرت  از خزان هم  بیشتر دارد بهار
کند می  گلشن  تاراج  نازکدالن   نالة 

از دم سرد  تُنُک ظرفان  خطر دارد بهار
الف مهر نوخطان بر زاهدان هم می رسد

سهل باشد  درخس وخاشاک اثر دارد بهار
گلی شاخ  شد   ناله  بلندی  سرو  شد  آه 

بهار دارد  ضرر  را  محبت  گلستاِن  کی   
بسکه هرگل  جلوة     معشوق دارد  در نظر

عشقبازان را  چو بلبل در بدر    دارد بهار
ذوق صحبت  میل عشرت سیر گل دیدار  یار

من چه دانستم که حسرت این قدر دارد   بهار
صبح عشرت درچمن موقوف تحریک   صباست

زیرهربرگی نهان  فیض سحر      دارد  بهار
برگ برگ این گلستان  درسماع   حیرتند

گر تو  زینها بی خبر   باشی خبردارد    بهار
چمن از  بردار  »فیاض«  دل  کام  ناتوانی  

نیست مهلت آن قدر عزم سفر دارد   بهار 

حکیم عمر خیام

بـهار
دی ازرفتن  و  بهار  آمدن  از 

اوراق وجود ما  همی گردد طی

می خور مخور اندوه که فرمود حکیم

غمهای جهان چو زهروتریاقش نی

سیاوش کسرائی
بهار بی رپنده

چرا به باغ شاخه ای، گلی به سر نمی زند
چه شد که دربهار ما،   پرنده  پر نمی زند
اگر شکست نوگلی،  چه بی وفاست  بلبلی
که غافالنه  برُگِل شکسته  سر نمی زند
چه وحشت است راه را که کس برآن  نمی رود
چرا کسی چراغ جان  به ره گذر نمی زند
نشاط عشق رفت ودر، براین سرای بسته  شد
کنون به غیر غم کسی دگر به در نمی زند
شب ستاره ُکش  همی ، نشسته روی سینه ام
به لب رسیده جان ولی دِم سحر  نمی زند
کند می   سیاه  غمم  و  امیدم  ی  شکوفه 
زند. نمی  تَبَر   مرا  برد،   نمی  خزان  مرا 

مهرانگیزرساپور)م.پگاه(
بهار خاکستری

بهار می رسد اما، به رنگ خاکستر
غبار سرتاسر غمینش  به چشم سبز 

به یاد سرخ شکوهش، نسیم می خواند
ولی زهق هق گریه، ترانه اش  پرپر

بهار می رسد اما کجاست آن کودک
که ازسخاوت شوقش به باغ گل می داد

به شکل تازه شمیم  بهاررا  می گفت
که رنگ مستی میخانه ات  شرابی باد

بهار می رسد اما کجاست آن مادر؟
که رخت عاطفه می کرد نو، که نوروزاست

زقول ماهی قرمز به غنچه ها می گفت
طلوع پاک بهاران،همیشه پیروز  است

بهار میرسد اما دلم، دلم خوش نیست
چمن به سوک شقایق، بنفشه بیرنگ   است

غریو شعله ی باد و  تپانچه ی پائیز
هنوز باگل وعشق وترانه درجنگ است

براین ُمدّور آلوده   روزنو روزی  است
که برجهان بدرخشد  شعاع  ایزد  نور

هم ما   ازسر  نوروز،  تابش  یمن  به 
فریب سایة جهل وفساِد جاهل دور

ژاله اصفهانی )از مجموعه اگر هزارقلم داشتم(

بهار می آید
زراه دور

ازآن سوی کوه های کبود
زدشت بازافق
ازکرانة دریا، 

ازآن ستاره دنباله دار رازآلود، 
زکوی عشق،

نمی دانم از کجا، زبهشت،
 چه پرشکوه وشکوفان،

بهار می آید
*

سپیده دم ، لب جو،
 بید مشگ زرد لطیف،

شودچوباز، چومنقاربلبل نوزاد،
به بال ِ باد گل افشان،

 بهار می آید
*

بهارافسونگر،
پرازجوانه کند  پیکر درختان را،

به رقص آورد آن  چشمه های جوشان  را،
شکوفه دار کند آرزوی انسان را...

*
بهار، پیک امید است ومژدة دیدار،
چه روزها گذراندم درانتظار بهار،

که بشنویم زسعدی، به بزم آزادان،
» درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند

جهان جوان شد و یاران  به عیش بنشستند«

عماد خراسانی

بهارهی
نوبهار آمد وشد موسم شیدایی ما
ماوجام می ما  وسر سودایی   ما

 درچنین فصل که شوید رخ گل ابر بهار
ساقی ازباده بشو  دفتر  دانایی   ما
خیز ای دل چمن امروز تماشا دارد
که به گلگشت شد آن سروتماشایی ما

نرود ازسرزلف تو به جایی که ندید
خوشتراززلف تو جایی دل هرجایی ما
انداین شهر بتی نیست به زیبایی تو
غم ندارم که کسی نیست به رسوایی ما

شکر هلل که شدم عاشق و نگذاشت   اثر
آتش عشق زخودبینی وخودرایی ما
ای که بااهل هوس انجمنی ساخته  ای
رحمتی کن به وفاداری و تنهایی ما

دگرازگوشة چشمی نکند یاد»عماد«
که ندارد مه ما شک به شکیبایی ما

محمد عاصمی

              بـهارا !
بهارا، بهارا، بهارا،ِ بهارا!

ُگال، سبزه زارا، بهارا، بهارا
بهم برشده توده درتوده ابرا!

درخشنده برقا، خروشنده رعدا،
بهارا، بهارا!...

***                     
تو، پارو پریروز ، پیروز بودی

گل افشان وگل خوان وغم سوز بودی
سرودآوروشادی افروز بودی
تروتازه و پاک و نوروز بودی

بهارا! بهارا!
بگردم سرت را، سرافرازبودی

همه نور بودی، همه نازبودی
همه شوربودی، همه سازبودی

همه نغمه بودیوآواز بودی
شکرریز بودی، دل انگیز بودی

چه گویم چه بودی، همه چیز بودی
***                      

بهارا! بهارا!
کنونت چه آمد که خاموش وسردی

پریشان وگریان وعریان وزردی
غم ودرد را همسری، هم نوردی

پریشیده حالی،
پریشان خیالی، چه گویم چه ای؟

بدترین فصل سالی

لعبت واال

                        الالیی بهار
دراین خزاِن ابد ماندگار زودآغاز

که بازتاب  سرودپرندگانش نیست
زاغان شکستة  غریِو  تلْخ  غیِر  به 
درانجماد خون به رگ کوچه های کبود

سرود سرد درختان، ترانه ای دلگیر
آلود خواب  آفتاب،  مرثیة   طنین 
برای مرغک عاشق، جوانه چون اکسیر
امید  خواب  به  الالیی بهار محال
وشوق ُرستن گلریشه ها، خیال، خیال!

بهار رفته وازیاد برده است   انگار:
که دیراگربرسد ریشه ای نخواهد ماند
که دیر اگر برسد بلبلی نخواهد خواند.

نوبهار آدم وشد موسم شیدایی ما
ما ما  ورس سودایی    ماوجام مِی 
عمادخراسانی



ه37 ح ماره ۱۳۵ صف 36   آزادی- ش
صفحه

  ۱۳
ه ۵

شمار ی- 
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   آ

نازنین  دیدار  ازماجرای  روزی  چند 
رویدادرا  ان  وداشتم  گذشت  بامن 
فراموش می کردم،که درغروب روزی 
پس از پایان کارروزانه ام که خسته 

ازکارنفس گیر 

به منزل برگشته بودم اتاق پذیرایی را 
روشن دیدم،هرگاه که اتاق پذیرایی 
مهمان  که  میدانستم  بود  روشن 
خانم  خدیجه  داریم،از  ویامهمانانی 
سراغ مادرم را گرفتم،گفت، با آقای 
است  نشسته  نزدمهمانان  گلشهری 
آنان سرگرم صحبت است،بدون  وبا 
آنکه ازاو هویّت مهمانان را به پرسم 
وبه  شدم،ناگهان  پذیرایی  اتاق  وارد 
ودختر  آحسن  انتظارحاج  از  دور 
انسانهای  آن  دیدم،بادیدن  آقارا 
خوب به سوی شان شتافتم وحاجی 
را  اش  وچهره  گرفتم  درآغوش  را 
سپس  گفتم،  آمد  وخوش  بوسیدم 
دخترآقاراگرفتم  بادودست،دست 
:چه  وگفتم  فشردم  گرمی  وبه 
ااّل  بودم  کرده  چیز  فکرهمه  عجب! 
در  که  ،مدتهاست  شمارا  فکرحضور 
با شما بودیم،سپس رو  انتظار دیدار 
ادای  از  وپس  رفتم   مادرم  به سوی 
سالم درکنارش نشستم ورو به پدرم 
باهم  کردم وگفتم:،ساعتی پیش که 
آمدن  مرااز  ایکاش  بودیم  درشرکت 
باهم  میکردیدتا  باخبر  عزیزان  این 

خدمت شان می رسیدیم.
        گفت: منهم مثل تو ازآمدن حاجی 

ودخترآقا بی خبربودم.
        مادرم گفت: ساعتی بیش نیست 
که ایشان نزد ما آمده اند،چون زمان 
آمدن تان به منزل نزدیک بود،ازاین 
رونیازی به خبر تلفنی ندیدم.                                                                                                                                          
اگرچه  که  نگذارم  ناگفته         
درارادت واخالص من نسبت به حاج 
کمترین  جای  وخانمش  آقاحسن 
صمیمانه  نبودومن  وتردیدی  شک 
،امامقداری  داشتم  شان  دوست 

ازرفتار گرم من نسبت به آنان درآن 
بود،تا  ونمایشی  ساختگی  لحظه، 
نظرم  که  دهم  نشان  خودم  زعم  به 
نسبت به آنان باهمه ی رفتار نامعقول 
،همان  نازنین  ی  ناشناسانه  وحق 
بود،گویی  پیش  که طی سالها  است 
و  ام  راندیده  نامی  نازنین  هیچگاه 
نمی شناختم،چراکه ازبرایم ُمحرزبود 
بامرا،باآنان  دیدارخود  اوماجرای  که 
درمیان نهاده است.                                                                                                                                     
وبرخورد  ووضع چهره  رفتار          
مرا  هایم درک  گفته  به  نسبت  آنان 
ازآگاهی آنان به ماجرای دیدارنازنین 
با من، تایید میکرد،چهره ی همگی 
شان را درهم ودرحال خودفرورفتگی 
دیدم ،گویی زانوی غم دربغل گرفته 
ای  حادثه  میدادکه  بودندونشان 
درانتظاررویدادآن  که  بود  داده  ُرخ 
ساختگی  گفتاری  هرروبا  نبودند،به 
حاج  به  رو  بالبخند  ازپیش  تر 
ُخب،حاج  وپرسیدم:  کردم  آحسن 
باالخره  چطورشد  که  بفرمایید  آقا 
سری به ما زدید،راه تان را گم کرده 
اید؟به راستی که ازدیدن تان خیلی 
پدرجان  ،یقیناً  شدم  خوشحال 
ازدیدارتان  من  از  بیش  ومادرجان 
خوشحال شده اند،انشاءاهلل چندروزی 
نزد ما خواهید بود، ترتیبی میدهم تا 
این  وجالب  دیدنی  جاهای  رابا  شما 
شهر آشنا کنم،یقین دارم که دیدن 

آن جاها ازبرایتان جالب خواهد بود.
آقاهوتن شما همیشه          گفت: 
نسبت به ما با محّبت بوده اید ومن 
شمارا  محّبت  هیچگاه  ودخترآقا 
کرد،چه  ونخواهیم  نکرده  فراموش 
وقت  نازنین  آموزش  برای  که  سالها 
کمکهای  کاربُردید،اگر  به  وحوصله 
پیشرفت  آنگونه  نبودنازنین  شما 
نمی  نصیبش  درتحصیل  وموفقّیت 
بابا  های  وراهنمایی  شد،مهربانیها 
خورشید  نور  مثل  وشهربانوخانم 
ندارد،یک  حرف  وجای  است  روشن 

عمرممنون وشرمنده ی همه ی شما 
باید  بود،انسان  وخواهیم  هستیم 
قدر یک سگ حق شناس  به  الاقل 
وباوفا باشد،هرانسان حق ناشناس از 
سگ هم کمتر است،متأّسفیم که به 
خاطر شرایطی که پیش آمده ،ناچاریم 
پیشنهاد شمارا برای اقامت چندروزه 
دوساعت  کنیم،یکی  رّد  درتهران 
وبالفاصله  شدیم  تهران  وارد  پیش 
خدمت رسیدیم،بامداد فردا بااجازه ی  

شمامرخص می شویم.
زودی،مگر  این  چرابه  ـــ          
کسی نیست که رستوران شمارابرای 

چندروزی اداره کند؟
        ـــ چرا،شخصی که درغیاب 
مورد  میکند  اداره  را  رستوران  من 
اعتماداست،وانگهی برای یک بیست 

وچهار ساعت جای نگرانی نیست.
ازبرای  تان  عجله  پس  ـــ          

چیست؟
        ـــ به خاطر شرمندگی ازشما 

انسانهای خوب.
        خودم را به گفته ی عوام به«کوچه ی
چه  وگفتم:ازبرای  چپ«زدم  علی   
باید شرمنده ی ماباشید؟من شمارانه 
درجای یک دوست خانوادگی ،بلکه 
رو  ،ازاین  عموی خودمیدانم  درمقام 

نسبت به شما مانند یک برادرزاده ی
شمارا  ورزم،  می  ارادت  واقعی 
به  رو  حرفهانزنید،سپس  خداازاین 
وگفتم،شماراخدا  کردم  پدرومادرم 

شما یک چیزی به حاج آقا بگویید.
         پدرم گفت: ما حرفهایمان را 
به  ایشان  ولی  ایم  زده  ازاین  پیش 
خاطر مسایلی که از برای شان پیش 
بیش  نیستند  حاضر  است  آمده 

ازامشب نزد ما باشند.
        حاج آحسن گفت:میدانم که 
چندروزی  خواهید  می  صمیمانه 
به  نسبت  که  باشیم،میدانم  نزدشما 
همین  وبه  دارید  ولطف  عنایت  ما 
خاطر است که من ودختر آقا داریم 

میسوزیم وُگر می گیریم.
ناآگاهی  به  را  خودم  بازهم          
دارید  چه  وگفتم:آِخربرای  زدم 
شماکه  گیرید؟  می  میسوزیدوُگر 
کسی  پیش  تان  دست  نه  شکرخدا 
دراز است ونه مّنت کسی برشما، آیا 

خبربدی ازجایی شنیده اید؟
        دراین هنگام صدای هق هق گریه 
ی دخترآقابلندشد،پدرومادرم کلمه 
بعداً  کردند،بقراریکه  نمی  ابراز  ای 
ی همه  آمدنم  از  شد،پیش  معلومم 
بود،پرسیدم گریه   حرفها زده شده 
تان ازبرای چیست،چرا مشکل تان را 
بامادرمیان نمی گذارید؟مانندسالهای 
کنید،من  حساب  ما  روی  گذشته 
شما  به  وپدرومادرم  خودم  ازجانب 
کمک  هیچگونه  از  که  میدهم  قول 

دریغ نخواهدشد.
هوتن  گفت:آقا          حاج آحسن 
نزدشماآمده  ایکه  چندلحظه  دراین 
ایم،گرفتاریها وبدبختی های خودمان 
آقاوخانم  برای  تان  آمدن  از  راپیش 

گلشهری عرض کردیم. 
        دراین هنگام پدرم که تا آن 
لحظه سکوت کرده بود وبه حرفهای 
من وحاجی گوش میداد، روبه من کرد 
وگفت:حاج آقا درباره ی گرفتاریهاری 
هایشان با ما صحبت کرده است وما 
متأثّرشدیم،پیشنهادمیکنم  بسیار 
صرف  از  وپس  برویم  شام  سِرمیِز 
نظر  از  عزیزما  مسافران  چون  شام 
شده  خسته  بسیار  وروحی  جسمی 
اند ونیازبه استراحت دارند،می روند 
ازاین  بیش  است  وبهتر  بخوابند  تا 
ترشان  خسته   پرسشها،  طرح  با 
مشکل  رفع  برای  ما  نکنیم،مطمئناً 
دست  روی  دست  عزیزان  این 
از  پدرم  گذاشت،آنگاه  نخواهیم 
حاجی  سوی  وبه  برخاست  جایش 
پشت  به  دست  حالیکه  ودر  رفت 
خواست  او  بود،از  گذاشته  حاجی 
میزشام  سوی  به  وباهم  برخیزد  که 

انزنین
        قسمت سی وششم

  از: ک - هومان
غذایی  مختصر  ما  برویم،مهمانان 
بابی اشتهایی خوردندوبه اتاق خواب 
راهنمایی شدند ومنهم به اتاق خودم 
رفتم،بامدادروزبعد به هنگام خوردن 
ناشتایی،چهره ی مهمانان راهمچنان 
درهم ومغموم دیدم،مختصر ناشتایی 
خوردند وپس از خداحافظی ،راننده 
به  را  آنان  پدرم  دستور  به  ما  ی 

شهرشان بُرد.
         زمانی که به شرکت رسیدم،پدرم 
به اتاقم آمد وگفت  :بعضی بچه ها چه 
دردسرهایی برای والدین شان فراهم 
می سازند که حاصلش جزشرمندگی 

وغم وغّصه ازبرای آنان نیست.
ی  درباره  پرسیدم:شما           
چنین  این  ویاکسانی  کس  چه 

میگویید،منظورتان را نفهمیدم؟
حاج  وروزگار  مگرحال  ـــ          

آحسن ودخترآقا راندیدی؟
        ـــ چرا متوّجه شدم،اما ازدرد 

شان خبرندارم،دردشان چیست؟
        ـــ هوتن خودت را به کوچه 
ی علی چپ نزن،به خوبی میدانم که 
را  نازنین  خواهی  می  رفتارت  بااین 
فراموش کنی ونشان دهی که نازنین 
ومیگذرد،  براوگذشته  که  وآنچه 
را  اهمّیت است،من حق  ازبرایت بی 
بدون جانبداری پدری از فرزندش، به 
تو میدهم،اما چیزهایی ازآنان شنیده 
بیخبری،مادرت  ازآن  تو  که  ایم 
تفصیل  به  ازبرایت  ماجرارا  امشب 
سشی  پر ضمنَا ، د کر هد ا خو گو ز با
ازتودارم وآن این است که آیا چندروز 

پیش نازنین به دیدن تو آمده بود؟
        چون رفتار پدرم با من وبرادرم 
بودوبه  ومهربانانه  دوستانه  همواره 
همین خاطرهیچگاه دربرابرپرسشی 
نگفته  اودروغ  به  میکرد،  ازمن  که 
بودم،پاسخ دادم آری،به دیدنم آمده 

بود.
        ـــ شنیده ام یکی دوساعتی 
توحتا  کرد،اما  توبودوصحبت  پیش 
یک کلمه نگفتی،آیا رفتار تودرست 

بود؟
ـ آری،درست است.     ـ 

ــ چرا؟     ـ 
     ـــ چون درمحل شرکت وقت 
ماجرای  آن  به  پرداختن  برای  کافی 
اجازه  رانداریم،اگر  وپوچ  گیر  وقت 
بدهیدامشب درحضورشما ومادرجان ،

توضیح خواهم داد.
موافقت  پیشنهادم  با  پدرم          
رفتیم  کارمان  سر  به  کردوهریک 
آن  در  شدیم،اگرچه  ومشغول 

می  سعی  بعد  وبامدادروز  کذا  شب 
وخانمش  آحسن  دربرابرحاج  کردم 
خونسردی  به  تظاهر  وپدرومادرم 
غوغا   دردرونم  کنم،اما  خبری  وبی 
شده  ریخته  بهم  وآرامشم  بود 
وسراسر  کذا  آنشب  بود،دردرازای 
را  سختی  های  بعد،لحظه  روز 
دیدار  از  پس  گذراندم،درشبهای 
بانازنین از شدت فکروخیال تاپاسی 
نمی  راه  چشمانم  به  خواب  ازشب 
یافت،درشرکت که بودم پشت سرهم 
می  چای  گذشته  روزهای  وبرخالف 
خوردم وبی هدف ازاین سو به آنسوی 
اتاق کارم قدم می زدم،دربرابرمراجعه 
کنندگان ،گاه بی سبب می خندیدم 
گرفتم،حرکات  می  قیافه  گاه  ویا 
ویژه  بودبه  شده  غیرارادی  ورفتارم 
ودخترآقارا  آحسن  حاج  اززمانیکه 
براین  ،چراکه  دیدم  مان  درمنزل 
ازدیدار  پس  نازنین  که  بودم  تصور 
کرده  سرهم  نادرست  بامن،مطالبی 
داده  پدرومادربزرگش  خورد  وبه 
وآمدن شان به تهران به منظورُچُغلی 
ازمن بوده است،این برداشتهاوداوری 
اُختاپوس،تمام  چنگالهای  مانند  ها 
رادرخودمیفشرد،داشتم  وجودم 
زیراین فشارُخرد میشدم،مدتی بود 
تلقین وگذشت  با  بودم  توانسته  که 
از  که  را  تلخی  های  ،یادواره  زمان 
نازنین داشتم تا حدود زیادی از سرم 
بیرون کنم که با پیدا شدن سروکّله 
با  بزرگش  پدرومادر  با  اوودیدار  ی 
شده  باردیگرزنده  وحال،  وضع  آن 
بود،به خاطر این آشفته حالی،درآن 
روز نتوانستم الی حتا یک پرونده را 
که برای رسیدگی وصدوردستورروی 
ونظر  کنم  باز  بود  شده  چیده  میزم 
بدهم،همه ی کارهایی را که میبایست 
،راکد گذاشتم  انجام دهم  درآن روز 
برگشت  زمان  شدو  غروب  تااینکه 
درنهایت  فرارسیدومن  خانه  به 
بازگشتم،چراکه  منزل  به  دلمردگی 
قراربوددرباره ی نازنین جلسه ای با 
زودتر  باشم،پدرم  داشته  پدرومادرم 

از من به منزل آمده بود.
        شام مختصری ازروی بی میلی 
خوردم وتعّمداً چشمانم را به صفحه 
ظاهراً  ،اگرچه  دوختم  تلویزیون  ی 
بودم  نشسته  تلویزیون  تماشای  به 
،امابه مصداق«من درمیان جمع ودلم 
تشویش  خاطر  به  دیگراست«  جای 
چیست  برنامه   فهمیدم  نمی  افکار 
نمی  میگویند،گوشم  چه  وُمجریان 
نمی  را  چیزی  شنیدوچشمانم 

دیدودرحال وهوایی دیگربودم.
صدای  واحوال  حال  دراین          
مادرم را شنیدم که می گفت:هوتن 
چندباراست که تورا صدامیزنم،انگار 
اینجانیستی،حواست کجاست،به چه 

داشتی فکرمی کردی.
ـ به بخشید مادرجان،متوجه نشده  ـ 
بودم،به برنامه ی تلویزیون نگاه می 
نگذاشت  تلویزیون  کردم،صدای 

صدای شمارا بشنوم.
ای  چندکلمه  تاباتو  داری  وقت   -
خواهی  می  یااینکه  کنم  صحبت 

تلویزیون تماشاکنی؟
ــ البته شنیدن سخنان شما ترجیح 
دارد،تلویزیون را خاموش وبااشاره ی 
سرآمادگی ام رابرای شنیدن سخنان 
مقوله  چه  از  میدانستم  که  مادرم 

است،اعالم کردم.
- بامداد چندروز پیش نازنین نزد تو

آمده بود؟
 ــ بلی،بامدادامروزپدرجان هم این 

پرسش را از من کرد،منظور؟
ــ چه می گفت، ممکن است ازبرای 

ما بازگوکنی؟
ــ یک مشت حرفهای چرندوپوچ.

