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حق اشتراک ذکر شده در فرم درخواست 
اشتراک فقط برای داخل آمریکاست و 
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است.  پُست  هزینه  باضافه   دالر   ۵۰
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بخش انگلیسی را ازصفحه ۵۱ تا ۶۰ 
مطالعه بفرمائید

سوی  از  وانگلستان  سو  یک  از  وآمریکا  روسیه 
دیگر درطول تاریخ یکی دو قرن اخیر ، تا توانسته 
اند از منابع سرشار کشور ما  سودهای مشروع و 
نا مشروع برده اند.وقتی پای برادران شرلی به 
ایران بازشد، آنقدر نرم وسبک آمدند که ملت 
شیعه  آن روزگار  از آنها به گرمی استقبال کرد. 
ازهمان زمان تا اینک ، دولت فخیمه  یا استعمار گر

های   سرزمین  و  زیرزمینی  اموال  از  بزرگ،   
و  برده  بوده  آنجا که درقدرتش  تا  ما  موروثی 
خورده وهنوز هم ازاین لقمه های چرب ونرم 
سیر نشده است. دوپادشاه ایران ساز مارا که به 
از خاک وطن  داشتند  تعلق  ها  پهلوی  دوران 
راند و هم اکنون با دست نشاندگان خود برسر 

خان نعمت های ایران بزرگ نشسته است.     
پای خودرا در  قاجار ها  جای  روسیه درزمان 
ایران محکم کرد و طی دو مرحله شهرهای آباد 
مارا به غارت برد. عهد نامه ترکمانچای و گلستان   
قسمتی از قلمرو  دولت قاجاررا به روسیه واگذار 
کرد. ودنیاهم طبق رسم آن روزگار فقط  تماشاگر 
این غارت بی رحمانة تاریخی شد.  دراین دوران   
نیز که عهد یغماگران است  همچنان  پوتین بی 
مذهب  پای بر گردة مذهب  ایرانیان نهاده  و 
از آن طریق در چپاول  ایران  به کمک دستار 

بندان ریائی  ادامه می دهد.
آمریکا نیز دیرتر از روس وانگلیس آمد. ازسال 
۱۸۹۹ تا سال ۱۹۷۹ یعنی حدود ۸۰ سال  حضور 
مستمر درایران داشت. اگر بخواهیم بین بدو بدتر 
یکی را انتخاب کنیم آمریکا  نسبت به انگلستان 
وروسیه بهتر بود و حداقل خاک مارا به یغما نبرد.

ودر مراحلی نیز کمک های انساندوستانه ای نیز 
به ایران کرد . 

باشکوه  انقالب   شکوفائی  سالهای  دراین  واما 
اسالمی، سروکله دزد بزرگتری پیدا شده است 
با  بلکه  با اسالم عزیز ندارد و  که هیچ سنخیتی 
آن در تضاد است. واو  برادر  » بزرگ شکمی« 
است  بنام چین ،که هرچه از آخور  آخوندی 

می خورد  سیر نمی شود. 
از  از ۱۵۰ سال پیش  بیش  به  با چین   ما  رابطه 
میالد مسیح بر می گردد.  ازآن زمان  تا امروز 
برمبنای تجارت و دادوستد  این رابطه همواره 
»بُرد  به  امروز  که  ای  است.رابطه  بوده  استوار 

با  که  امروز  چین  ناگهان  است.  مشهور  بُرد«  
ایدئولوژی  تفاوت   پیش  دوهزارسال  چین 
ازراه دل سوزی  و  اجتماعی  بی شمار دارد  
نسبت به امت شیعه و انقالب  آمریکا ستیز ایران  
همکاری ۲۵ ساله ای را  به ایرانیان نوید می دهد 
تا به دنیا بفهماند که اجازه نخواهد داد آمریکای 
جهانخوار، ایران و معادن سرشارش را  چپاول 
کندوچون کار خیر می کند به روش برادران 
شیعه نمی خواهد  کسی از این لطف واحسان 
او باخبر شود. ملت ایران  در چندین راهپیمائی 
که متأسفانه با استقبال همگان روبرو نشد  فریاد 
زد  جزئیات این همکاری ها چیست؟ گفتند:  اگر 
فاش کنیم چین ناراحت می شود. اصل مهم این 
همکاری، سرمایه گذاری چین در ایران به مبلغ 
۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دالر آمریکاست.  اگر فراموش 
نکرده باشیم درزمان محمود احمدی نژاد گفته 
پشد حدود ۸۰۰ میلیارد دالر نفت فروخته شد که 
حتی یک سنت آن هم برای ملت ایران خرج 
نشد. هریک ازبرادران  چند میلیارد ناقابل از این  
ثروت  خدادادی را بردند وخوردند ومردم هم 
به آنها نگاه حسرت باری کردند و آه کشیدند.  
حاال درظرف ۲۵ سال  چین می خواهد حداکثر 
۴۰۰ میلیارد دالر درایران سرمایه گذاری کند.  
ازهمین مثالی که ازدوران احمدی نژاد زدیم  
نتیجه این همکاری ۲۵ ساله ازهم اکنون مشخص 
است. نان وآبی برای مالها و حسرت وآهی برای 
ملت ایران.برنامه ۲۵ سالة همکاری های مشترک 
ایران وچین  که به اختصار » سندهمکاری ایران 
توافقی است  سیاسی،  وچین« گفته می شود  
استراتژی، اقتصادی که به منظور سرمایه گذاری  
درصنعت نفت ایران، گاز ایران، پتروشیمی ایران، 
زیرساخت های  ایران و از همه بدتر  همکاری 
برادران  تاکنون  است.  وقضائی  امنیتی  نظامی، 
پاسدار در زمینه های امنیتی  زندگی را به کام 
بود حال دولت  بودند کم  تلخ کرده  ما  مردم 
فخیمه چین که در ایجاد فضای نظامی - امنیتی  
ید طوالئی دارد  به یاری برادران پاسدار شتافته 
است تا دیگر هیچ ایرانی نتواند    درزیر آسمان 
آبی ایران که این روزها ابرهای تیره ای آن را 
پوشانده است  به راحتی نفس بکشد. البد درزمینه 
همکاریهای نظامی نیز  تا چندی دیگر  سروکلة  
نظامیان  چینی را نیز درگوشه وکنار مملکت زیر 

عنوان  مشاوران نظامی شاهد خواهیم بود.
فروردین  هفتم  در  وایران  همکاری چین  سند 
جوادظریف  محمد  امضای  به  امسال  ماه 
وزیرامورخارجه جمهوری اسالمی و وانگ یی  
یازدهمین وزیر خارجه جمهوری چین  به امضاء 
رسید. یکی از موارد همکاری  درزمینة اینترنت 
و   اینترنت  فیلتر کردن  در   دولت چین  است. 
محروم کردن بسیاری ازشهروندانش  دراستفاده 
قراراست  که  دارد  ویژه  تخصص  اینترنت   از 
اسالمی  جمهوری  دراختیار  را  تخصص  این 
بگذارد. برنامة ۲۵ سالة همکاریهای ایران وچین 
آمد   ایران  به  شی  پرزیدنت  که   ۱۳۹۴ ازسال 

وچین  اسالمی  جمهوری  مقامات  بحث  مورد 
قرارگرفت.  چانه زنی ها برسر منافع بیشتر برای 
چین و  حراج ایران ازطرف جمهوری اسالمی 
ادامه یافت تاسرانجام این سند همکاری به امضاء 
رسید. دولت   جمهوری اسالمی اصراردارد که از 
بکاربردن واژة قرارداد   پرهیز شود و ضمن بازی 
با کلمات  این قراردادرا  » سند همکاری« نامیده 
است. قراردادیا سند هیچ  تفاوتی دراصل چپاول 

ایران   نخواهد داشت. 
هنوز نکات  تأسف بار دیگری هم از این قرارداد  
نتیجه خواهدشد. روس وانگلیس ، برای خاموش 
ماندن دربرابر چپاول چین ، سهمی می خواهند 
که قرارداد یا سند  آن نیز بزودی به امضاء طرفین 

چپاول گر خواهد رسید.
یکی از اهداف ضمنی این قرارداد  تلقین کردن 
این حقیقت تلخ  به مردم ایران است که این 

جمهوری حداقل تا ۲۵ سال دیگر پابرجاست. 
اکثریت مردم ایران می گویند ما کاری به توافق 
چین وایران نداریم. ما می خواهیم زندگی کنیم 
واگر این همکاریها رفاه وآسایش مارا تأمین کند   
با آن موافقیم.  اکنون ۴۲ سال است ملت ایران 
می خواهد  حداقل آسایش ورفاه را داشته باشد 

اما هرسال دریغ از پارسال.  
رئیس جمهور روحانی  بهنگام  مبارزات انتخاباتی   
در هردو بار قول هائی داد که درحقیقت برای 
چندمین بار مردم مارا فریفت . هیچیک از آن 
وعده ها جامة عمل نپوشید  و مردم  همان رفاهی 
که درزمان احمدی نژاد داشتند را نیز ازدست 
دادند.  یک ایرانی می گفت ما اززمان خاتمی 
به بعد با هررئیس جمهوری که آمد بیشتر حقوق 
خودرا ازدست دادیم . اما هنوز ملت باور نمی 
کند که ازاین پس دیگر رفاه و آسایش درفرهنگ 
جامعه ما بی معنی است و مردم جز پذیرا شدن 

دردو غم ورنج چیزی نخواهند دید. 
درحالیکه  کنید.  نگاه  کورونا  اوضاع  همین  به 
اکثر کشورها  واکسن را به بیشترین نفرات خود 
تزریق کرده اند ، مردم ایران هنوز نمی دانند 
چه زمانی نوبت  واکسن زدن آنها خواهد رسید 
و آیا  واکسنی که دریافت می دارند ازنوع  مؤثر 
آن است یا  مانند موش آزمایشگاهی قراراست  
بنجل های روسیه و چین برروی آنها آزمایش 
شود و تعداد دیگری نیز جان خودرا نثار اپیدمی 

کورونا کنند.
 بزودی با استقرار نیروهای نظامی چین در برخی 
جزایر خلیج فارس  دیدار از پهنة آبهای نیلگون 
خلیج فارس نیز برای مردم  ما به یک رؤیا تبدیل 

خواهد شد. 
زمانی ، چند نویسنده کتابی نوشتند بانام :» برای 
گفت  باید  واکنون  آرژانتین«  کن  گریه  من 

»برای ایران گریه کن ، ای ایرانی.«

مرتضی پاریزی

یادداشت
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مدیر محترم مجّله آزادی

مجلة  آن  درصفحة ۳۸ شمارة ۱۳۵ 
وزین وپربار تحت عنوان اندیشه های 
ناب، شرح حال مختصری از نامداران 
ایران آمده است. با سپاس از زحمت 
نویسندة محترم درمورد» محمد بن 
زکریای رازی« نیاز به توضیح بیشتری 

دارد که درذیل می خوانید:
یحیی   بن  زکریا  محمدابن  ابوبکر 
هجری/۸۶۵   ۲۵۱ )متولد  رازی 
 /۳۲۳ یا   ۳۱۳ درگذشته  میالدی، 
۹۲۵ یا ۹۳۵ میالدی ( درشهرری به 
ونجوم  ریاضیات  و  فلسفه  تحصیل  
به  کبرسن   ودر  پرداخت   وادبیات  
مدتی  شد.  مشغول  طب  تعلیم 
درری  ریاست بیمارستان آنجارا  به 
عهده گرفت. چندی بعد  در بغداد به 
همین شغل اشتغال داشت. وی آثار 
زیادی درزمینة  فلسفه نوشته است. 
از آثاراو     Paul Kraus  پال کراوس
مجموعه ای ترتیب  داده است. اهمیت 
وی درفلسفه بیشتر از آن روست که 
 ، معاصران خود  از  بسیاری  برخالف 
عقاید خاصی ابراز کرده است که غالبًا 

مخالف آرای ارسطو است. 
از کتب مهم  او» َرّد الَنُبوه« است که 
اصل آن ازبین رفته  است )یا ازبین 
برآن  که  هائی   ردیه  واز  اند(  برده 
آن  محتوای  به  توان  می  اند  نوشته 
وی  آثارفلسفی،  از  گذشته  برد.  پی 
تألیفات  مهمی درزمینة پزشکی دارد.
ابن  تألیف  »الفهرست«  کتاب  ضمناً 
هجری(  چهارم  )قرن  وراق  الندیم 

است.
یک از خوانندگان - فلوریدا
مهرشما  از  گرامی  خواننده 
سپاسگزاریم. البته درمورد هریک از 
بزرگان ایران می توان کتابها نوشت 
دریا  هفت  آب  به  شاعر  بقول  که 
احتیاج  است تا سرانگشت را ترکرده 

وصفحاتش را بشماریم.

بازهم از توجه شما  به مطالب مجله 
ممنون هستم..

اشعار چاپ شده در آزادی

وادبیات  شعر  عاشق  من  باسالم   
خودمان هستم و اولین صفحه آزادی 
که می خوانم صفحات شعراست.   تا 
اما  است.  عالی  کارتان  بسیار  اینجا 
اشعاری  دیگرهم  درصفحات  گاهی 
برای  خوانندگان  که  کنید  می  چاپ 
شما می فرستند. من می دانم که بنا به 
عادت ورسم ما ایرانی ها  شما ازدست 
می  خودداری  مزبور  اشعار  در  بردن 
کنید چون فکر می کنید آنها ممکن 
است  ازشما برنجند.  اما منکه خود 
شعری  وگاهی  دارم  آتش  بر  دستی 
می ُسرایم  متوجه می شوم که بعضی 
ابیات این شعرها  ازنظر قافیه و  وزن و 
حتی مفهوم اشکاالتی دارد . حال اگر 
به این  خواننده باذوق  ایراد شعرش را 
بگوئید ناراحت می شود واگر نگوئید 
به شعر  بقیه خوانندگان خود که  به 
عالقمندند بی اعتنائی کرده اید زیرا 
آنها فکر می کنند شعر یعنی همین. 
حقیقی  و  درست  شعر  مفهوم  از  و 
دور می افتند.  استدعای بنده ازشما 
این است که اشعار  به همان صورتی 
ولی   شود  چاپ  شده  فرستاده  که 
ایرادهای  رودربایستی   بدون  شما 
آن را درزیر شعر بنویسید  تا هم به 
پیشرفت شعر آن خواننده کمک کرده 
گمراه  شما  خوانندگان  وهم   باشید 
نشوند.. واز ارسال کنندگان شعرهم 
خواهش می کنم از بازگوشدن اشکال 
شعرشان ناراحت نشوند. ما باید این 
رودربایستی هارا کنار بگذاریم  وگرنه  
دیوار  فرهنگ وادبمان  تا ثریا  کج 

خواهد رفت.
ع.م. کالیفرنیا
هم  باشما  ماهم  عزیز    دوست 
درمورد  تنها  نه  که   عقیده هستیم 
بلکه   فرمودید  اشاره  شما  که  شعر 

باید  نیز   دیگر   ازموارد  دربسیاری 
وبا  بگذاریم  کنار  هارا  رودربایستی 
یکدیگر  برخوردی شفاف و   سرشار 
بار   ما یک  باشیم.  داشته  واقعیت  از 
در  را  شاعری  و   شعر  قواعد  تمام 
شرح  شماره   چندین  طی  آزادی  
دوستداران  که  امید  این  با  دادیم 
شعر با خواندن آن مقاالت   مهارت 
خودرا درشعر سرودن  افزایش دهند.
چاپ  شعررا  که  پیشنهادشما  اما 
کنیم و ایراد آن را درزیر همان شعر 
بنویسیم  باتوجه به کمبودجا در مجله 
برایمان امکان ندارد..  حال باید یک 
فکر اساسی برای این مشکل  بکنیم 
که هم ارسال کنندگان شعر ناراحت 
نشوند وهم شعر غلط در مجله چاپ 

نگردد.

مجله من نرسیده

که  است  مدتی  من  بسیار   بادرود 
و  شده  عوض  ام  پستی  آدرس 
متأسفانه فراموش کرده بودم  آدرس 
 . برسانم  شما  اطالع  به  را  جدیدم 
درنتیجه حدود ۵ شماره از مجله را 
حق  درحالیکه  ام.   نکرده  دریافت 
آیا   . ام  پرداخته  را  کامل  اشتراک 
ممکن است  این ۵ شماره  را به آدرس 

جدید من بفرستید؟ خیلی ممنونم.
علی اصغر براتی- غرب آمریکا
ایم  داده  تذکر  مابارها  براتی  جناب  
به  و  اگر آدرس شما عوض شود  که 
ما اطالع ندهید ما مجله را به همان 
آدرس طبق معمول می فرستیم اما 
اگر  شما در آن آدرس نباشید اداره 
گرداند  نمی  بر  ما  به  را  مجله  پست 
شما  دست  به  مجله  اینکه  از  ما  و 
نمی رسد آگاه نمی شویم. زمانی که  
صورتحساب  یک ساله را برای تجدید 
حق اشتراک  برای شما می فرستیم 
آن وقت برگشت می خورد و ما می 
شده  عوض  شما  آدرس  که  فهمیم 
است. یا مثل مورد شما خودتان بعداز 

۶ ماه به ما اطالع می دهید. متأسفانه 
توانیم  نمی  برای شما  ما هیچ کاری 
است  آوری  بیاد  الزم  دهیم..  انجام 
چون ما از تخفیف  کلی استفاده می 
کنیم اداره پست تغییر آدرسهارا به 
ما اطالع نمی دهد. یعنی مجله را به 
قانون  این  گرداند.  نمی  بر  ما  آدرس 
گذشته  ازاین  آمریکااست.  پست 
خودتان  مجله  برای   شما  وقتی 
احترام قائل نمی شوید وتغییر آدرس 
را اطالع نمی دهید  از ما چه توقعی 

دارید ؟
ازهمه خوانندگان عزیز استدعا داریم 
ما  به  بالفاصله  خودرا  آدرس  تغییر 
توزیع  از  پس  چون   دهید.  اطالع 
دور  به  باشد  اضافه  هرتعداد  مجله 
می ریزیم چون جایی برای انبارکردن 
حتی  صورت  آنهانداریم.ودراین 
اگرشما بخواهید شماره های گذشته 

را بخرید هم موجود نداریم.
ایهاالناس روشن شد؟ یاحق..

گاف بزرگ ظریف

با درودهای گرم وصمیمانه .و خسته 
نباشید،  حتما شما فایل صوتی آقای 
ظزیق و   آقای سعید لیالز را شنیده 
بدانم  خواست  می  دلم  خیلی  اید 
و  چیست  فایل   این  دربارة  نظرتان 
آیا آقای ظریف مرتکب گاف بزرگی 

نشده است؟
با احترام: پ-ل   از نیویورک
حقیقتاً این فایل خیلی هارا  متقاعد 
کرد که آقای ظریف مرتکب اشتباه 
که  آنجا  از  اما  است.  شده  بزرگی 
پائین هائی دارد که   و  باال  سیاست  
همه از آن آگاهی ندارند  قضاوت در 
باره این کار آقای ظریف هم چندان  
گویند   می  برخی  نیست.  آسان 
این  انتخابات  با  رابطه  در  احتماال 
بعضی می  اند.  بازی کرده  را  نمایش 
گویند کاسه ای زیر نیم کاسه است.  
و اندکی هم اشاره می کنند به یکی از 

مصاحبه های  سالها پیش آقای ظزیف 
که  گفته بود دیانت من به من حکم 
می کند واقعیت هارا دربارة حکومت 
بگویم حتی اگر به ضررم باشد. وحاال 
و  است  کرده  باور خود عمل  این  به 
نقصان های رژیم را برمال کرده است.