که  هایش  گفته  دربرابر  شنیدم  ــ 
گویا حدود دوساعت به درازاکشیده 

بود حتا یک کلمه نگفتی!
ــ بلی، درست شنیده ای ،آیا به نظر 
شما بایددهن به دهن او که همه ی 
مارا سّکه ی یک پول کرد می گذاشتم 
وبه چرندیات او پاسخ می دادم ویامی 

پذیرفتم؟
پدرت  ویا  من  به  را  ماجرا  چرا  ــ 
حرفها  ازاین  باهم  که  نگفتی،ما 

وپنهانکاریها نداشتیم !؟
است  حرفی  چه  این  مادرجان  ــ 
برایم  ازجان  میزنی؟تووپدرجان  که 
زندگی  هستید،شما  تر  شیرین 
ازبرای  نه  من هستید،نگفتنم  وعمر 
پنهانکاری  خواستم  می  که  بود  آن 
کرده باشم،بلکه به خاطر پوچی وبی 
سروته بودن استدالل وبهانه هایش 
بود،نمی خواستم بایادآوری ماجرای 
را  تان  خوش  گذشته،اوقات  تلخ 
زخم  داشت  باشم،تازه  کرده  خراب 
نیش او درشماالتیام پیدا میکرد،اوبا 
رفتاری که کرد ارزش آن راندارد که 
بخواهیم درباره اش وقت مان را تلف 
دربرابررفتارمنیره  کنیم،مگرپدرم 
چه کرد، جزاینکه فراموشش کردوبه 
زندگی خود فکرکرد،منهم پسرهمین 
ازایشان  چیزها  خیلی  که  پدرم 
من  العمل  عکس  ام،تنها  آموخته 

نشناسی  وحق  دربرابررفتارنادرست 
سبب  به  بود،تااورا  محلی  هایش،بی 
بیوفایی وبی رحمی اش نه تنها نسبت 
پیرمردوپیرزن که  به آن  بلکه  ما  به 
تمام زندگی وکوشش شان را به پای 
باشم  کرده  اند،ُخرد  کرده  هزینه  او 
هایش  ویادواره  واو  پیچم  به  ودرهم 
بیاندازم،سزایش  دان  زباله  رابه 
رفتار  توغیرازاین  نظر  بود،به  همین 
،چه رفتاری می بایست درحق اومی 
مزخرفاتی  به  میبایست  کردم،آیا 
که سرهم میکرد،ُمهر تأیید می زدم 
وبااوخوش وبش میکردم وخوشحال 
اش  سروکله  باالخره  که  میشدم 
میگفتم  اینکه  ویا  است  شده  پیدا 
کاررا  این  کارراکردی،چرا  آن  چرا 
نکردی!؟ مضحک ترازهمه اینکه الس 
بیدمشکی زدن هایش رابایک پسره ی 
نره خر به ُرخ من میکشید،مادرعزیزم 
او الیق آن نبود که بااو دهن به دهن 
کند،داشتیم  گم  را  شوم،برودگورش 
فراموشش می کردیم ،مثل اجل ُمعلق 

پیداشد! 
        ـــ من وپدرت  درد تورا که 
ازسوی نازنین برقلب وروانت نشسته 
کامالً درک می کنیم،اما از اخالق به 
دوراست که کسی را مجبورکنیم که 
شریک زندگی ماباشد،پیوند زناشویی 

بسته به رضایت 
به  ازطرفین  یکی  است،اگر  طرفین 
با کسی  نخواست  هر جهت ودلیلی 
بایداورا  بایدکرد؟آیا  کند،چه  ازدواج 
کرد؟مسلمًا  زناشویی  زورواداربه  به 
ما برسر آن نیستیم تا ازتو بخواهیم 
رابطه  گذشته  مثل  بانازنین  که 
او  به  اعتنایی  بی  ،اما  برقرارکنی 
تااین حّد که آمده بودتا باشرح آنچه 
بودبه  شده  وسبب  گذشته  براو  که 
بنشیند  نادرست  وتصمیم  داوری 
بخواهد،تاحدودی  پوزش  وازتو 
تاازتو  بود  نبود،اونیامده  منصفانه 
بخواهد بااو ازدواج کنی، به قراریکه 
پدربزرگ ومادر بزرگش می گفتند،او 
وروزش  شب  شرمساری  ازشدت 
گریه است،درست نیست که یکباره 
پشت پا به همه ی پیشینه ی دوستی 
شود،آن  زده  وچندساله  چندین 
گناهی  مرتکب  که  پیرمردوپیرزن 
از  نمی شود  دیگر  نشدندواز سویی 
گوشه  جگر  که  داشت  انتظار  آنان 
باآنان  کنند،تاما  خوددور  از  را  شان 
بتوانیم همچنان رابطه ی گرم داشته 

باشیم،من اگر به جای توبودم ،
                          بقیه درصفحه ۴۳
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اندماران اریان زمین
شناسان  باستان  دنیا  سراسر  در   «
برای پی بردن به گوشه های تاریک 
به کاوش در اعماق زمین می  تاریخ 
ایران- در  دانش  مرگ  پردازند«) 

آراکل خواجه توریانس -ص ۳ (.
کتاب ها بزرگان و نام دارانی را به ما 
شناسانده اند که هر یک به گونه ای 
در راه سر بلندی میهن و مردم پیش 
آهنگ بوده اند. شرح کوتاهی از این 
و  زندگی  بر  است  مروری  داران  نام 

نوشته های این بزرگان:

زرتشت
زرتشت  زندگی  زمان  گران  پژوهش 
را هزار سال پیش از میالد مسیح می 
دانند و به این باورند که او زادگاهش 
بوده  ری  یا  و  سیستان،  آذربایجان، 
آموزگار،  رهبر،  یک  زرتشت  است. 
فیلسوف، و شاعر ایرانی بود. او باور 
داشت که هستی میدان نبرد نیروهای 
خوب و بد است و انسان باید جایگاه 
خود را بین این دو انتخاب کند. گات 
های زرتشت و اوستا از آثار او هستند.

کورش كبیر
پادشاه  نخستین  و  گذار  بنیان  او 
سال  سی  مدت  که  بود  هخامنشی 
پیش  های ۵۲۹-۵۵۹  سال  بین  در 
از میالد بر بیشتر نواحی در آسیا که 
هند،  مرکزی،  آسیای  ایران،  شامل 
و بابل بود حکومت کرد. او آنقدر به 
خوبی  به  تصرفش  تحت  های  ملت 
رفتار می کرد که وی را نجات دهنده 
بزرگ  کورش  منشور  نامیدند.  می 
یکی از افتخارات و گنجینه های ایران 
است. این بزرگ مرد تاریخ ایران در 
جنگ کشته شد و در پاسارگاد شیراز 
در مقبره ای که امروز به»مشهد مادر 
بخاک  شود  می  نامیده  سلیمان« 
ایران- کامل  )تاریخ  شد.  سپرده 

عبداله رازی-ص۲۲۰(.

داریوش زبرگ
مملکت  و  قدرتمند  پادشاهان  از  او 
سال  هفت  در  بود.  هخامنشی  ساز 
کوب سر  را  کشور  شورشیان  کلیه 

»بیستون«  معروف  کتیبه  کرد. 
یادگار  کرمانشاه(  متری  )۳۰کیلو 
داریوش بزرگ است. داریوش کشور 
تقسیم  ایالت  سی  به  را  خود  بزرگ 
کرد. او شاهراه »سارد«و »شوش« را 
ساخت که ۲۴۰۰ کیلومتر است. سکه 
طال را رایج کرد و همچنین کانالی که 
رودخانه نیل را به دریای سرخ وصل 
می کرد ساخت و به این وسیله کشتی 
ها از دریای مدیترانه به اقیانوس هند 
داریوش  کردند.  می  آمد  و  رفت 
سرانجام در سال ۴۸۶ قبل از میالد 
درگذشت )تاریخ کامل ایران-عبداله 

رازی-ص۲۴۰(.

خسرو انوشیروان عادل

ایرانی است  او بیست و دومین شاه 
که حکومت خود را در تیسفون )در 
عراق امروز( آغاز کرد و از سال ۵۷۹-
نمود.  پادشاهی  میالد  از  پیش   ۵۲۱
انوشیروان عادل همه فیلسوفانی را 
که به دربار ایران پناه آورده بودند به 
گرمی پذیرفت. او نوشته های ارسطو 
و افالطون را می خواند و دستور داد 
ترجمه  فارسی  به  ها  نوشته  این  که 
شوند. در دوران انوشیروان عادل بود 
که به دستور او کتاب کلیله و دمنه از 
ترجمه  فارسی  به  سانسکریت  زبان 
گردید و همچنین شطرنج از هند به 
ایران  کامل  شد)تاریخ  آورده  ایران 

-عبداله رازی-ص۷۸(.

بابك رخم دین

بابک خرم دین در دهم تیرماه ۱۷۷ 
و  شد  متولد  اردبیل  در  خورشیدی 
خورشیدی   ۲۱۶ دیماه  هفدهم  در 
کشته شد. او مبارزی بود که بر علیه 
خاست  بر  عرب  خلفای  اشغالگران 
جامگان«  »سرخ  بنام  او  جنبش  و 
ایران- کامل  )تاریخ  است  مشهور 

عبداله رازی-ص۱۴۵(.

آریو ربزن
آریو برزن از سرداران دوران پادشاهی 
که  بود  هخامنشی  سوم  داریوش 
اسکندر  مقابل  در  نفس  آخرین  تا 
مقدونی و سپاهیان او ایستادگی کرد. 
او درسی از میهن پرستی و فداکاری 
از خود بجا گذاشت که نامش در تاریخ 
)آنالین- است  جاودان  زمین  ایران 

ویکی پدیا(.

يعقوب ليث صفاری

او بنیان گذار سلسله صفاریان است 
که در مقابل خلفای عرب ایستادگی 
هیچ  حکومتش  دوران  در  و  کرد 
فردی حق نوشتن به عربی نداشت. 
زبان  کردن  زنده  لیث  یعقوب  هدف 
فارسی و ایستادگی در مقابل خلفای 
عرب بود )تاریخ کامل ایران-عبداله 

رازی-ص۱۶۸(.

امیر كبیر
میرزا تقی خان امیر کبیر در سال ۱۱۸۵ 
خورشیدی در روستای »هزاره« اراک 
بدنیا آمد. وی یکی از نخست وزیران 
بنام و میهن پرست زمان قاجار بود که 
هدفش پیشرفت ایران بود. امیر کبیر 
مدرسه دارلفنون را تأسیس کرد که 
برای آموزش دانش آموزان به فناوری 
های جدید بود. انتشار روزنامه »وقایه 
اتفاقیه« از جمله کارهای اوست. این 
مرد بزرگ تاریخ ایران سه سال و سه 
ماه صدر اعظم ناصرالدین شاه بود. به 
و  ایران  سازندگی  به  او  دلیل عشق 
مخالفت با عقاید ناصرالدین شاه بی 
تبعید  کاشان  به  را  او  شاه   ، کفایت 
و در حمام فین کاشان به دستور او 
کشته شد )تاریخ کامل ایران -عبداله 

رازی-ص۵۱۵(.

ابن سینا
هجری   ۳۵۹ متولد  سینا  ابوعلی 

شمسی و محل مرگ او همدان است. 
او ستاره شناس، ریاضی دان، فیزیک 
دان، متفکر، و پزشگی بود که به او 
اند. کتاب  لقب پدر طب مدرن داده 
که مجموعه  است  او »شفا«  معروف 
کتاب  و  علوم  و  فلسفه  از  است  ای 
)آنالین- دارد  نام  »قانون«  دیگرش 

ویکی پدیا(.

زرکیای رازی
و  پزشگ  رازی  زکریای  محمدبن 
های  زمینه  در  او  بود.  الکل  کاشف 
پژوهش  شیمی  و  فیزیک،  فلسفه، 
های با ارزشی داشت. وی در سال ۲۵۱ 
هجری قمری )۸۶۵میالدی( در شهر 
ری متولد شد. کتاب او »الفهرست« 

نام دارد )آنالین- ویکی پدیا(.

رفدوسی
از  یکی  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 
که  است  ایرانی  شعرای  بزرگترین 
تاریخی  حماسه  او  شاهنامه  کتاب 
چهارم  قرن  متولد  او  است.  ایران 
از   « »باژ  ده  در  که  است  هجری 
طوابع شهر طوس در خراسان متولد 
شد. تاریخ شروع شاهنامه فردوسی 
بطور تقریبی سال ۳۷۱ هجری است. 
شاهنامه  نوشتن  برای  سال  سی  او 

کوشش کرد و می گوید:
بسی رنج بردم در این سال سی
عجب زنده کردم من این پارسی

-مؤسسه  فردوسی  )شاهنامه 
انتشارات امیر کبیر-مقدمه-ص۲(.

سعدی
متولد  سعدی  الدین  مصلح  شیخ 
سخن  بزرگترین  از  یکی  شیراز، 
سرایان جهان در قرن هفتم هجری 
،و محبوب بسیاری از ایرانیان است. 
و  »بوستان«  او  معروف  های  نوشته 
نظم  بوستان  دارند.  نام  »گلستان« 
( و چهار هزار  به شعر  است)سروده 
بیت دارد. گلستان او نثر است که در 
آن پندها به شعر گفته شده اند. معروف 
ترین شعر سعدی دو بیت زیر است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
)گلستان سعدی-در سیرت پادشاهان
۴۳ درصفحه  بقیه  -ص۲۹(.       

دکترمنصور سیاوشی - اکالهما

بـخیراندـشیه اهی ان ب
آن روزاه یادش 

دکتر زهرا کریمی پور- ُاهایو

عید و سرخاب و سرمه
نوروز  رسیدن  برای  شدن  آماده 
می  شروع  پیش  ماه  یک  از  بهار  و 
قله می شد، خیاطی  بازار قل  شد. 
آمد،  نمی  خاروندن  به  سرشون  ها 
خیابان ها را بوی گل نرگس و ماهی 
دودی پر می کرد، و خانه ها آسایش 
دادند.  می  تکانی  خانه  به  را  شان 
باز رسی می  همه سوراخ سمبه ها 
می  گرفته  ها  تاقچه  گرد  شدند، 
شد، کمد ها مرتب می شدند و قالی 
ها با چوب تکانده. سبزه ریخته می 
شد و برای بچه ها پیراهن و کفش 
نو خریداری. خالصه همه چیز تازه 
نوان محل.  با  می شد حتی صورت 
خانم بند انداز هم خبر می شد که 
و کدام  به کدام محل  روز  در فالن 

خانه در بروجرد برود.

“بند  بانوي  کله  و  سر  که  زماني 
خانم  و  مادر  تا  میشد  پیدا   “ انداز 
ها ی همسایه را پیرایش کند، انگار 
جشني در خانه مان برگزار بود. توی 
حیاط در روزی آفتابی قالی پهن می 
شد که خانم ها یکی یکی نو بتشان

 بشود. همسایه ها شاد بودند و به 
گرم  سر  بازي  به  ها  بچه  و  انتظار. 
بودند و پسر بچه ها به دزدکی نگاه 
کردن. » برو بازیته بکو، برو او سر 
از  یکی   « نیاید.  ایما  نزیک  حیاط. 
بچه  پسر  داد.  می  داد سر  ها  مادر 
پر  ای  و خنده  براق  با چشمانی  ها 
از شیطنت کمی دور می شدند و لی 
بند  صورت  به  چشم  شه  گو  از  باز 
می  نگاه  دستش  زیر  خانم  و  انداز 
خندیدند.اما  می  کر  کر  و  کردند 
من همبازی هایم را رها می کردم و 
مونس این بانو میشدم و تا آخرین 
لحظه کارش پیش او مي نشستم. به 
حرکت دست های او ذول مي زدم و 
صدای » بوم، بوم ، بوم« پایین و باال 

رفتن نخ بر صورتی برایم دلنشین 

ترین آهنگ بود. او ماهر ترین و با 
چشمم  در  دنیا  ي  بانو  ترین  نفوذ 
دست  حرکات  با  هایم  چشم  بود. 

هاي او باال و پایین مي رفتند.

باز  را  ایي  بغچه  انداز  بند  بانوي 
بندي  پیش  درآن  که  کرد  مي 
سفید،  نخي  روسري  سفید،  نخي 
مخصوص  نارک  نخ  از  ریسماني 
داشت.  پودر  از  مانندي  جعبه  و 
قیچي و ماتیک سرخ و قلم ابرو ی 
استفاده شده درب و داغونی هم در 

کناره هاي بغچه دیده میشدند.

بانوان  از  یکي  هاي  مو  که  زماني   
را سفت  روسري  کرد،  مي  را جمع 
بست،  مي  خانم  سر  به  سخت  و 
لحظه  مثل  بود  هیجان  پر  زمانی 
هنگامي  و  سینما.  در  فیلم  شروع 
که پودر را با آن بوي بسیار خوش 
بیرون  اش  بغچه  از  انگیزش  دل  و 
به صورت مي زد، یکي  مي آورد و 
لحظات  ترین  کنجکاو  و  بهترین  از 
زندگییم بود... و در پنهان آرزو مي 
کردم که هر چه زودتر بزرگ بشوم 
زده  هم  من  صورت  به  پودر  این  و 
دلم أب  توی  قند  این فکر  با  شود. 

می شد.

همسایه  بانوان  همه  روز،  آن  در 
شادي  روز  بود.  آرایششان  روز 
ها  ابرو  تمیز  ها  صورت  زیرا  بود 
و  انداخته  گل  ها  صورت  و  تمیز، 
جوان تر بودند. بانوان احساس مي 
کردند ملکه اند. همه از صورت هاي 
یکدیگر تعریف مي کردندو آن روز 
و  نداشتند.  فکري  رسید  مي  بنظر 
ریختند  مي  دور  آنرا  داشتند  اگر 
مي  تازگي  و  تر  و  زیبایي  به  و 
اندیشیدند. در آن زندگاني ابتدایي، 
ها، خانه  در  آرایشگری  حتی 
گرفت  مي  انجام  جمعي  دسته  و   
جود  و  آرایشگاه  نام  به  جایي  زیرا 

نداشت.

و این کار نشان مي داد که زندگي 
جمعي است: همه از هم خبر دارند 

و  کنند  مي  ریزي  برنامه  هم  با  و 
زندگي را با هم مي چشند. و زندگي 
با این با هم بودن حتما آسان تر می 
شد و شاد تر . همبستگیی و دوستی 
بی غل و غش و دور از چشم و هم 
چشمی، فرهنگ شصت سال پیش 
در  بود.  بروجرد  کوچک،  شهر  آن 
کوچه ما هیچ خانه اي همهمه خانه 
ما را برای پیشباز عید با بند انداز و 

پودر و سرخاب نداشت.
روز اول عید همه کوچه پر از پسر ها

که  شد  می  کوچک  های  دختر  و   
و  عید  تمیز  و  رنگی  ی  ها  لباس 
کفش های ورنی بّراقشان را به هم 
نشان دهند. کو چه پر از بچه و دید 
و باز دید های عید، سالی پر هیجان 
مثل  بویي  هیچ  داد.  می  مژده  را 
بوی روز اول بهار نبود. هیچ روزی 
هیجان روز اول عید رانداشت. هیچ 
لحظه ای به دلنشینی عیدی گرفتن 

از مادر بزرگ و دایي نبود. 
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بچه اهی کوهچ ما

 قسمت سی وهفتم           ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

تاریک  کوچة  به  مهرآمیز  نگاهی  
انداخت وبه خودش گفت: علیرغم سیه 
امیدواری   جای  هنوز  ما  کوچة  روزری 
هست اگر  بخواهد می تواند  شادی را 

به  قلبهای غمگین بازگرداند.
باشنیدن فریادی  که می گفت: » پول 
نقد.. پولم رادزدیدند« ناگهان ازخواب 
معممی  ومرد  آمد  به خود  وخیالهایش 
را درردای سفید گشاد  دید که به اول 
طرف  به  کوچه   دود.اهل  می  کوچه  
او  که جیغ می کشید، برگشتند. بچه 
دستفروشان  دویدند.  طرفش  به  هخا 
هایشان   خانه  دِر  دم  که   وکسانی 
، گردن کشیدند. سرها  بودند  نشسته 
بیرون   زیرزمینها  ها ودریچة   ازپنجره 
بیرون  ها  خانه  ازقهوه  مشتریان   زد. 
آمدند  وازهرمحله ای مردم  دوراو جمع 
شدند. قاسم ازمردی که درنزدیکی اش  
را  پشتش  چوبی   وباتکه  بود  ایستاده 
می خاراند وبا بی تفاوتی منظره را نگاه 

می کرد، پرسید:
- اوکیست؟

خاراند  می  را  پشتش  همچنان  مردکه 
جواب داد:

- پرده دوزی که درخانة ناظر  کار می 
کند!

دوپا، حجاج  موشهای  باجگیر  سوارس 
باجگیرآل  وجلطه  رفاعه   آل  باجگیر 
جبل به مرد نزدیک شدند وبه سرعت  
وآنان  برگردند  دستوردادند  مردم  به 
زنی  برداشتند.  عقب  به  چندقدم  هم 
رفاعه  آل  درمحلة  ای  خانه  ازپنجرة 

گفت:
- چشم زخمی به او رسیده!

زن دیگری از پنجرة  خانه های اول  آل 
جبل گفت:

- درست می گوید. هیچکس نیست به 
درآمدی که او ازپرده دوزی خانة ناظر 
به دست می آورد، حسد نبرد. خدا مارا 

ازچشم بد حفظ کند.
اش   خانه  دِر  جلوی  که   سومی  زن 
ایستاده بود  وسرپسرش را می جورید  

گفت:
- وقتی ازخانة ناظر بیرون  می آمد می 

بزودی  کرد   نمی  بینی  پیش  خندید. 
فریاد می زند و می گرید. لعنت به پول!

مرد باصدای بسیار بلند فریاد می زد:
- همة پولی که باخودم داشتم دزدیده 
کاروبیشتر  هفته   یک  اجرت  شد. 
خرجی  داشتم،  گریبان  در  ازآنچه 
بیست  وفرزندان.  ودکان  خانه 
پول  اضافة  به  مصر(   جنیه)واحدپول 
خراب  خانه  را  ها  حرامزاده  ُخرد.خدا 

کند.
جلطه باجگیر آل جبل گفت:

- هیس! همه ساکت شوند. گوسفندان 
درخطر  کوچه  آبروی  شوید.  ساکت 
است. دست آخر می گویند پاسداران 

کوتاهی کرده اند.
حجاج باجگیر رفاعه گفت:

اما   . نبوده  کسی  از  کوتاهی  بخدا   -
را  پولش  بفهمیم  توانیم   می  چطور 

درکوچة ما گم کرده؟
پرده دوز باصدای گرفته فریاد زد:

- زنم برمن حرام باد اگر دروغ بگویم.
من  شد.  دزدیده  شما   کوچة  در  پولم 
گرفتم.  ناظر   ازدربان حضرت  را   پول 
دنبالش  ام  سینه  روی  کوچه  آخر  در 

گشتم، اثری ازآن نیافتم.
جاروجنجال بلند شد . حجاج فریادزد:

- ساکت شوید حیوانات! مردگوش کن. 
کجا متوجه شدی پولت گم شده؟

مردبه آخر محلة موشهای دوپا  اشاره 
کردوگفت:

- جلوی دکان مسکری. اما باید بگویم  
هیچکس به من نزدیک نشد.

سوارس گفت:
ما  محلة  به  اینکه  از  پیش  بنابراین    -

واردشود پولش به سرقت  رفته.
حجهج باجگیر رفاعه گفت:

- وقتی ازآنجا می گذشت من درقهوه 
خانه بودم. کسی را ندیدم به او نزدیک 

شود.
جلطه باعصبانیت گفت:

آنان   نیست.  دزد  جبل  آل  دربین   -
سروران این کوچه اند.

حجاج غضبناک پاسخ داد:
دربارة سروران  آقا جلطه،  بیا  کوتاه   -

کوچه اشتباه می کنی!
- کسی جز آدم خودپرست آن را  انکار 

نمی کند.
حجاج  باصدایی رعدآسا فریادزد:

ادب  بی  نیار!  باال  مرا  سگ   روی   -
لعنتی.

بی  به  لعنت  هزاران  بعنت،  هزاران    -
ادب.

دراین حال پرده دوز گریه کنان گفت:
گم  درکوچة شما  من   پول   ، آقایان   -
پول  اما  هستید.  سرور  شما  همة  شد، 

من چه شد؟»فنجری« خانه خراب !
حجاج با تحکم گفت:

- همه راباید تفتیش کنیم. جیب همه 
را می گردیم. همة مردان ، زنان، بچه ها 

وهرگوشه وگناررا تفتیش می کگنیم.
جلطه تحقیر آمیزگفت:

- بگردید، اما دزد دربین ما نیست.
حجاج گفت:

به  اول  شد.  خارج  ناظر  مردازخانة   -
را  تفتیش  پس  رسید.  جبل  آل  محلة 

ازمحلة آل جبل  شروع کنیم.
جلطه خرناس کنان گفت:

اتفاقی   همچو  است  زنده  جلطه  تا   -
نمی افتد. حجاج بخاطر  داشته باش تو 

کی هستی ومن کی هستم.
جلطه، من بدنم بیشتراز موهایم ، جای 

زخم دارد.
باقی  من   بدن  روی  مو  جای  اما   -

نمانده.!
- خدا ترا ازشّر شیطان  حفظ کند.

زمین  روی  شیطانهای  همة  بگذار   -
درمن جمع شوند.

فنجری دوباره دادزد:
برای  این  بگردید،  من  پول  -دنبال 
من   پول  بگوید  کسی  نیست  بد  شما 

درکوچة شما به سرقت رفت؟
زنی خشمگین  سراو دادزد:

به سبب  بدقیافه.  باش جغد  - مواظب 
تو  آبروی ما برباد می رود!

کسی پرسید:
موشهای  درمحلة  پول  نگوییم  جرا   -
دوپا  به سرقت رفته، چون بیشترشان 

دزدو وگدایند.
سوارس فریاد زد:

نمی  دزدی  ما  درکوچة  ما  دزدان   -
کنند.

- ازکجا این را بدانیم؟
سرخ  ازخشم  چشمانش  که   سوارس 

شده بود گفت:
نیست.  بیشتر  اهانت  به  نیازی   -
پیداخواهد کردوگرنه  تفتیش،  دزدرا  

خداحافظ باکوچة ما.
عده ای گفتند:

- ازمحلة موشهای دوپا  شروع کنید.
سوارس عربده کشید:

تفتیش   برای  ازجای خودش  - هرکس 
بصورتش  من  گرز  بخورد  تکان 

فرودخواهد آمد.
سوارش گرزش را  بلند کر د  ومردانش 
همین  هم   حجاج  شدند.  جمع  دوراو 
خودش  محلة   به  جلطه  کرد.  کاررا 
برگشت وکار  آن دو را تقلید کرد. پرده 
دوز به درخانه ای  پناه برد وگریه سر 
زدوخورد  همه  بود.  نزدیک  شب  داد. 
کردند.  می  بینی   پیش  را  خونینی 
کوچه   وسط  به  قاسم  هنگام   دراین 

آمدوباصدای بلند فریاد زد:
گمشده  پول  خون،  کنید.  صبر   -
و  در»جمالیه«  کرد.  نخواهد  پیدا  را  
گفت  خواهند  »عطوف«   و   » »دراسه 
اگر به کوچة جبالوی واردشوید  پولتان 
فرمان   تحت  اینکه  ولو  دزدند،  می  را 

ناظرو پاسدارانشان باشند.
یکی از مردان  جبل پرسید:

- این گوسفند چران چه می خواهد؟
قاسم باگشاده روئی  گفت:

- من راه چاره ای دارم که پول، بدون 
خون ریزی ودعوا به صاحبش  برگردد.

پرده دوز به طرف او دوید وگفت:
- من مدیون تو هستم.

قاسم جمعیت را مخاطب قرارداد:
گشت  برخواهد  صاحبش  به  پول   -

بدون اینکه دزد رسوا شود.
با  نگاهها  همة  برقرارشد.  سکوت 
برگشت.  قاسم  سوی   به  زیاد  اشتیاق 

قاسم ادامه داد:
همه  بگذارید  است،  نزدیک  شب   -
شمع  یک  حتی  بماند.  درتاریکی   جا 
افروخته نشود. آنگاه همه ازاول کوچه 
کنیم.  می  پیمایی  راه  آن   آخر  تا 
بنابراین  هیچیک از محله ها موردسوء 
ظن واقع نخواهدشد. دراین اثنا دارندة 

پول  فرصت خواهد داشت آن را  جایی 
درتاریکی  رها کند بدون  اینکه کارش 
را  پول  ما  آنگاه   . بکشد  رسوایی  به 
ازشّر  زدوخورد  یافت وکوچه  خواهیم 

درامان  خواهد ماند.
با  را  قاسم  بازوی  مستأصل  دوز   پرده 

خواهش و تمنا گرفت وفریادزد:
من   بخاطر  است،  حل  راه  بهترین    -

بپذیرید.
کسی فریادزد:

- راه حل معقولی است، جوان.
کسی دیگر دادزد:

که سارق خودش  است  این فرصتی   -
وکوچه  را نجات دهد.

باجگیر   سه  به  مردم  زد.  هلهله  زنی 
باید  دانستند  نمی  کردند.  می  نگاه 
هیچیک  اما  بترسند.  یا  امیدوارباشند 
نمی  ومتکبر  خودخواه   باجگیران  از 
حل  راه  این  قبول  برای  خواست  
سرگردان   کوچه  اهل  شود.  پیشقدم 

بودندومی  پرسیدند: 
ضربه  یا  خواهدشد  غالب  عقل  آیا   -
فریاد   خون.  شدن  وجاری  گرزها  های 
صدایی که برای همه  آشنابود بلندشد:

- هی!
همه سرها به سوی محل صدا برگشت؛

چندان  نه  پاسدارکوچه  لهیطه 
همه  بود.  ایستاده  اش  دورازخانه 
بودند  منتظر  تابی  وبابی  شدند  ساکت 
با  که او درادامه چه خواهد گفت. مرد 

لحنی تحقیرآمیز گفت:
بپذیرید. را  حل  راه  سروپاها  بی   -
به  نیاز  نبودید  احمق  اینقدر  شما  اگر 
شمارا   که  نداشتید  چران   گوسفند 

نجات دهد.
خاطر   ازرضایت   حاکی  ای   همهمه 
دربین مردم جریان یافت. زنان هلهله 
تپش  به   شدیداٍ  قاسم  قلب  کشیدند. 
بود  ومطمئن  دید  قمررا  خانة  افتاد. 
ازپنجره  ازپشت یکی  چشمان سیاهی 
های روبه کوچه  مراقب اوست. شادی 
پیروزی  این  ومزة   شکفت  دردرونش 
بیگانه  پیشترباآن  چشیدکه  را  بزرگ 
بود. همه منتظر شب  شدند؛ گاهی به 
آسمان وگاهی به  صحرا می نگریستند 
وتاریکی تدریجی را دنبال می کردند. 
می  محو  ازنظرها  کم  کم  وحوش  حول 
شد. با پنهان شدن چهره ها، مردم به 
گذرگاههای   شدند.  می  تبدیل  اشباح 
به صحرا ختم  که  بزرگ  خانة  دوطرف 
فرورفتند.  درتاریکی   ، شدند  می 
به حرکت درآمدند وبه  باألخره اشباح 
سپس  افتادند.  راه  بزرگ  خانة   سوی 
بعد  رفتند.  جمالیه  جانب  به  شتابزده  
برگشت.  خودش  کوچة  به  هرکس 

دراین حال  لهیطه آمرانه فریادزد:
- چر اغ!

درخانة  شد  روشن  که  چراغی  اولین 
بود.  دوپا  موشهای  درمحلة  قمر 
وقهوه  ها  گاری  چراغهای  بعدازآن  

زندگی  باردیگر   شد.  روشن  ها  خانه 
به کوچه  برگشت. یک دسته از مردم 
پرداختند.  جستجو   به  چراغ  نور  زیر 

تااینکه  صدایی بلند شد:
- کیف اینجاست.

رفت  چراغ  طرف  به  باعجله  فنجری 
وکیف را قاپید، پول را شمرد وسراسیمه 
بدون  اوجه به چیزی به طرف جمالیه 
دوید. پشت سرش صداهای بلند خنده  

وهلهله  بلند شد.
ومرکز   توجه   محل  را  خودش  قاسم 
ومحور   ومزاح  تبریک  رسیدن 
وقتی  یافت...  گوناگون  تفسیرهای 
شب  درآن  وصادق  حسن  قاسم، 
رفتند،  دوپا  موشهای  خانة  قهوه  به 
سوارس بالبخند بااو برخورد کرد وبرای 

خوشامداو گفت:
- قلیان به حساب من برای قاسم.
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رم،  ازشذ  انداخته  گل  با چهرة   قاسم 
به حیاط   وخندان  براق، شاد  چشمان  
ببرد  را  میش  که  واردشد  قمر  خانة 
بازکردن   ومشغول  یااهلل«    « وگفت: 
غژغژ  که  شد  درخت   تنة  از  میش 
وصدای  راشنید  اقامتگاه  دِر  بازشدن 

خانم آمد که می گفت:
- صبح بخیر

قاسم بااشتیاق گفت:
-مولی  صبح ترا بخیر کند، خانم.

- دیروز کار بسیار  بزرگی برای  کوچة 
ما کردی.

روح قاسم ازشادی به رقص آمده بود. 
گفت:

- خدا هادی وراهنمای من بود.
از  حاکی  آهنگین  صدایی  با   زن 

تحسین گفت:
- به ما یاددادی که خرد برتراز خشونت 

است.
با خودش  فکر کرد:» محبت تو  قاسم 

برتراز خرد است». وسپس به او گفت:
- سپاسگزارم.

زن انگاری لبخند می زدکه گفت:
- می بینم تو ازفرزندان کوچه  همانطور 
گوسفندان.  از  که  کنی  می  مراقبت 

بسالمت باشی. 
قاسم  با نعمت رفت وازهر خانه که می 
گذشت به گله اش بز نر وماده یاگوسفند 
یاقوچ اضافه می شد. درراه بسیاری به 
او خوشامد  می گفتند. حتی باجگیران 
که پیش ازآن  به او بی اعتنا بودند ، به 
او احترام می گذاشتند. درراه به سوی  
پشت  بزرگ  خانة  دیوار  ازکنار  صحرا 
صف دراز گوسفندان گذشت. خورشید  
از  که  داغ   بادی  و  کوه  ازفراز  سوزان 
به استقبالش  جانب مشرق  می وزید، 
آمدند. چند چوپان  رادردامنة کوه دید. 
مردی ژنده پوش  درحالی که نی می زد 

، از کنارش گذشت. زغن ها  زیر گنبد  
درهردم  بودند.  درپرواز  آسمان   صاف 
احساس  را   وناب  پاک  هوای  وبازدمی 
می کرد. کوه عظیم  به نظرش  گنجی 
پنهان   رادرخود  موعود  ازآرزوهای 
بااحساسی  صحرارا   وقتی  بود.  کرده 
دلشادشد  گذراند،  نظر  از  خوشایند  

وشروع به خواندن کرد:
ای شیرین، ای زیبا، ای اهل مصرعلیا

اسمت  روی دستم خالکوبی شده
نگاهش بین صخرة هند  وقدری وجایی 
ریخته  خونشان  ورفاعه   همام  که 
کردند،   دیدار  وجبل  وجبالوی  شد 
شن،  کوه،  خورشید،  بود.  درگردش 
دلی  وهمچنین   ومرگ  عشق  عظمت، 
که به عشق  آشنا می شود، اینجاست. 
همة  معنای  پرسید   می  ازخودش  اما 

اینها چیست؟
خواهدآمد.  وآنچه  است  گذشته  آنچه 
در  باهم  که  ها  محله  از  ای   کوچه 
فروشند،  می  فخر  جنگندوباجگیران 
خانه  درهرقهوه  که  هایی  حکایت 

طوری دیگر روایت می شوند.
کمی پیش ازظهر  گله را به سوی  بازار  
یحیی   استاد  کلبة   به  راندتا  مقطم 

رسیدوهمانجا نشست.
پیرمرد پرسید:

- دیروز درکوچة ما  چه کردی که همه 
دربارة آن صحبت می کنند؟

با  مزمزة چای   را  قاسم  کمروئی اش  
پنهان می کرد. استاد درادامه گفت:

بجنگند   گذاشتی   می  بود  -بهتر 
ویکدیگررا هالک کنند.

قاسم بدون اینکه  سر بلند کند ، گفت:
- زبانت فقط این را می گوید.

یحیی هشدارداد:
وگرنه  کن  پرهیز  مردم  تعریف  از   -

خشم باجگیران رابرمی انگیزی.
من   مثل  کسی  از  باجگیران  آیا   -

خشمگین می شوند؟
پیرمرد آهی کشیدوگفت:

- چه کسی باور می کرد خائنی رفاعه 
رالو بدهد؟

قاسم با تعجب گفت:
بزرگ  رفاعه  بین  تشابهی  وجه  چه   -

ومن است؟
ترک  آنجارا  خواست  می  قاسم  وقتی 

کند ، پیرمردازاو خواست:
- همیشه طلسم مرا حفظ کن.

 طرف های  بعدازظهر  درسایة  پشت 
صدای   بود،  نشسته  هند  صخرة  
نعمت«   صدازد:»  که  شنید  را  سکینه 
نگاه  را   صخره  پشت  دریدو   ازجا 
میش   سر  باالی  که  دید   کنیزرا  کرد. 
کند.  می  نوازش   اورا  وپوزة  ایستاده 
او سالم کرد وزن  به  لبخندزنان  قاسم 

باصدای  زنگ دارش گفت:
بودم،  رفته  دراسه  به  کاری  برای   -

موقع برگشتن ازاینجا میان بر زدم.
قاسم گفت:

- اما این مسیر خیلی گرم است.
زن خندیدوگفت:

صخره  درسایة   کمی  همین  برای   -
استراحت می کنم.

نشستند  درکنارهم  درسایه  دو  آن 
گذاشت.  کنار  را  چوبدستی  وقاسم 

سکینه گفت:
مطمئن  دیدم،  دیروز  کارتورا  وقتی   -
شدم مادرت پیش ازوفاتش  ازتة قلب 

برایت دعا کرده.
قاسم تبسم زدوپرسید:

- توبرای من دعا نمی کنی؟
زن باموذیگری روبرگرداندوگفت:

خودت   مثل  ای  شایسته  همسر   -
برایت آرزو می کنم.
قاسم خندیدوگفت:

- چه کسی راضی به همسری گوسفند 
چران  می شود؟

کند.  می  معجزه  شانسی  خوش   -
هستی   پاسداری  منزلة   به  تواکنون  

که نیاز به خون ریزی ندارد.
شیرین  زبانت   که  خورم  می  قسم   -

تراز عسل است.
زن با چشمان  کم سویش نگاهی به او 

انداخت وگفت:
غیرعادی  راه  یک  خواهی  می   -

وعجیب رابه تو نشان دهم؟
قاسم ناگهان  سرشوف آمدوگفت:

- بله.
زن بالهجة  زنگباری به صراحت گفت

- بختت را امتحان کن وازبانوی محله 
مان خواستگاری کن.

 . آمد  متفاوت  نظرش  به  چیز   همه 
پرسید:

- منظورت چیست سکینه؟
- خودت را به آن راه نزن که منظورم 
را  نمی فهمی. درکوچة ما فقط یک بانو 

هست.
- خانم قمر؟!

- پس کی؟
قاسم باصدای لرزان گفت:

بود. من فقط یک  ازبزرگان  - شوهراو 
گوسفند چرانم.

- زمانی که خوشبختی لبخند می زند  
زند، حتی  لبخند  می  آن  با  همه چیز 

فقر.
قاسم انگاری ازخودش می پرسید:

- اگر از خواستگاری من عصبانی شد 
چی؟

 سکینه برخاست وگفت:
راضی  زن  کی  داند  نمی  هیچکس   -

است وکی عصبانی. توکل به خدا
درحال  رفتن گفت:

- مواظب خودت باش.
به آسمان کردوچشمانش را  قاسم سر 

بست. گویی رخوت براو چیره شد.

ادامه دارد.
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ارباب رجوع ناشی

راه  خدارا  بندة  کاراین  چرا  رئیس: 
نینداختی؟

او  به  بود.  ِخنگ  اینکه  برای  کارمند: 
بیفتد  راه  کارش  اینکه  برای   : گفتم 
شیرینی ما یادش نره. اوهم رفت یک 

جعبه شیرینی یزدی خرید آورد!!

یک ذره عقل

زن:  بنظر من با یه ذره عقل وشعور 
میشه جلوی خیلی ازطالق هارا گرفت

شوهر: همچنین جلوی خیلی از ازدواج 
هارو!

بعداز مشاجره:

با  طوالنی  مشاجرة  بعدازیک  زن 
شوهرش آشتی کردوگفت: برای این 
که ازاین به بعد دعوامون نشه قرار می 
ذاریم هروقت سرموضوعی باهم توافق 
داشتیم تو تصمیم  بگیر. هروقت هم 

اختالف داشتیم من تصمیم می گیرم.

همسر

خدایا قسمت دشمن  مکن یاری که من دارم
ندیده دیده ای شبها شب تاری که من دارم
مرتب می کند ُقًرفر مرتب می زند نق نق
بالی جان بودآری پرستاری که من دارم
نالد می  باز  گرفته  را  جیبم  پول  تمام 
کند نفرین بسیاری نگهداری که من دارم
بشویم ظرف های شام دیشب را که جامانده
کشم جارو به غیراز حرفه وکاری که من دارم
گهی بینم اتاقم پر زصدها تکه کاغذ شد
کند حمله به دیوان  وبه اشعاری که من دارم
»کاظم روح بخش«

اضافه حقوق

کارمند: آقای رئیس ، شما باید ازامروز 
حقوق من را  اضافه کنید.
رئیس: چرا؟ به چه دلیل؟

کارمند: چون که زنم امروز صبح میزان 
دقیق حقوق مرافهمید.