صوتی  فایل  این  به  هرمنظری  از 
بنگریم آقای ظریف  آینده سیاسی 
ای  مهره  به  و  کرده  تباه  خودرا  
سوخته تبدیل شده است . حتی اگر با 
رهبرهم زدوبند کرده باشد دیگر نمی 
توان ادعا کرد که ایشان وزیر خارجة 
بسیار کاردانی است. خیر بسیار  نابلد 

است.

همکاری های ایران وچین

قبل  شمارة  مجله  جلد  درپشت 
وعده دادید که درشماره بعد درباره 
چین  همکاری  قرارداد  واقعیتهای 
امیدوارم  نوشت.  خواهید  وایران 
دراین شماره آینده به وعده خود وفا 

کنید.ما منتظریم.
ایالت  مین واقع در شرق  ز    هما- 

آمریکا
متأسفانه  عزیز   خانم  هما  سرکار  
بقول  که   مطلبی  به  گشتیم  هرچه 
این  دربارة  وحسینی  راست  معروف 
این  همکاری باشد پیدا  یا  قرارداد  
کنیم موفق نشدیم.  آنچه  دراین باره 
گفته شده مطلبی است که خود رژیم 

همکاری  این  مفاد  اگر  است   گفته 
شود.   می  ناراحت  چین  شود   فاش 
بنابراین مفاد آن همچنان   محرمانه یا 
بهتر بگوئیم سری باقی می ماند. اگر  
بعداز نوشتن این سطور مفاد قرارداد 
از محرمانه بودن خارج شده باشد ما 
می  قول  ولی  اطالعیم  بی  متأسفانه 
آینده    فاش شد درشماره  اگر  دهیم 
جناب دکتر  ودیعی با قلم توانای خود 

مارا آگاه سازند. 

واکسیناسیون  علیه  کورونا

زندگی  آمریکا  در  که  ما  درود    با 
می کنیم و واکسن هم زده ایم چرا 
باز باید  با محدودیت های کورونائی  
ماسک  قراربود  اگر  باشیم؟  روبرو 
را  دستمان  چندبار  روزی  و   بزنیم 
صابون کنیم و  به تعداد محدود در 
داخل ساختمانها  حضور پیدا کنیم  
ومدارس کودکانمان هم تعطیل باشد 
پس چه  نیازی به واکسینه شدن بود؟ 
همه چیز ما در آمریکا سیاسی شده 

است. بابا بس است دیگر.
یکی از خوانندگان شما
حقیقتش را بخواهید ما دانشمند نیستیم 
که پاسخ شمارا بدهیم حتماً یک حکتی 
دارد که می گویند همان احتیاط هارا 
ادامه دهید.  آقا من بفکر هموطنانمان 
هستم که هنوز معلوم نیست  کی نوبت 

واکسینه شدنشان میرسد؟

مناسبت های خرداد 
۱۴۰۰شمسی و۲۵۸۰ شاهنشاهی

شنبه ۱ خرداد)۲۲ می( روز بزرگداشت 
مالصدرا

آزادی  می(  خرداد)۲۴   ۳ دوشنبه 
خرمشهربدست   ارتش  دالور ایران

سه شنبه ۴ خرداد )۲۵ می( روز دزفول
خرداد  می(  خرداد)۲۷   ۶ پنجشنبه 

روز،جشن خردادگان
شنبه ۱۵ خرداد)۵ ژوئن( روز جهانی 

محیط زیست
ژوئن(  خرداد)۱۰   ۲۰ پنجشنبه 

درگذشت شاهدخت لیال پهلوی
 و روز جهانی صنایع دستی

شنبه ۲۲ خرداد)۱۲ ژوئن( روز جهانی 
مبارزه با کار کودکان

روز  خرداد)۱۴ژوئن(   ۲۴ دوشنبه 
جهانی اهدای خون

سه شنبه ۲۵ خرداد)۱۵ ژوئن( روز ملی 
گل وگیاه

روز  ژوئن(  پنجشنبه ۲۷ خرداد)۱۷ 
جهانی بیابان زدایی

یکشنبه ۳۰ خرداد)۲۰ژوئن( شهادت 
نداآقاسلطان

مجله  یکسال  اشتراک  حق 
آزادی برای  کشورهای مختلف به 

شرح زیراست:
آمریکا                                 ۵۰    دالر
کانادا          ۱۰۰ دالر
اروپا          ۱۵۰ دالر
خاورمیانه         ۱۶۰ دالر
استرالیا         ۱8۰ دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
دریافت می شود

ردخواست از خوانندگان زعزی
زعزی  دوستان  و  خوانندگان  کلیه  از 
کمک  یا  سالیاهن  اشتراک  چک  هک 
آزادی  ماهناهم  هب  خوردا  اهی 
ارسال می کنند استدعادارد چک 
 pars Mass ردوهج   خوردا 

زریا  رفمایند  ارسال   Media
هب حساب گذاشتن چکهایی هک بنام 
آزادی  ماهناهم  بنام  یا  مجله  دمری 
شود. نمی  پذریفته  بانک  توسط  باشد 
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                 ۱- چرا پادشاهی رفت؟
                    پادشاه  درایران با انقالب اسالمی  رفت ، اما پادشاهی  در جلد رهبری   ودر

 افکار  عامه هنوزباقی است.

دومقاله از:دکترکاظم ودیعی - پاریس

 ، پهلوی  بعهد  ایران  پادشاهی  نظام 
جدایی  دین را از حکومت  درسرشت 
قانون  باستناد   معهذا   خودداشت، 
دین  حرمت  از  ناگزیر   اساسی  
وبه  کلی  دراصول  بادین   ومشارکت 
به  وابسته   نیروی  گرفتن   حساب 

شعائر تشییع بود.
مطالعه دقیق  سه سند  قانون اساسی 
بامضای مظفرالدین شاه  ومتمم قانون 
اساسی بامضای محمدعلیشاه قاجار 
وسپس تغییرات ضرور وایجاد مجلس 
اصول ۴و۵و۶و۷  واصالح  مؤسسان  
قانون اساسی واصل ۴۹ متمم والحاق 
کل آن به متمم قانون اساسی بعهد 
پهلوی دوم نشان می دهد  که قانون 
ایران  پادشاهی  مشروطه  اساسی 
حاصل  مشروطه  انقالب   از  برآمده 
جدایی   طرفداران  های   همکاری 
دین از حکومت  وروحانیون مترقی و 
تجدد خواهان عصر یا اعصار مربوطه 

است.
روز  آن  جامعه  اساسی  قانون  این 
نظام  بقای  ارضاء می کرد وضامن  را 
این  که  دانیم  ومی  بود.  پادشاهی 
قانون را ه بند  تجدد نبود اما الزم بود  
قوة مجریه آن را یکجا بعمل می آورد 
ونه بخشی را میدان می داد وبخش  

دیگررا عالمانه  نادیده می نهاد.
 درباب حضور پنج تن  از علمای اعالم 
مثل  دوم   اصل  برابر  که  درمجلس  
قاطبة  انتخاب  به  نمایندگان  دیگر 
اما  اند  درنیامده  مجلس  به  مردم 
تمام مزایا وحقوق دیگران را داشتند  
ایرادی گرفته شد. علت این امتیاز  را 
. در آن  باید در واقعیت جامعه دید 
موقوفات   محل  از  روحانیت  زمان  
قدرت  اقتصادی مهمی داشت. ضمنًا 
بود  وپرورش  آموزش  تأسیس   تنها 
وروضه  وحوزه  شرعیات  و  قرآن  با 

وخمس وذکات.
دولتشان  که  پس مشروطه خواهان 
توسعه  هنوز  آنها  ومدارس  جوان  
نیافته  وسراسری نشده بودند گفتند 
امتیاز شما حرمت پذیر است بروید 
واز میان خود ۲۰ تن را انتخاب کنید 
وبه مجلس معرفی کنید ومجلس از 

میان آنها پنج تن  را به حکم قرعه  
یا باألتفاق  به عضویت  مجلس تعیین 

خواهد کرد.
این شیوه ، عین آموزش دموکراسی 
امر  بود. یعنی موردی که روحانیت  
انتخابات  را بین خود  تمرین می کند 
ودر مرحله دوم  حق انتخاب  ورأی  

برای مجلسیان محفوظ است.
البته   بسبب روحیة مالئی کار بکندی  

پیش می رفت ولی ضامن وفاق بود.
نکته گیران اصل دوم  فوق را قبول 
نداشتند زیرا در انتهای  متن همان 
هیئت  رأی   است:»  آمده  دوم  اصل 

علما مطاع و متبع است.«
 ایراد وارد است  البته ، ولی  مجلس 
ها مکانیزمی دارند  ومذاکره ها فنونی 
چون   کباب.  نه  بسوزد  سیخ  نه  تا   .
اگر آن هیئت  پنج نفری  راهبند می 
خاستندورعایت   می  بر  مردم  شد  
به  را   ودیگران  علما  هیئت  مردم 
زیرا   برد.  می  بیشتر  همکاریهای 
را  تجدد   نیز  روحانیون   درنهایت 
طالب بودند. و تجارب بعدی  نشان 
داد  که روحانیت  با نظام امنیت آفرین  
وتجدد گرای پهلوی کار کرد واگر به 
انقالب اسالمی رفت علت آن بود که  

نظام آنهارا سخت تحقیر کرد.
این پدیده مخصوص ما نبود ونیست. 
دردیگر کشورها نیز این برخورد  ها  

وجود داشته ودارد.
وتجدد   امنیت  ها   پهلوی  عهد  به 
اصلی بود بحق. اما تجدد  رادرحجاب 
کار  بود.  گری  ناشی  کردن   خالصه 
حجاب را باید  به فرهنگ آفرینان می 
سپردند نه به دولت و پلیس. وخوب 
می دانیم که دستگاههای  موسوم به 
»پرورش افکار « درعهد رضا شاه  به 
این موضوع  ورود نکردند زیرا فعاالن  
آن  از بهترین  مردان مدیر ،  سیاسی، 

ادیب و مردم شناس بودند.
دخالت شاه ودولت  برای تغییر لباس 
و   رقابت  آن  بود  مستقیم  غیر  اگر 

شقاوت وافراط ها پدید   نمی آمد.
مشخصة عمران  وآبادی بعهد پهلوی  
ها  شتاب بود. شتاب فیزیکی   شد 
مردم  فرهنگ  پس  شتاب.   فیزیک 

قادر به همپائی نشد.
به  تجدد   با  بودند   ناگزیر  مردم 
سازگاری  روند چون مزایا را هرروز 
را  مردم  متأسفانه  کردند.  می  لمس 
ُهل دادند. حیف که نمی توانم از  دیده 
ها در کار تغییر لباس بعهد رضا شاه 
تا ۱۳۳۲ مثال آورم. به هرحال مردم 
بعدها خود  به بی حجابی رفتند واما 
بماند.  آب  در  وتحقیر   ریشة خشم 

وخمینی  آن را احیاء کرد.
رضا شاه نظامی بود ولباس، در نظامی 
جامعه  ولی  است.  مهمی  اصل  گری 

نظامی گرایی هارا کار نداشت.
جزئی  مسائل  در  شاه  رضا  دخالت 
دخالت   ولی  آورد  می  محبوبیت  
او  بود.  گیر  زمان  عامه  فرهنگ  در 
مسلماً  در بسیاری  ار موارد عجول  
بودورقبای موذی  اورا ددیکتاتور  یا 

قزاق  می خواندند.
برایم  شمال   در  بزرگ  مالک  یک 
به  رضاشاه   کردند  خبرمان  گفت: 
شرفیابی   وروز  آید  می  سرکشی  
رؤسا ومعتمدان ومالکان  باید بالباس 
رسمی و کاله سیلندر سیاه تشریف 
را  او گفت پوشیدیم و کاله  بیاورند. 
سرمان نهادیم. باران آمد رنگ کاله  
سرو  به  و  شد  پاک  حلبی   سیلند 
صورت ما ریخت.رضا شاه زد به خنده 

و دل سوزاند و هیچ نگفت ورفت.
آفرید.  ها  قصه  شاهی   رضا  عجله 
زیرا آرزو داشت  ایران یک شبه  ره 
ره«   صد   « ایران  تا  رود.  صدساله 

بهتراز »عهد باستان« شود.
این خصلت  درسطحی وسیع وبسیار 
ضرور در عصر پهلوی دوم هم  بود . 
ولی تبدیل  به آرزوهائی شد که جای 
عقالنیت ها کار کرد و کار دست همو 

ومردم او داد.
پهلوی دوم وفتی گفت» ما محدودیت 
مالی نداریم« یا مدیران باید .... وما به 
کمتر از  یک کشور درجه دو  رضا نمی 
دهیم... روحیات او  نشسته در  شتاب  

العالجی بود.
می  ضرور  را   شتاب  این  بسیاری  
به  کردند  می  فکر  زیرا  دانستند  
دلیل  امنیت سراسری وعواید نفت،  

فرصتی استثنائی  نصیب ایران  شده 
است . درغرب اروپا بعهدی که  رشد 
صنایع نظامی وحمل ونقل  روبه صعود 
داشت  شتابی انقالبی  بدست ناپلئون  
ولی  شد.  دموکراسی  کسر  موجب 
استعمار  آنقدر  از سرزمین ها سود 
درآورد که شتاب توجیه شد ومردم  
در سود آتی درغلتیدند اما ناپلئون ها  

آب شدند و بدجوری رفتند.
در ایران انقالب مشروطه  قانون آورد. 
ولی تجدد عجول ، قانون  رادرسایة  
  ِ تَرک  جامعه  نهاد.  وبرق خود   زرق 
فرهنگ  ایلیاتی  وعشیره ای  نکرده 

بود  زیرا زمان می طلبید.
از  فشار  به   تبدیل  انقالبی   شتاب 
پادشاهی  نظام  باال که  باال شد واین 
و  پادشاه بود به آن فشار وممکنات 
بالیدو»من حکم می کنم« رضاشاهی   
گر  عمران  شاه  پوست  زیر  درجلدو 
مالی  محدودیت  ما  گفت»  و  رفت 

نداریم.«
ودستاوردی   هرتوفیق  جّو   دراین 
وپول  کار  چون  شد  انگاشته  عادی 
وافر بود وآسان  به خرج  می رفت اما 

با حساب وکتاب.
هرجا عمران وتجدد  منتهی به عدم 
توفیق می شد مقصر شاه بود که تند 
وتند می خواست  از غرب هم  جلو 

بزند.
سرزنش های شاه به غرب درمصاحبه  
به وقت  سفرها  نزد غربی ها  بسیار 
کینه آفرید. نظام،  اسب ورش داشت 
و اسب جهنده ، سر ُسم زد. تبلیغات 
اینکه   به  و  ها  مداحی  به  رفت  ما 
اعجاب   موجب»  ما   پیشرفتهای 

جهانیان« شده است.
چگونه ممکن است  درجّو » اعجاب 
شکن   کار  ما  »ُعجب«   جهانیان«  
نشود وبرسد به  آنجا که بگویند»کسی 
دیگر درکشور نیست« تا دستور دهد.
پژوهشگران   وتحقیر  مخالف   رّد 
واتهام ازباال  به فرهنگ مردم، نظام 
را  ضعیف کرد ولی نه شاه رادرآغازبا 
خویشتن خویش زیستن ،  شاه واقربا  
خورة پادشاهی شدند بی آنکه اعتقاد 
مردم از ضرورت  پادشاهی  به کاهش 

رود. ضربات  پی درپی  اصحاب دین  
البته اثر کرد ولی جامعه متجدد  آن 
توجهی  بی  دید.  جغد  نالة  درحّد  را 
اهانت   به  تبدیل  ُقم«   با  »آشتی  به 
شد  وخمینی بسیم آخر زد  وشعار » 
پدروپسر«  را ورد زبانها کرد  والقاب 

شاه به سایه رفت.
***

وقتی نظام نتواند  با مردم خود  کنار 
بتواند  است   ممکن  چگونه  آید  
به  سودجو   متفقان   یا  متفق  با 
که  دریافت   شاه  پس  رود.  مذاکره  
ودرون   وبرون  ندارد.  متفقی  بحق، 
درانتقادها همزبان همند. پس از آن 
مخالف   گروههای  مسابقة  که  بود 
آشتی ناپذیر  ضربه به  نظام پادشاهی 
محبوبیتی  هنوز  که  پادشاه  نه  زد  
داشت. ضربه به شاه را کسانی زدند  
او  بدست  را  ای  ونوشته  نطقی   که 
دادند  تا بخواندواعتراف  کند برقصور 
ووعده دهد  به رفع قصور. این یک 
توطئه بود واز آن بدتر  رفتن به عراق  
خویی   اهلل  آیت  به  شدن   ومتوسل 
برای زدن خمینی  ودر نیافتن  موضع 
وراه  خمینی   درقبال  ها   اهلل  آیت 
بازکردن  برای او که  منکری نداشت 
درافضل واعلم  او درراستای محتوی 
» سواد فرمان مشروطه ایران و حاوی 

واقعی وروحانیون در آن«.
اما خمینی مشروطه طلب نبود. پس  
در  ها  اهلل  آیت  بعضی  داد   اجازه 
تشخیص عوضی خود  بمانند  تا وقتی 
که  نوبت به افشای  نظام والیت فقیه 

برسد.
خمینی نمی توانست شاه شود چون 
در  کرد.خمینی  مبارزه  شاه   علیه 
، ربودن  قدرت آخوند  را  مشروطه 
تشخیص داده بود. از سوی متجددان  
انقالب   تا  قدیم  از  خمینی   دست 
خواندنی بود. اما نظام خواندن دست 
اورا  کسر شأن  خود دید وهرگز راه 
را به تعمق وتجزیه وتحلیل  نداد و 

آشتی باُقم  محال شد.
***

اسالمی   انقالب  با  درایران  پادشاه    
رفت ، اما پادشاهی  در جلد رهبری   
افکار  عامه هنوز  در تن  تنی  ودر 
اسالمی   رهبری درجمهوری  هاست. 
پیوسته  در مهار کردن قدرت مجلس  
ترِک  نظام  بنابراین  است.  ودولت 
سیاسی   مدیریت  رو  عمود  فرهنِگ 
این   ابزار  واحکام شرع  است.  نکرده 
مدیریت عمود رو هستند. واین احکام

با نمازهای جمعه ومدارس  حوزوی،

یک  تأسیس  بفکر  که  اولین  کسی 
نظام جمهوری اسالمی در مصرافتاد  
ناپلئون  بناپارت بود.  درآن زمان وی  
به  خود  قشون  با  که  بود  سرهنگی 
حوالی  اسکندریه دست یافت.)۱۷۹۸(  
برای  پایگاهی  تا  داشت  وهدفی 
فرانسة انقالب کرده»عهدروشنائی«  

درمصروخاورنزدیک  دست وپا کند.
ناپلئون به چیز وهمه چیز دست می 

انداخت تا جاه طلبی آشکارخودرا به
مردم  خود تحمیل کند. وی طاووسی 
سیاسی   رنگی   به  رنگ  از  که  بود  

هم اکنون در تضاداند با آزادی های 
اولیه..