حرف اضافه

وگفتم دوش  شدم  رئیسم  پیش  به 
کالفه هستم  بنده  کالن  زخرج 
مداخل زحیث  کاهی  همچو  منم 
قافه کوه  چنان  مخارج  ولیکن 
زیاده وبرجم  وخرج  کم  حقوقم 
مصافه؟ تاب  جنگ  دراین  کی  مرا   
سرعت به  را  درددلم  بشنید   چو 
قیافه تلخی  به  ازبرایم  گرفت 

وکافی خوب  بود  حقوقت   : بگفتا 
اضافه حرف  هیچ  من  پیش  مزن   
»مرتضی فرجیان«

ُقلک عشق

آقایی برای اینکه خانمش رابه صرفه 
قرارگذاشت  دهد  عادت   جویی 
هردفعه که اورا می بوسد یک سکه به 
او بدهد وخانم هم آن سکه رادرقلک 
دونفری  آخرسال  بیندازد.  عشق  
قلک را شکستند که بیالن عاشقانه را 
رسیدگی  کنند. ولی موقع حسابرسی 
آقا متوجه شد که غیرازسکه ها چندین 
وجوددارد.  هم  ریزودرشت  اسکناس 
پرسید: من که بتو فقط  سکه می دادم 

اینها از کجا اومده؟
زن: خیال کردی همه مثل تو  خسیس 

و ناخن خشکند؟

حرف مفت

رئیس به کارمند: )باعصبانیت( توتصور 
می کنی که دراین اداره رئیس هستی؟

کارمند: نه حیر قربان ، ابداً.
رئیس پس چرا حرف مفت می زنی؟

سواد الزم نیست

مدیرشرکت: میتونی یک منشی خوب 
برای من پیداکنی؟

کارمند: چه شرایطی باید داشته باشه؟
اندام،  خوش  خوشکل،  جوان،  مدیر:  
دهنش هم قرص باشه، منظورم اینه که 

راز نگهدارباشه.
کارمند:  سوادوتحصیالتش چی؟

مدیر: سوادوتحصیالت  داشته باشه یا 
نداشته باشه مهم نیست!!

ازدواج

گروهبان:  جناب سرهنگ من دوروز 
مرخصی  میخوام که ازدواج کنم.

داشتی،  مرخصی  تودوهفته  سرهنگ: 
چرا ازدواج نکردی؟

گروهبان: جناب سرهنگ نمی خواستم 
مرخصی ام را حروم کنم.!

دعوای زن وشوهر

شد.  دعواشان  سخت  وشوهر  زن 
آخرسر

بر  دیگه  من  اینطوره  که  حاال  زن: 
میگردم خونه مادرم.

کندو می  جیب  به  دست  شوهر:) 
اسکناسی در می آورد(:

- اینم پول  بلیط مسافرتت.
زن)پول را می گیرد نگاهی به آن می 

کند(: 
از جیب  برگشتنم چی؟  بلیط  - پس 

خودم بدم؟

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

یادت  ما  شیرینمی 

زنم ارموزفهمید 
حقوقم چقدره

بقیه:  نازنین
پیرودوست  وشوهر  زن  خاطرآن  به 
پایان  تا  حرفهایش  داشتنی،به 
اورا  پوزش  وآنگاه  کردم  می  گوش 
به این شرط که خیال تجدید رابطه 
می  کند  فراموش  همیشه  برای  را 
پذیرفتم،بااین کارت نظام دنیا که بهم 

نمی خورد.
   ـ مادرعزیزم ، می دانم که همیشه 
وانسانی  منطقی  ای  کرده  سعی 
ازدید  توهم  ودیدگاه  کنی  فکر 
است،اما  درست  کامالً  اخالقی 
دیگری  وجه  ونازنین  من  داستان 
آن  به  که  ایست  ازقاعده  داردوجدا 
انسان  یک  ای،اودرمقام  کرده  اشاره 
عهدهاوپیمانها  من  با  وبالغ  مکّلف 
پیش  تاآنجا  راه  بست،اودراین 
بودبرای  پیشنهادکرده  که  بود  رفته 
تأکیدواستحکام هرچه بیشتر میثاق 
هاخون خودرا با بریدن کف دستش به 
رسم سرخ پوستان امریکا، با خون من 
آغشته کند،روابط گرم وصمیمانه ی
 ما بااو وخانواده  اش حدیثی جدااز 
اینها  حدیث دیگران است،ازهمه ی 
که بگذریم همانگونه که اشاره کرده 
پیوند  به  مجبور  نباید  را  کسی  ای 
انتظاری  ویاچنین  کرد  بادیگری 
داشت که من هم براین باورم،امااوبود 
که درابراز عشق ودلدادگی پیشقدم 
باهم  میخواست  که  بود  ،او  شد 
عهدوپیمان به بندیم وبرای همیشه 
تا زنده ایم نسبت به عهدمان پای بند 
بود  نکرده  مجبور  اورا  باشیم،کسی 
که نسبت به من عشق بورزد،وبرای 
عهدوپیمان  مشترک  زندگی  یک 
من  که  بگویم  خواهم  بندد،نمی  به 
اونداشتم،منهم  سوی  به  کششی 
واستمرار  وگفتارش  رفتار  خاطر  به 
چندین  طی  هفتگیش  دیدارهای 
سال وروابط گرم دو خانواده،به او دل 
بسته بودم وبه سبب محّبت وعنایتی 
که شماهانسبت به او ابراز می کردید 
می  بیشتر  روز  روزبه  کشش  این 
شد  سبب  مسایل  این  شدومجموع 
تا به ندای عاشقانه اش وبستن پیمان  
وقول وقراربا اوبااطمینان خاطر پاسخ 
قول  بدهم،اودربرابرآنهمه  مثبت 
رابه  وانتظاری  حّقی  درمن  وقرارها 
وجودآوردکه گذشتن وچشم پوشی 
رفته،گذشتی  برباد  وانتظار  حق  از 
نیست،اثرات  وآسان  سهل  چندان 
چنین لطمه هایی که تا ژرفنای قلب 
آسانی  به  کند،  می  رسوخ  آدمی 
حال  این  ی  همه  نیست،با  زدودنی 

نمی  جوانک  آن  به  اگراشاره  شاید 
اونمی  به  اش  شناسی  حق  کردواز 
گفت،درپایان صحبت اش پوزش اورا 
آنگونه که گفته ای می پذیرفتم، به 
از من  بود که  هرروی مزدش همانی 
دریافت کرد واز کاری که کرده ام به 
هیچوجه پشیمان نیستم.                                                                                                                                
        ـــ پسرم پیش از این گقته 
به  من  که  کنم  می  تکرار  وبازهم  ام 
تلخی  رفتار  چنین  که  پدرت  ویژه 
ایکه  ضربه  ،از  است  کرده  تجربه  را 
ناآگاه  به تو واردشده  نازنین  ازسوی 
باره صحبتی می  نیستیم،اگر دراین 
کنیم به خاطراین است که به روحّیه 
حساسیتی  آشناهستیم،باآن  تو  ی 
که توداری ماازبرای تو نگرانیم،چراکه 
نازنین  با  که  تردیدازرفتاری  بدون 
کرده ای به چیزی  جزفشار عصبی 
وروانی نمی توان تعبیرکرد که اثرات 
نازک  وقلب  براعصاب  یقیناً  آن 
وسنگینی  نامطلوب  اثر  تو  ومهربان 
که  است  واین چیزی  است  گذاشته 
کرده  نگران  توسخت  به  مارانسبت 

است. 
        ـــ مادرعزیز،حال که درد مرا 
درک می کنید،اجازه بدهید درحال 
میدهم  ،قول  باشم  خودم  وهوای 
وبازدوباره  شوم  مسلط  براعصابم 

فراموشش کنم.
که  بسیارخوب،هرگونه  ـــ          
درصددآن  وپدرت  بخواهی،من  تو 
نیستیم که عقیده مان را به تو تحمیل 
هیچگاه  خودت  شهادت  وبه  کنیم 
چنین کاری نکرده ایم ،اما بگذارآنچه 
را که ازحاج آحسن ودختر آقا شنیده 
ایم ازبرایت بازگوکنم به شنیدنش می 

ارزدوعبرت آموزاست.
        ـــ اگرچه حال وحوصله ی 
گذشته  برنازنین  که  آنچه  شنیدِن 

است ندارم،امابگوشم.
ایم  شنیده  ازآنان  که  را  آنچه  ـــ 
تنها به نازنین مربوط نمی شود،بلکه 
آنچه که برسر حاج آحسن ودخترآقا 
وماجرا  است  شنیدنی  است  آمده 
پس  نازنین  که  قراراست  ازاین 
ازدریافت دانشنامه ی فوق لیسانس 
درمهندسی،باآن جوان که گویا نامش 
ای لحظه  از  پس  مادرم  ...دراینجا 
به   مکث از پدرم که نگاهش ظاهراً 
دردست  ایکه  روزنامه  مندرجات 
داشت،بود،پرسید:آقاجالل اسم پسره 
گفت،شهروز،آنگاه  بود؟پدرم  چه 
مادرم گفت داستان توونازنین هوش 

وحواسی ازبرایم باقی نگذاشته 

بقیه: نام آوران

است،ها ،چه می گفتم؟ پدرم گفت:از 
ایران  به  وشهروز  نازنین  آمدن 
چرا  نمیدانم  گفت  میگفتی،مادرم 
پرتی  حواس  اینهمه  امروزگرفتار 
شده ام وآنگاه چنین ادامه داد :نازنین 
باشهروز که اونیزگویا تحصیالتش به 
پایان رسیده بودباهم به ایران برمی 
با نظر وموافقت بزرگترهای  گردندتا 

شان باهم ازدواج کنند.     ادامه دارد

خیام
خیام معروف به عمر خیام در قرن 
یازدهم میالدی در نیشاپور، خراسان 
متولد شد. او شاعری بود که در علوم 
ریاضی و فلسفه هم دانشمند بود و 
تقویم » جاللی« را بوجود آورد. شعر 
خیام بصورت رباعی است که کوتاه 
بیشتر  اشعارش  باشد.  می  ساده  و 
در مورد گرانقدر داشتن عمر انسان 

است:
خیام اگر باده پرستی خوش باش

با الله رخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی، چو هستی خوش 
باش

) سرگذشت رباعیات-ترجمه ادوارد 
فیتز جرالد-آنالین-ویکی پدیا(.

موالنا
و  شاعر  رومی  جاللدین  موالنا 
هجری  هفتم  قرن  در  بزرگ  عارف 
مولوی  زندگی  محل  زیسته.  می 
ایران،  از  هائی  بخش  شامل  امروزه 
ترکیه  و  تاجیکستان،  افغانستان، 
است. سرودن، عرفان و اخالق راه و 
کار او بود که نه تنها در ایران، بلکه در 
سراسر دنیا محبوب است. او در شهر 
زیارتگاه  آرامگاهش  ترکیه  قونیه، 
سال   ۶۶ موالنا  اوست.  عاشقان 
زندگی کرد. کتاب مثنوی معنوی از 
بزرگ ترین دست آوردهای مولوی 

است که آغازش بدین گونه است:
بشنو از نی چون حکایت می کند

وز جدائی ها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند

کلیات  موالنا  مشهور  کتاب  دیگر 
شمس تبریزی است)مقدمه مثنوی 

معنوی مولوی-ص۳ (
پروین اعتصامی

 ۱۲۸۵ سال  در  اعتصامی  پروین 
شمسی در آذربایجان به دنیا آمدو 

در ۳۵ سالگی در گذشت. او سرودن 
بزرگی  در  و  داشت  دوست  را  شعر 
ادبیات فارسی و عربی را پیش پدرش 
که مشوق او بود یاد گرفت. وی زبان 
انگلیسی را هم بخوبی می دانست و 
مدتی رئیس کتابخانه مجلس شورای 
ملی بود. اشعار پروین اندوهگین و 
شامل پدیده های زندگی اجتماعی 
ها، ودردها هستند.  ناکامی  انسان، 
ولی هم زمان، اندرزها و تشویق های 
او در اشعارش پدیدارند. او شاعری 
درد  هم  و  یار  و  دوست  مردم  بود 
رنج  عدالتی  بی  از  که  هائی  انسان 

برده اند:
نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر
مگر آن روز که خود مفلس و مضطر گردد
اعتصامی-چاپ  پروین  )دیوان 

۱۳۷۳-ص۱۲(.
فروغ فرخزاد

ایرانی  آزاده  شاعر  فرخزاد  فروغ 
تهران  در  میالدی   ۱۹۳۴ سال  در 
متولد شد و در سال ۱۹۶۷ میالدی 
تهران  در  رانندگی  تصادف  اثر  در 
کارگردان،  شاعر،  او  گذشت.  در 
نویسنده، و دوستدار نقاشی بود. او 
آزاده زنی بود پشتیبان حقوق زنان 
که »بی پروا به بیان احساساتش از 
اجتماعی  و  اخالقی  بندهای  و  قید 

زمانش می پرداخت«:
به او جز از هوس چیزی نگفتند

در او جز جلوه ظاهر ندیدند
به هر جا رفت، در گوشش سرودند

که زن را بهر عشرت آفریدند
فروغ-چاپ  کامل  )دیوان 

اول۱۳۸۲-ص۱۲(.
سیمین بهبهانی

غزل  و  شاعر  آزاده،  زنان  دیگر  از 
سرای ایران سیمین بهبهانی متولد 
که  است  تهران  در  شمسی   ۱۳۰۶
در سال ۱۳۹۳ شمسی در گذشت. 
او عضو کانون نویسندگان ایران بود 
و بیش از ششصد غزل سرود. اشعار 
وطن، جنگ،  به  عشق  باره  در  وی 
فقر، تن فروشی، و آزادی زنان است. 
بهبهانی می گوید: »وصیت کرده ام 
بعد از مرگم، همراه من دو تا فنجان 
صحبت  شاید  کنند  دفن  هم  چای 
های من با خدا به درازا کشید. بهر 
از  نیست  کم  هایم  دلخوری  حال 
بندگانش...همان هائی که بی اجازه 
وارد شدند، بی مقدمه شکستند، و 

بی خدا حافظی رفتند...«
دو باره می سازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش
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 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

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

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

اپسخ جدول کلمات 

متقاطع شماره پیش

جدول کلمات متقاطع
افزون-  وپیکار-ازآثارهوشنگ گلشیری۲-  افقی:۱-جنگ 

زادوولدکردن- تازه ساخته شده۳- هراس انگیز- اثرگذاشتن- 
قلیل-   -۵ ازمرکبات  کننده-  کشف  بدن-  ستون   -۴ پدران 
پیشوای دینی زرتشتی- دریاچة کالردشت۶- کافران- بزک- دل 
آزارکهنه۷- لگن لباسشویی- مقید- زیاده روی درتشریفات ۸- 
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انواع نمک آلومینیوم دار اسیدسولفوریک- منشی- درجه بندی 
شده ۱۴- انسان بودن- حیله گر- صدای کلفت درموسیقی۱۵- 

مردن- غذای مشهور مردم عراق
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پاسخ درشمارة آینده

بقیه : راه رسیدن به زندگی 

روی می دهد  که مردم کشور جانشان 
به لبشان  رسیده باشد ودیگر  به سیم 
آخر بزنند وبگویند ازمرگ که باالتر  
چیزی نیست آیا  از همة شما آنهایی 
که اسم انقالب را می پذیرید می پرسم 
درسال ۵۷ درایران بدلیل فقر ونبودن  
شغل  ودیکتاتوری دولت شاه  ونبودن 
وشکایت  کننده  رسیدگی  دستگاه 
پذیر بود که از۳6 میلیون  مردم آن 
آنقدر  میلیون   ۱۵ حداقل  ایران  روز 
درفشارباشند  که انقالب کنند؟ اگر 
پاسخ منفی هست باید دید پس چه 
سازمانی آنقدر درعذاب وفشاربوده و 
این فشارها ازطریق دولت ایران براو 
تحمیل می شده ناچارگردیده دولت 
ایران را که باعث آنهمه بدبختی برای 
او بوده ساقط کند.آیا غیر از استعمار 
کسی را سراغ دارید  که آن 6 ماده 
اولیه انقالب سفید شاه ومردم  دست 
وپایش را طوری بسته بود که ناچارشد  
بقول نمایندة سیاسی خودشان درایران 
که  کنند  برقرار  سیاسی  زلزلة   یک 

کردند.
هم میهتانم اگر ازمن  هم میهن خود 
انقالب نکردیم،  نمی پذیرید  که ما 
دشمن کرد، اجازه بدهید حرفهای من 
سرآنتونی  از  را  باالترازآن  وخیلی  را 
که  انگلستان  کبیر   سفیر  پارسونز 
در همان تاریخ درایران بوده رامرور 
کنیم. او  اقرار می کند که کاری که 
ما کردیم انقالب نبود ضد انقالب بود. 
اومی نویسد:» درتمام کتاب اصطالح 
انقالب را  بکاربردم زیرا وسعت آن 
داد   روی  درایران  که  سیاسی  زلزلة 
نبود  وروسیه  فرانسه  انقالب  کمتراز 
تری   عمیق  درارزیابی   وجود   بااین 
دراین باره  می توانم صریحاً  اظهار 
عقیده کنم زیرا از تعبیر من  مفهوم 
یک انقالب  از۴ قرن پیش  به اینطرف 
درایران  واقعی  انقالب  یک  تنها  
است  انقالبی  وآن  گرفته   صورت 
آغازشد  پهلوی   بدست رضاشاه  که 
وبدست فرزندش محمدرضاشاه ادامه 
یافت وتکمیل شد. زیرا مفهوم  انقالب 
یعنی ازبین بردن نظم کهنه اجتماعی 
وبرقراری  یک نظم نوین تازه وکاماًل 
مخالف  نظام کهنه  پیشین استواین 
درست همان کاری است که بدست 

رضاشاه  انجام گرفت.«

ادامه دارد

می نوشی حکیماهن

غذای روح   بود باده رحیق      الحق
که رنگ او کند از دور رنگ گل را دق
عقیق  پیکرویاقوت رنگ ولعل نشان
ُهمای گردد اگر جرعه ای   بنوشد بَق
به طعم، تلخ چوپند پدر و لیک مفید
به پیش مبطل، باطل به نزد دانا،  حق
حالل گشته به فتوای  عقل  بر    دانا 

حرام گشته به احکام شرع   بر احمق 
بر ُجهاّل حالل بر عقال و   حرام 
که می محک بود وخیرو شر از او مشتق
می   از جهالت ُجهال شد    به شرع حرام
چو مه که از سبب منکران دین شد شق
شراب را چه گنه ابلهی اگر نوشد
زبان به هرزه گشاید، دهد ز دست ورق
غالم آن می صافم که از رخ جانان
به یک دو جرعه برآرد هزار گونه عرق
چو ُدّر چکد به میان قدح زحلق کدوی
زلحن باربدی   خوشترآید آن لق لق
برای ورطة   توفان بود  چو کشتی نوح
نه هر خسی به روی بحر می شود  زورق
به آن خدای که جزاو خدای دیگر نیست
چو »می «خورم همه اعضای من بگوید حق
چو بوعلی می ناب ار خوری   حکیما نه
به حِق حق که وجودت به حق شود ملحق
از: ابوعلی سینا

شرح لغات دشوار
- رحیق: خالص وناب

- َدق: بی رنگ
که سمبل  ای  افسانه  پرندة  هما:   -

خوشبختی است
- بق:  پشه

- جهال: جمع جاهل، نادان
القمر، یکی از  - شق: اشاره به شق 
معجزات پیامبر اسالم است که ماه 
را  به دو نیمه کرد. بقول ذبیح بهروز: 

شق کرد میانة قمررا
برداد درخت بی ثمررا

باعلم اشاره آن هم از دور
صد مرده بکرد زنده درگور

- ورق: زبان )فرهنگ زنده یاد معین(

عباس خوشدل درگذشت

خبرگزاری ایسنا: »عباس خوشدل، 
آهنگساز  و  ارکستر  رهبر  نوازنده، 
روز  »نیلوفرانه«،  خاطره انگیز  آلبوم  
۲۸ اسفند ۱۳۹۹ بر اثر سکته قلبی 

در سن ۸۹ سالگی درگذشت.

در   ۱۳۱۰ مهر  اول  زاده  خوشدل،   
تهران بود. او پس از گذراندن دوره 
هنرستان عالی موسیقی در نوازندگی 
را  دستگاهی  ردیف های  فلوت، 
در  و  گرفت  فرا  ابوذری  ابراهیم  نزد 
پیشگاه هنرمندانی چون محمدتقی 
و  نیرسینا  هدایت اهلل  مسعودیه، 

حسن رادمرد هم آموزش دید.

هنرهای  ارکسترهای  با  همکاری 
گروه  هنر،  و  فرهنگ  وزارت  زیبای 
رهبری  پایور(،  )فرامرز  تکنوازان 
فرهنگ  وزارت   ۴ شماره  ارکستر 
ردیف  ضبط  و  جمع آوری  هنر،  و 
آوازی  و  سازی  سنتی  موسیقی 
این  هنری  کارنامه  از  بخشی   ... و 

موسیقی دان و پژوهشگر است.«

پیش  خوشدل  آثار  مشهورترین  از 
کارهای  به  می توان  انقالب   از 
و  پروانه  خاطره  برای  که  باارزشی 
 نادرگلچین  و فاطمة واعظی)پریسا(

ساخته است اشاره کرد. پس ازسال 
۵۷ نیزآلبوم های »نیلوفرانه ۱ و ۲«، 
و  عاشق«  »شبان  کن«،  »صدایم 
با صدای علیرضا  »رازگشا«، همگی 
افتخاری، ازکارهای  باارزش او بشمار 

می روند..

عباس خوشدل از هنرمندان بی ادعا 
و  پرکار بود اما بخاطر گوشه گیری 
و فروتنی خاصی که داشت  خودرا 
باجنجال های  شهرت آفرین  درگیر 

نمی کرد. 
۳۰ مهر ۱۳۹۱ در جشن خانه موسیقی 

بقیه:  فرهنگ گذشته

می شود که باسیر پیشرفت زندگی 
کنونی سازگاری نداشته باشد؟

ازاین  مطلوب   وری  بهره  برای   -۴
فرهنگ باید چه عواملی بکار افتد؟

۵- چگونه  باادب گذشتة  فارسی که 
رکن  عمدة  فرهنگ کشوررا تشکیل 

می دهد  باید روبرو شد؟
به  ادبیات  این  که  نوعی  آیا   -۶
دانشجویان ودررسانه های گروهی  
رضایت  شود  می  عرضه  مردم  به 

بخش است؟
۷- فرهنگ ایران درارتباط با فرهن 
های دیگر ، باید چه جهت و روشی 

درپیش بگیرد؟
های  فرهنگ  با  روبروئی  نحوة   -۸
دیگر فائق امروز را چگونه می بینید؟

۹- فرهنگ به عنوان ماهیت دهندة 
باید درپیش  تفکر مردم، چه راهی 

داشته باشد؟

به  وابسته  ای  فصلنامه  نام  »هستی« 
در  که  است  بوده  فردوسی  ایرانسرای 
منتشر  تمدن  و  فرهنگ  تاریخ،  زمینه 
میشد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این 
نشریه دکتر اسالمی ندوشن بوده و افراد 
عبدالحسین  دکتر  چون  ای  برجسته 
شفیعی  محّمدرضا  دکتر  کوب،  زّرین 
کدکنی، دکتر شیرین بیانی و دکتر فتح 
مشاوران  هیئت  اعضاء  مجتبایی  اهلل 
از  میدادند.  تشکیل  را  آن  تحریریه 
وزانت  از  آن  مطالب  و  مقاالت  اینرو 
برای  ویژه  به  و  بوده  برخوردار  خاصی 
ایران شناسان مغتنم  و  ایران دوستان 
نخست  شماره  است.  میشده  شمرده 
این فصلنامه در بهار ۱۳۷۲ منتشر شد و 
پس از سه سال بدلیل پاره ای از مسائل، 
چاپ آن بصورت موقت متوقف شد. در 
سال ۱۳۷۹ روند چاپ فصلنامه از نو به 
کار افتاد. آخرین شمارة آن در زمستان 

۱۳۸۵ چاپ گردید.

که در سالن اجتماعات خانه موسیقی 
برگزار شد، از یک عمر فعالیت هنری 
عباس خوشدل تقدیر و تجلیل بعمل 

آمده بود.
خوشدل  تألیفات متعددی درزمینة 
های  ردیف  و  آوازی  موسیقی 

موسیقی  ایرانی  داشت 

موسیقی  بزرگ  استاد  این  فقدان 
ایرانی را به همة دوستداران وخانواده 
اش تسلیت می گوییم.  ماهنامه آزادی
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وهمکار دوست  درگذشت  خبر 
هنرمندم نوذرآزادی بکلی حالم 

راگرفت.

ای باخاطره  شایداورا  بسیاری 
 ازآقای قاطبه  درسریال اختاپوس 
آخرین  ایتالیا  ایتالیا  نمایش  یا 
تلویزیون  برای  خوداو  که  کاری 
می  بیاد  بود  داده  انجام  ملی 
مقامی  نوذر  من  برای  اما  آورند. 
دیگرداشت ورای ارزیابی معمول 
فصول.  تمام  برای  بازیگری  یا 
درشهر »هرکول  درسریال  باهم 
یادحمید  زنده  که  اودیاس« 
آشنا آورد  صحنه  به  سمندریان 
شدیم واین آشنایی. هموار کنندة 
مابود  هردوی  درازبرای  سفری 
وبرپردة  درصحنه   دراز  سفری 
گون  نقره  صفحات  سینماو 
تلویزیون. دربیش از یکصدبرنامة 
اختاپوس،  ازنقش آفرینان اصلی 
بود.و»تآترکوچک تهران« پرونده 
بانمایش  شد،  گشوده  بااو  اش 
بود،  نوشته  خوداو  که  »هجرت« 
درجهنم،  ژوآن  دون  نمایش  وبا 
پرونده  گلستان  کارابراهیم 
تآتربسته شد وکارمان به هجرت 
همین  ضبط  برای  شد.  کشیده 

دراتاق  داشتیم  که  بود  نمایش 
گریم تلویزیون آماده می شدیم 
سرباالیی  ارتشی   تانکهای  که 
برای  وما  پیمودند  را  جم  جام 

همیشه ازآنجا بیرون زدیم.
کاری  درمهمترین  بخیر  یادنوذر 
به  غیرایرانی  ازنویسندة  که 
اصلی  نقش  نوذر  بردم،  صحنه 
اثر  »سرایدار«  داشت.نمایش 
درتاالر  قراربود  پینتر.  هارولد 
موزه یک شب نمایش بدهیم که 
ودرمهمترین  به ۴۵ شب کشید. 
درایران  خودم  بگمان  که  کاری 
نوذرآزادی  باز  ام،  برده  به صحنه 
منظومة  بود:  اصلی  نقش  ایفاگر 
منوچهر  شعربلند   فالگوش 
وقتی  یکتایی. درجشن هنرسوم 
بارنخست  برای  فالگوش  منظومة 
بازی  شیراز  کرامت  خانة  درقهوه 
شد پیتربروک کارگردان نامی تآتر 
بعد  دوسال  بود.  تماشاگران  جزو 
برای ایفای نقش مهمی  ازنمایش 
اورگاس، که واقعه نادری درتاریخ 
تآتر است، پیتربروک نوذرآزادی را 
انتخاب کرد. برای نقش دون ژوآن 
توسط  نوذر  انتخاب  دلیل   ، هم 
کاراو  دیدن  گلستان،  ابراهیم 

درنمایش فالگوش بود.
نوذرآزادی   آنکه  با  بعدازانقالب 

بیشتردرایران به سر می برد 
بکلی ازکارنمایش کناره گرفت وبه

نقاشی روی آورد. »رنگین کمان« 
مضمون  مشترک همه نقاشی های 
اوست: رنگین کمان به ُغل  وزنجیر 
کشیده شده، به زندان  افتاده یا 
بدترازآن رنگین کمان بدارآویخته 

شده. 
بااصرارزیاد   ۹۰ دهه  دراواخر 
، خودمن  پیگیری  و  دوستانش 

را  کارهایش  پذیرفت  باألخره   
درگالری سیحون لوس آنجلس به 

نمایش عمومی بگذارد.
سالها بعداز نمایش دون ژوآن که  
ضبط تلویزیونی اش درایران ناکام 
ضبط  یک  به  درلندن  بود،  مانده 
رادیویی  درآمد. دراین اجرا یکی 
از چهارنقش اصلی را که درایران 
بعهده  گودرزی  محمد  یاد  زنده 
داشت خودابراهیم گلستان بعهده 

گرفت.
اول  سالهای   شد.  لندن  حرف 
انقالب ، هادی خرسندی در هفته 
نامه ای که درلندن منتشر می کرد 

نوشت:
خیابان  حوالی  را  آزادی  امروز   «
به  کنزینگتون دیدم. گفت دیگر 

ایران برنمی گردد..«
دوباره  روزی  دارم  یقین  من  ولی 
آزادی به ایران برمی گردد ودرآن 
را  قدرآزادی  مردم  یقین  به  روز 

خواهند دانست
بوقت    ۸/۴۵ ساعت  نوذرآزادی 

آلمان درروز جمعه ۲۶ فوریه براثر 
سرطان ریه دربیمارستانی درشهر 
برمن  که تنها خواهری درکنارش 

بود درگذشت.

همسر  با  ابرازهمدردی  ضمن 
نوذرآزادی بانو پروین دولتشاهی 
آن  وعالقمندان  وفرزندانش 
را  یادش  تکرارناشدنی   هنرمند 

گرامی می دارم..

   یادی از نوذر آزادی

نورذآزادی  ردنقش اقطبه

 آن خاک هزار خاطره  ،آن سرزمین  
هزار منظره                                                     

     خانه های سرخ      
و  خشک  ناهموارو  راه  و  آبی  آسمان 
نگرند صحرای  می  که  هر سو   ، کویری 
دو  این  است  نمایان  علف  و  آب  بی 
راه  که  است  مدتی  سلجوقی  سرباز 
سلطان  لشگریان  از  و  اند  کرده  راگم 

ملکشاه سلجوقی جدا مانده اند . هنگام
 فلق بود که خورشید آرام آرام روشنایی 
های  چادر  هاو  خیمه  روی  بر  را  خود 
، لشگریان پس  سربازان می گسترانید 
از ماه ها نبرد در ِخطه شمال اکنون  به 
ایران  مرکزی  کویر  زار  شوره  زمینهای 
رسیده و  شبی را در حاشیه کویر زید 
اباد ،   خیمه و خرگاه را گسترده و اطراق 
اصفهان  عازم  سپس  تا  بودند  نموده 
به  و  شوند   ) ملکشاه  سلطان  )پایتخت 

قرارگاه های خود در اصفهان بازگردند.
در تاریکی و روشنایی صبحگاه ، این دو 
آهوی  دو  به  چشمشان  سرباز  نوجوان 
رمنده ای افتاد که سر در پی هم داشتند 
وسوسه شکار،  آنها را برانگیخت و آهسته 
از خیل سربازان جدا شدند.  طمع شکار 
آهوان انها را از خود بدر کرده بود سر در 
از قرارگاه  پی آهوان داشتند  و کم کم 
ناگهان   . شدند  دورتر  و  دور  لشکریان 
باالی  در  خورشید  که  شدند  متوجه 
پهنه  در  نیمروز  آفتاب  و  است  سرشان 
ی آسمان در میان  در و دشت گسترده 
البالی  در  هم  پا  گریز  آهوان  شده  
گیاهان کویری گزن و اَشنان و ِکلبیت از 
چشمشان پنهان  شدند، حاال آنها کامال 
از خیل لشگریان  دور ، گرسنه و تشنه 
. اند  مانده  سرگردان  آباد  زید  کویر  در 
که،  بود  نمانده  برایشان  رمقی  دیگر 
دوردستها آن  در  انها  از  یکی  ناگهان 
 سوادراهی)نشانه ای( را دید ،  انجا را با 
به هم رزمش نشان داد  گویی  انگشت 

قدرت تازه ای وجودشان را در برگرفت و 
باتمام قوا به آنسو راهی شدند ، از دامنه 
کوه کرکس که گذشتند ، چوپانی را در آن 
حوالی دیدند  از او به زبان فارسی سراغ 
آب را گرفتند  )زیرا که سلجوقیان با انکه 
ترک تبار بودند پس از سرنگونی غزنویان 
در قرن پنجم و بدست اوردن حکومت ، 
زبان فارسی را زبان رسمی کشور کردند 
و وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب 
می نمودند( سربازان پرسیدند  آیا این 
مرد،  دره  که آن  ؟  نه  یا  جا آب هست 
دوردستی در دامنه کوه را نشان میدهد 
است  جاری  انجا  در  ای  رودخانه  که 
مردان تشنه از سرازیری دامن کوه خود 
اطراف آن  به رودخانه و چشمه های  را 
آب  به  تنی  و  نوشند  می  آبی  رسانده  
می زنند. سپس در بلندای  آن دره کم 
اتشکده  که  بینند  می  را  بنایی  عرض 
زرتشتی ها و معبد میترا بوده است .بدان 

سو میروند تا شاید بَلد راه و راهنمایی را 
بتوانند بدیگر همرزمان و  انها  ببینند و 
میان لشکریان سلطان ملکشاه سلجوقی 
که در آن حوالی بودند  باز گردند. و حاال: 
ابیانه  روستای  اهالی  از  پیرمردی   
او  گویی   ، نشسته  کنارم  بالباس محلی 
شده،  من  گردشگری  تور  این  راهنمای 
خوش  و  مهربان  و  خوشرو  خیلی  که 
پُک  ، تجربه  دنیا  یک  با  و  گفتاراست 
 محکمی به چپقی که در دست دارد میرند 
و دود آن را به باالی سرش میفرستد و رو 
به من به روایت داستانش ادامه می دهد 
را آن دو سرباز  ابیانه  نام    : و می گوید 
سلجوقی بر این روستا گذاشتند وقتی که 
از چوپان پرسیدند اینجا آب هست یانه 
؟ آب یا نَه ؟ که بعد تبدیل شد به ابیانه  
سپس پیر مرد لبخندی زد و کاله نمد ی 
را که بر روی سرداشت  جا بجا کرد و گفت 

: این داستان را من از پدر بزرگم شنیده ام
 که او هم البد از پدر بزرگش ! اما حاال که 
هر ساله تعداد زیادی گردشگر اینجا می 
اید . تحقیقاتی هم در مورد سابقه تاریخی 
این روستا شده، به ابیانه در زبان محلی 
»ویونه« گفته میشو به معنای بیدستان  
. زندگی  یافت  تغیر  ابیانه  به  بعد ها  که 
است   دامداری  و  باغداری  راه  از  مردم 
روزگاری گیوه بافی از مشاغل پر در امد 
زنان روستا بود اما اخیرا چند کارگاه قالی 

بافی هم دایر شده .
پیرمرد گویا دیگر از گفتگو با من خسته 
شده که آتش و توتون چپقش را خالی می 
کند وچوب دستی اش که حکم عصا را 
برایش دارد در دستان پینه بسته اش که 
نشانه سالها سختی و کار و مرارت بوده  
می گیرد و یا علی گویان بر می خیزد و 

میرود از پشت سر نگاهش میکنم . 
از  گشاد  شلوار  روستا  مردان  لباس 

جنس 
َدبیت  پارچه 
مشکی است 
نم ا نمید
یاد  چرا   
فیلم داستان 
ست  و
و  ساید 
های  شلوار 
دهه  گشاد 
می   ۱۹۶۰
افتم و چون ستارگان هالیوود انها را می 
پوشیدند ما جوانها فکر می کردیم هر چه 
باشد شیک تر تر  پای شلوار گشاد  دم 
 و مد روز تر هستیم از این مقایسه بی 
ربط خنده ام میگیرد  . چه می شود کرد 
فکر و خیال هم مثل خوابهای شبانه است 

که در اختیار فرد نیست ،
کاش خواب و خیال ها هم ریموت کنترل 
داشت انتخاب می کردیم و ریموت را می 

زدیم. مثال امشب دلم می خواهد یک 

خواب کمدی ببینم  یا می خواهم خواب 
رمانتیک ببینم  یا اصال دِر ذهن را ببندم و 
جز انچه که دوست دارم چیزدیگری وارد 
ذهن نشود . کاش می شد!.خوب  بگذریم..

اما لباس و شلوار مردم این منطقه قدمت 
چند صد ساله ای را در پیشینه دارد و 
علیرغم شکل ظاهر تفاوتی با هم دارند، 
و  گشاد  جوانان  و  مجرد  شلوارمردان 
متاهل  مردان  اما   . است  شکل  مثلث 
شلوار گشاد و راسته می پوشند،  لباس 
های محلی خانم ها هم دامن های گشاد و 
چین دار با چارقد های زیبای گلداراست 

که بر سر دارند .
قدم زنان از کوچه های تو در توی خاکی و 

گاهی سنگفرش ابیانه میگذرم 
 و خانه های سرخ را می نگرم ، این روستا 
همین سبب  به  دارد  قرار  کوه  بر سینه 
خانه ها پلکانی است وبنابراین پشت بام 
باالیی است ،خاک  هر خانه حیاط خانه 
این منطقه سرخرنگ است و خانه های 
این روستا که از همین خاک ساخته شده 
تماماَ سرخرنگ ، و از فواید این خاک این 
است که بسیار مقاوم بوده و هر چه که 
باران میخورد مقاوم تر می شود به همین 
لطفًا ورق بزنید

     خانه     خانه  هایهای
            ُسرخُسرخ  ابیانهابیانه

ارشف حمیدی- نیوهمشاری
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بقیه: خانه های سرخ ابیانه

سبب خانه هایی با قدمت چند صد ساله 
در انجا دیده می شود.

چند بانوی روستایی را می بینم که بر روی 
گفتگو  گرم  و  اند  نشسته  خانه  سکوی 
هستند  و کارهای دستی خودشان را از 
جمله میوه های خشگ شده و لواشک را 
برای فروش گذاشته انذ.  پشت سر شان 
در چوبی کهن و زیبایی است با دو کلون 
متفاوت یکی از انها با صدای بم که وقتی 
به صدا در می آمد صاحبخانه متوجه می 
شد که مردی در پشت در است و کلون 
دیگری که دایره مانند است و با صدای 
شد  می  کوبیده  در  بر  وقتی  ترکه  زیر 
نمایانگر حضور بانویی در پشت در بود ه 

است. 
از جمله آثار باستانی و کهن که در این 

منطقه شناخته شده .
آتشکده هارپا ک که نمونه ای از معابد 
زرتشتی است و یکی از قدیمی ترین اثر 

تاریخی ابیانه است. 
هم چنین قلعه تخت هامان ، قلعه هرده، 
قلعه پاله ، که این قلعه ها مربوط به دوره 
های یاغیگری بوده که مردم برای حفظ 
امنیت خود در مقابل یاغی ها ساخته اند 

و در آن به نوبت کشیک می دادند. 
شرقی  جنوب  در  =که  هینزا  زیارتگاه 
ابیانه در دره باریکی قرار دارد . ظاهرا این 
بی خاتون دختر  بی  به  زیارتگاه مربوط 

امام موسی بن جعفر است .
اما پیر مردی که با او گفتگو داشتم  هم 
این  بر  روستاییان  از  دیگر  برخی  چون 
به  مربوط  زیارتگاه  این  که  اند  عقیده 
آناهیتا است )زنی با شکوه که نام او در 

یَشت پنجم اوستا توصیف شده است(   
هم چنین لوح سنگی با خط کوفی که در 
این منطقه پیدا شده و سنگ قبر های 
مثلثی شکل قدیمی بیانگر قدمت بیش 
از هزار و پانصد ساله این منطقه است و 
از کهن ترین زیست گاه های انسانی در 
حاشیه دشت کویر ایران است و برخی از 
این اثار مربوط به دوره های  ساسانی و 

سلجوقی و صفوی و قاجار است . 
حدود  سرسبز  زیبای  روستای  دراین 
سیصد تا چهار صد نفر غالبا افراد مسن 
رندگی می کنند که جوانانشان به سبب 
نبودن شغل به شهر های اطراف کاشان 
و نطنز و اصفهان مهاجرت کرده اند. البته 
فراوان  با جاذبه های  این روستای کهن 
تعداد  ساله  هر  که  میتواند  گردشگری 
محل  و  بوده  پذیرا  را  گردشگر  زیادی 

مناسب اشتغال زایی برای جوانان باشد.
نطنز  شهر  نزدیکی  در  ابیانه  روستای 
وکاشان و در نود کیلومتری شهر اصفهان 
بَرزرود  در دامنه کوه کرکس ورودخانه  
قرار دارد.این روستا در تاریخ ۳۰ مرداد 
۱۳۵۴ با شماره ۱۰۸۸ به عنوان یکی از 

اثار ملی به ثبت رسیده است. 