عمدی  درجنگ  والئی   جمهوری 
است  مقاومت  در  ظاهراً  غرب  با 
ودرباطن  هرروز چیزی  از این  بنای 
دست ساختة خمینی  می ریزد. این 
نظام بعید است  به تصحیح و اصالح 
مدار  سیاسی برود.  پس... این سئوال 
مطرح می شود: آیا مقاومت دربرابر   
سیاسی   کت  حر  ترین  ارتجاعی 

انقالبی  ممکن بود یانه ؟
سئوال   این  به  جواب   از  قبل  ولی 
 ، مقاومت  از  باید روشن کرد  هدف 
رسیدن به تجدید  وضع  سابق است 
تا نجات  دستاوردها ورفتن به آشتی 
رضایت  کسب  به  رسیدن   و  ملی  
از  اعم  فرد  حرمت  برکشیدن   و  ها 
درآن   . آن  جز  یا  باشد  باما  اینکه  
فدای  ایرانی   فرد  عمران،  هنگامة 
جالل وجبروت تجدد شد. ودرباریان 
بااین فرض  بودند  تأیید غرب  تشنة 
و  است  حاصل  مردم  رضایت  که 
پادشاه وپادشاهی  در ثبات است و 
به رخ کشانیدن آن  دراروپا وآمریکا  
وحتی نزد شوروی ها حق ماست. زیرا 

درگذشته  مارا تحقیر کردند.
***

 اینک می شد  ایستاد  یانه ، سئوال 
نظام بود. اینکه می شد ایستاد آرزوی  

مردم شاه دوست بود.
خواهیم  جواب  به  بعدی  درفرصت 

رفت.

ننگ نداشت ودرنهایت یک مستعمره 
جوی سیری ناپذیر بود.

به  واخیراً   مورخان  باستناد   وی 
استاد    J.Tolanتولن جان  استناد  
تاریخ  دانشگاه نانت Nantes فرانسه  
عضوآکادمی اروپا قرآن  را می خواند 
ودرجلب نظر  علمای مصر وروحانیون 
مصر بسیار می کوشید وشایع هم کرد  
که عالقمند  به اسالم ومسلمان شدن 

است.
اما درخلوت، او به صراحت به سران 
سپاه ومحارم که طرف سئوال  بااو می 
شدند می گفت : دروطن مسیحی ام،  
در مصر مسلمان، درقلمرو  یهودان 
پیروزی   مهم   که  یعنی  یهودم. 
زمین  برسر  یابی   ودست  درجنگ 
عهد  اوهم   عهد   البته  هاست. 
استعمار   به  ورفتن  ها  جهانگشائی  
او  مثل  جسور  سربازی  پس  بود  
کرد«   پاره  نکرده  گز   « بسیارهم  که 
و  ماجراجوئی   سلسله  یک  مخلوق 

رویا زدگی مردم خود هم بود. 
درمصر ورود سرهنگ ناپلئون  آن هم  
به روز  تولد  پیامبر اسالم خوشایند  
مردم  نبود. پس وی به األزهر  رفت 
بقصد دلبریهای سیاسی ونشست  در 
کنار  علمای  اسالم مصری  ودرغناها 
او،   سربازان  ودرشهر  کرد.  شرکت 
پرداختند.  وبش  خوش  به  بامردان 
اسالم  پیغمبر  به  ناپلئون  دراألزهر 
درود فرستاد  ولقب علی ناپلئون از 

األزهر گرفت.
به مصر قشونی داشت   ورود  وی در 
به شمار ۵۰ هزارنفرواولین بار بود که 
فرانسه پس از انقالب به خارج لشکر 
می کشید. یعنی تولد اولین دیکتاتور، 

زادة انقالب بود.
سپاه وی به سرعت  به تسخیر  مواضع 
وازهمه مهمتر  اهرام ثالثه رفت.البته  
با خفقان گرفتن شلطان عثمانی. اما 
مملوک مخالف هم رفتند به جنوب  
ودست ناپلئون  بر اشغال مصربازشد.

قشون ناپلئون  پایتخت مصرراگرفت 
وآمدها  رفت  و  شد.  اشغال  قاهره  و 
شد.ومصر  مسلم  براو   ، نیل  برروی 

اتحاد فرانسه ومصر را هم جشن

 گرفت  وفرعون فرانسوی ظهور کرد 
و پرچم فرانسه برتارک بناهای مصربا 
درآمد  اهتزاز  به  اسالمی   شعاری 
فرانسوی  اسالمی  جمهوری  ومصر  
شد. اما به اکتبر  ۱۷۹۸ قاهره  علیه  
سرهنگ جسور وقشون استعمارگر 

فرانسه به انقالب رفت.
قشون  خونریزی   چهارروز   ظرف 
مبارزان  واز  فرانسه ۸۰۰ کشته داد  
مصری  ۵۰۰۰ تنی کشته شدند وانواع 
درجبهه  ازریزودرشت  ها  حرکت 
فاتح   تا  آمد  پدید  مصریان  مقاومت 

اشغالگر دریابد  اینجا مصر است.
مورخان  یافت.  ادامه  اشغال  معهذا  
فرانسوی   دانشمندان   توفیقات  
همسفر  ناپبئون را  درشاخه و شعب 
وطن  واشغال  بزرگ  شناسی   مصر 
مصری را کم وکوتاه جلوه می دهند. 
نوشتند  تمدن مصر را کشف کردیم. 
ننوشتند  از جنایات ، اشغال وحتی 
پاریس  به  مصررا  آثارباستانی  حمل 
که زینت همین شهر است و سرقتی 

است علنی.
سال   دویستمین  فرانسه  اینک 
ناپلئون  را بصورتی کمرنگ به ما می 
جز  تبلیغات   در  وخودرا  شناساند. 
کاشف هیروگلیف واهرام  نمی نما یاند

بسیار  میتران  عهد  به  درحالیکه  
شد  ها  ونمایشگاه  تبلیغات   خرج  
اعتراف  روکارد   اور   وزیر   ونخست 
کرد  که مراسم  منتهی به استقبال  
مردمان  و بازگشت هزینه ها  نشد   . 
درحالیکه نیم قرن  پیش مردم هنوز 

آن سرهنگ را می ستودند.
باد  زنده  به  مصر  مردم  خروشیدن  
مقاومت رفتوزدوخوردها به کوچه ها 
وپس کوچه ها  کشید. بنای األزهر  به 
دست مردم وطن پرست  مصر ویران 
شد. ناپلئون  فرصت طلب  خون آشام 
در ۲۲ اوت ۱۷۹۹ به پاریس برگشت 
علمای  البته   کند.  کودتا  تدارک  تا 
مصرشناسی   متخصص  فرانسوی 
مداح  به  زمانه  حکم  به  درآثارخود 
محمد پیامبر اسالم تبدیل شدند وچه 

از نادرستی ها که مزید شد
لطفاً ورق بزنید

۲- عصر مقاومت وجّو مذاکرات
ناپلئون در األزهر به پیامبر اسالم درود فرستاد

 و لقب  »علی ناپلئون«  گرفت.
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وحتی گفتند  اسالم محمدی خدماتی 
کرد که کاتولیک ها از آن عاجز ماندند.
ناپلئون که ممدوحین  اورا به حدی
  ستودند که امر برآنها مشتبه شد 
درجنگ روسیه  به اشتباهاتی رفت   

که ننگ یک جهانگشا است. وی براثر 
شکست درروسیه عمالً  فرانسه را به 

خاک سیاه نشاند واگر هنوز قدری
نبض که  بود  این  بودعلت  محبوب 
زمانه  برتبلیغات  استعماری  استوار

بود. ستایش ناپلئون  البته  دوام پیدا 
کرد.مردم ، پهلوان ها وقهرمانان را  می 
ستایند واز آنهاحساب پس نمی گیرند. 
ناپلئون سرباز بود ،  به جذبة  دین ها
او برباید..  را   خلق  باورداشت.تا 

ناطق ونویسنده و عاشق  همچنین  
عشق  ضرورت   وقت  به  ولی  بود. 
نوشته  کرد.  تاج  فدای  زرگ خودرا  
که  داشت  محمدی  رؤیائی   که  اند  
سیاسی ازباب   جز  برآن  بباوری 

نیست. سرشت ناپلئون  را انگلیسی 
ها تعیین کردند  که مثل  هیتلر قصد 
تصرف بریتانیای رقیب راداشت. ابهام 
درتبعید ازرفتاراو  او   جنون  در  ها 
پیداست. دنیا همیشه  دیکتاتورهای

 غیر عادی را عزیز داشته  است وبعد 
همان هارا  درپرتو علم انسان شناسی 

امروزی درنفی و محو نشانده است.
صنعتی  توفیق   بهانة   به  درغرب 
تن  درلباس  دیکتاتورها   ها   شدن 

نمای دموکراسی بسیار ظهور کردند . 
آنها درکشورخودحرف از دموکراسی 
توسعة  به  ودرمستعمرات  میزدند.  
بردگی می رفتند. درکشور خود  به 
توسعه های اقتصادی  وبه زمانه زیبای 
خود می بالیدند  ودربرون مرز جز به 
روند.  ونمی  نرفته  اولیه   مواد  غارت 
سودآنی همه را کور کرد وروحیات حق  
به جانبی درقبال دیگران که مستعمره 
گرفت. می  اوج  بودند  شده  برده  و 

هیتلر  دفع  به  دوم   جهانی  جنگ 
کشید ولی به سروری استالین ومکتب 
او  رسید. پس حساب تجدد وعمران 
وخرجش   دخل  ها   گرائی  وصنعت 
اولیه  مواد  به غارت  رفتن   نماینده  

ارزان و فراوان  دیگران است.
***

نشده  خوانده  درست  ماهم   تاریخ 
است وامروز درپرتو  روحیه مقاومت 
باید  پنهان وآشکار  دربرابر  اشغال  
روشن  تا  زیرا  رفت  روشنگری   به  
و  ساختگی  های  تیرگی  در  نباشیم 
تبلیغاتی  مارا نگهمیدارند. تاریخ  مارا 
اینک  اند.  نوشته  ها  رودربایستی  با 
سّد  ومانع ها  جاروب شده است نه 
به لحاظ  انقالب اسالمی نه! بلکه  به 
ها  ما درعصرمقاومت  که  دلیل   این 
بسر می بریم. مقاومت امروزی هدف 
نشاندن   جا  سر  وآن   دارد  بزرگی 
است.  وامروزی  دیروزی  اشغالگران  
برای  اشغالگر  درهرمورد  البته  که 
خود عذری یا بهانه ای  یا برهانی دارد 
یک  اما  کند.  خود  نسئولیت  تارفع 
بررسی  ساده مارا می رساند  به دو 
»کلمه« » منافع ملی«  والبته دامنه 
ومرز  این منافع ملی  هرگز مشخص 
نیست. پس پیوسته اشغالگر  دست 
سرزمین  یا  کشور   ویک  دارد  باال 
کو.چک  دست پائین است واز عهدة  
دفاع  از خود دربرابر متجاوز بر نمی 
آید.وما در تسالی ابدی   می مانیم و 

یک ملت زخمی  می شویم. 
رضایت  عدم  در  عرب  حملة   از  ما 
تاریخی هستیم. اعراب آمدند  البته؛  
سقوط  های  وزمینه  دالیل   ولی 
ما  های  پذیری  آسان  موجب  ما  
موارد  برشمردن  قصد  دراینجا  شد. 
فساد ساسانیان نیست اما یک مورد  
جامعه طبقاتی ما واعرابی که  پیمبر 
و فرمانده وخلفا می گفتند  درحمالت 
تبلیغاتی ازباب » برابری های  مردم 
بود   کافی   » وقدرت  خدا  دربرابر 
تودة مردم را  علیه مدیران سیاسی 
وروحانیت مغرور  آن زمان بشوراند. 

به  راه  ومنصفانه  آرام  باید  بنابراین 
انتقاد ازخود دهیم. 

ضد  غرب  فشار   ۱۳۲۰ درشهریور 
شاه  شوروی   مشارکت   با  هیتلری 
ایران اجباراً  ترک وطن کرد و بردندش 
سرشکستگی  دچار   وما  تبعید  به 
درانقالب  سناریو  همین  شدیم.  ها 
ژنرال  یک  دست  به  اسالمی  
آمریکائی  تکرار شد وباز مارفتیم به 
سرشکستگی . درکل مقاومت نکردیم 
وقدرت های  موازی   رفتند ورقیب 
قدرت سیاسی - تاریخی  مقاومتی 
ندید. وباز تاریخ  ایران را دردو جمله 
خالصه  آمد«   خمینی  رفت،  شاه   «
کردند.ونخواستند  علل  خأل قدرت  
ومدیریت زادة نیروهای موازی برمال 
شود. یعنی رودربایستی با تاریخ که 
هنوز وهم اکنون  انقالبیون اسالمی با 

نظام باالی سر خوددارند.
ایران والئی  از بعداز رفتن  پرزیدنت 
جمهور  رئیبس  استقرار  و  ترامپ 
مدد  تابه  هایند  مذاکره  در  جدید  
دربرجام  تصرفی  به  متحد،  اروپای 
دردرونبمعنی  اپوزیسیون   . برسند  
واگر  ابداً  نداریمودرخارج  واقعی 
هست فردی است واگر رهبری نیست 
یعنی کنار کشیده وبذر مقاومت فکر 
فعلی  مدیران   شاید  است.  نکاشته 
از  برآیند ولی صدائی   بهتراز عهده 
آنها بگوش نمی رسد. برعکس صدای 
آقای میکائیل  اولیانوف  سفیر روسیه 
دروین بلند است. انگار مادرقیمومت 
باید بسربریم تا درغرور و پنهان کاری ها

والئی  دولت  باشیم.  جهان  استثنای   
ایران پیوسته الغای جزئی یا کلی تحریم 
رود  مذاکره  به  آنکه  از  قبل  راهم  ها 
خواسته است. این حرف البته  درست 
است ولی راهبندان هم هست. بهرحال 
گردهمائی هایی  دروین دربرنامه است. 
می نویسند  ایران وآمریکا غیر مستقیم 
یعنی به مدد  دیگر اعضا باهم به تبادل 

نظر می روند
آمریکا می خواهد  علیه قطع روابط

قطع روابط نرود. ایران نیز.پس روسیه 
وسایل را دارد و باج  الزم را خواهد گرفت. 
مردم ایران  طالب رفتن  به رونق  کسب 
وزندگی اند. اما حرف از قرارداد  چین 
وایران نمی زنند که هنوز ابعاد  واجزاء آن  
مشخص نیست وبی حوصلگی سیاسی  

یا غیر سیاسی  در فرهنگ ماست.
در   مارا   عادت  این  غرب  نمایندگان 
یادداشت خود دارند. جز اینکه  اروپا و 
آمریکا این بار سنجیده تر عمل خواهند 

کرد.تا ایران جری نشود.
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ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

زمانی که  رئیس  دانشگاه  پرینستون  
این  افتخاری  دکترای  خواست  می 
تقدیم  دیالن  باب   به  را   دانشگاه 
کند گفت: این درجه را به خاطر  بیان 
متقن وجدان  مشوش  آمریکای جوان 

به باب دیالن اعطا می کنیم.
کوتاه  یهودی  این  بود.  درست  واین 
غمین  ونگاهی  فرفری  باموهای  قد  
که پدربزرگش یک مهاجر روس بود، 
نسل  یک  های  پناراحتی  فشارها 
کرد.  می  بازگو  جهان   درتمامی  را 
در۱۹۶۸ برای آوارگان بنگالدش وبعد 
برای  فراری های شیلی می خواند. 
ترانه هایش را بیش از یکصد هنرمند 
خوانده اند وبه ده ها زبان ترجمه شده 

است.

رگتونمی ـسپندی
وارد  درباز می شود وآقای چاره جو 
بابی  واحوال  از سالم  می شود. پس 
اندازد  می  کتابها  به  نگاهی  اعتنائی 
 : گویم  می  خبر؟  چه  پرسد:  ومی 
باألخره چه  گوید:  ندارم. می  خبری 
می شود؟ می گویم: نمی دانم . اهل 
پیشگوئی  نیستم. سخنرانیش آغاز 
می شود:  ازاین رهبران اپوزیسیون  
هم دیگر قطع امید کرده ام. هرشش 
گروه تشکیل می دهند،  ماهی یک 
اعالمیه ای واساسنامه ای منتشر می 
رادیوئی  وگوی  گفت  چندتا   ، کنند 
وتلویزیونی هم ترتیب می دهندورفت 
یا یک سال  دیگروباز  ماه  تا  شش 
به  ودوسال   وچهل  دیگر  مجمعی 
می  گرم  را  مردم  سر  منوال   همین 
کنند، بدون اینکه آب از آب  تکان 
بخورد. بااین  پول های هنگفتی  که 
دراین چهل ودوسال خرج گردهمائی  
ها ، سفرها، وتبلیغات بی نتیجه کرده 
باآن  یک نشریة  خوب  اند  میشد 
وخواندنی منتشر کرد، یک مدرسه، 
تآتر، سینما،کتابخانه ای  برای ایرانیان 
غربت نشین بوجودآورد. اپوزیسیون  

وسالی  حرف  فقط  شده  کارش 
یکبارهم یک تظاهرات مقابل  فدرال 
وفریاد  بیلدینگ وچندتا  شعاروداد 

ورفت تا سال دیگر. 
خیلی محترمانه خدمت آقای چاره جو 
رشته  سر  این  قربان  کردم:   عرض 
دراز دارد، اگر اجازه  بدهید من بکارم 
برسم واز دهنم پرید واین بیت حافظ 

را  خواندم:
درکوی نیکنامی، مارا گذر ندادند

گرتو نمی پسندی تغییر ده قضارا

شکمورتین شارع

شیرازی  حالج  اسحق  ابو  موالنا 
معروف به شیخ  اطعمه ازطنزپردازان 
ادب فارسی است. که تا کنون  چهره 
اش درپرده ای از ابهام فرورفته استو 
معاصرش  پرداز  طنز  که  همچنین 
که  یزدی  قاری  نظام  محمود  موالنا 
عمری باقی بماند  درجای دیگر ازاو 

خواهم نوشت.
عصر  شاعران  از  که  اسحق   ابو 
تیموری است با شاعرانی چون  کمال 
خجندی ومغربی  معاصر بوده است. 
شیخ اطعمه به شکموترین شاعرزبان 
ودیوان  است  بوده  معروف  فارسی 
انتشارات  از  جیبی  قطع  به  که  او  
است  شیراز  معرفت  کتابفروشی  
سراسر  دارم،  خود  درمقابل  واآلن  
دربارة خوراکی ها ولذت های ناشی 
همچنانکه  است.  خوردوخوراک  از 
طنز  یزدی  قاری  نظام  محمود  آثار 
پرداز معاصر  ابواسحق دربارة لباس 
ها وپوشاک است ودیوان او به دیوان 

البسه معروف است.
ابو اسحق  حالج شیرازی. بیش ازهمه 
از غزل های حافظ، سعدی وسلمان 
است.  کرده  تقلید  طنز  به  ساوجی  
به  چگونه  اطعمه  شیخ  ببینیم  حاال 
است.  پرداخته  آمیز  مسخره  تقلید 

سعدی فرماید: 
بامدادان که تفاوت نکند لیل ونهار

خوش بود دامن  صحراوتماشای بهار
وابو اسحق چنین گفته است:

بامدادان  که بودازشب  مستیم خمار
پیش من جزقدح بورک پرازسیر میار

)بورک  نوعی آش است(
صحن کاچی چوپرازروغن ودوشاب بَُود
آزار هیچ  آن  لقمة  بگلو  نرساند 
چه لطیفست بصبحی قدح شیر برنج
درزمانی که کند دایه زخوابت بیدار
باتو بگویم  چه  مخال  بریان  وصف 
درزمانی که بود سبزی ونانش بکنار