بقیه: نقش کلیدی میرزا

بود  مدتها  مجتهدین  که  بود  معلوم 
نسبت  ایران  صدراعظم  تمایالت  از 
به روسها اطالع داشتند و خاطر آنها 
از این حیث نگران بود، نفوذ علمای 
و  است  زیاد  درایران  امروز  مذهبی 
چهار  دردست  قدرت   و  کلمه  نفوذ 
است«.   روحانی  علمای  از  نفر  پنج 
تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس 
محمود،  محمود  نوزدهم،  قرن  در 

رویه۱۷۳۷
       ازآنجا که ناصرالدین شاه نسبت 
به ُخلقّیات آخوندها به خوبی اشراف 
ُحرمت  ماجرای  در  است،   داشته 
تنباکو در نامه ای به آخوند آشتیانی 
عوام  نوشت:»آیا  مخالفان   از  یکی 
فریبی به نظر شما رسیده یا مسند 
واسطه  این  به  خواهید  می  خودرا 
بیداری  تاریخ  بدهید؟«.  رونقی 

ایرانیان، دفتر۱ُ ، رویه ۲۳
       جلیل محمد قلی زاده، آزادی 
بُرده  ازاونام  این  از  پیش  که  خواهی 
روزنامه  سال۱۹۰۸  درشمارة۲۵  ایم، 
ویژگی  ی  درباره  »مالنصرالدین«  ی 
نیروی  این  با  اگر  نوشت:»  آخوندها 
تسویه  کهن  وتاریخ  جامعه  ُمخّرب 
انقالب مشروطه  حساب نشود،خواه 
می  میکروبها  این  نشود،  یا  بشود 
یی  درآینده  ترسم  می  ومن  مانند 
بینید  وبه  کنید  باز  چشم  نزدیک 
هشتصد ُماّل یکجا خلق شده، همه ی 
امور کشوررا به دست گرفته،همه ی 
ثروت شمارابرباد داده، شمارا به امان 
خدا سپرده و افسارتان را به بیگانگان 
رها کرده اند«.  چه پیش بینی واقع 

گرایانه یی!
       تاریخ ایران در درازنای عمرش 
آخوند  که   است   داده  نشان 
اندک   چند  از  مراتب)  درهرسلسله 
استثا که بگذریم( با توجه به ایجاب 
رسوبات  و  آموخته  که  وآنچه  شغل 
خود  ازهرچیزبه  بیش  اش،   ذهنی 
ونام وآوازه وقدرتش وشمار مریدانش 
اش  مادی  های  دریافتی  به  ویژه  به 
وترویج مذهبش با هر تعبیر وتفسیراز 
داشته  توّجه  پردازی  وُخرافه  دین 
است وبه میهن دوستی ودلبستگی 
کمترین  ایران  سیاسی  تاریخ  به 
رغبتی نشان نداده است، آیا شنیده 
شده است که آخوندی  نام هوشنگ، 
اتوسا،  آرتیمس،  پرویز،  داریوش، 
که   ... ووو  رودابه  فرنگیس،  پروانه، 
نشانی از دلبستگی و عشق به زبان 

پارسی ومیهن دارد، روی فرزندانش 
نهاده باشد؟ 

       از این روست که آزادی خواهان 
راستین و باور مند به دموکراسی؛ به 
ونفوذ  مذهب  قشری  جامعة  خاطر 
فایقة آخوندها درهمه ی امور جامعه؛ 
وحتا وجود طیف بزرگی از مشروطه 
میان  در  مذهبی  خشکه  خواهان 
شان، به اهداف خود آنچنان که  می 
خواستند و می بایست دست نیافتند، 
تا جایی که مشروطه  خواهی چون 
ُمستشارالدوله  خان  یوسف  میرزا 
صادق  که پیش از این ازاو نام برده ایم  
وَدم از آزادی می زد، زمانی که  حکم 
)دادگستری(  عدلیه  وزارت  معاونت 
نام  به  خانه  وزارت  آن  وزیر  ازسوی 
وی صادر می شود،  قبول این مقام 
را موکول به یافتن اطمینان از رعایت 
واجرای  صدور  در  شرع  دستورات 
تنها  نه  که  کند  می  قضایی  احکام 
نامبرده؛ بلکه اغلب نزدیک به اتفاق 
مشروطه خواهان نیزخواست وتفکری 
این چنینی و دل درگرو دخالت شرع 
جاییکه  تا  داشتند،  کشور  امور  در 
التحصیل  فارغ  مصدق  محمد  دکتر 
به  ُشهره  سویس،و  در  دانشگاهی 
خواهی؛  آزادی  و  منشی  دموکرات 
پس از سقوطش،  دربرابر این پرسش 
رفراندوم  برگزاری  که  دادگاه  در 
بوده  اساسی  قانون  اصول  برخالف 
ویا چرا حکم به سرنگونی تندیسهای 
شاه ورضا شاه داده است؟ پاسخ می 
دهد که طبق دستور شرع انورچنان 
دستورهایی راصادر کرده بوده است، 
از روبود که با چنین شرایطی که حتا 
به آزاد  رجال تحصیلکرده  و ُشهره 
قیدو  در  بودن،  و دموکرات  اندیشی 
قانون  اند،  انوربوده  احکام شرع  بند 
اساسی ناگزیر آنگونه تنظیم شد که 
خواهان  آزادی  اهداف  ی  برآورنده 
جهت استقرار دموکراسی به مفهوم 

راستین آن نبود.  
آن  در  که  مستوفی،  عبداهلل         
روزها شاهد جنبش مشروطه خواهی 
طبقه  هر  از  آن  هواخواهان  رفتار  و 
وگروه بوده است می نویسد:» از حیث 
مسلک، تمام نوکرهای قلمی ونظامی 
دولت، آزادی خواه و مشروطه طلب 
و هریک در محل خود عضو انجمن 
بودند و هفته یی یکی دوشب سری 
به این مرکز محلی خود می زدند،ولی 
عّدة کمی از آنها مشروطه خواه واقعی 
بودند وباقی از رسم زمان تبعّیت می 
وصلوات  سالم  با  مشروطه  کردند، 

گرفته شده بود، همه جا سالم وصلوات 
در کارو دین داری در انجمن ها رواج 
بود، حتی پاره ای از آنها روضه خوانی 
دو  های  طلب  کردند،آزادی  می  هم 
آزادی  با  منافی  را  مذهب  که  آتشه 
می دانند، هنوزبود ونمودی نداشتند 
یا از ترس این که مستبدین بیدینی 
آ نهارا پیراهن عثمان بکنند، خون دل 
خورده سکوت می کنند، اذان گویی 
وصلوات بلند فرستادن عامه را در این 
انجمن ها متحمل می شوند و آنها که 
آتش شان خیلی تند است، از رواج 
بازار ووجاهت آقایان حّجتین آیتین 
بسیار کوکند ولی چیزی به روی خود 
نمی آورند و دین ومذهب را عجالتًا 
آزاد گذاشته اند«. شرح زندگانی من 

، دفتر۲، رویه ۲۵۲
این  نویسد:»  می  کسروی،         
خواهان  شریعت  سوی  از  فیروزی 
کاربزرگی  یک  را  آن  وکسانی  بود 
نمودند،برخی  می  شادی  شمارده 
می خواستند پیشنهاد آن را به خود 
می  باره  دراین  وکشاکشی  بندند 
رفت... کنون ما یک پیکره ی پرسش 
واینکه  مجلس  درباره  را  وپاسخی 
سازگار  نا  با شریعت  آن  های  قانون 
و  داریم   می  دردست  بود،  نخواهد 
دو سّید وافجه ای وآقا حسین قمی 
وصدرالعلما  اهلل  فضل  شیخ  وحاجی 
به آن دستینه نهاده و ُمهر کرده اند 
یادگار آن نشست می باشد«. تاریخ 

مشروطة ایران، دفتر۱،  رویه۳۷۲
       اشاعة روایات و احادیث ساختگی 
و ُخرافه؛ ساخته و پرداخته ی غالیان 
آن  ُمال  غیر  تا  ُمالگرفته  از  شیعی 
چنان در جامعة ماریشه گسترده بود 
که با همه ی جانفشانی ها و آرزوهای 
رژیمی  برپایی  برای  خواهان  آزادی 
ناکامی  جز  حاصلی  دموکراتیک؛ 
نداشت، تا جایی که مردم خرافه پذیر 
ما زمانی واژه ی »علی« را که نام امام 
نگاره ی  و زمانی  اول شیعیان است 
خمینی را در ماه می دیدند! وزمانی 
کوشش ها و فداکاری ها و جانبازی 
مشروطه خواهان،  به ثمر نشست که 
نام و  از آخوندهای صاحب  چند تن 
بانفوذ) از جمله سید محمد طبا طبایی 
و سید عبداهلل بهبهانی و تنی چند 
پشتیبانی  آنان   خواست  از  دیگر(، 
سال  های  انقالبی  آنچنانکه  کردند، 
۱۳۵۷ نیز درحالی موفق شدند رژیم 
پهلوی را ساقط کنند که آخوندها به 
رهبری خمینی گام پیش نهادند، که نه 
تنها عوام بلکه بسیاری از به اصطالح 

 روشنفکران ُمّدعی آزادی خواهی از 
هر دسته و گروه؛ رسیدن به آزادی 
و دموکراسی را در پیروی ازمنویّات 
و رهنمود خمینی و برقراری قوانین 
شرع  با شعارنه یک کلمه کمتر و نه 
یک کلمه بیشترمی دیدند، حتا برخی 
از آنان در تنظیم قانون اساسی برای 
رژیم اسالمی شرکت داشتند! ونهایتًا 
شد آنچه که در زمان قاجارها وطّی 
چهل سال اخیربر مردم ما گذشت و 

در حال گذشتن است.             پایان

بقیه: حکایات تاریخی

که  دارید   تمول  شما  مگر   گفتم: 
اینطور باصراحت می گوئید هیچ چیز 

نمی خواهید؟ 
گفت: غنی وسرمایه دار نیستم ولی 

استغناء دارم.
هرچه به او اصرار  می کردم چیزی از 

من بخواهد  باز درجواب می گفت  :
شیفتة  من   : گفتم  دارم...  استغناء   
شما شده ام. می خواهم بیشتر باشما  
حشرونشر داشته باشم. اما او درحالی 

که التماس می کرد گفت: 
نظر   صرف  متوالی  مالقاتهای  از  اگر 
بود.  خواهد  من  اجر  همان  فرمائید 

برخاستم وازاو خداحافظی نمودم .
کفشداری  محل  وتا  نمود   محبت   
ازمن بدرقه کرد . درطول راه حضرت 
درفکر   مدام  تهران  به  عبدالعظیم 
این کلمة استغناء بودم وحال بعد از 
چندسال ازشما پرسیدم که استغناء 

چه معنی می دهد!
دراین وقت رضا شاه لحظه ای سکوت 
حاضرین  به  خودرا  روی  وبعد  کرد  
نموده واظهار داشت: این مال یک مرد 
او   ... باشد.  بتمام معنی درویش می 
حاج شیخ عبداهلل حایری مازندرانی 

است.
***

شدن  نیاز  بی  معنی  به  استغناء 
ازخواستن است.

بقیه:  دراُم القرا

بیان کردند. حجت االسالم ما درباره 
اعمال خشونت علیه زنان در کشور 
را  خشونت ها  همه  نباید  گفت:«... 
ناروا تلقی کنیم و خشونت بر دو قسم 
است: خشونت روا و خشونت ناروا...« 
بعله اینهم نتیجه پژوهش آخوندی. 
که  معنی  این  به  البد  روا  خشونت 
مشت و لگد و داد و هوار و سیلی ، 
در شرایطی که ته دیگ برنج سوخته 
باشد،  شده  آبکی  خورشت  و  باشد 
همچنین  به  میباشد،  روا  و  بالمانع 
بدحجابی و لباسهایی که ممکن است 
استاد  به حالی کند.  را حالی  مردان 
چنین  خود  خزعبالت  ادامه  در  ما 
تربیتی،  مکانیزم  در  فرمود:«...اگر 
را  مرد  اقتدار  که  کنیم  آماده  را  زن 
بپذیرد این اتفاقات پیش نمی آمد و 
از عدم  غالبا  نظر من خشونت ها  به 
و  می شود  ایجاد  فرد  نفس  کرامت 
باید سیستم تربیتی به سمتی برود 
این  کند...«  ایجاد  نفس  کرامت  که 
است  بسته  خالی  قطعأ  ابله  آخوند 
چون نه توانایی و نه درک و شعورش 
واپسگرایش  مذهب  و  دین  نه  و 
را  کرامت  معنی  که   میدهد  اجازه 
بفهمد. بعد نوبت اقتدار مرد میرسد 
قاراشمیش  ایمان  و  اصلی  که چهره 
اورا نشان میدهد. ما از بانوان ایرانی 
گرامی درخواست میکنیم که اقتدار 
مرد را بپذیرند و کرامت نفس ایجاد 
االسالم  حجت  این  سپس  کنند!!!. 
نابغه، آس برنده را از آستین بیرون 
خشونت  افزایش  گفت:«...  و  کشید 
سه  از  نیز  کشور  در  مردان  علیه 
به ۵درصد  یکسال  فاصله  به  درصد 
مردان  می بینیم  اما  است،  رسیده 
خشونت  گزارشگری  برای  انگیزه ای 
علیه خودشان را ندارند، چون حمایت 
تحقیر  بیشتر  و  نمی کنند  دریافت 
می شوند...« بهتر از این نمیشد مچ پا 
را به شقیقه ربط داد. یکی از هنرهای 
هم حماقت  آخر سر  آخوندی.  ویژه 
خود را با این جمله ثابت کرد که:«...
و  گرفته  صورت  آمارهای  اساس  بر 
جامعه  در  که  میدانی  پرسش های 
صورت گرفته است، ۶۶درصد از زنان 
خشونت خانگی را تجربه کردند؛ البته 
تجربه خشونت غیر از تحت خشونت 
است  چنین  و  است...«  گرفتن  قرار 
میزان اخالقیات مشتی آخوند بیسواد 

و مازاد بر احتیاج بشریت .

امان منطقی نویسنده ، شاعر، فیلمساز 
 ۲۰۱۲ آوریل  در  نگار   وروزنامه 
برابر با اردیبهشت ماه ۱۳9۱ دیده 
با  نیز  مدتی  او  بست.  فرو  جهان  از 
»آزادی« همکاری می کرد و نوشته 
های طنزاو  هواداران بسیاری  داشت.  
بمناسبت سالروز  از دست دادن او و 
فرارسیدن بهار قطعه  زیررا که خود 
بسیار دوست می داشت  به نظر شما 
ویادش  شاد  روحش  رسانیم.  می 

همیشه گرامی باد.

زکوهسارها سحر   ، زند  نمی  سر  سپیده 
کنارجویبارها  ، دمد  برنمی  بنفشه 
دیارها زشهرها  میرسد  بگوش  فقط 
انفجارها نفیر   ، صفیرتیربارها 
بهارها این  نظیر   ، نیاورد  خدادگر 

۰۰۰۰
تاخته وشرق   غرب  به  اهرمن   قهر  سپاه 
آخته خلق  بقلب   ، آتشین  های  گلوله 
زابرناشناخته  ، بروبحرریخته  به 

گداخته  زآهن   ، ای  خوشه  بمب  تگرگ 
مرغزارها صحن  چه   ، کارزارها  بطن  چه 

 .....
وفاوعشق ودوستی ، کنون فسانه است وبس
نه همنفس نه دادرس ،نه ملتمس نه کس به کس

وپس پیش  راه  گسسته   ، درگلونفس  شکسته 
خس دمیده  گل  بجای  شریروبوالهوس،  همه 
بهارها ازاین  امان   ، بهارها  ازاین  امان 

۰۰۰۰
امیدوانتظارنی ای  وعده  هیچ  به  دگر 
رهسپارنی هماره   ، وره  رسم  بهیچ  کسی 
نگارگلعذارنی  ، ودوستدارنی  رفیق 
واقتدارنی شکوه   ، غروروافتخارنی 
چه خیره زنده مانده ام ، به یاد یادگارها

یادی از امان منطقی

درگذشت دکترخوشنام  بقیه: 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز«.

آوازهای  خواننده  آخوندی  مریم 
موسیقی  گروه  سرپرست  و  سنتی 
از  خود  صمیمی  سخنان  در  »بانو« 
خاطراتش با محمود خوشنام یاد کرد: 
»نامش را در نقدهای مجله موسیقی 
دیده بودم و گاه از او درباره کارهای 
بودم  تازه ام می پرسیدم و خوشحال 
جدا  خودمان  سرچشمه  از  اگر  که 
را  ما  آثار  که  هست  کسی  شده ایم، 

بشنود و نقد کند«.
و  گیرا  سخنان  در  خوشنام  آرزو 
خودمانی اش تربیت پدرش را اثرگذار 
توصیف کرد: »پدرم بیش از هرچیز با 
طنز و تلویح و همیشه خیلی کوتاه 
با ما حرف می زد. می گفت: بگو ولی 
من  نشه.  خسته  شنونده  که  طوری 
به خاطر او کارگردان شدم، پیانو یاد 
اما  دیگر.  چیزهای  خیلی  و  گرفتم 
است  این  من  بر  تأثیرش  ژرف ترین 
که فرهنگ در کار و زندگی ام نقش 
اصلی را ایفا می کند. یادش زنده که 
این سال های آخر می گفت، از زندگی 
خسته نشده بلکه از درد. با این حال 
هیچگاه ناله اش را نشنیدیم و ندیدیم. 
روزگار کرونا است پدَر برایت از دور 

بوسه می فرستم«.
الهه خوشنام، گزارشگر پرکارفرهنگی

 که از غم درگذشت همسر، توانست 
سال  از ۴۴  بگوید  کلمه  چند  تنها 
کارت  »روی  گفت:  پربار  زندگی 
دو  آغاز  ما  بود:  نوشته  ما  عروسی 

آزادی را جشن می گیریم«.
در  تنها  را  بی پرده  اش  احساسات 

شعرهایش بیان می کرد:
دوستان امروز کار دیگری داریم
نازنین ما روزگار دیگری داریم«

و  خواننده  سادات،  رئیس  سپیده 
نوازنده سه تار و پژوهشگر موسیقی 
گفت: »شاید تنها کتاب مفصلی که 
موسیقی خوانده ام  درباره  آخر  این 
پاپ  غوغای  تا  سنت  نجوای  از 
در  که  باشد  خوشنام  دکتر  آقای 
و  جنسیتی  تفکیک  از  نشانی  آن 
نسبت  سبک  این  مراتب  سلسله 
به آن یکی نیست. در کنار آرامگاه 
با  او  دوستداران  خوشنام،  دکتر 
ای  »تو  یا  ترانه »سرگشته«  زمزمه 
پری کجایی«ساخته همایون خرم و 
سروده هوشنگ ابتهاج با او بدرود 

گفتند..
 ۲۴ روز  در  دکترمحمودخوشنام 
سالگی   ۸۵ در   ۱۳۹۹ اسفند 
درگذشت.  آلمان  بن  شهر  در 
درگذشت  آزادی،  گرامی.  یادش 
بازماندگانش  به  را   دکترخوشنام 

تسلیت می گوید.
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اوضاع اجتماعی ایران دردورة 
نادرشاه افشار وکریمخان زند

با سپری شدن دورة شاه عباس بزرگ 
موسیقی رونق خودرا از دست داد  واز 
موسیقیدانان حمایتی نشد. دورة ۲۸ 
سالة  شاه سلیمان )۱۱۰۶-۱۰۷۷ ه.ق.(
وبویژه درزمان سلطنت شاه سلطان 
حسین)۱۱۳۵-۱۱۰۶ ه.ق.( دورة رواج 
وخرافات  وسحروجادو  اوراد  ادعیه- 
وفقها  متشرعین  ونفوذ  وقدرت 
دوره  دراین  بود.  مذهبی  وتبعیض 
وموسیقیدانان   موسیقی  به  تنها  نه 
توجهی نمی شد بلکه هنر موسیقی  
نزد مردم قبیح وخالف شرع بشمار 
اندرکاران موسیقی  می رفت.ودست 
را  مردمی گمراه وفاسد وبی دین می 
که  وذوق  قریحه  صاحبان  دانستند. 
آموخته  را  فن  این  شخصی  باعالقة 
و  نادانان   مزاحمت  ترس  از  بودند  
شر دشمنان  ومتعصبین وعامه مردم 
یا از آن دست کشیدند یا هنر خود 
نامحرمان  پنهان داشتند وکار  از  را 
مذهبی   متعصبین  که  کشید  بدانجا 
نوازنده   بجای  عروسی  درمجالس 
می  دعوت   خوان  روضه  وخواننده  
اواخر  تا  فکر   طرز  این  که  کردند  
دیده می  وبیش   کم  قاجاریه  دورة  
شدو شورش افاغنه وتصرف اصفهان 
هنرهای  صفویه  سلسله  وانقراض 
زیبای مورد توجه  پادشاهان صفویه  
متوقف  پیمود   راه کمال  می  که  را 
کرد وباقتل عام پانزده روزة  محمود 
افغان  دراصفهان  این شهر که مرکز  
هنرو محل تجمع  هنرمندان بود  از 
سلطة  بااینکه   شد.  خالی  سکنه  
سال هفت  از  بیش  درایران  افاغنه 

 بطول نیانجامید  اما درهمین  مدت 
کوتاه حوادث بسیار روی داد. امنیت 
وزنده  ونشاط   وامید  وآسایش 
به  مردم  گرایش  سبب  که  را   دلی 
به  است  آن  وترقی  زیبا  هنرهای 
ساخت. مبدل  ودلمردگی   نومیدی 
مدعیان  وکشمکش  نادرشاه  ظهور 
ایران  اوضاع  برخرابی  نیز  سلطنت  
غلبه  از  پس  نادر   تااینکه  افزود 
برمخالفان ومدعیان سلطنت  مالک 
تاج وتخت ایران گردید.)۱۱۴۸ ه.ق.(  
نادرشاه که سلطنت او  ازسال ۱۱۴۸ 
تا ۱۱۶۰  هجری یعنی فقط  ۱۲ سال 
بطول انجامید  کوشش خودرا صرف 
گردآوری سپاه وتنظیم امور لشکری 
وادب  علم  وبه  کرد  ایران  ونجات 
وهنر  توجه وعالقه ای نداشت وپس 
آوردن  وبدست  هندوستان   فتح  از 
مال  دستخوش  نیز  بیکران   ثروت 
دوستی وبهانه جویی  وخرده گیری 
شد. مالیات  سه سال را که بخشیده 
کرد  مطالبه  مردم  از  باخشونت  بود 
ودرچندسال آخرسلطنت  دروصول 
مالیاتهای بی قاعده  وتحمیل  جرائم ، 
وارد  ایران  مردم  به  زیادی   صدمات 
میرزامهدیخان  بنام  او  منشی  شد. 
استرآبادی می نویسد:» مردم از ظلم 
او  به غارها  پناه برده سربه بیابان می 
که  کسانی  از  دیگر  یکی  نهادند.«  
درزمان او  تاریخ وقایع روز رابرشتة  
تحریر  درآورده است شخصی است 
فرانسوی  کشیش  که  بازن«   « بنام 
مخصوص  طبیب  سال   وچند  بود 
درخدمت  ودرسفروحضر   بود.  نادر 
مردم   « گوید:  می  او  است.  بوده  او 
مورد ستمکاری  نادر  درعصر  ایران  
ودر  بودند  وکارکنانش  او   وتعدی 
ذلت وفقر ومسکنت بسر می بردند.
وآسایش وامنیت  کافی نداشتند که 
به کارهای ذوقی بپردازند.«  ودرجای 
برای  که  نادرگفت  گوید:»  می  دیگر 
هر۵ خانواده یک دیگ آشپزی کافی 
است« یعنی مردم درفقر کامل  بسر 
می بردند. یکی دیگر از خصوصیات 
عقیدة  مذهب  در  که  بود  این  نادر 

تغییر  در  مخصوصاً  نداشت.  ثابتی  
داشت  تمام  اصرار  شیعه   مذهب  
ودرسفرهندوستان  امر داده بود  که 
سپاهیان  ایام محرم عزاداری نکنند 
می  مجازات  سخت   را  ومرتکبین 
کرد. بهمین دلیل  دراواخر سلطنتش  
مردم کالً ازاو ناراضی بودند. به دلیل 
اوضاع اجتماعی بسیاربد درزمان نادر 
هیچ صاحب نامی درزمینة  هنر  چه 
از لحاظ موسیقی  ومعماری و نقاشی  
وبعداز  نگذاشت  وجود  پابعرصة  
آشفته  ایران  اوضاع   )۱۱۶۰( او  قتل 
به  سلطنت   ومدعیان  گردید   تر 
وهرج  وناامنی  پرداختند  زدوخورد  
فراگرفت  را  ایران  سراسر   ومرج 
زند  کریمخان  به  سلطنت  تااینکه 
رسید. این پادشاه در مدت سی سال  
ه.ق.(   خود)۱۱۹۳-۱۱۶۳  حکمرانی 
مدت ۹ سال با مدعیان بزرگ سلطنت 
بود  مشغول  وکشمکش  جنگ  به 
وبیست ویکسال با استقالل  درایران 
مدت   این  ودرتمام  کرد  سلطنت 
شخصًا  کوشید.  مردم  حال   دررفاه 
وشهرت  دل   وزنده  بزرگوار  مردی 
به  بودوتمایل   وخوشگذران  دوست 
راحت  بلکه  نداشت.  کشورگشایی 
خود ومردمش را مقدم  برهرکاری می 

دانست.
آسایش مردم  ایران دراین قرن  فقط 
درروزگار  سلطنت کریمخان  زند بود. 
حمایت کریمخان  از موسیقی  دوباره  
تازه   وروحی  بخشید   رونق  را  آن 
افسرده  اهل طرب  دمید   درکالبد  
وتنزل  انحطاط   ازسرعت  امر   واین 
ازدیرباز  درسراشیبی  موسیقی  که 
کرد  گیری  جلو  موقتاً  بود  افتاده 
وسبب پرورش هنرمندان  گردید که 
باقیماندة موسیقی  اواخر  توانستند 
عصر صفویه را  به دورة  بعد انتقال  
دورة  تااواخر  آن  دهندوباقیماندة 
قاجاریه سینه به سینه موسیقی را  به 

نسل های بعد  انتقال دادند.
بنام  التواریخ  رسم  کتاب   نویسندة 
رستم الحکما درقسمتی از کتاب خود  
زندیه   عصر  معروف  ازسردستگان 
نام می برد که یکی از آنها بنام » بی 
بی مرصع«  است. دیگری زنی است 
رستم  بقول  که  مالفاطمه«    « بنام 
الحکما زنی بود  با مالحت   وشیرین 
وخوش  پردازی   ودرنغمه  گفتگو 
آوازی  رشک بلبالن  گلستانی ودر 
جلوه گری  وبازیگری ورقاصی  شبیه 
هزار  بیست  بقدر  لبنانی  طاووسان 
بیت از منتخبات  اشعار شعرای قدیم 

مناسبت  وبه  داشت   ازبر  را  وجدید 
های   مختلف  نغمه پردازی می کرد« 
از آنجمله  می گوید:» شبی کریمخان  
بازار  چهارسوق   به  اتفاق   برحسب 
وقتی  کند  می  شرکت  درجشنی 
مالفاطمه جشمش به کریمخان  می 
افتد فی البداهه شعری ازحافظ رابرای 

او می خواند:
ای دررخ تو پیدا انوار پادشاهی

درفکرت تو پنهان صدحکمت الهی
گوید  می  او  به  کریمخان   سپس 
ومناسب  آمیز  نصیحت   »شعرهای 
ازسخن  ما  که  ومترس  بخوان 
راست نمی رنجیم اگرچه تلخ است 
امادرمذاق ماشیرین است.« مالفاطمه 
می  کریمخان  برای  دیگر   شعری 

خواند وآن این است:
 عنقریب است که ازمااثری باقی نیست
 شیشه بشکسته ومی ریخته وساقی نیست
از استادان  بزرگ موسیقی  دراواخر 
عصر زندیه  دوتن معروف بوده اند یکی 
از آنها که حکیم وریاضی دان  وطبیب 
و شاعر ودانشمند  فن موسیقی  بوده 
است بنام میرزا نصیر اصفهانی است 
اصفهانی  علیشاه  مشتاق  ودیگری 
از مشایخ بزرگ سلسلة  نعمت الهی 
تار شهرت  نواختن سه  است که در 
داشته است که مختصراً به شرح حال 

آنان  می پردازیم:

۱- میرزا نصیر اصفهانی:   ازبزرگترین 
هجری  دوازده   سدة  موسیقیدانان  
ثانی  نصیر  اوراخواجه   . است  قمری 
است  فارس  متولد  او  اند.  داده  لقب 
وبرای تحصیل  به اصفهان مسافرت 
کرد  وچون سالیان زیادی درآن شهر 
اقامت داشت  به لقب اصفهانی معروف 
گردید  وی ندیم کریمخان زند  بود. 
وی مردی هنرمند وشاعر که صاحب 
مثنوی است بنام »پیروجوان« که بااین 
بیت شروع می شود: شبی با نوجوانی 
گفت پیری/ کهن ُدردی کش صافی 
ضمیری. میرزا نصیر صاحب تألیفات 
گیتی  »جام  ازجمله  است  چندی 
نما«  درحکمت که بزبان فارسی است 
این   عربی.  بزبان  الحقیقه«  و»مرآت 
حکیم وشاعر وطبیب وعالم موسیقی 
درسال ۱۱۹۱ ه.ق.  درشیرازدرگذشت. 
فرصت الدوله شیرازی نویسندة  کتاب 

»بحوراأللحان«  از نوادگان اوست.

ادامه دارد

مجیدزندهی

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

صفی الدین ُارموی ارث حسین بهزاد

“America and Iran” rightly 
posits that “antagonism 
between Iran and America is 
wholly unnecessary,” and, as 
Ghazvinian affirms, there is in 
the United States a powerful 
chorus that wants nothing 
to do with Iran. There are 
also elements in Israel and 
Saudi Arabia working against 
normalized relations between 
the two countries. The book 
is commendably exhaustive 
in its effort to expose the 
machinations of these forces.
No less powerful, however, 
are the leaders of the current 
regime in Iran, particularly 
Ali Khamenei, who thrive 
on United States-Iran 
antagonism. A historian’s 
commitment must be to all 
the facts, but Ghazvinian 
makes only passing reference 
to the government’s rash 
radicalism. Perhaps because 
of his instincts as a progressive 
historian, he is more dogged 
in the pursuit of exculpatory 
arguments or suppositions 
that could place less blame on 
Iran’s leaders. In the last few 

years thousands of critical 
new documents have been 
declassified — in both 
the United States and Iran 
— that shed new light on 
the relationship between 
Washington and Tehran. But 
there is little trace of them in 
“America and Iran.”
If, as Ghazvinian writes, his 
archival search lasted from 
2007 to 2017, the history in 
the second half of his book 
is already dated. Evidence 
declassified in the last few 
years has shown that in 1979 
the United States played a 
crucial role in facilitating the 
clergy’s rise to power and, 
before the hostage crisis of 
that year, went out of its way 
to befriend the new regime. 
It is surely important to 
expose the errors of American 
policy and of self-serving 
American narratives, as well 
as Benjamin Netanyahu’s 
crying wolf about Iran’s 
imminent ability to make a 
nuclear bomb — as the book 
does in granular detail. But it 
is no less important to expose 

the bombast of the Iranian 
regime, its evasions on the 
nuclear issue and Khamenei’s 
unwillingness to reach any 
kind of rapprochement with 
what he has called “the 
greatest Satan.” Khamenei 
has a long history of anti-
American sentiment, dating 
back to his days as an unknown 
seminarian translating the 
works of the obsessively anti-
American Sayyid Qutb, and 
clerics close to Khamenei have 
even created a theological 
basis for this antagonism.

Ghazvinian’s bias is evident 
even in his use of language. 
The most egregious example 
is his objection to the English 
translation of the concept “the 
guardianship of the jurist” — 
the defining idea at the heart 
of clerical rule in Iran for the 
past four decades. He finds 
the translation “awkward,” 
suggesting instead a “more 
appropriate” translation might 
be “oversight by the most 
learned religious scholars.” 
But guardianship of the jurist 
is not merely a matter of 
“oversight.” The published text 
of the Ayatollah Khomeini’s 
lectures elucidating this 
concept makes it clear that 
he was committed to the 
absolute rule of a “learned 
jurist” over the people, who 
are seen as incapable of 
managing their own affairs. 
The text of the Islamic 
Republic’s constitution, 
particularly the one revised 
in 1988, also makes clear 
how incorrect the author’s 
proposed new translation is. 
This constitution was tailor-
made to allow a junior cleric 
like Khamenei to ascend 
to the role of the Supreme 
Leader in what was now 
literally called the absolute 

guardianship of the jurist. 
And Khamenei, with the 
power granted him by virtue 
of his absolute guardianship, 
has by fiat declared a ban on 
normalized relations with 
the United States.

To be sure, even when we 
disagree with Ghazvinian, 
the story he offers is 
delightfully readable, 
genuinely informative 
and impressively literate. 
He begins “America and 
Iran” by asking whether 
Shakespeare’s “star-crossed 
lovers” or Omar Khayyam’s 
“loaf of bread and jug of 
wine” will capture the spirit 
of American-Iranian history. 
Maybe a more apt quotation 
for this troubled history 
would be Horatio’s words at 
the end of “Hamlet,” where 
he talks of “carnal, bloody 
and unnatural acts / of 
accidental judgments, casual 
slaughters” and in the upshot 
“purposes mistook / Fallen 
on th’inventors’ heads.”

Abbas Milani is the director 
of the Hamid and Christina 
Moghadam Program in Iranian 
Studies at Stanford University 
and a research fellow at the 
Hoover Institution.

AMERICA AND IRAN
A History, 1720 to the 
Present 
By John Ghazvinian 
Illustrated. 688 pp. Alfred A. 
Knopf. $37.50.A
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hostilities that in my view were 
not inevitable. The mistake of 
Khomeini in supporting the 
unfortunate episode of hostage 
taking hostilities that in my 
view were not inevitable. 
The mistake of Khomeini in 
supporting the unfortunate 
episode of hostage taking 
at the American Embassy 
is something the Americans 
have found difficult to forget 
or forgive. Iranians too 
still remember examples 
of American arrogance, 
interference in our domestic 
affairs, and indifference to our 
religious and social values. We 
need a new approach To save 
the world from the present 
chaotic and perilous situation, 
we need a new approach to 
diplomacy and international 
relations, an approach which 
is based upon sincerity, 
mutual respect, and people-
to-people contact. I have said 
it again and again — the age 
of colonialism and gunboat 
diplomacy is over. There is 
no diplomatic problem that 
human contact, dialogue, and 
goodwill cannot solve, and I 
speak here from decades of 
experience in the field. When 
the first international hostage 
crisis unfolded in Washington, 
D.C. in March 1977 — 
during the so-called “Hanafi 
siege” — when the B’nai 
B’rith Jewish cultural center 
was occupied by terrorists, I 
immediately volunteered to 
help and proposed to enter 
into direct dialogue with the 
hostage takers. It was a great 
risk to my life, but after three 
days and nights of talking and 
reasoning, the radicals calmed 
down, listened to the voice of 
our hearts, and the hostages 
were released. 183 innocent 
lives were saved and 
Washington started to breathe

 again. Of the people saved, 
149 were Jewish Americans 
and the rest of came from 
various backgrounds. All 
that mattered was that we 
saved every single hostage 
regardless of race, religion, 
or anything else.The 2015 
U.S.-Iran nuclear agreement, 
even though the Trump 
administration opted to leave 
it, still showed that diplomacy 
can triumph. People-to-people 
contact and a willingness 
to resolve differences in the 
interest of peace must take 
priority. There is no reason 
for Iran and the United States 
not to return to the good old 
days and seek to leave a better 
world behind for the sake of 
all our children  not a world of 
division and mistrust, but one 
of affection and understanding.
Iran and America still need 
each other  As all of these 
examples show, Iran and 
America needed and still need 
each other, and it is in their 
interest to pursue a new and 
constructive approach in their 
relations. The people of the 
two countries like each other 
and sincerely want this to 
happen. It is the governments 
that need to be ready to make 
sacrifices, to show goodwill, 
remove artificial barriers, and 
prove their sincerity and desire 
to reconcile in the interest of 
peace, prosperity, 

and progress, for the benefit 
of both current and future 
generations.If there have been 
mistakes, and I believe there 
were many and from both 
sides, let us remember these 
words of wisdom in an Iranian 
proverb that could also be 
traced in all great religions of 
the world: “Nothing is so easy 
as revenge, and nothing is so 
grand as forgiveness.”God 
bless the noble people of both 
Iran and the United States of 
America

***
.This open letter  was 
published in Azadi 126, but 
some readers recommended 
that it be republished to attract 
the attention of the new US 
administration. Azadi also 
complies with the offer of its 
readers and reprints this open 
letter.

Ardeshir Zahedi  is a former 
Iranian senior diplomat who 
served as the country’s foreign 
minister (1966-1971). Zahedi 
also served as ambassador to 
the United States from 1960 
to 1962 and again from 1973 
to 1979. He was also Iran’s 
ambassador to the United 
Kingdom from 1962 to 1966. 
He lives in Switzerland. The 
views expressed in this piece 
are his own.

From left: HIM.Shahanshah Aryamehr, President Nixon,
H.E.Zahedi,H.E.Amir Aslan Afshar

Facts of history are stubborn. 
Shibboleths of ideology are 
almost as stubborn. Untangling 
facts from fictions, platitudes 
of ideology from the realities 
of politics (or policies), in the 
300-year history of United 
States-Iran relations is an 
enormous task. For parts of 
this history Iran was a coveted 
prize in the 19th-century Big 
Game between Russia and 
England, a pivotal point in 
the 20th-century Cold War 
between the United States and 
the Soviet Union, and for the 
last 40 years, a stalwart bastion 
of Shia anti-Americanism and 
its particular brand of anti-
Israeli rhetoric and policy. 
“America and Iran: A History, 
1720 to the Present” attempts 
to untangle it all — in less than 
600 pages of text.
The book is divided in four 
sections, or seasons — 
beginning with spring and a 
chapter called “East of Eden,” 
about the first 150 years of 
American-Iranian relations. 
The summer section covers 
relations from the end of World 
War I to the fall of Mohammad 
Mossadeqh, Iran’s popular 
prime minister, in 1953. The 
third section, autumn, takes 
the story to the shah and the 
end of the Pahlavi dynasty in 
1979. Winter covers the last 40 
years, and includes a chapter 
on Iran’s long war with Iraq 
(1980-88).
John Ghazvinian, a historian 
and former journalist, claims, 
loftily but not altogether 
without merit, that his book is 

the “most extensive and wide-
ranging study ever undertaken 
on the history of U.S.-Iranian 
relations.” Ghazvinian has at 
times taught creative writing, 
which is evident in the richness 
and supple prose of the book’s 
narrative.
In a breezy history, brimming 
with new details, Ghazvinian 
combines pithy descriptions 
and poignant anecdotes. He 
writes of how in the early days 
of the American colonies there 
was a “budding ‘Persophilia’ 
— a romantic idealization of 
Persian culture and Persian 
themes.” In fact, the first 
newspapers of North America 
were absolutely enchanted 
by Iran, writing with a 
“breathless” energy about Iran 
and its battle with the Ottoman 
Turks, deemed to be “a danger 
to Christendom.”
The same concern for 
Christianity led to the arrival 
of American Presbyterian 
missionaries in Iran at the 
end of the 19th century. They 
went there not to convert 
Muslims, but to provide 
“spiritual enlightenment” to 
the Armenian, Assyrian and 
Chaldean Christians who lived 
in Iran but whose Christianity 
was deemed to be “twisted 
and degenerate.” Zealous 
Christians, however, were 
not the only Americans on 
the scene. It is almost certain 
that “the first Americans and 
Persians to interact in person” 
were not missionaries but 
“rum traders.” Even then, in 
spite of public pretenses of 

piety, Iranians were and still 
are great consumers of what 
was called “Boston Particular 
(rum laced with whiskey).”
It was not all Bible and 
booze. From the mid-19th 
century, Persian reformists 
and potentates were keen on 
establishing diplomatic ties 
with the United States as a 
countervailing force against 
Britain and Russia. But none of 
these efforts and inducements, 
including invitations for 
America to invest in Iranian 
oil, were enough to entice a 
United States preoccupied 
with domestic challenges. 
No less serious an obstacle 
was Britain, which, after the 
discovery of oil in 1908, did all 
it could to prevent American 
involvement in a country the 
United Kingdom saw as the 
empire’s cash cow. Ghazvinian 
offers a fascinating look into 
what he calls “one of the 
great unspoken rivalries of the 
20th century: the competition 
between the United States 
and Great Britain for Iran’s 
vast petroleum bounty.” Oil 
is a subject the author knows 

much about. A previous book 
was “Untapped: The Scramble 
for African Oil” (2007).
But if the first section of the 
book, spring, has fascinating 
nuggets of insights and 
facts, the narrative of the 
last three seasons becomes 
choppy, falling prey to what 
Ghazvinian rightly describes 
as the problem with so many 
recent studies of United States-
Iran relations — the tendency 
to look for “someone to blame, 
or something to defend.” The 
root of the problem might well 
be the noble instincts of what 
can be called “progressive” 
historiography. These well-
intentioned accounts — 
attempting to correct what 
they often rightly dismiss 
as one-sided narratives by 
offering the perspectives of 
the historically oppressed — 
sometimes teeter dangerously 
close to legitimizing the 
Islamic Republic of Iran with 
its claims to represent the 
marginalized, anticolonial 
forces, although it is itself the 
embodiment of harsh forms of 
authoritarianism.
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AMERICA AND IRAN
A History, 1720 to the Present

By John Ghazvinian

China and Iran 
Cooperation

Tehran, March 27, IRNA The 
25-year document on com-
prehensive cooperation 
between Iran and China was 
finalized Saturday in a meet-
ing held in the Iranian capital.
The meeting was held be-
tween Supreme Leader's 
advisor and Tehran's special 
envoy for strategic relations 
with Beijing Ali Larijani and 
China's visiting Foreign Min-
ister Wang Yi.
Wang Yi arrived in Tehran on 
Friday (March 26) afternoon.
In the meeting, the two sides 
also marked the 50th anni-
versary of establishment of 
diplomatic relations between 
Tehran and Beijing.
The two officials also stressed 
the importance of expansion 
of cooperation based on stra-
tegic comprehensive partici-
pation, and reviewed ways to 
enhance economic and politi-
cal ties to upgrade long-term 
strategic ties.
Larijani, for his part, said 
Islamic Republic of Iran de-
cides independently about its 
relations with other countries.
Wang Yi, too, said Bei-
jing-Tehran ties will not be 
affected by the today [world] 
conditions.
The two countries enjoy per-
manent and strategic cooper-
ation, he added.
Referring to his country's his-
torical and friendly ties with 
Iran, the Chinese foreign 
minister called for fostering 
cooperation in line with stra-
tegic comprehensive plan.
The 25-year document for 
comprehensive cooperation 
between Tehran and Beijing 
is an important development 
in the Middle East region 
which could further deepen 
bilateral relations in different 
economic areas, according to 
Iranian officials.
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two married couple students. 
An elevator ran through the 
building, connecting all the 
floors. At the lobby there was 
a common area with a large 
hall for meetings and in the 
basement, there was a safe 
storage area.

The cleaning ladies passed 
to clean the rooms and the 
building every day. A French 
couple were at the front desk 
as the concierge. There was 
also an older man who worked 
the night shift guardian, but on 
the weekends and holidays 
students filled in the job as 
part time workers and earned 
an hourly salary. 
The residents of Maison d’Iran 
were the most luxurious of all 
the other residents in CIUP, as 
existing Maisons were built 
since 1920’s or later years. 
They looked old and not so 
clean. Looking at the rooms 
and beds one wondered: “Who 
knows how many students had 
slept on those beds and what 
subjects they had studied and 
worked on their desks!”

There were different 
restaurants available only for 
the students and their guests. 
The price was very affordable 
in all the university restaurants 
around Paris, it was called 
and known as RestoU. They 
served five different delicious 
dishes from entrée to desert 
every day. For the main dish, 
the students always had the 
possibility of choosing among 
three different dishes and for 
dinner soups were offered as 
entrée. The menu looked like 
a traditional French family 
menu. In order to respect 
foreign students, they also 
served couscous and Spanish 
dishes twice a week. The price 
for the entire tray was five 
francs ($1.00).
Extra activities like sports, 
theater, concerts, conferences 
and movies were available 
in the evenings, some were 

free of charge and some with 
discounted tickets specially 
for students. Of course, study 
halls and libraries were also 
available for students.
At the corner of the Montsouri 
parc there was a traditional 
French café that offered a fun 
place at a walking distance. 
Many students met each other 
mostly at late evenings, they 
drank coffee, lemonade, beer, 
panache and hot cocoa in cold 
nights, some ate sandwiches 
or snacks if they had missed 
RestoU. The students who 
were in love, stole small kisses 
from each other and everyone 
talked or played games. Of 
course, political exchanges 
and arguments were present at 
a moderate level.
 • 
On October 15th, 1969, all 
the residents entered into 
the Maison d’Iran with their 
belongings for the first time. I 
was carrying a small luggage 
that I had travelled to Europe 
as a tourist for a short time. 
Now I was starting a new 
chapter and experience in my 
life. Everything happened 
so unexpected and fast that I 
was not completely present to 
embrace the new situation, but 
of course, I was aware of my 
good luck and was thankful to 
God.

On that same evening, the 
residents were all invited to a 
general meeting. The director 
welcomed us and explained 
the rules and regulations. I 
could see that some of the 
students already knew each 
other and probably they had 
lived in Paris for a certain 
time, or they had graduated 
from Lycée Razi in Tehran, 
a private French high school 
mostly attended by wealthy 
family children!
Some of the students were 
loud to express themselves 
freely in French. I was sitting 
quietly in the front row, feeling 
intimidated and at the same 

time lonely among this large 
unknown group, especially 
that I was not fluent in French, 
English was my stronger 
language. 