گرم وخاگینه  قیمه  صفت  وربگویم 
صبروقرار مستمعی  هر  دل  از  برود 

کبک وگنجشک وکبوتر بچه های فربه 
همه درروغن خود غرق شده تا منقار
پایها کرده به باال همه درصحن برنج
جوفهاشان همه پرکرده به مشک تاتار
این چنین مرغ مسمن چو تو ازهم بدری
دراقطار برود  وقرنفل  نسرین  بوی 

)ُمسمن: مرغ سرخ کرده  فربه(

خواب صدساهل
است  که ممکن  هائی  کتاب  ازجمله 
مارا بیدار کند وچشمان  مارا  برروی 
وقایع  بگشاید  وامروزمان   دیروز 
نام  زنده  کوشش   به  است.  اتفاقیه 
که  سیرجانی  سعیدی  اکبر  علی 
های   ازگزارش  است  ای  مجموعه 
ُخفیه نویسان  انگلستان  دروالیات 
تا   ۱۲۹۲ های  درسال  ایران  جنوبی 
۱۳۲۲ قمری)۱۸۷۴ تا ۱۹۰۴ میالدی( 
روزمرة  مسائل   درمورد  کتاب   این 
جامعه ماستدرصدو بیست سال پیش. 
وامروز کتاب را  که می خوانیم در می 
یابیم  که دراین بیش از صد سال چقدر 
عقب  رفته ایم. وقتی که مثالً گزارش 
مأموران انگلیس را از منطقة فارس و 
بیشتر  شیراز می خوانیم درست مثل 
این است که همین امروز  نامه ای از 

شیراز بدست ما رسیده است.
درصفحه ۵۴۲ آمده است:» شهر، ده، 
واجتماعی  خانوادگی   ، فردی  حیات 
هیچکس   است.  ناامنی  از  ماالمال  
امنیت ندارد. نوزاد درگهواره، کودک 
خمیده،  پیر  بُرنا،  جوان  بازیگوش، 
درامان  هیچکس  گناه  وبی  گناهکار 
چه  دولتی،  مأموران  چه  نیست. 
عوامل قاضیان وچه عملة گردنکشان 
وکشتار  ازغارت  وایلیاتی  شهری 
وسرنوشت  آدمی  جان  ندارند.  ابائی 
به  است.  بسته  موئی  به  کس  همه 
یا غَرض  یا غضب وبه لطف   عنایت 
دارد.  بستگی  شرعوقاضی  حاکم  
ناصری  ازسواران  یکی  دیروز  همین 
طویله  وسِر  وگریخته  کرده  خالفی 
حکومت  بست رفته بود. سرکارواال 
آورده  اورا  کرد   حکم  فرمانفرما 
مالحظه  بریدند.«  را  هردوگوشش 
پیش  سال  صدوبیست  فرمائید  می 
می  وگوش  کرد  می  فرمانفرما حکم 
بریدند؛ امروز صدها فرمانفرما ، مال، 
درگوشه  پاسدارو...  شرع،  قاضی 
وکنار ایران  دستور می دهد، دست 
اعدام  آورند،  درمی  چشم  بُرند.  می 

وسنگسار  می کنند. درصفحه ۵۸۲ 
شده  نوشته  اتفاقیه  وقایع  کتاب  
یک  با  شیراز  نفرازاهل  یک  است:» 
رود  می  گبر  آن  بوده.  دوست  گبر 
درخانة آن شخص. مال احمد پیشنماز  
برای این که  اسمی بیرون کند یک 
چندنفرازمقدسین  با  خودش  مرتبه 
خانه  صاحب  خانه،  درآن  ریزند  می 
وگبررا کتک مفصلی می زنند که چرا 

گبر به خانه مسلمان آمده است.«
اگر صدوبیست سال  پیش مسلمانان  
زرتشتی  با  چرا  که  زدند  می  را 
تنها  نه  امروز  کنی؛  می  معاشرت 
زرتشتی، یهودی، بهائی ومسیحی را 
بی جهت  به زندان می اندازند، بلکه 
مسلمان شیعه را رابی جهت وبی گناه 
می  شکنجه  اندازند،  می  زندان  به 
کنند واموالشان را می برند. این کتاب 
را که بخوانید، متأسفانه در می یابید 
وضعی  پیش  سال   صدوبیست  که 
بهترازامروز داشته ایم وچون  بیاید 

سال نو گوئی دریغ ازپارسال.

اتزه گل رکده بود
به  مشهور  مقدم  آهنیان  حسین  
دراواخر  را   فعالیتش  مقدم  افشین 
دهه  چهل شروع کرد ومشهورترین  
بود.  زمستون  خواند  که  آهنگی 
در۳۱  درسال ۱۳۵۵   که  وچه حیف 
آمل   براثر تصادف در جادة  سالگی  
او  پس  آلبوم زمستون  دنیارفت.  از 
از سال ۱۳۵۷ به تکثیروپخش  مجدد 
رسید. این آلبوم  گزیده ای از کارهای 
افشین مقدم است که همگی پاالیش  
صداشده اند وپس از دریافت مجوز به 
باصدای  افشین  گل  ترانه  آمد.  بازار 
یاد  به  که  افشین(  کیوان)یارقدیمی 
ملودی  برروی  مرگش  بعداز  افشین 
زمستون خوانده است، دراین آلبوم 
خواننده   این  های  آهنگ  گزیدة  به 

اضافه شده بود.
یادش بخیر  که خیلی زودرفت.

مصاحبه هنراست
)مثل  ما، مصاحبه هم   دررسانه های 
بسیاری از مسایل دیگر(  تعبیری)اگرنه 
آمیز  واشتباه  نادرست  واقع(  خالف 
مصاحبه  بیشتر  است.  پیداکرده 
کنندگان تصورشان از مصاحبه، صرفًا 
ترتیب گفت وگوئی  مکتوب  یا مضبوط 
است که معیار سنجش وتعیین ارزش  
شونده  مصاحبه  لفرد   مقام  اوالً   آن 
است؛ مثالً از رهبر یا  سیاست ورزی  
نامدارگرفته  تادست کم  یک آوازه 
دوسه  ذاین  درفاصلة  معروف.  خوان 
شاعران،   ، نویسندگان  جز  هم   مقام 
راه  را  کسی  ونقاشان،  دانان  موسیقی 
نیست. فی المثل  گفت وگو  با یک 
بیمار یا کهنسال خانه سالمندان دراین 
عیادت  راباید  آن  گنجد.  نمی  قالب 
بقال ورشکسته،  با  یا ویزیت  خواند! 
شده،  کساد   کارش  که   مکانیکی 
روبه  قالیباف  یا  تراش  قبر  سنگ  یا 

فراموشی نیز  رپرتاژ نام دارد.

روش مصاحبه هم این شده است: نظر 
شما دربارة ... یا انگیزة شما ... مصاحبه  
تعمیمی  خیلی وسیع تر از آن دارد  که 
ما می پنداریم. دیگر این که به ذهن 
وپیش  ساده   امری  مصاحبه  مردم، 
پاافتاده می نماید ودرشأن  آدم های 
مهم  نیست که  مرتکب آن شوند؛ این 

هم  اشتباه بزرگی است.
نکته برجسته وضروری  دیگر دراین 

زمینه ظرفیت فکری، آگاهی گسترده، 
بیان و آشنایی مصاحبه کننده  تسلط 
بارشته های تحقیقی  مورد نظر است. 
چه بسا نقل وتکرار یک بیت یاسطری 
های  مصاحبه  ونوشته  از  شعر  چند 
شونده ، خودفتح بابی  برای برانگیختن  
نباید صرفًا  باشد. مصاحبه کننده   او 
»پرسش کننده باشد« . اظهار نظرهای  
وبموقع، گذشته   والبته درست  جابجا 
وزنده  وگو   ادامة  گفت  به  ازکمک 
وجاری نگهداشتن آن ، حس احترام  
طرف را نسبت  به پرسنده  برخواهد 
کننده  مصاحبه  چگونه  اما  انگیخت. 
موقع،  به  و  مناسب  توانست   خواهد 
انگیزش را دروجود  حریف  پایدارو 
شورآفرین نگهدارد؟ باشناسایی دقیق 
وعمیق  وگستردة او اززندگی، اخالق 
وذهن  طرف.  این آشنائی  باید قباًل  

فراهم شده باشد.
خانوادگی  وضع  شناختن  حتی 
وفرزندان  زن  به  راجع  وچندوچون  
مصاحبه شونده  ضروری است. باری، 
متأسفانه دررسانه های ما  رواج چنین  

گفت وشنودهای بی روح وبی تأثیری 
هم نشانة نوپایی وناشناختگی  مصاحبه 
و هم بویژه  دلیل  بی صالحیت بودن  
شما  نظر   » هاست:  کننده  مصاحبه 
نظرشما   « شعرنوچیست؟«،   دربارة 
 ، چیست؟«  کوتاه  داستان  دربارة 
مادرآینده چه  نظر شما  وضشع  »به 
دربارة....«  نظرشما   «  ، خواهدشد؟« 
چنان هرروز شاهد چنین  آغازگرایی  

ازهرچه  دلمان  واقعاً  که  ایم  بوده 
مصاحبه زده شده است.

 

کاری کارستان

زنده نام  پوران فرخ زاد اگر هیچ یک از 
سی اثر ارزنده خودرا منتشر نکرده بود، 
تنها دوره ی دوجلدی  کتاب دانشنامة  
او  وجهان   ایران  ساز  فرهنگ  زنان  
درفرهنگ   اورا  نام  که  است  کافی 
وتألیفی  تحقیق   . کند  جاودان  ایران 
صفحه  وهشتادپ  دوهزار  در  ارزنده 
ایران  نامدار  زنان  زندگی  درشرح 
وجهان ازابتدای  تاریخ تا کنون. کتابی 
که با یک نگاه، اهل کتاب تشخیص 
می دهد  که نه تنها ازفرهنگ الروس 
کم ندارد بلکه ازبسیاری جهات بر آن 
برتری داردکه عمده ی آن این است 
که زنان نامی ایران را هم شامل می 
تهیه وتألیف چنین کتابی  برای  شود. 
درایران  حتا  ویا  دیگر  درکشورهای 
ازپژوهنده،  نفری  ها  ده  گروه   یک 
مترجم، نویسنده وویراستار الزم است 
تا چنین کتابی رادس ازسالها کار تهیه 
وچاپ کرد. که همه ی این هارا یک 
تنه و به تنهائی  پوران فرخ زاد انجام 
سال  ازسی  بیش  پوران   است.  داده 
عمرخودرا برسر این کار گذاشته است 
واین همتی بلند می خواهد. بخصوص 
اهمیت آن  دراین است که ما درمورد 
زنان وشرح حال آنان سخت دچارفقر 

منبع ومأخذ بوده ایم.

گوهش گیری
کشیده،  بینی  فرفری،  موهای 
گیتار،  یک  رنگ،  کم  آبی  چشمان 
یک  بسان   وصدائی  سازدهنی  یک 
است  این  قدیمی،  خوان  بلوز  سیاه 
باب دیالن.. کسی که درابتدا تنها یک 
نوازنده بود؛ بیست سال بیشترنداشت 
وپنج  بیست  تا  بیست  ی  همه  که 
واداشت.  تحرک  به  را  سالگان  
وانقالب کردوبرخالف تمایلش تبدیل 
شد به سخنگو وراهنمای تمامی یک 

نسل. 
خواننده  یک  درنقش  اورا   مردم 
فولکلوریک می خواستند، اما او راک 
اندرول را ترجیح داد. گیتار قدیمی 
دستگاههای  وبه  انداخت  رادور  اش 
عجیب  های  وفرستنده   صوتی 
اجازه  او  به  که  آورد  روی  وغریبی 
می داد صدایش را به چهارگوشه ی  
جهان برساند. واینک  این خواننده، 
نامدار  ُسرای  وترانه  دان  موسیقی 
ویروس  شیوع  بعلت  است  چندی 
کورونا ازفعالیت دست کشیده وگوشه 

گیری اختیار کرده است.
دیالن  باب  به  معروف  زیمرمن  باب 
کوچک   درشهر   ۱۹۴۱ می  در۲۴ 
زاده  سوپریور  دریاچه  در  دولوت 
شد ودرشهر هی بینک نزدیک مرز 
کانادا رشد کرد. ازنخستین سالهای 
احساس  را  وکسالت  اندوه  نوجوانی 
کرد. بی عدالتی اجتماعی را دریافت 
و بعدها به انتقاد ازآن پرداخت. نفی 
های  معلم  نفی  پدرومادرش،  قدرت 
مدرسه، فراراز خانواده وترک دانشگاه 
ودیگر اعتراض های عملی که همگی 
سروده  داشت.  عدالتی  دربی  ریشه 
هایش که در  چند دقیقه ساخته می 
ها  خیابان  وبه  وپخش  ضبط  شدند 
سرازیر می شدند وازاقیانوس ها می 

گذشتند.
روزنامه نیویورک تایمز زمانی نوشت: 
از هرسیاستمداری  باب دیالن بیش 
زیرتأثیر   نسلش  خودش  دردوران 
قرارداده است. روز نهم جون  ۱۹۷۰ 
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دنبالة عشق بدفرجام
عشق  آغاز  از  استاد  بهروزی:  
این  گفتید.  مادلن می  با  وعاشقی 

عشق چگونه آغاز وپایان یافت؟
، دررستوران  که  روزسوم  فرازمند: 
 نهار میهمان من بود، به او گفتم: چه 
موهای قشنگی  داری! گفت: »این 
موها تازه درآمده است. موهایم را 

نهضت مقاومت  تراشیده بود. «
پرسیدم: چکار کرده بودی؟ گفت:  
»ازیک سرباز آلمانی که تیر خورده 
مراگرفتند  کردم،  پرستاری  بود 

وگفتند: توباآلمان ها بوده ای.«
بوده  آلمانها  با  که  بعدهافهمیدم 

است.
بهروزی: باألخره  ابراز عشق کردید؟
فرازمند: روز چهارم سرمیز نهار به او

هستم.  تو  عاشق  من   گفتم: 
تورا  که  لحظه  همان  از  گفت:»من 
دیدم عاشق تو شدم.« گفتم:  من 
می خواهم باتو ازدواج کنم. عشق 
من  به مراحل  جنون رسیده بود. 
شب ها می رفتم به آن کافه هائی 
که گل فروشی می کرد وبااو به هتل 
باهم  برمی گشتیم ومی نشستیم 
بعدازظهرها  کردیم.  می  صحبت 
لوکزامبورک  باغ  رفتیم  می  هم 
می نشستیم کنارهم  وزمزمه های 
ازاوپرسیدم:  کردیم.  می  عاشقانه 
 : گفت  ایران؟  برویم  میائی  بامن 
درنزدیکی  شود«  نمی  »بهترازاین 
مال  ای   خرابه  قلعه  یک  تهران  
اجداد من بود که من آن را ترجمه 
این  کردم وگفتم:  من شاتو دارم. 
یا نکرد خیلی خوشحال  باور کرد 
گفت:»  می رویم درآن قصر  زندگی 
شیرینی  باهم خواهیم داشت.« من 
ازاو پرسیدم: وقتی ما ازدواج کردیم 
تو روم   می  سرکار  من  که  روزها 

»من  گفت:  می  کنی؟  می  چکار   
نشینم  می  انتظارتو   به  درقصر 
ودرتنهائی  برای تو گریه می کنم 
تا تو ازراه برسی«. ومن هم خودرا 
درلباس آن شاهزادة افسانه ای می 

دیدم.
تااینکه  روزی گفت: این هتل  جا 
ای  خانه  من  مانیست،  ومناسب 
گرفته ام که باهم به آن خانه می 

رویم.
بگوید  به شما  اینکه  بدون  بهروزی: 

رفته بود خانه ای گرفته بود؟
فرازمند: بله، گفت:» اول اثاثیة  من را

اثاثیة  تورا.  وسایل  بعد  بریم  می   
اورا برداشتیم رفتم ایستگاه مترو 
گذاشتیم. گفت: من همین جا کنار 
اثاثیه می مانم تو برو وسایل خودت 
را بیاور. رفتم  چمدان و خرت وپرت 

هایم را جمع کردم آمدم. دیدم

کن   نگاه  طرف  نیست.این  مادلن   
آن طرف بگرد دیدم هیچ اثری ازاو 
نیست. ناامید وسرخورده برگشتم 
به هتل به ژان گفتم: ماقراربود  باهم 
خانهبگیریم وماجرارابرایش تعریف 
خوب  را  ات  اثاثیه  گفت:  کردم. 
بگرد ببین چیزی ازتو نبرده. رفتم 
نگاه کردم دیدم آن سکه های طال 
ودکمه های سردست طال وهرچه 

کوپن داشتم برداشته ورفته است.
بهروزی: معشوق جفاکار تمام اموال 

ارزشمند شما را به سرقت برد.
فرازمند: ژان گفت:»  برویم به  پلیس

خبر بدهیم. گفتم نه. نمی خواهم 
کنم.واورا  درست  دردسر   او  برای 
ناراحت کنم. گفت: یعنی چه؟ واقعًا 
راست می گوئی که اموال ارزشمند 
گفتم:  است؟  برده  سرقت  به  تورا 
راست می گویم. گفت:  پس چرا نمی 

خواهی به پلیس گزارش یدهی؟
بهروزی: .شما هنوز  بیدار نشده اید.

فرازمند: بیدارشده ام  ولی دوستش 
بازهم  برده  که  برده  گفتم:  دارم. 
اما  کنم.  می  فدایش  باشم  داشته 

چرا خودش را ازدست داده ام؟
بهروزی: عجب ذهن  وروحیه ظریف

 وقشنگی  شما داشتید؟
فرازمند: نه، دیوانگی است...

بهروزی: نه، جنین  مسائلی درشرایط
سنی وزمانی خود زیباست. مادلن 

را دیگر ندیدید؟
فرازمند: نه،  مدتها هرشب می رفتم در
آن کافه هائی که گل می فروخت 
وهرجا که فکر می کردم اثری ازاو  
ممکن است پیدا کنم دنبالش می 
گشتم وهرگز دیگراورا پیدا نکردم، 

ناپدید شد.
بهروزی: برای این عشق بدفرجام شما 

متأسفم.

آغاز کار درپاریس

بهروزی: خب استاد ، حاالکه طالها و
کوپن ها همه رفته با بی پولی چه 

کردید؟
فرازمند:  مجبورشدم  بروم دنبال کار 
گاو  های  الشه  که  درجائی   وکار 
 ، آوردند  می  آنجا  به  را  وگوسفند 
بعد این هارا بین  قصاب ها وعمده 
می  توزیع  گوشت  های  فروشی 

کردند. کارمن  این بود که الشه 

هائی را که می انداختند  روی واگن 
هائی که روی ریل قرارداشت باید 
این واگن ها  را زور می دادم  می 
آوردم  جلو خیابان واین الشه هارا  
می انداختم توی کامیون هائی که 
جلو در بودندوازآنجا  می بردیم به 
عمده فروشی ها تحویل می دادیم 
وآن ها این هارا بصورت الشة کامل 
یا قطعه قطعه می کردند و به قصاب 
این کاری بسیار  ها می فروختند. 
سخت و خسته کننده بود. خستگی  
مفرط، هشت ساعت کاری که آدم 
آقای  ببینید   است.  زار  بی  ازآن 
بهروزی یک کاری هست که شما 
ازآن خوشتان  نمی آیدولی کاری 
هست که شما ازآن بی زار هستید. 
من دوروز بیشتر نتوانستم این کاررا 

تحمل کنم.