After the meeting on the way 
back to our rooms I met my 
neighbors, my immediate 
neighbor was an Italian 
girl, then two French, one 
Portuguese and further down 
some Iranians. 
Soon we started attending our 
classes. 
The atmosphere in the city was 
different from the last time that 
I had visited Paris.  Politics was 
present everywhere. Political 
graffities were present all over 
the walls around the city and 
in metros. Conflicts and wars 
from Middle East to Viet 
Nam, the existing problems 
all over the world were 
present, discussed and solved 
in Paris! Mao’s pictures were 
posted everywhere, and many 
students carried his little red 
book like bibles in their hands. 
I could see, hear and smell 
politics and demonstrations 
everywhere. All over the 
city was loud, people were 
agitated, and I was not feeling 
safe. At university it was even 
worst, apparently the students 
were there to learn and study 
but it seemed that some of 
them felt that knew more than 
others and were trying to teach 
and change them. There were 
many political parties and 
so many foreign influences 
visible everywhere. Law and 
order were absent from Paris 
although CRS - the riot police 
entirely protected and armed, 
was present in the streets. 
Paris was famous for its songs 
and accordion music, the 
lovers who used to sit on the 
benches in the parks or near 
Seine river were absent. It 
took me a while to absorb all 
the chaos and learn not to pay 
so much of my attention to the 
existing situation.  No wonder, 
this was just a year after the 

cultural revolution of 1968 in 
the world and Parisians had 
also witnessed its share of riots 
in the streets. Some professors 
in Sorbonne had lost their hard 
line of traditional teachings, 
and the relations between 
professor - student had also 
changed. Some even came to 
the class asking us what we 
wanted them to teach. 
The students had acquired new 
freedom, and this also was 
manifesting at Maison d’Iran. 
Soon a committee of student 
body was created to share the 
decisions with the director of 
the house. I was not interested 
neither in politics nor power. I 
was there to finish my thesis 
and return to my parents and 
work at the university that I 
liked very much, try to help 
our country that was changing 
so fast and needed more skilled 
individuals. There were a lot 
of non-resident Iranians who 
started hanging in our common 
hall, talking and indoctrinating 
the students. Even some 
of them who were coming 
from other cities or countries 
were sneaking and sleeping 
in their comrade’s rooms! I 
could feel that something was 
cooking in the air, but I did 
not know much as I was not 
a member neither involved in 
any of the political groups. I 
loved my freedom. Little by 
little I found friend among 
the foreign students as they 
were not so much in politics 
like the Iranians. We formed 
a group visiting monuments 
and museums on Sundays. 
We went to theatres, concerts 
and operas. All the halls 
offered special student price 
discounted tickets. We could 
sit in the front rows of Opera de 
Paris that was very expensive, 
only for a discounted ticket of 
five francs, equal to one dollar. 
Through the group I also met 
a young man, who was living 
at Maison d’Iran. He was very 
different from the others that I 
had met.       to be continued.... A
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June 26, 2020
Ardeshir Zahedi 
On numerous occasions, I have 
spoken and written about the 
history of relations between 
Iran and the United States of 
America. I was asked by the 
Iran Program at the Middle 
East Institute to elaborate on 
ties between the two countries 
before the Iranian Revolution 
of 1979 — to recall the mutual 
benefits that both countries 
enjoyed and envision how to 
start a new chapter of hope 
and reconciliation. It is indeed 
time to end the 41 years of 
futile hostilities. I want to 
start by saying that in the 
first decades of our relations, 
which go back some 163 years 
ago, the Americans did plenty 
to help my beloved country, 
Iran. We can never forget the 
services of people like Howard 
Baskerville, Morgan Shuster, 
Arthur Millspaugh, Arthur 
Upham Pope, and Richard 
Frye, and what they did for 
Iran’s territorial integrity, 
political stability, economic 
progress, the provision of 
health and education, or 
simply introducing the ancient 
Iranian civilization to the 
public in the West. This is not 
undue adulation but rather 
acceptance of the historical 
reality. Nor can we, as Iranians, 
forget the courageous help 
of President Harry Truman 
in the Azerbaijan crisis of 
1946, when Washington stood 
with Iran against  Soviet 
aggression, or President 

Richard Nixon’s doctrine of 
unconditionally supporting 
Iran’s efforts to establish peace 
and security in the Persian 
Gulf and eventually the entire 
Middle East. Thousands of 
Iranian youth and many of the 
leaders of our society had their 
higher education at American 
universities. I was one of the 
first ones and had four of the 
best years of my life at Utah 
State University. The warm 
reception, hospitality, and care 
of the university authorities 
like President Franklin Harris 
made me feel at home. As 
with other compatriots, I 
had the pleasure of meeting 
many Americans, all friendly 
and kind to Iranian students. 
Through such people-to-
people exchanges, the 
American people too began 
to discover the richness of 
Iran’s history, 
the wealth of our culture, 
and our contributions to 
human civilization. 
 A growing partnership In 
1960, I returned to 

America as ambassador, 
when Pres ident  Dwight 
Eisenhower was in the 
White House. I got to know 
politicians and personalities 
from both the Republican 
and Democratic parties and 
became friends with many 
of them. The second time 
I returned to Washington 
as ambassador, from 1973 
to 1979, I already had 
considerable experience and 
many acquaintances and 
friends in the United States. 
The relations between the 
two countries continued 
to develop and we became 
inseparable partners in many 
fields. Our economic and 
cultural relations boomed 
and our mutual efforts for 
peace prospered. The volume 
of our trade multiplied and 
we generously invested in 
each other’s countries. Tens 

of thousands of Iranians 
were living in the U.S., while 
more than 50,000 Americans 
were living and working in 

Iran. The United States 

continued to provide us with 
technology and know-how in 
areas like health, education, 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s , 
defense, and cybernetics. 
We helped America, through 
our collaboration for peace 
and security in the region, in 
reconciling the United States 
and Pakistan or in President 
Nixon’s rapprochement with 
China. We both needed each 
other’s help for peace and 
progress and our relations 
were based on mutual 
trust and constructive 
cooperation. Iran actively 
contributed to American 
projects and the free 
world through regional 
organizations such  as the
 Central Treaty Organization 
(CENTO) and Regional 
Cooperation for 
Development (RCD), and 
it supported movements 
to curb communism in the 
region. We guaranteed the 
security of oil traffic through 
the Strait of Hormuz that 
was so vital to the West.
Then came the Iranian 
Revolution, which led to a 
period of mutual suspicion. 
The real intentions of the 
revolutionaries and the role of 
American envoys to Neauphle-
le-Chateau and Ayatollah 
Ruhollah Khomeini’s 
entourage remained obscure. 
Lack of transparency and 
understanding or even 
experience soon led to 

An Open letter to the noble people of Iran and America published in the Journal 
of MIDDLE EAST INSTITUTE.

in the first decades of our relations,with USA, which 
go back some 163 years ago, the Americans did plenty 
to help my beloved country, Iran.
when the B’nai B’rith Jewish cultural center was occupied by terrorists, 
I immediately volunteered to help and proposed to enter into direct 
dialogue with the hostage takers.

From left:H.E..Kissinger,HIM Shahanshah Aryamehr,H.E.Zahedi
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become friends. They thought 
that would also promote, a spirit 
of tolerance and exchange of 
ideas between students from 
around the world. And finally 
looking at a larger plan, they 
imagined that eventually 
all these knowledges would 
create unity, cooperation, 
understanding and finally it 
will bring peace among the 
nations and horrible wars 
like the one they had just 
experienced will no longer 
take place in the world. 
 
A beautiful private park was 
donated to accomplish this 
honorable dream and idea. 
Soon many outstanding 
buildings were built by 
different foreign governments 
that can be seen at the present 
time in this park. They are 
rich collection of architectural 
styles ranging from modernist 
to regionalist. Some of these 
houses are built with a specific 
style that represent their 
original country, by using 
traditional color tiles or decors 
and statues. Each country 
owns the house, which are 
called: Maison and most of 
them are named after the 
country or a famous person 
that represents their country. 
The management of these 
houses follow the same laws 
as the foreign embassies. For 
example, the French police, 
even in an emergency situation 
is not allowed and cannot enter 
in a house unless its director 
requests it officially.  The Cité 
Internationale Universitaire 
de Paris (CIUP) offers student 
housing through its Maisons 
for a maximum period of three 
years that are financed by 
foreign governments. Since 
1925, the CIUP is recognized 
as a public interest foundation. 
Actually, there are 5800 
residentials available to 12000 
students and researchers who 
live in this campus are coming 
from 140 nationalities.

Cité Internationale 
Universitaire de Paris is located 
in the 14th arrondissement 
of Paris near the beautiful 
Parc Montsouris and across 
L’Hopital International de 
l’Universitaire de Paris, and 
the metro station is also called 
Cité Universitaire. 

The CIUP has housed many 
famous residents. Love stories 
and successful individuals 
have experienced the three-
year residency at the Cité. 
One of its famous residents 
was Shahbanu of Iran, Farah 
Diba, who used to live in 
Collège Néerlandais (Maison 
Néerlandais), while she was 
studying in Paris. To name 
others are French Nobel Prize 
winners, Georges Charpak 
and Luc Montagnier, two 
former presidents of Senegal, 
Léopold Sedar Senghor and 
Abdou Diouf, former Tunisian 

President, Habib Bourguiba, 
many French and foreign 
authors, Jean-Paul Sartre, 
Julio Cortazar, Argentinean 
novelist. American conductor, 
Seiji Ozawa and French prime 
minister Raymond Barre. It is 
said that Princess Margaret, 
the actual queen of Denmark 
attended the Sorbonne in 
1963 while she was the crown 
princess and lived in CIUP as 
a simple student. She then met 
the French diplomat, and later 
they married in 1967. The list 
is long, although the World 
War II took place almost 
twenty years after the creation 
of the Cité, but still there has 

been many positive results and 
it proves that André Honnorat 
and Émile Deutsch de la 
Meurtthe, somehow were 
able to achieve their original 
dreams and goals by creating 
CIUP.

 • The Iranian 
government owned a plot to 
build their student house but 
no one took any actions for a 
long time. It was after, Farah 
Diba, became the queen of 
Iran, that she pushed for this 
construction. She wanted 
very much to build the Iranian 
pavilion that would give the 
Iranian students the possibility 
to live in a more comfortable 
rooms than the one she lived 
in, and at the same time her 
country would be represented 
among the other countries that 
already existed in the Parc of 
the Cité Universitaire de Paris. 
In 1958, the Iranian    government

chose Mohsen Foroughi as 
the architect to submit the 
project for a building. The 
proposal because of some 
technical obstacles, ill-adapted 
to the narrow plot abutting 
the newly built ring road 
(peripherique), was rejected 
by the administration of the 
CIPU. In 1960, Forughi took 
onboard architect Heydar 
Ghiai who turned to André 
Bloc for project guidance. 
Bloc assigned its execution to 
Claude Parent. 

This was the first structure ever 
built on this protected site, it 
comprises a main building, 

for the student housing and 
the director’s apartment. 
The metallic structure of this 
building rises to a height of 
nearly 38meters and a low-rise 
two-story building designed to 
house the communal areas. 
The structure is made up of 
a folded and welded sheet 
metal box-section frame held 
together by beams forming 
three porticos painted in black. 

From architectural point, the 
most interesting architectural 
features of the complex are the 
two four-story blocks hanging 
from this basic framework, 
and the double spiral exterior 
fire escape.

Masion d’Iran represents a 
very modern architectural 
appearance and looking at it 
from outside or inside there 
is nothing present to suggest 
or remind that it represents 
the country of its origin, Iran. 
In addition, it has the capacity 
of accepting only one hundred 
residents. 

By the CIUP regulations 
half of the residents of each 
Maison has to be from the 
origin of each country, in this 
case from Iran and the other 
half a mixture of different 
nationality students. 

The building of Maison d’Iran 
is composed of three sections, 
the two square looking boxes 
are separated by a third 
narrow rectangular box in the 
middle. The first lower box 
was designated to the male 
students and the upper box 
was reserved for the female 
residents. On the fifth floor, in 
the middle narrow rectangular 
box, there were only three 
appartements, a very large 
and beautiful apartment was 
reserved for the director of the 
Maison and her family, and 
across the director’s apartment 
door, two very small 
apartments were built for A
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In 1969, I was representing 
Iran in an international 
congress that took place in 
Hamburg-Germany. Before 
leaving the country, Dr. Kazem 
Vadiei who was the dean of 
the faculty that I was working 
with at Teheran University 
advised me of meeting with 
the professor in Paris and find 
out if he would accept my 
application for the doctorate 
degree. This was one of Dr. 
Vadiei’s hidden talents among 
so many others. He always 
encouraged and helped his 
colleagues, employees and 
students, to continue for higher 
education, in order to advance 
and achieve in their research 
and work. 

After the week of the successful 
meetings and discussions in 
the congress, I travelled to 
Paris before returning to Iran 
to meet with the professor 
that I wanted to work with 
for my thesis. He received me 
kindly and after a short talk 
he immediately accepted my 
request and told me that he 
was already registering me for 
the coming year which was in 
a month. I told him that I did 
not have any of my credentials 
and necessary papers with me. 
He answered that I could give 
them later. I said but I did not 
have all the means to live in 
Paris, he answered: “You will 
receive a scholarship and later 
you can have a part time job in 
teaching and research”. 
I returned after our meeting 
to my hotel, I was happy but 
worried. I called my parents 
and then Dr. Vadiei. My 
parents were happy because 

they always encouraged me 
to study and sad because I 
was going to be away from 
home. Dr. Vadiei was happy 
for me and said that it was a 
great opportunity that I should 
embrace, and I not to worry. 
He asked me to promise to 
call him if I encounter any 
problems in the future. He 
also reminded me that my 
post at the university will be 
kept on hold and as soon as 
I had my doctorate degree, 
naturally I would be rewarded 
by obtaining higher position 
and pay in the future. 

The next day I asked around 
and learned about the Cité 
Internationale Universitaire 
de Paris. I took the metro and 
walked to the admission office 
and learned that a project for 
Maison d’Iran was in its final 
stage. The project of this 
student house that had started 
since 1960 was almost at its 
final stages and it was going to 
be inaugurated very soon. He 
added that as an Iranian citizen 
probably I had a better chance 
to apply there first.  
So, I walked to the end of 
the alley that was crossing 
through the beautiful park. 

The paths were protected by 
the shadows of the old and tall 
trees with their green leaves, 
and on each side nicely kept 
bushes with beautiful colorful 
flowers bed were adding to the 
charm of this splendid park. I 
met the director of the house, 
she asked many questions and 
at the end she gave me the 
application to fill in and then 
offered the room number 910, 
situated on the ninth floor.
I visited the room and could 
not believe that I have been so 
lucky in the past two days. I 
believe and it has become the 

philosophy of my life; when 
things go well by themselves 
it means that I am on the right 
path, and I should go with its 
flow. It is also true for when 
things do not go well, and the 
doors do not open even if I 
insist and push hard, it means 
that it is not the right time for 
me. I abandon the project that 
I have in mind for a while. In 
this case all worked out well, 
everything lined up for me to 
stay in Paris.

Normally the studios are 
tinny in Paris, sometimes very 
dark, dirty and expensive. I 

had received a beautiful and 
brand-new room. No one had 
ever lived in, it had its own 
private bathroom and closet, 
a large, window that faced 
the Fondation de l’Allemagne 
(Maison d’Allemagne), and a 
door that opened to a common 
long balcony that connected 
the ten studios on each floor. 
A nice wooden bed was 
decorated with new sheets, 
pillow and blanket, the same 
color matching desk with its 
chair and shelves fixed on the 
wall. Nicely sewn curtains 
decorated the windows. I can 
say that it was almost a luxury 
student hotel!

Many years ago, André 
Honnorat who was the rector 
at the Sorbonne, in cooperation 
with Émile Deutsch de la 
Meurtthe, established the Cité 
Internationale Universitaire de 
Paris, in 1920. 
A humanist dream idea 
was launched by these 
two individuals, blending 
ideological and educational 
concepts in the hope of 
bringing students and 
intellectuals together. This 
idea came to them a few years 
after the horrific World War 
I.  They were hoping that by 
living next to each other, the 
students and intellectuals 
will have the opportunity to 
learn about their differences, 
traditions and each other. 
The residents would be able 
to meet on their spare time 
in different occasions like 
discussion groups, cultural 
activities, musical or theatrical 
performances and conferences 
and this will allow them to 
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Traitors – Khaenin

By: Rosemary Cohen,Phd.
* The CIUP has housed many famous residents. One of its famous 
residents was Farah Diba, who used to live in Collège Néerlandais.
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Senator Chris Murphy said 
at a meeting on US-Iranian 
relations under US. New 
administration that: it is the 
United States that needed to 
take the first step toward a 
return to a nuclear deal.

“I believe the current 
administration is committed 
to rejoining the Nuclear Non-
Proliferation Treaty,” said 
Chris Murphy, a Democrat 
from Connecticut in US 
Senate, at a meeting hosted 
by the Iran Review Group of 
the Johns Hopkins University 
School of International 
Studies on Wednesday March 
24. He added: “and it has been 
said many times.”

“They know, as I do, that if 
we hope to start longer-term 
talks with Iran over a range 
of their malicious activities 
in the region and around 
the world and beyond their 
nuclear program, the BRICS 
framework is the most 
appropriate framework for 
doing so,” Murphy added. Not 
only because the escalation of 
Iran [the time it takes to build 
a nuclear weapon] from the 
current three to four months 
to more than a year makes the 
world and the region safer, but 
also because when we are in  
JCPOA , “We are in a position 
with our allies.”

“President Trump received 
an almost unique framework 
[JCPOA ], which was in fact a 
gift from President Obama, in 

which Europe, the United 
States, China, and Russia 
worked together to counter 
Iran’s influence,” Murphy 
said. But shortly afterwards, 
it was the United States that 
sided with Iran, working with 
Europe, Russia, and China to 
try to prevent the ill effects of 
unilateral US sanctions.

“I think there’s going to be a 
lot of talk about what needs to 
be done with the US sanctions 
- sanctions that Iran might say 
have been imposed on the 
nuclear deal and the United 
States might oppose that 
description,” Senator Murphy 
said. There should also be talks 
about the research activities 
that Iran has begun - research 
that is irreversible and outside 
the scope of the nuclear deal. 
“All of this is possible.”

 “We must return to a common 
position with our allies.”
“It is no secret that I have 
proposed to the government 
... to take the first step,” he 
added. It was US who first 
violated that agreement, and 
so it is US who must return to 
that agreement or approach it, 
and I hope we will see actions 
that show our willingness to 
provide a way to return to this 
agreement. “And soon - to 
be.”

“The country’s policy 
regarding interaction with 
JCPOA parties and the 
JCPOA itself has been clear,” 
Ayatollah Ali Khamenei said. 

  
  senator Murphy:

  It is the United States that needed to take the first step toward a return to 
 a nuclear deal, with Iran.

Nowruz greeting card
My friend Shahriyar Gharibi, 
who stablished and manages 
the Palais Oriental Gallery 
in Montreux, Switzerland, 
prepares a special Nowruz 
greeting card every year and 
sends it to his friends.
 With the help of artists inside 
Iran, most of whose works in his 
gallery attract European clients, 
he prepares these cards, and then 
the original of these cards, which 
is in a large size, is placed in a 
frame and keeps them part of his 
personal collection. Shahriyar 
encourages Iranian artists, 
painters and calligraphers, and 
every year he holds several 
exhibitions with the works of 
these artists in his own gallerie, and in other countries. He tries to 
introduce Iranian culture and art to non-Iranian art lovers. 
You can see this year’s Shahriar greeting card on the cover of this 
issue..
Chances are you visit the beautiful city of Montreux, in Switzerland, 
be sure to visit the Palais Oriental Gallery,which is located at :
Quai E. Ansermet 6
1820 Montreux
Switzerland
Tél : +41 21 963 12 71

Shahryar Gharibi

“Biography of General 
Zahedi” by Dr. Houshang 
Nahavandi, former 
chancellor of Pahlavi 
University at Shiraz, and 
University of Tehran, as 
well as the Ministry in 
various cabinets of Iran, 
was recognized as the book 
of choice in February in 
France.
Far from the ups and downs 
of contemporary Iranian 
political life, Houshang 
Nahavandi introduces 
us to the complex but 
exciting history of Iran in 
this book. Nahavandi has 
written this book fluently 
and the author’s personal 
observations and narrations 
have been added to the 
documents. This enjoyable 
book is easy to read and in 
addition it will be a reference 
work from now on due to the 
facts in it.
Whose life can be chosen 
better than General Zahedi 
to show the various 
fluctuations and encounters 
in the history of Iran in the 
twentieth century? At the 
age of 25, he was promoted 
to the rank of General of the 
Cossack Division, and was 
the youngest general in the 
Imperial Army to devote all 
his life to serving Iran, both 
at the end of the Qajar period 
and during the Pahlavi 
dynasty.
Studying and knowing 
his life is necessary and 
inevitable for analyzing 
the political and military 
developments in Iran and the 
Eastern world.

Fazlullah Zahedi was elected 
Minister of the Interior in 
the early 1950s and played 
a major role in preventing 
the domination of various 
separatists as well as the 
Tudeh Communist Party 
in Iran. That was during 
the turbulent times of Dr. 
Mossadegh’s government. 
Zahedi was a capable 
political “strategist”. He was 
able to masterfully arrange 
the return of the Shah to 
the throne (after the crisis 
with Mossadegh). He was 
appointed Prime Minister in 
1953 and remained in office 
for almost two years.
He was a real statesman. 
Aware of his duties and 
responsibilities, but was 
a humble and kind man, 
despite the greatness of his 
responsibilities.
General Zahedi was a 
symbol of national pride, 
independence and freedom 
that never surrendered to 
ignorance and bigotry. 
History gives him an 
exceptional position and a 
savior of his country.
At a time when France 
and Iran, like many other 
countries, are looking for 
solutions to save their 
country and achieve their 
national goals, reading this 
exciting book is not only 
necessary and useful in 
terms of familiarity with a 
period of history and the 
reign of the kings of Iran, 
but it can also be a picture 
of a man of exceptional 
destiny for all. Here you 
can see picture of General 
Zahedi a few minutes after 

his appointment as Prime 
Minister (August 19,1953).
Also Image of the“Sheikh 
Zahed’s mausoleum,”, the 
ancestor of the Zahedi 
family, which was built 
in the 14th century by his 
Korean followers in Lahijan.
Quoted from a French 
magazine”Reconquete”

Duty and loyalty
A biography of General Zahedi

The cover of RECON-
QUETE Magazine  Feb.2021

The page regarding Dr.Nahavandi's book as appeared in 
French Magazine, Reconqete Feb.2021.At right General 
Zahedi’s picture from the cover of Dr.Nahavandi’s book and 
at the bottom “Sheikh Zahed’s mausoleum,” can be seen.
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NowRuz Greeting Card, by A.Falsafi (page-2 English Section)
Eid(NowRuz) will come and go, Your Eid  last forever