کار درکارخانة مقوا سازی

بعدرفتم دریک کارخانة  مقوا سازی 
کار گرفتم. کارگاه خیلی بزرگی بود 
بخش  و  فوتبال  زمین  یک  اندازة  به 
پاره  آن   بخش  یک  که  بود  بخش 
سوزن  سوزن  که  مقواهائی   کردن 
می  پاره  هارا  این  وقتی  بود،  خورده 
وضایعه  ها  خورده  وسوزن  کردیم 
هایش  را دور می ریختیم آن چه می 
ماند  مثل اوراق دفتر روی هم چیده 
می شد وهرورق آن  یک قوطی می 
که  شده  تا  های  قوطی  ازاین  شد. 
روید  می  قنادی  به  وقتی  شما  مثال 
می  بیرون   را  ها  ورقه  ازاین  یکی 
آورد  تا می کند می شود یک قوطی 
وشیرینی وکیک را درآن می گذارد 

و به دست  شما می دهد.
بهروزی: کارشما چه بود؟

فرازمند:  کارمن درواقع نوعی فعلگی

نمی  تخصصی  وهیچگونه   بود   
می  راهم  مزد  وکمترین  خواست 

گرفتم.
بهروزی:  کار یدی...

اول روزهای  کاریدی.  بله،  فرازمند: 
 برایم جالب بود، برای اینکه  سرگرم 
این  چطور  ببینم  که  بودم  این 
مقواهارا   این  چطوری  بکنم.  کاررا 
ازموادزائد جدا کنم ولی ازروز چهارم 
یک نواختی کار . وتا کسی کار یک 
نواخت نکرده باشد نمی داند من چه 

کشیدم. ساعت وزمان نمی گذشت.
بهروزی:  هردقیقه اش یک سال است.

کردم.  می  تحمل  ظهر  تا  فرازمند:  
بعدازظهر یک ساعت فرصت داشتم 
غذا بخورم و بعدازاین که یک قهوه 
سرکار  به  سرحال  کمی  خوردم  می 
منتظر  بعد   به  ازاین  گشتم.  می  بر 

ساعت پنج بعدازظهربودم.
حرکت  ساعت  های  وعقربه  بهروزی:  

نمی کرد.
فرازمند:  آقا این عقربه های المذهب جلو
 نمی رفت. دلم می خواست سنگی، 
دیواری  ساعت  این  زدم  می  چیزی 
قیافة   دیدم  می  کردم.  می  خورد  را 
بود.  من  مثل  دیگرهم  کارگران 
همگی دریک غم بیهودگی فرورفته  
بودند وچاره ای هم نبود. همگی باید 
آن  توی  تا سر هفته  کار می کردیم 
آنگذاشته  توی  پول  که  هائی  پاکت 
ورقم پول را هم  روی آن نوشته بود 

به دست ما بدهند.
بهروزی: بله، وبعضی آن پول را  یک جا

 خرج  شام یک نفری کردند که ....
دیگر  شما  لطفًا  خندد(  )می  فرازمند: 

افشاگری نکنید.
افشا  خودشما  خندد(  می  بهروزی:) 
کردید، آن دخترخانمی که از مارسی  

آمده بود....
بقیه درشماره آینده

*عشق بدفرجام من مادلن همه سکه های طال وکوپن های 
غذای مرا دزدیدو رفت ودیگر اورا پیدا نکردم.

 * برای  ادامه زندگی مجبورشدم در کشتارگاه و کارخانه   
مقوا سازی کارکنم که خیلی برایم سخت بود.

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
قسمت بیست  وپنجم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

فرازمند با محمود زنده رودی درپاریس. این دو قراربود درپاریس
 شرکتی دایر کنند که شراکت میسر نشد.
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پژوهشی از ک.هومان

                                   جلوه ای ازاوج دو رویی و ریا کاری!
پرورش  و  فرهنگ،آموزش  وزارت 

حضورداشتند.
       هویدا، پرسید با توّجه به صدور 
اعالمّیه درمورد فوت منصور و نطق 
زمینه  دراین  همایونی  اعلیحضرت 
به مسایل  نطق  که درآن  اشاراتی  و 
گوناگون شده بود، درروزنامه ی ارگان 
حزب مطالب چگونه تشریح و تفسیر 

شده وعنوان سرمقاله چیست؟
       جواب دادم طبق معمول کلّیة 
جراید؛ بخصوص روزنامه ی ندای ایران 
نوین ارگان حزب، متن بیانات ملوکانه 
چاپ  صفحه  باالی  بزرگ  تیتر  با 
زیرعنوان  ودرسرمقاله  است  شده 
به  بود؟]اشاره  کرده  چه  مگرمنصور 
و  تشریح  قسمت  این  منصور[  ترور 
مثبت  فعالّیت  به  و  گردیده  تفسیر 
وزیری  نخست  دردوران  منصور 
اشاراتی شده است... فردا که روزنامه 
 ندای ایران نوین انتشاریافت، چون 
حزبی  و  دولتی  مقامهای  اعتراض  با 
و ساواک مواجه نشدم، خیالم راحت 
شد و خدارا شکرکردم...«. که نشان 
سرمقاله  این  ی  دهدنویسنده  می 

کسی جزنجفقلی پسیان نبود. 
       اما پس از رویداد انقالب وبرپایی 
رژیم اسالمی درکتاب »معماران عصر 
پهلوی« درباره ی حسنعلی منصور، 
از  نویسد:»منصور  می  چنین  این 
لژپهلوی  یعنی  فراماسونری  اعضای 
ساواک   مأموران  و  بود  لژهمایون   و 
درگزارشهای خود اورا عالقمند به زن 
و مقام، بی توجه به پول و قمار و فاقد 
شخصّیت،  بی  شایستگی،  و  لیاقت 
جهت  بی  تجربه،عزیز  مغز،بی  کم 
معرفی می کنند ...سپس چنین ادامه 
می دهدکه حزب ایران نوین یکی از 
بدترین و بی فایده ترین و اُختاپوسی 
از  پس  که  بود  دولتی  احزاب  ترین 
منصورهم ُرشد آن به صورت بی در 
و پیکر و افسار گسیخته ادامه یافت 
و ُمشتی مردمان جاه طلب و فرصت 
و  ها  پست  و  آمدند  گرد  درآن  جو 
مقامات را میان خود تقسیم کردند...
بدون داشتن نمایندگی ازجانب مردم؛ 
کرسی های وکالت مجلس را تقسیم 
کردند... چهارپنجم کرسیهای مجلس 
را به دوستان خود و بقّیه را به اعضای 
مردم  پوشالی  و  سلطنتی  حزب 
عصر  دادند...«.معماران  اختصاص 

پهلوی، رویه۶۶۰و۶۶۱ و۶۰۷ و۶۰۸ 
       گفتنی است که آقای نجفقلی 
و  انتقادها  این  ی  همه  با  پسیان، 
بدگویی ها، عضویت در حزب ایران 

منصور،را  رهبری حسنعلی  به  نوین 
با چنان اوصافی و سردبیری روزنامه 
حزب   اُرگان  نوین«  ایران  »ندای  ی 
رابر عهده گرفته بود واز مزایای آن 
از جمله وکالت مجلس از ُمغان نیزبی 
بهره نمانده بود، که می توان دریافت 
ایشان نیز در زمره ی همان کسانی 
بود که کرسی های مجلس را بین خود 
تقسیم کرده بودند و به مجیز گویی 
ومزاجگویی وشیرین زبانی از آن رژیم 
تا زمان برپایی انقالب اسالمی مشغول 
روز می خورده  نرخ  به  را  ونان  بوده 
است، وگرنه آنگونه که خود از شرایط 
آن روزها می نویسد،کجا سردبیری 
نوین  ایران  حزب  ارگان  ی  روزنامه 
ووکالت مجلس از برایش فراهم می 
با  نزدیک  دیداراز  که  جایی  تا  بود 
نخست وزیر و دیگر وزیران و مدیران 
و... از برایش فراهم بوده است و زمانی 
کمتر  شخص  از  پسیان  آقای  که 
»خبیر«  نام  به   ای   شده  شناخته 
تلگرافچی ویا ازخانم لیلی ارجمند ویا 
ازسرگرد سید محمد سخایی  وآخوند 
شمس قنات آبدی و عباس شاهنده 
و...، با عنوان معماران عصر پهلوی یاد 
درعصر  خودایشان   جای  کند،  می 
مجلس  در  وکالت  خاطر  به  پهلوی 
حزب  اُرگان  ی  روزنامه  وسردبیری 
ایران نوین درکدام مقوله جای خواهد 
داشت به جز معماران عصر پهلوی !؟ 

در  مشارکت  بر  عالوه  ایشان         
نگارش کتاب معماران عصر پهلوی، 
از  پس  سال   ۱۳(۱۳۷۰ درتابستان 
نیزکتابی  اسالمی(  انقالب  رویداد 
جهانسوز«  اعدام  واقعة  نام»  زیر 
نوشت  وطّی آن به انتقاد ازرضاشاه 
و ریشخند به کارهای اوپرداخت که 
پیش از پرداختن به بخش کوتاهی از 
آنچه ایشان دراین کتاب نوشته است، 
به هدف پیش آگاهی ازماجرا، ناگزیر 
به توضیحاتی خواهم بود تا به مفهوم 
بود  آنچه که رویداده  از  روشن تری 

برسیم. 
بود  جهانسوز،جوانی  محسن         
حقوق  دانشنامه  دریافت  از  پس  که 
درسال  تهران،  ازدانشگاه  سیاسی 
خدمت  دورة  گذراندن  ۱۳۱۷جهت 
وظیفه؛ وارد دانشکده افسری و پس 
از گذراندن دورة آموزش دررشته ی 
دومی،  ستوان  درجة  با  نظام،  سوار 
می  خدمت  مشغول  درکرمانشاه 
زمان  از  بیش  ماهی  اماچند  شود، 
خدمتش نگذشته بود که باز داشت و 
به اتهام ُمقِدم برعلیة نظام؛ متأسفانه 

اسفندماه  ۱۳۱۸اعدام می شود،  در 
بسیار  و  تحصیلکرده  جوانی  او 
بود،او  دوست  میهن  و  احساساتی 
و  انگلیسی  و  فرانسه  های  زبان  به 
عربی تسلط داشت و چندین کتاب 
نیز ترجمه کرده بود که از جملة آنها 
می توان از کتاب»راز خوشبختی« از 
دکتر ویکتور پوشه و خاطرات ادولف 
هیتلر)نبرد من(،یاد کرد،  طرز برخورد 
ای  گونه  گفتارجهانسوزبه  ولحن 
او  تأثیر گذاربود،  بود، که دردیگران 
درزمان گذراندن دورة خدمت وظیفه 
اول  سال  دانشجویان  از  شماری  با 
و دوم و احتیاط و ستوانی دانشکده 
آنان  با  جلساتی  و  می شود  دوست 

برگزار می کند.
با  همزمان  که  پسیان،         
افسری  ی  جهانسوزدردانشکده 
می  اوبود  هموندان  واز  مشغول 
گفتگوهایی  جلسات  نویسد:»دراین 
به  مملکت   ی  آینده  روزو  ازاوضاع 
میان می آمد و قرارمی گذارند حزبی 
که  مطالبی  ازجمله  دهند...  تشکیل 
برای دستگاه ناگوار ودرردیف مسایل 
روز بود، موضوع مخالفت با کشیدن 
راه آهن سراسری ایران بود، او نطق 
دکتر محمدمصدق، را در خصوص راه 
آهن سراسری که جنبة مخالفت آمیز 
داشت گرفته و برای دوستان آورده 
بود... جهانسوز مرحوم بریده ی یکی 
از روزنامه های فرانسه را داشته که 
یا  کمونیست  ُمفّسرین  ازقول  درآن 
این  بود،  نوشته شده  ها  دیگر گروه 
خط آهنی که درایران ازبندر شاهپور 
به بندرشاه کشیده می شود، طپانچه 
هدف  را  روسیه  قلب  که  است  ای 
اعدام  واقعة  کتاب  قرار می دهد...«. 

جهانسوز-  رویه ۴۱و۴۲
       نامبرده سپس در جهت تأیید 
گفتارش نوشته ای اززنده یاد اصالن 
این  را   ام  غفاری، دوست فرهیخته 
شک   «: آورد  می  کتابش  در  گونه 
نیست که جهانسوز که بهتر ازهرکس 
کشوررا  اخیر  سالة  پنجاه  تاریخ 
روز  سیاست  اسرار  وبه  دانست  می 
با نظر خوب به اوضاع می  آگاه بود، 

نگریست «. مأخذ همان = رویه ۴۷
درسال  که  غفاری،  اصالن         
کشیده  خاک  درنقاب  روی   ۱۳۹۷
است،نیز ازجمله هموندان جهانسوز 
بود وزمانی که با درجة ستوان دومی 
کرده  می  خدمت  درلشکرباغشاه 
جهانسوز  با  همکاری  اتهام  به  است 
با  که  شود  می  زندانی  و  بازداشت 

رویدادسوم شهریورماه ۱۳۲۰ اززندان 
رها یی می یابد وهرگاه که نزد نگارنده 
به مناسبتی یادی ازآن ایام می کرد، 
ایام  واشتباهات   ازناپختگی  را  آن 
ی  ودرباره  شمرد  برمی  خود  جوانی 
آنچه را که پسیان، از وی در کتابش 
آورده است، می گفت به خاطرآزردگی 
حکم  به  که  بود  شدنش  اززندانی 
یکی  همان  در  آگاهی  ونا  جوانی 
نوشته  اززندان  ازآزادی  دوسال پس 
ترجمة  همچنین  ایشان  است،  بوده 
خاطرات هیتلر)نبرد من( را به خاطر 
می  جهانسوزبه کسی  نوعی کشش 
دانست که در حال ساختن آلمانی نوو 
پیشرو؛ پس از خرابی ها وتنگناهای 

زمان جنگ جهانی اول بود.
 ۱۹۹۵ درسال  غفاری،  آقای         
اعدام  کتاب»واقعة  اهدای  ضمن 
خود  خط  با  نگارنده،  جهانسوز«،به 
نوشت:»   کتاب  برگ  درنخستین 
به  قبالً  کتاب  ازاین  جلد  یک  چون 
وسیلة مؤلف]پسیان[ برای اینجانب 
ارسال شده است، این کتاب عیناً به 
آقای  برادرعزیزم  و  ارجمند  دوست 
شود،  می  تقدیم  هومان  کیکاوس 
متأسفانه نویسنده موضوع جهانسوز 
را بهانه قرارداده واز خانواده ی پسیان 
بسیاری  با  بعالوه  است،  کرده  دفاع 
از قضاوتها که درباره ی رژیم پهلوی 
خود  به  و  نیستم  موافق  داده  انجام 
نویسنده نیز نوشته ام. اصالن غفاری 

- ۶جوالی ۱۹۹۵«
باوربود که         آقای غفاری،براین 
جهانسوز اگرچه جوانی میهن دوست 
وخواهان پیشرفت و تعالی کشوربود، 
اما با تعّصبی  که نسبت به پندارهای 
را  رضاشاه  خدمات  داشت،  خود 
کافی و برآورد کننده انتظاراتش نمی 
آمیزمی  تردید  دیدی  با  وگاه  دید 
و  به شرایط  بدون آن که  نگریست، 
سیاسی  و  واجتماعی  مالی  امکانات 
و فرهنگی جامعه نگاهی واقع بینانه 
داشته باشد  وما نیزبه حکم جوانی با 
سری پرشورتحت تأثیرگفته های او 
قرار گرفته بودیم و انتظارداشتیم که 
یک شبه ره سدساله را به پیماییم ....

       پسیان می نویسد:» جهانسوز 
وسعت  با  ایران  که  بود  باور  براین 
خاک و ثروت طبیعی خودمی تواند 
اکثر احتیاجات خودرا تهّیه کند، باید 
درراه صنعتی کردن کشور کوشید و 
از قوانین و تجربیات سوسیالیست ها 

تاآنجا که مفید باشد درباره ی کار 
بقیه درصفحه ۴۸

          چندهفته پیش دریکی از سایت 
ها شاهد مناظره ای بین دوتن؛ یکی 
در لباس استاد دانشگاه به نام دکتر 
لباس  در  و دیگری  زیبا کالم  صادق 
ُمعتضد،  خسرو  نام  نگار،به  تاریخ 
هریک  که  بودم  شاه  رضا  ی  درباره 
نمانده  چیزی  خود  ُمّدعای  دراثبات 
قواعد  و  فرهنگ  برخالف  که  بود 
گفتگو؛ چون کودکان با درشت گویی 
سخنان  شنیدن  تحمل  وعدم  ها 
درآن  بَجَوند!  هم  یکدیگر؛گلوی 
تأیید  مقام  در  کالم  زیبا  مناظره؛ 
رّد  و  شاه  رضا  ایرانساز  کارهای  بر 
اتهاماتی که از سوی مخالفان وی ابراز 
وخسرومعتضد،در  می شود،  و  شده 
به  حریفش   های  گفته  با  تعاُرض 
اوداد  وتخطئة  شاه  ازرضا  بدگویی 

سخن می دادند.
        ازآنجا که آقای زیبا کالم،دررژیم 
گذشته نه تنها دستی درامور نداشته 
بلکه در زمان دانشجویی و استادی 
دانشگاه از مخالفان شاه و از انقالبیون 
گذشته  نیزدررژیم  ومدتی  بوده 
اینک  وهم  بود  برده  بسر  درزندان 
همچنان برسر پیمان با رژیم اسالمی 
ای  پرونده  دارای  رو  ازاین  است، 
روشن و شناخته شده است ونیازی 
به شناساندن ایشان نیست ،اما آقای 
خسرو ُمعتضد، پرونده و پیشینه ای 
کامالً جدا و ُمتضاد با زیبا کالم دارد، 
که مقتضی است ایشان را آنگونه که 

بود و هست بشناسیم.
       آقای خسروُمعتضد، درسال۱۳۷۹ 
همراه با آقای نجفقلی پسیان،کتابی 
را با عنوان »معماران عصرپهلوی« در 
۸۵۷ رویه، منتشر کردند که  ضمن 
مشاغل   و  بیوگرافی  به  پرداختن 
معروف  های  شخصّیت  از  تن   ۵۷
دررژیم  مان  میهن  وغیرمعروف 
گذشته، دیدگاه خودرا نیز درباره ی 
وبعضًا  شایستگی  وعدم  کفایتی  بی 
بیان  آنان  ناپاکی   و  بیگانه  مزدوری 
داشتند وبه نقد و تحقیر آنان پرداخته 
اند، تا به خواننده چنین القا کنند که 

شاه پایه های پادشاهی اش رابردوش 
چنین کسانی نهاده بود و کشوررا به 
همین خاطربه انقالب  کشانده است 
واکنون که درسایه ی رژیم اسالمی 
توانسته اند دوراز فضای پلیسی وبگیر 
و به بند ها نفسی به راحتی بکشند، به 

نگارش این کتاب پرداخته اند!
       گفتنی است این که دولتمردان 
ودیگر کسانی نیزازجمله دکتر محمد 
و  دولتمداری  کار  در   ،... و  مصدق 
دیگر اموردرعصر پهلوی ها بوده اند 
که درشهرت ویا خدمت به سرزمین 
ازاغلب   خود؛ درشماری بسیار بیش 
و  بوده  مطرح  اشاره  مورد  ۵۷تن 
خودایفا  درامورمیهن  نقشی  هریک 
نامی  کتاب  دراین  که  اند  کرده  می 

ازآنان برده نشد.
       با تعریفی که ازواژه ی »معمار« در 
فرهنگ پارسی می شود، و اوصافی 
ی  درباره  کتاب  نویسندگان  که  را 
را  شان  واغلب  اند  برشمرده  ۵۷تن 
به عدم شایستگی، پشت هم اندازی، 
چاپلوسی،رشوه خواری ، زد وبندچی 
گری، عامل بیگانه بودن و هرآنچه که 
در مکتب اخالق  مذموم است آلوده 
یا  شان  خواندن  معمار  اند،  دانسته 
در  نویسندگان  دانش  خاطرفقد  به 
تفسیر واژه ی معمارو یا نشانی ازکژ 
سلیقگی شان در انتخاب عنوان کتاب 
است،درمثل خانم مریم فیروز، همسر 
کیانوری واز اعضای برجسته ی حزب 
سرلشکراحمد  ویا  توده،  کمونیست 
نقشی  ُمقّربی،جاسوس شوروی، چه 
جزوطن فروشی و عامل بیگانه بودن 
بودند  کرده  ایفا  ایران  ساختن  در 
عصر  معماران  درردیف  شان  نام  که 

پهلوی آورده شد!؟  
       آقای خسرو معتمد، با همه ی 
زشت گویی ها ودروغبافی ها نسبت 
به شاه و بسیاری از دولتمردان دررژیم 
گذشته دراین کتاب ودرگفتگو با زیبا 
گوهای  ازمجیز  یکی  خودنیز  کالم، 
برپایی  درجشن  ایشان  بود،  شاه 
حزب رستاخیز ملت ایران، آن هنگام 

و  پسران  و  دختران  سدهاتن  که 
اعضای حزب درحال برگزاری جشن 
و خواندن سرود میهنی ویژه دریکی 
از میدانها بوده اند، همزمان طی یک 
ی   انتشارنگاره  با  همراه  سخنرانی 
زنده اش درصدا وسیمای ملی ایران 
با صدایی گرم وطنین دار می گوید:» 
رستاخیز  حزب  ی  اساسنامه  این 
خبر  ایرانی  میلیونها  به  ایران،  ملت 
آفرینش،عصر  عصر  از  که  دهد  می 
دموکراسی  درخشان  تبلورنمودهای 
درعالی  ایران  جامعة  بندی  هم  و 
ترین شکل و جلوة خود درخشیدن 
سالم  رستاخیز،  بر  سالم  گرفت، 
خورشیدهای  بر  سالم  برایران، 
شاه  ندای  این  دموکراسی،  تابناک 
فریادهای پرشعف  با  ایران است که 
و پرشورایرانیان روبرو می شود، این 
که  عصری  دیگراست،  عصری  آغاز 
و  چنددستگی  روزگار  از  را  ایرانیان 
گسستگی  و  جدایی  گروهی،  چند 
بستگی  هم  و  همدلی  و  وحدت  به 
مستحکم روحی و ذهنی وهم بندی 
اجتماعی گرایش می دهد«، ) مأخذ: 
تفسیر خبر۲۳بهمن ماه ۱۳۹۹ازسایت 
ایران فردا( که نویسنده ی این مطالب 
نیز همین جناِب خسرو معتضدبود که 
درستایش از برپایی حزب رستاخیز 
زبانی  بلبل  به  آنچنان  ایران،  ملت 

ومجیز گویی ازشاه پرداخته بود! .
       نامبرده همچنین در نوشتاری 
نامبرده  حزب  ارگان  ی  رسانه  در 
درباب  »گفتگویی  عنوان  زیر 
ی  توده  با  آن  دررابطه  شاه   مفهوم 
پیش  چندی  نویسد:»  می  ملت« 
مصاحبه  طی  مهر،  آریا  شاهنشاه 
ازروزنامه نگاران خارجی  با یکی  ای 
اشاره فرمودند که: کلمة شاه جاذبة 
سحرآمیزی در قاموس ایرانی دارد و 
بسیاری از مسایل و مشکالت دربرابر 
می  میان  از  کلمه  این  معنوی  نفوذ 
رود«. سپس درادامة این سخن شاه 
اشارة  اینکه  به  نظر   «  : نویسد  می 
موشکافانه و دقیق شاهنشاه آریامهر 

به جاذبة سحر آمیز کلمة شاه مفاهیم 
دربردارد،  مهمی  و  شگرف  معانی  و 
تحقیق  و  بررسی  ضمن  دراینجا 
پیرامون تأثیر گذاری شاهنشاهان بر 
موفقّیت و اتحاد و پیروزی و عظمت 
باب  دراین  تفصیل  به  ایران  ملت 
سخن می گوییم، پیمان وفاداری و هم 
بستگی میان شاهنشاهان و توده ی 
ایرانی ازقدیم ترین دورانهای تاریخی 
بطور ضمنی و قلبی به امضا رسیده 
است و با خون و شرف ایرانیان عجین 

شده است«.مأخذ همان
       نامبرده زمانی که از رضاشاه یاد می 
کند می نویسد:» به نظر من رضاشاه 
نه فقط یک  نابغه بلکه یک  هوشمند 
بزرگ، یک رهبر مردم شناس، یک 
سردار میهن پرست و یک متفکر و 
مسئول بود که عمیقاً از مصایبی که 
مردم میهنش تحمل می کردند و رنج 
می بردند، صمیمانه به آنان عشق می 

ورزید«.  مأخذ همان   
    واما آقای نجفقلی پسیان، که در 
نگارش کتاب »معماران عصرپهلوی«.
همکاری  ُمعتضد  خسرو  آقای  با 
انتقادها  ی  همه  با  است،  داشته 
گذشته  ازرژیم  گفتنش  وبیراه  وبد 
نامدار  های  شخصّیت  وازچندتن 
آنگونه  غیرمشهوروگمنام،  وبعضاً 
نویسد،حسنعلی  می  خود  که 
در  اش  نمایندگی  منصور،درزمان 
ایران  حزب  ملی،  شورای  مجلس 
نوین را درآذرماه۱۳۴۲بنیان نهاد ودر 
به نخست  اسفندماه همان سال   ۱۷
وزیری رسید و ایشان ضمن عضویّت 
ی  روزنامه  سردبیری  حزب؛   درآن 
»ندای ایران نوین«، ارگان حزب را نیز 

بر عهده گرفت.
کاخ  نویسد:»به  می  پسیان،         
غیراز  شدم،  احضار  وزیری  نخست 
آقای  اتاق،  درآن  هویدا،  شخص 
آقای  فرهنگ،  وزیر  دکترهدایتی 
رییس  نایب  خطیبی،  دکترحسین 
ودکتر  واستاددانشگاه  مجلس 
معاون  دکترپارسا  خانم  و  نهاوندی 
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غیب شدن شیخ بهائی
شیخ  از  بار  چندین  عباس  شاه 
بهایی درخواست کرد تا  داروغگی 
اما  کند.   قبول  را  اصفهان  شهر 
و  کرد  می  عذرخواهی  هربار  شیخ 
می  روبرو  عباس  اصرارشاه  با  باز 
عباس  به شاه  اینکه شیخ   تا  شد. 
گفت تایکی دوروز دیگر علت قبول 
خواهم  را  شما  پیشنهاد  نکردن 

گفت.
نوکرش  با  شیخ  روز  آن  فردای 
آمد. عمامه اش  به  کوچه خلوتی  
نوکرش  به  و  انداخت  زمین  به  را   
دربار  به  من   . بنشین  اینجا  گفت 
شاه عباس می روم . هرکس ازاینجا 
گذرکردوازتو پرسید چه خبر است 
بگو هم اکنون شیخ بهایی به زمین 

فرورفت.
موبمو  اورا  دستورات   شیخ  نوکر 
جمع  دوراو  زیادی  کرد.مردم  اجرا 
شدند وهرکدام دربارة  غیب شدن 
شیخ داستانهایی جعل کردند. رفته 
رفته  خبر بگوش شاه عباس رسید. 
شاه دستورداد  عده ای از معتمدین 
بحضوراو  و  کنند  جمع  را   محل 
بیاورند. تا شاه شرح واقعه را اززبان 

آنها بشنود.
شاه عباس یکی یکی آنهارا طلبیده  

وسئواالتی کرد:
شیخ  فرورفتن   تو  پرسید  ازاولی 
دیدی؟   خود  باچشم  درزمین  را 
قسم   مبارک  سر  به  قربان   گفت: 
من وقتی رسیدم که شیخ تا قوزک 
بود.وناله  فرورفته  درخاک  پایش  

می کرد.
ازدومی پرسید خوب تو چه دیدی؟
مبارک   جقة  به  قربان   گفت  اوهم 
قسم من وقتی رسیدم که تا شکم 
بود  فرورفته  درخاک  مبارکش  

وفریاد واکمکا    می کشید.
ازسومی پرسید خوب تو چه دیدی؟
وتخت   تاج  حرمت   به  گفت: 
رسیدم  وقتی   من  قسم  شاهنشاه 
بود  فرورفته  درخاک  سرش   که 
وفقط  چند تاری  ازموی مبارکش  

همچون  شوید تازه  درآمده  دراثر 
باد  حرکت می کرد.

بازجوئی  معمرین ومعتمدین محل  
که تمام شد  ناگهان شیخ بهائی  که 
ازاول بازجوئی دراتاق مجاور  مخفی 
وگفت:  تاالرشد   وارد  بود   شده 
کدامیک   دروغگو  های  پدرسوخته 
فرو  درزمین  که  دیدید  مرا  ازشما 

می رفتم؟
همگی  ازشدت  خجالت سرخ  شده 

وسربزیر انداختند.
عباس   شاه  به  رو  بهائی   شیخ 
همین   به  من  قربان  کردوگفت: 
شهررا  داروغگی   پست  جهت 
می  اینکه  برای  نمیکردم  قبول  
دانستم که هرروز عده ای  شکایت 
از یکدیگررا نزد من می آورند ومن 
آنهارا  از  کدامیک  حرف  نمیدانم  

باورکنم.
پذیرفت  را  بهایی  شیخ  عذر  شاه 
برای  بهایی  به شیخ  اصرارخود  واز 

قبول داروغگی دست کشید.

چاپلوسی رد ردبار رکیمخان
علی  صبح  روز  هر  زند  خان  کریم 
دادخواهی  برای  شامگاه  تا  الطلوع 
احقاق  و  ستم  رفع  ستمدیدگان، 
می  شاهی  ارک  در  مردم  حقوق 
رسیدگی  مردم  امور  به  و  نشست 
باز  حقه  مردی  روز  یک  کرد.  می 
همین  و  آمد  پیش  چاپلوس  و 
افتاد،  خان  کریم  به  چشمش  که 
به های های گریستن کرده  شروع 
فرو  دیدگان  از  اشک  سیالب  و 

که  کرد  گریه می  او طوری  ریخت، 
گفتن  سخن  اجازه  هایش  هق  هق 

به او نمی داد.
می  الرعایا  وکیل  را  خود  که  شاه 
نامید؛ دستور داد او را به گوشه ای 
برده، آرام کنند زان پس به حضور 
و  بردند  را  باز  حقه  مردک  برسد. 
مناسب  فرصت  در  و  کردند  آرام 
دیگری به حضور کریم خان آوردند.
کریم خان قبل از آنکه رسیدگی به 
کار او را آغاز کند نوازش و دلجویی 
فراوانی از وی به عمل آورد و آنگاه 
مرد  آن  شد.  جویا  اش  خواسته  از 
نابینا  و  کور  مادر  از  “من  گفت: 
اسف  وضع  با  سالها  و  شدم  متولد 
باری زندگی کرده و از نعمت بینایی 
و دیدن اطراف و اکناف خود محروم 
بودم تا اینکه روزی افتان خیزان و 
کورمال خود را روی زمین کشیدم 
پدر  آرامگاه  زیارت  به  به سختی  و 
سالمتی  کسب  برای  و  رفته  شما 
ابوی  مطهر  مرقد  به  متوسل  خود، 
مزار  آن  در  شدم.  شما  مرحوم 
متبرک آنقدر گریه کردم که از فرط 
به  بیهوش شده  و ضعف   خستگی  
عالم  در  رفتم!  فرو  عمیقی  خواب 
القدر و  خواب و رویا، مردی جلیل 
نورانی را دیدم که سراغ من آمد و 
گفت: من ابوالوکیل پدر کریم خان 
هستم. آنگاه دستی به چشمان من 
را شفا  تو  برخیز که  کشید و گفت 
دادم! از خواب که بیدار شدم،  خود 
پیش  تاریک  جهان  و  دیدم  بینا  را 
چشمانم روشن شد! این همه گریه 
و  تشکر  باب  از  من  امروز  زاری  و 
والد  از  سپاسگزاری  و  دانی  قدر 

ماجد شما بود!”.
این  ادای  با  که  باز  حقه  مردک 
سازی  صحنه  این  انجام  و  جمالت 
خام  را  خان  کریم  بود  مطمئن 
و  صله  دریافت  منتظر  است،  کرده 
مشاهده  که  بود  مرحمتی  و  هدیه 
شده،  برافروخته  خان  کریم  کرد 
موقعی  گردد!  می  د ژخیم  دنبال 
که دژخیم حاضر گردید کریم خان 
دستور داد چشمان مرد حقه باز را 
و  درباریان  بکشد!  بیرون  حدقه  از 

پای  و  دست  به  زندیه  قوم  بزرگان 
مرد  شفاعت  و  افتادند  خان  کریم 
از  و  کرده  را  چاپلوس  و  متملق 
او  گناه  از  خواستند  الرعایا  وکیل 
آدم  ذاتا  که  خان  کریم  گذرد.  در 
رقیق القلبی بود، خواهش درباریان 
و اطرافیان را پذیرفت، ولی دستور 
بسته،  فلک  به  را  متملق  مرد  داد 

چوب بزنند!
مشغول  شاه  نوکران  که  هنگامی 
بودند  باز  حقه  مرد  کردن  سیاست 
گفت:  او  به  خطاب  خان  کریم 
من  پدر  سوخته!  پدر  “مردک 
بید  گردنه  در  بود  زنده  وقتی  تا 
که  من  کرد  می  دزدی  خر  سرخ، 
عده  رسیدم  شاهی  مسند  و  مقام 
از  و  من  برای خوشایند  متملق  ای 
آرامگاهی  برایش  چاپلوسی  باب 
و  کردند  برپا  ای  مقبره  و  ساختند 
نامیدند.  ابوالوکیل  عنیان  را  آنجا 
آمده  دروغگو  چاپلوس  تو  اکنون 
ای و پدر خر دزد مرا صاحب کرامت 
اگر  کنی؟!  می  معرفی  معجزه  و 
بودند  داده  اجازه  مجلس  بزرگان 
بروی  تا  را در می آوردم  چشمانت 
برای بار دوم از او ، چشمانی تازه و 

پر فروغ بگیری!” .
به  شرمسار  و  سرافکنده  مردک 
ناپدید  و  رفت  او  پیش  از  سرعت 

شد.

کایت االغ و االغ دار  ح
در روزگاری که هنوز پای ماشین 
به زندگی ایرانیان باز نشده بود، 

مصالح  حمل  جهت  مردم 
استفاده  االغ  از  ساختمانی 
این  که  را  جماعتی  و  میکردند، 
شغل را پیشه خود کرده بودند، 

االغدار می نامیدند.
بود  شخصی  صنف،  این  درمیان 
صاحب  که  گچی  عباس  بنام 
برای  و  بود،  االغ  بیشترین 
خودش صاحب اسم ورسمی بود.
مشرب  خوش  آدم  گچی  عباس 
اورا  همه  و  بود،  داری  مردم  و 
دوست  کاریش  درست  بخاطر 
با وجودیکه مشروب  و  داشتند، 
زیاد میخورد، و همیشه به دنبال 
جابجایی  درحال  هایش  االغ 
دلنشینش  صدای  با  مصالح، 
اینحال  با  میخواند،  هم  آواز 
مشروبخواری  به  کاری  مردم 
بعداز  برقضا  دست  اونداشتند. 
از  و  مدتی ورشکست می شود، 
باقی  برایش  چیز  هیچ  دنیا  مال 
فروش  به  مجبور  و  ماند،  نمی 
محل  و  میشود،  هایش  االغ 
و  نموده،  ترک  خودرا  زندگی 
عازم سفری بدون مقصد، باجیب 
امیدی، سر  هیچ  بدون  و  خالی، 

به بیابان میگذارد...
پس ازطی یکی دو روز پیاده روی، 
به شهرکوچکی  گرسنه  و  تشنه 
جایی  اینکه  بخاطر  میرسد،و 
شهر  مسجدجامع  وارد  نداشته، 
میشود و درگوشه ای مینشیند، 
و تاچندروز توسط خادم مسجد 
و  میشود  مختصری  پذیرایی 
جماعت  نماز  صف  وارد  کم  کم 
و  میشود،  مسجد  ساکن  شده، 
دراین مدت به خطبه های مالی 
کتاب  از  و  داده..،  گوش  مسجد 
های مذهبی مسجد جهت کسب 
میکند،  استفاده  مذهبی  دانش 
جا  مردم  دل  در  زود  خیلی  و 
ازمدتی...مالی  .پس  میکند  باز 
اورا  مردم  و  نموده،  مسجدفوت 
فوت  مالی  جانشین  عنوان  به 
مسجد  جماعت  امام  به  شده 

انتخاب میکنند..!
میگذرد،  منوال  بدین  روزگار 
گذر  سال،  پنج   - چهار  از  وبعد 
به  او  های  همشهری  از  یکی 
همان شهر می افتد، و برای ادای 

نماز، عازم مسجدجامع میشود، 
و  موعظه  دلنشین  صدای  به  و 
تالوت قرآن توسط مالی مسجد 
میکندکه  شک  و  میدهد،  گوش 
آیا این، همان عباس گچی است؟
امام جماعت  نماز، سراغ  از  پس 
احوال  و  سالم  ضمن  و  رفته، 
پرسی میگوید : حاج آقا...! شما 
شباهت بسیار زیادی به یکی از 
به  دارید...؛  من  سابق  آشنایان 

اسم عباس گچی..
:من  مالی مربوطه پاسخ میدهد 
که  هستم،  گچی  عباس  همان 

میگویی...
چطور  آخر  میگوید:  شخص 
خور،  عرق  آدم  یک  که  میشود 
که همیشه کارش پشت سر االغ 
بود..،کارش  آوازخواندن  و  ها.. 
مرد  یک  به  که  برسد  اینجا  به 
تبدیل  روحانی...!،  و  خدا...!، 
شود..؟!، این یک معجزه ی الهی 

است....!!!!
:زیاد  میگوید  گچی  عباس 
زیر  هندوانه  و  نکن،  شلوغش 
فرقی  هیچ  نگذار...من  من  بغل 
گچی  عباس  همان  و  ام،  نکرده 
پیش  که  تنهافرقی  هستم. 
االغ  و  من  آمده...جابجایی 
االغ  سر  پشت  من  هاست...قبال 
ها بودم...، حاال االغ ها پشت سر 

من هستن... همین !!!
کشکول  کتاب  از  گرفته  بر 

طبسی

فتح یمن توسط زندانیان اریانی

دردورة پادشاهی  انوشیروان  عادل، 
جزیرة  درشبه  که   امرایی  کلیة 
از  کردند   می  حکومت  عربستان  
موقع  دراین  داشتند.  اطاعت  ایران 
لشکری جرار از طرف پادشاه حبشه  
موسوم  یمن   وامیر  تاخت   یمن  به 
به  » سیف ذی یزن«  تاب مقاومت 
گریختوبرای  ایران  وبه  نیاورد  
به  خود  وتخت   تاج  آوردن  بدست 
شاهنشاه ساسانی ، انوشیروان عهادل  

متوسل شد.
خواست   نمی  چون  انوشیروان  
سربازان    ، یمن  امیر   خاطر  برای 
دستورداد دهد   بکشتن  را  ایرانی 

  تا  بزندانی هایی که به جرم های
 سخت  درحبس بودند  وتعدادشان 

به  ۱۸۰۰  نفر می رسید اسلحه 
دادند  وبهمراهی سیف ذی یزن  به 

یمن روانه ساختند. 
سیف ذی یزن  با آن عده سوارکشتی 
شدند وازراه خلیج فارس  وبحر عمان  
ها  کشتی  از  .وقتی  رسیدند  یمن  به 
پیاده شدند  سیف دستورداد  تا کلیة 
کشتی هارا شکستند  وهمة خواربار 
را ازبین بردند. سپس رو به زندانیان 
بینید  مابه  کرد وگفت: چنانکه می 
درجلوی  ایم.  درآمده  یمن   کشور 
ما دشمن است و پشت سرما مفری 
دشمن   با  درجنگ   اگر  نیست. 
تسامح کنید  چون نه وسیلة  فراری 
شما  مرگ   ، خوراکی  نه  و  دارید 
ازجان   دل  باید   پس  است.  حتمی 

برگرفت ومردانه  بمبارزه پرداخت.
بسیار   با رشادت   آن عدة کم   لذا 
مدتی  ودراندک  پرداخته   حمله  به 
برلشکر بی شمار حبشه  غلبه کردند 
وسیف ذی یزن  بدستیاری  زندانی 
وتاج  تخت  به  دوباره  ایرانی  های 

رسید.

تسلیم شدن شاه سلطان حسین

درمجلة  پاریزی  باستانی  استاد 
یغما  شمارة فروردین  ۱۳۴۷ تحت 
عنوان  سالم وعلیک شاه با محمود 
چندان  وفقر  قحطی  نویسد:  می 
سی  قدر  به  که  کرد  کارراسخت 
دولتخانه  به  حمله  نفر  هزار  جهل 
وحتی  کردند  نان  شورش  برده 
برای   نیز  چیزی  دستگاه سلطنتی 
دراین  چنانکه   نداشت  خوراکی 
سه  فقط  شاه   برای  آخر   روزهای 
نفر شتر  باقی مانده بود وی آنهارا 
میان  آنهارا   وگوشت  کرد   قربانی 
مردم تقسیم کرد وبا چشم اشکبار 
آورد. بجای  را  خویش  نمازودعای 

آن  اراده  اکنون  گفت:  مردم  وبه 
است که ازتاج وتخت استعفا کرده 
روز  سپارم...  افغانان   به  را  ایران 
نفر سوار  وجمعی  با  سیصد  دیگر 
جانب  به  درآمده  ازشهر  امراء  از 
اردوی  افغان رفتند وچون نزدیک 
محمود  آنکه  بهانة  به   ، رسیدند 
درخواب است مدتی آن جماعت را  
نگاهداشتند. درواقع محمود خواب 
فرستاده  به  عمد   ازروی  نبود، 
را   شاه  آنان،  دادند.  پاسخ  چنین 
برپشت اسب نیم ساعت  پای کوه 
صفه درآفتاب  نگاه داشتند وسپس 
شاه  محمود،  بردند.  محمودش  نزد 
را زیاده از حیاط دیوانخانه استقبال 
برسر  خود   دولت  رجال  وبا  نکرد 
دردیوانخانه   وباشاه   ایستاده  پا 
بدو  شاه  دادند.  سالم  یکدیگر   به 
محمودکه  علیکم.  سالم  گفت 
برچهرة شاه نظر نمی کرد  وچشم 
داد:  جواب  بود  دوخته  اتاق  برکف 
محمودرا  شاه،  السالم«   »وعلیکم 
بوسه  اورا  ودوچشم  گرفت  دربغل 
دادوازبغلش  دستمال جیقه خودرا 

زدوگفت:  محمود  برسر  درآورده 
تقدیر ازل تاج وتخت ایران را ازمن 
گرفته به شما الیق دید و مبارکباد 
به رجال دولت خود  گفت وسپس  
تااین  وگفت:  کرد  نگاه  ومحمود 
شاه  من  ایران   درممالک  زمان  
وتخت  وملک  تاج  والحال   بودم، 
محمود  میر  تصرف  به  را   همه 
این  بعدازاین  شاه من وشما  دادم. 
است. سپس  قهوه وقلیان  آوردند 

ونخست محمود نوشید...
اهلل  امان  تا  دستورداد   محمود 
سلطان با ده هزارافغان  به شهررود 

وکاخ سلطنتی را تصاحب کند.

داستا   ن اهی کواته اتریخی

خسرو انوشیروان
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سمن ناز
بخش آخر

جمشید تنگدل و گریان از نزد کورنگ 
شاه به پیش سمن ناز آمد. سمن ناز از 
و  شد  نگران  جمشید  غمزده  چهره 
سبب را جویا گشت . جمشید گفت 
چون راز ما فاش شده است پدر تو بر 
جان من بیمناک گردیده و مرا به فرار 

از زابل رهنما کرد.
مرا گفت اکنون سر خویش گیر

بهل کن تو ما را رهی پیش گیر
رنگ همچون گل سمن ناز از شنیدن 
به زردی گرایید و عرقی  این سخن 
سرد بر چهره اش نشست. جمشید او 

را دلداری داد
بدو گفت جم کای گزیده نگار

روان را به تیمار و سختی مدار
چنین است کردار گردنده دور

گهی داد بینم از او گاه جور
گرت بهره نوش است بی نیش نیست
دلی نیست کز نیش او ریش نیست

ز گیتی گر آباد گردی به گنج
بباید چشیدن به فرمان رنج

تو نیز ای دالرام چندین منال
که از ناله گشتی به کردار نال

ز من این زمان شاد و بدرود باش
به داد جهاندارخشنود باش

تو فرزند را مهربانی نما
که فرزندت اکنون بود دلفزا
جمشید سمن ناز را بدرود گفت و به 

هندوستان رفت
بگفت این و بگذشت از نو بهار

گلستان عالم بر او گشت خار
جمشید از هندوستان به چین رفت 
ضحاک  دست  به  سرزمین  آن  در  و 
نیم گشت. چون  دو  به  اره  با  ناپاک 
سمن ناز از مرگ همسر مهربان آگاه 
بر  اندوه  از  بر تن درید و  شد، جامه 
سر خاک ریخت. سرانجام تاب اینهمه 

اندوه نیاورد و خود را با زهر کشت
بسی روز بی خواب و خور زیستی

زمانی نبودی که نگریستی
سرانجام هم خویشتن را به زهر

بکشت از پی جفت بیداد بهر
 

شهرو
که  نام  برزو  بود  پسری  را  سهراب   
خود  دودمان  و  پدر  نشان  و  نام  از 
آگاهی نداشت. افراسیاب که پس از 
به  پرخون  دلی  با  از رستم  شکست 
به  راه خود  در سر  میگریخت  چین 
محلی رسید که شنگان نامیده میشد. 
او وهمراهانش به کنار چشمه ساری 
ناگاه  بیاسایند.  دمی  تا  آمدند  فرود 
شاه توران زمین مردی کشاورز را دید 

بس تناور و تنومند.
ستاده بدان دشت همچون هیون

به تن همچو کوه و به چهره چو خون
کشیده برو ساعد و یال و برز

درختیش در دست مانند گرز
قوی گردن و سینه و بر فراخ

به تن چون درخت و به بازو چو شاخ
افراسیاب او را به پیران ویسه نشان 
داد و گفت در مدت عمر بس طوالنی 
خود هرگز چنین بر و باالیی ندیده ام 
و آن چنان به خود اطمینان دارد که 
از دیدن ما و اینهمه سپاهی بیمی به 
به  افراسیاب  است.  نیافته  راه  دلش 
رویین پسر پیران دستورداد تا او را به 
نزدش آورد . رویین به نزد برزو رفت و 
از او خواست تا به بارگاه شهریار چین 
و ماچین رود. برزو به رویین گفت که 
هرگز پیش او نخواهد آمد. رویین او را 

از اینکار پرهیز کرد و گفت
ز فرمان شه برمتابان سرت

که شمشیر یابی تو اندرخورت
ز دانا شنیدم به هر روزگار

که فرمان شه را مدارید خوار
برزو پاسخ داد گفتارت درست است 

دادگستر  پادشاه شهریاری  زمانیکه 
باشد نه این بیخرد که بفرمان دیو کار 

میکند. رویین چون این بشنید تیغ 
از نیام برکشید تا برزو را به خاک و 
دست  شیردل  برزوی  افکند.  خون 
از پشت اسب  را  تا رویین  دراز کرد 
بر زمین اندازد. رویین ترسید و از بیم 
جان روی به فرار نهاد. برزوی برزگر 
او را دنبال کرد و دم اسبش را بدست 
گرفت . رویین به زاری از روی اسب 
دور  از  که  افراسیاب  افتاد.  زمین  بر 

مینگریست به پیران گفت:
نه ازمردم است این ز اهریمن است

من ایدون گمانم که در بخت من است
نیست  مرد  این  جز  رستم  همنبرد 
رستم  با  پیکار  آماده  را  او  باید  و 
سازم. افراسیاب گرسیوز حیله گر را 
مأمور کرد تا با مهربانی رامش سازد. 
گرسیوز به نزد برزو آمد و او را سخت 
خشمگین دید. به نرمی گفت کسی را 
با تو سر پیکار نیست، ما میهمان تو 
هستیم و میهمان هرگز نزد میزبان ، 
خوار و بیمقدار نیست. برزو رام شد و 
همراه او به نزد افراسیاب آمد و زمین 
ادب بوسه داد. افراسیاب او را با چرب 

زبانی و مهربانی کنار خود نشاند و:
بدو گفت ای مرد با رای و کام

نژادت کدام و چه مردی بنام
ز تخم که ای و ز کدامین گهر

که داری در اینجا زمام و پدر
ندیده ام.  به چشم  را  پدر  برزو گفت 
دیر زمانیست که من و مادرم و چند 
زن دیگر در این جایگاه هستیم. نیای 
من شیرئی گرد است که اکنون پیر 
گفته  مادر  زمین گیر.  و  است  گشته 
است که گاه بهار رئزی که پدرش به 
نخجیر شیر رفته بود و گردی سوار 
گذارش بدین مکان افتاد. جوان دالور 
از او آب خواست. مادر بدو آب داد و 

جوان از دیدار روی و موی مادر پای 

اختیار سست گشت و سخت خواهان 
برابر  در  مادر  ایستادگی   گردید.  او 
ناچارتسلیم  و  نیفتاد  کارگر  جوان 
او گشت. از این پیوند ناخواسته من 
بدنیا آمدم. افراسیاب به برزو گفت که 
بخت یار تو گشته است که من بدین 
مکان آمده ام چون اگر مرا یاری دهی 
هم ثروت و گنج و خواسته هایت را به 
تو خواهم بخشید و هم دختر خود راو 

سرانجام نیز به شاهی خواهی رسید.
بدو گفت ای گرد پهلو نژاد

زمانه ترا داد دولت به داد
بیابی ز من دولت و کام تو

به شاهی کشد این سرانجام تو
همان کشور و دخترم آن تو است

همان لشکرم زیر فرمان تو است
ز توران زمین تا به ماچین و چین

تو را شهریاران کنند آفرین
در  مرا  کاری  گفت سهمگین  سپس 
تو  یاوری  و  یاری  به  که  است  پیش 
بردن  بین  از  آن  و  نیازمندم  سخت 
او  بدست  که  است  ایرانی  پهلوانی 
همه دالوران توران زمین به خاک و 
خون غلطیده اند. اما با تمام پهلوانی و 
سترگی گمان میکنم تاب برابری با تو 

را ندارد.
برآنم که با تو نتابد به جنگ

گرش چند در جنگ تیز است چنگ
از شنیدن سخنان  برزو  گل رخسار 
هم  نام  و  کردید  شکوفا  افراسیاب 
نبرد خود را جویا شد. افراسیاب گفت 
نامش رستم است و تهمتنش خوانند

تهمتنش خوانند و رستم بنام
پدر زال و از پشت دستان سام
و  سپاه  اندازه  هر  گفت  افراسیاب 
در  باشد  نیاز  و گنجینه  افزار  جنگ 
را  او  برزو  گذاشت.  خواهم  نزدت 
ترکان  پیروزی  و  رستم  شکست  به 

امیدوار ساخت.
بسازیم لشکر به ایران شویم

به پیکار آن نره شیران شویم
به فیروز بخت شه افراسیاب

کنم دشت ایران چو دریای آب
ستانم ز کیخسرو آن تاج و تخت

نمانم به آن بوم شاخ درخت
 

ادامه دارد

کاران هچ                                                                                                                                 از  هم
                                            

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

زانن شاهناهم  

علی لیمونادی  همکار ما ازسال  ۱۹۸۱  
اولین تلویزیون فارسی زبان خارج از 
کرد.اوهمچنین  گذاری  پایه  کشوررا 
نخستین یلوپیج ملی را نیز درآمریکا 
. منتشر کرد. اخیراً یلوپیج ملی  سال 
۱۴۰۰ یا ۲۰۲۱ میالدی را  انتشاردادکه 
یک نسخه ازآن را نیز برای ما ارسال 

کرده است.
با شیوع بیماری کووید-۱۹ فعالیتهای  
او  است.  گرفته  کندی  لیمونادی  
میرفت  اروپا  به  تابستان  هرسال 
کرد  می  کرایه  که  اتومبیل  یک  وبا 
با  و  اروپارا سر میزد  نقاط  بیشترین 
مختلف  کشورهای  ساکن  ایرانیان 
اروپا گفت وگو می کرد. سال گذشته 
علی  شد.  ممکن  نا  او  فعالیت  این 
امیدواراست تا تابستان امسال  کورونا  
او  بنددو   بر  انسانی رخت  از جامعه 
شود..  اروپا  روانه  دیگر  بار  بتواند 
لیمونادی هم اکنون عالوه بر یلوپیج 
کوچ  عنوان  تحت  ای  برنامه   ، ملی 

ایرانیان را هرهفته آماده می کند و 

آن  را نیز در تلویزیون ایران فردا که 
توسط  و  است  انگلستان  در  مقرش 
اداره  زاده   نوری  علیرضا  همکاراو 
لیمونادی  کند.  می  پخش  شود  می 
ایران«  کتاب » تالش صدساله ملت 
در  که  منتشرکرده  دردوجلد   راهم 
استقبال  مورد  گذشته  چندسال 
گرفته  قرار  کشور  از  خارج  ایرانیان 

است.

 همکار پرتالش ما کیخسرو بهروزی  
بود.  بیمارستان  مقیم  ای  چندهفته 
سراغش  به  کورونا  خوشبختانه 
بیماری  گویا  جند  لی   بودو  نیامده 
و  داده  هم  دست  به  دست  دیگر 
بیمارستان  راهی  مارا  عزیز  بهروزی 
کردند. در گفت وگوی تلفنی که باهم 
شدن  مرخص  خوش  خبر  داشتیم  
نگران  .اما  داد  ما  به  را  ازبیمارستان 
مطالبی بود که  هرماه برای چاپ در 
آزادی می فرستد. به او گفتم نگران 
مطالب نباشد  ولی بااینهمه که دوران 
به  را  مطالب  گذراند   می  را  نقاهت 
موقع بدست ما رساند تا خوانندگان 

وفادار مطالبش   را درانتظار نگذارد.
است  مدتی  که  آفتاب«  »بهمراه 
گشوده  »آزادی«  رادر  آن   صفحات 
است    طرفداران زیادی پیدا کرده 
وفاداری  سالهاست  بهروزی  است. 
خودرا به  این عنوان حفظ کرده است. 
ایران   رادیوصدای  در  سال  چندین 
تعطیل شدن  از  آنجلس وپس  لوس 
آن رادیو  سه سالی هم با  رادیوصدای

کشورها  همه  در  کورونا  ویروس 
نابسامانی هائی را باوجود خود و یا به 
دست رهبران کشورها  باعث  شده  
مکان های  بازشدن   از جمله  است. 
عمومی و مدارس و تفریحگاهها که 

مدتی باز می شوند و دوباره تعطیل 
 می گردند. کالسهای نقاشی هنرمند  
مرتضوی  حمیرا  خانم  شایسته 
هاست.  محدودیت  این  شامل  هم 
خوشبختانه باخبرشدیم که کالسهای 
نقاشی این هنرمند  از ۲۴ فوریه دوباره 
داوطلبین  و  است.  کرده  بکار  آغاز 
میتوانند برای شرکت دراین کالسها با 

تلفن یا ایمیل زیر تماس بگیرند:
۵۱۴ ۹۳۸۸۰۶۶
mhomeira@gmail.com

بوستن   مرکز  و  داالس  مرکز  ایران 
واکنون نیز با برخی ازرسانه های  لوس 
آنجلس همین برنامه را به  شنوندگان 
وخوانندگان وفادارش تقدیم می کند.

بهروزی نثر روان و شیوایی دارد که 
بسیار  آن  ازخواندن  خوانندگانش   
لذت می برند. برای همکار عزیزمان 
سالمتی  آرزوی  بهروزی  کیخسرو 

وبهروزی داریم.

کالسهای آموزش ُکالژ دربهار افتتاح 
خواهدشد.

کیخسروبهروزی  ازبیمارستان مرخص شدفعالیت های علی لیمونادی

شهرنوش پارسی پور و »کمی بهار« 
بهار« آخرین رمان شهرنوش  »کمی 
از  بیش  حجمی  با  است  پارسی پور 
داستان  بهار  کمی  صفحه.  پانصد 
ایران،  در  است  نسل  سه  زندگی 
داستانی که بیشتر بر هستی زنان در 
ایران معاصر نظر دارد، به زمانی که در 
پی جنبش مشروطه، زنان می کوشند 
به  گام  خانه  اندرونی  از  اندک  اندک 
داستان  بهار  کمی  بگذارند.  بیرون 
دگردیسی زن است در ایران؛ از هیچ 
بودن و وابستگی تا بودن و کوشش به 

راه آزادی.
است  آدمیانی  زندگی  بهار  کمی 
سنتی  فرهنگ  از  می کوشند  که 
بگذارند.  مدرنیته  به  گام  و  بدرآیند 
که  است  آدمیانی  زندگی  بهار  کمی 
دیگر نمی خواهند چون گذشته برده 
زندگی  باشند.  خان  نوکر  و  ارباب 
نه  را  نسلی است نوجو که استقالل 
نیز  زندگی  در  سیاست،  در  تنها 

دیگر  نسل  این  دختران  می طلبد. 
نمی خواهند به مردی داده شوند تا 
آقای آنان گردد، می خواهند عاشق 
بشوند وزندگی مشترک آغاز کنند.
کمی بهار را انتشارات باران در سوئد

منتشرکرده است.،

کالس های نقاشی حمیرا مرتضوی

شهرو
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داـسنتـنی اهی زپشکی
منیزیم منیزیم عنصر ضروری منیزیم برای 

سالمت بدن

ترکیب معدنی منیزیم برای سالمت 
بدن ازاهمیت بسیاری برخورداراست. 
بسیاری  بروز   سبب  کمبودآن 
اختالالت  درکار اعضای بدن می گردد.
از  دربسیاری  طبیعی  بطور  منیزیم 
غذایی   های  مکمل  دربرخی  غذاها، 
وهمچنین در داروهای غیر نسخه ای  
اسید  ضد  وداروهای  ها  ملین  مانند 

معده وجود دارد.
علل کمبود منیزیم عبارتند از  اختالل 
نکردن  مصرف  ها،  روده  از  جذب 
غذاهای دارای منیزیم به مقدار کافی، 
ادرار  در  آن   اندازة  از  بیش  دفع  یا 
است. بسیاری از داروهایی که امروزه 
به مصرف می رسدنیز سبب کمبود 

منیزیم دربدن  می شوند.
عملکرد   در  مهمی  نقش  منیزیم 
ها  پروتئین  تولید  عصبی،  دستگاه 
تنظیم  قندخون،  کنترل  وعضالت،  
دارد.  خون  فشار  و  قلب  ضربان 
همچنین  برای تولید انرژی وسالمت 
استخوان ها ضروری است. بدن یک 
انسان سالم به تقریب  حاوی ۲۵ گرم 
منیزیم می باشد. ۵۰ تا ۶۰ درصد این 
مقدار دراستخوان هاو مابقی در انساج 
خون  است.  عضالت  بخصوص  نرم 
دارای کمتراز یک درصد  منیزیم بدن  
دفع  مقدار  تنظیم  با  ها  کلیه  است. 
منیزیم از ادرار نقش اساسی درتعادل  

میزان آن  را دربدن  ایفا می کنند.
سن  به  بدن  ضروری  منیزیم  مقدار 

وجنس بستگی دارد:
۱۴ تا ۱۸ سال درمردها ۴۱۰ ودرزن ها 

۳۶۰ میلیگرم
۱۹تا ۳۰ سال درمردها ۴۰۰ ودرزن ها 

۳۱۰ میلیگرم
درمردها  سال    ۵۰ تا   ۳۱

۴۲۰ودرزنها۳۲۰ میلیگرم
از۵۰ سال بباال درمردها ۴۲۰ ودرزن 

ها ۳۲۰ میلیگرم
غذاهای  گوشت،  درانواع  منیزیم 
سبزیجات  از  ودربسیاری  دریایی 

خوب  منابع  وجوددارد.  ها   ونوشابه 
منیزیم عبارتند از سبزیجات دارای 
حبوبات،  اسفناج(  )مانند  سبز  برگ 
انواع  مانند نخود، لپه، عدس ولوبیا، 

آجیل، غذاهای  دانه کامل،  وشیر
اولیه  درمراحل  منیزیم  کمبود 
تهوع،استفراغ،  اشتهایی،  بی  سبب 
خستگی،وضعف ودرمراحل پیشرفته 
تشنج،  عضالت،  کرامپ  سبب 
تغییرشخصیتوضربان های غیرعادی 

قلب  می گردد.

داروهایی که موجب کاهش منیزیم 
خون می گردند:

بنابر یک بررسی که درسپتامبر سال 
۲۰۲۰ درمجلة Drug Safety  به چاپ 
ازداروهای نسخه ای  رسید بسیاری 
وغیر نسخه ای که امروزه به مصرف 
منیزیم  کاهش   سبب  رسد  می 
ادرارآور  داروهای  شوند.  می  خون 
  Lasix, Hydrochlorothiaz مانند 
آسم  بیماری  ضد  وداروهای 
دفع  باافزایش     Theophyline
منیزیم  میزان   ادرار  ازراه  منیزیم 
خون  را کاهش می دهند. داروهای 
 Nexium,مانند معده  اسید   ضد 
 Prilosec,Protonix, Aciphey,
Prevacid  موجب اختالل  درجذب 

منیزیم ازروده ها  می گردند.
درصورت بروز عالئم نقصان منیزیم 
برای  خون  آزمایش  توان  می  خون 
داد  انجام  را  آن  میزان   تعیین 

وباپزشک مشورت کرد.

فوائد شکالت تیره

 Dark Choclateتیره شکالت 
ضد  سودمند   ازترکیبات  سرشار  
اکسیدان  است. مصرف روزانه حتی 
)۱/۵اونس(  آن  کوچک  تکه  یک 
درحفظ سالمت  بدن مؤثر بوده وبه 
تقویت دستگاه ایمنی کمک می کند.

میزان کاکائو وشکر موجود  درشکالت 
اهمیت  دارای  آن   تولید  ومراحل 
است. برای بهره بردن ازفواید شکالت  
تیره، مصرف  شکالتی که دارای ۷۰ 

باشد  می  کاکائو  بیشتر  یا  درصد 
توصیه می گردد.. کاکائو  به تقریب 
حاوی ۳۸۰ ماده شیمیایی  است واثر 
ازچای سبز، چای  ضداکسیدان آن  

سیاه وشراب قرمز بیشتر است.
موجود  ضداکسیدان  ازترکیبات 
و    Epicatechin درکاکائو 

Resveratrol   می باشد.
 Epicatechin  ههمچنین  با دارابودن 
اثر ضدالتهابی درمحافظت سلول های 
عصبی مؤثر است. افزون برآن کاکائو 
مانند   مهم  معدنی  مواد  از  سرشار 
منیزیم  برای سالمت  استخوان ها، 
آهن برای تولید  سلولهای قرمز خون 
و »روی« برای  تولید سلولهای جدید 

است.
شکالت  تیره،  شکالت  با  درمقایسه 
دارای     milk choclate شیری 
کمی  ومقدار  شکر  فراوان  مقادیر 

ترکیبات سودمند می باشد.

اثر شکالت تیره برروی
 اختالالت روانی

ترکیبات  دارای   تیره   شکالت 
این  است.   phenylethylamin
ترکیب درمغز  به serotonin  تبدیل  
می شود. سروتونین  درکاهش  فشار 

روحی وبهبود خلق وخو مؤثر است.

شکالت تیره برای سالمت قلب

یک بررسی  درسال ۲۰۱۲ نشان داد  
که شکالت تیره  خطر بیماری قلبی را 

۳۷ درصد  وخطر سکته را ۲۹ درصد  
گسترده  مطالعه   دهد.  می  کاهش 
دیگری درسال ۲۰۱۵  برروی ۲۱ هزار 
مجلة   در   آن  گزارش  که  مردوزن   
آشکار  رسید   چاپ   به    HEART
کرد  که مصرف شکالت  تیره خطر  
بیماری قلب، حمله قلبی و سکته را 
کمتر می کند. وممکن است درکاهش 

فشارخون نیز مؤثر باشد

شکالت  برای کمک به درمان
 بیماری قند

مقادیرفراوان   باداشتن   کاکائو  
ترکیبات  پُلی فنول به درمان بیماری 
قند  کمک می کند. دریک مطالعه، 
بیمارانی که روزانه ۱۰۰ گرم شکالت 
تیره به مدت ۱۲۵ روز مصرف کرده 
بودند مقاومت به هورمون  انسولین 

درآنهاکمتر گردید.

مطالعة دیگری  نیز آشکارساخت  که 
کاکائو  مقاومت به انسولین را  کاهش 
خونی  عروق  ارتجاع  وقابلیت  داده  
میزان  وهمچنین  داده  افزایش  را 
کلسترول بد خون )LDL(  را اندکی  

کاهش داد.

که  ارگانیک  تیرة  شکالت  مصرف 
فعال   ترکیبات  مقدار  بیشترین 

راداراست توصیه می گردد.

به  ایران  از  سیرجانی؛  سعیدی 
یاد   « العجائب  مظهر   « عنوان 

میکرد. او می نویسد:
 

کشوری  یعنی  العجائب؛  مظهر 
روی  نادر  اتفاقات  آن  در  که 
هیچ  که  کشوری  یعنی  میدهد، 
و  نیست  خودش  جای  سر  چیز 
هیچ آدمیزادی در جایگاه واقعی 

خودش قرار ندارد
 

کشوری  یعنی  العجائب؛  مظهر 
خلقش  فدایی  های  چریک  که 
- که برای مارکس و لنین سینه 
فرزندان  شان  اغلب   - میزدند 
کمونیست   . بودند  ها  اهلل  آیت 
و  ها  فئودال  فرزندان  هایش 
رهبران حزب کمونیست اش نماز 

می خواندند و روزه میگرفتند
 

کشوری  یعنی  العجائب؛  مظهر 
گور  خود  دست  با  مردمانش  که 
گناهش  بعد  و  کنند  می  را  خود 
انگلستان  و  امریکا  گردن  به  را 
و  امپریالیزم  و  استعمار  و 

صهیونیزم می اندازند
 

کشوری  یعنی  العجائب؛  مظهر 
که مردمانش؛ صبح مصدقی اند؛ 
غروبش  اند؛  ای  توده  عصرش 
شامگاهش  و  اند؛  طلب  سلطنت 

امت اسالم
 

مظهر العجائب یعنی کشوری که 
از میان خیل عظیم روشنفکران 
ودرس  سیاستمداران  و 
خواندگان و اهل تفکرش؛ مردی 
بنام احمدی نژاد بیرون میآید و 
اش  جمهوری  ریاست  کرسی  بر 

می نشیند
 

مظهر العجائب؛ یعنی کشوری که 

و  هوخشتره  به  مردمش؛ 
و  بابکان  اردشیر  و  خشایارشا 
و  کمبوجیه  و  ذواالکتاف  شاپور 
زکریای  و  موالنا  و  سینا  علی  بو 
کالم  یک  اما  مینازند؛  اش  رازی 

در باره آنها نمیدانند
 

مظهر العجائب ؛ یعنی کشوری که 
مردمانش ؛ برای ویران کنندگان 
آدمخوارانی  وبرای  شان  میهن 
را  شان  مادران  و  خواهران  که 
دربازار  را  آنها  و  برده  اسارت  به 
های برده فروشان بصره و بغداد 
بار  از  را  شان  پدران  و  فروخته 

شمشیرآبدار سبکبار کرده اند ؛
و  میزنند  زنجیر  و  میزنند  قمه   
گریه میکنند و نوحه می سرایند

 
مملکتی  یعنی  ؛  العجائب  مظهر 
یک  تنها  سال  هر  مردمانش  که 
در  اما  خوانند  می  کتاب  دقیقه 
همه عرصه های علمی و فلسفی 
تاریخی و سیاسی  و  اقتصادی  و 
؛نه تنها استاد؛ بلکه فیلسوف اند

 
کشوری  یعنی  ؛  العجائب  مظهر 
از  پس  ؛  روشنفکرانش  که 
گذشت هشتاد نود سال ؛هنوز بر 
انگلیسی  را  شاه  رضا  اینکه  سر 
هم  برای  نه  یا  بودند  آورده  ها 

شاخ وشانه میکشند
 

کشوری  یعنی  ؛  العجائب  مظهر 
که مردمانش اگر دو نفر دور هم 
تشکیل  حزب     بشوند  جمع 
میدهند و اگر تعداد شان به سه 

نفر رسید انشعاب میکنند
       

 

زنده یادسعیدی سیرجانی

مظهر العجایب

عنوان  به  او  از  و  بود  خرم آباد  در   ۱۳۱۱ متولد  ایزدپناه  حمید 
یاد  لرستان شناسی  لرستان و پدر مطالعات  بنیانگذار فرهنگ وهنر 
می کنند. برخی کتاب های او عبارتند از: »لرستان در گذرگاه تاریخ 
»شاهنامه  جلد«،  سه  لرستان  تاریخی  و  باستانی  »آثار  زمان«،  و 
لکی«، »فرهنگ لری«، »فرهنگ لکی«، »شاعران در اندوه ایران«، 
فارسی«،  مثل های  کتابشناسی  و  لری  زبانزدهای  و  »داستان ها 

»آهنگ ها و ترانه های لری«، »کتیبه های لرستان«.

ایزدپناه دوره دبستان و دبیرستان را در خرم آباد گذراند و در سال 
۱۳۴۲ موفق به اخذ دانشنامه لیسانس از دانشگاه تهران شد. او پس 
از سال ها تدریس در دبستان و دبیرستان های خرم آباد برای تشکیل 
فرهنگ و هنر مرکز لرستان مأمور شد. همچنین با کمک تنی چند از 
عالقه مندان موسیقی به گردآوری موسیقی بومی لرستان پرداخت. 
تا  به همکاری شد  آثار ملی دعوت  انجمن  از سوی  در سال ۱۳۴۶ 
درباره آثار باستانی لرستان به پژوهش بپردازد که حاصل آن اثری 

به همین نام شد.

از کارهای مهم ایزدپناه معرفی مفرغ های لرستان به جهان، تشکیل 
نخستین گروه رسمی موسیقی لری، معرفی و کشف غارهای منقوش 
لرستان، معرفی رضا سقایی به جامعه هنری با ترانه آن نگاه  گرم تو 
و بازپس گیری مجموعه قلعه فلک االفالک خرم آباد و مرمت و تبدیل 
به ویژه  باستان  ایران  تاریخ  ایزدپناه در شناخت  به موزه است.  آن 
حکومت کاسیان در لرستان نقش عمده ای ایفا کرد. او در ۲۰ بهمن 
۱۳۹۴ در پاریس درگذشت. جسداو به خرم آباد برده شد ودرآنجا 

بخاک سپرده شد.
این شعر از آخرین سروده های اوست که برای آزادی فرستاده بود.

گرت به خلوت ما چون  نسیم ره  سپری  
      به اشک شوق ، بشویم رهی  که می گذ ری

 شکوه آینه ، از نقش  پر طراوت  تست  
         چرا  در آینه ی    چشم ما    نمی   نگری ؟

چه گویمت که در این دا مگه  مرا چه گذ شت   
       ُگزین ما ، همه بیراهه بود و بی ثمری 

مرا حضور تو از خویش ، بی خبر سازد  
      خوشا  به دولت دیدار  و  خویش بی خبری 

مرا  مپرس که چونی ؟ که بی تو چون  باشم  
      اسیر غربت  خویشی  به کوی  دربدری

دریغ  ازآن همه  شور وجوانی وامید  
          کنون  که نوبت   پیری رسید   ورنجبری

تو ای   سپیده  دلتاب  عاشقان  سحر
               دمی بیا  به شبستان ما به   جلوه گری

» صفا « شکفتن هر غنچه را بهاری باد 
       که با بهار  ، شکفتن  رسد به شاخ  و بری

 پاریس۱۳۹۴

یادی از حمید ازید پناه  ) صفای رلستانی(
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ستاد ملی کرونا ؟
ندارد  وجود  ما  دین  در  دروغ   ...«
نیز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  و 
درباره موضوع توهین و فحاشی آن را 

اقدامی مذموم و ناپسند خواندند...«
سید  اسم  به  ابلهی  قصار  کلمات  از 
ابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در 
طویله شورای اسالمی که بطور یقین  
ترکیبات مغزش شباهت عجیبی به 

جلبکهای تک سلولی دارد.
بعله آقا جان از این خبرها تو دین ما 
نیست. دین ما خیلی پیشرفته تر از 
این حرفهاست. حاال بگذریم از اینکه 
گیج  امت  و  آخوند  اهریمنی  وجود 
و  توهین  بزرگترین  خودش  ویج  و 
فحاشی به مردم ایران است. و اصال 
کدام دروغ ؟ این تـقیه که در مرام 
نبات  و  نقل  مثل  پرور  شهید  امت 
پخش میشود برای حفظ بیضه اسالم 
و وجهه شریعت اسالم شیعه چندین 
در  همه  دشمنان  چون  است  امامی 
تا  تالشند  در  لحظه  هر  و  کمینند 
ضربه سهمگینی به پیکر امت شهید 
هزاران دسیسه  از  یکی  بزنند.  پرور 
ویروس  جریان  همین  دشمن  های 
بوسیله  که  میباشد  کرونا  جهانگیر 
این  در  شد.  پخش  و  طراحی  غرب 
بحران که طبق گفته یکی از رکورد 
علم الهدی  آخوند   ، بالهت  داران 
امام جمعه بیسواد مشهد، جمهوری 
دنیا  در  بهترین وجهی  به   آخوندی 
هنورهیچ  است  کرده  مدیریت  آنرا 
برنامه ای برای واکسینه کردن مردم 
ندارند و هر چه هم میگویند از مرز 
چرندیات گذشته و به دروغی شاخدار 
تبدیل شده است. اول که رهبر معظم 
های  واکسن  تمام  شکوه  با  انقالب 
لوکس و درجه یک کفار مسیحی و 
یهودی را حرام و واردات و استفاده 
از  دوم  دسته  و  بنجل  های  واکسن 
کشورهای خداپرست و مسلمان پناه 
چین و روسیه و کوبا را بالمانع اعالم 
گرامی  خوانندگان  بیگمان  کردند. 

کرونا  پنجم  موج چهارم  که  آگاهند 
در کشور اسالمی عزیز بیداد میکند 
و نیازی به آوردن آمار و مدرک نیست 
از  آفتابه  و  نعلین  رژیم  که  تا حدی 
نامیدن  و  گذشته  آن  کاری  رنگ 
بی  دیگر  وزرد  سبز  نارنجی  و  قرمز 
معنیست. اون نخاله ای هم که به اسم 
و رسم وزیر بهداشت و درمان رژیم 
بر صندلی وزارت نشسته است فقط 
پرت و پال میگوید. پارسال در مورد 
بود  گفته  کرونا  مدیریت  و  واکسن 
که کاری میکنیم تا همه دنیا انگشت 
و همینطور هم شد  بمانند  به دهان 
دنیا  افتاده  عقب  کشورهای  بقیه   .
میلیونها شهروندان خود را واکسینه 
کرده اند و کشور آخوندی – اسالمی 
ایران فقط صد هزار شهروند را تا به 
آنهم  که  است  کرده  واکسینه  امروز 
معلوم نیست از چه معجونی استفاده 
کرده اند. اکثر این دولتمردان کنونی، 
و  مدرن  کشورهای  تحصیلکرده 
ابدا  و  اصال  که  هستند  پیشرفته 
را  مدیریت  و  کشورداری  از  چیزی 
یاد نگرفته اند و چون بخش کرمینه 
 ، است  زده  عزیز  اسالم  را  مغزشان 
گرفتار چهارچوب باورهای واپسگرا و 
باتالقی میباشند و بعدش هم درگیر 
قوانین قرون وسطایی. بشنویم از ابله 
دیگری به اسم ایرج حریرچی– معاون 

کل وزارت بهداشت
- ۹ واکسن کرونا در کشور در حال 
در  واکسن  چهار  است،  ساخت 
ماه های آینده برای استفاده وسیع به 

بهره برداری می رسد.
کرونا  ایرانی  واکسن  نخستین    -
قرار  مردم  اختیار  در  دیگر  روز   ۴۰

می گیرد.
ویروس  برمبنای  که  دوم  واکسن   -
تیراژ  با  است  شده  کشته  و  ضعیف 
ماهیانه ۸ تا ۱۰ میلیون دوز از حدود 
۷۰ روز دیگر در دسترس مردم قرار 

می گیرد
فناوری  با  که  دیگر  واکسن   ۲  -

روز   ۱۲۰ شد  خواهد  ارایه  متفاوتی 
دیگر در دسترس قرار می گیرد.

 این بابا دروغ شاخدار را دو سه هفته 
پیش گفته بود ، پس تا زمانیکه این 
گرامی  خوانندگان  بدست  ماهنامه 
میبایست  آخوندی  رژیم  برسد، 
را  واجور  جور  واکسن  دوجین  یک 
که  اول  واکسن  باشد.  کرده  عرضه 
بازار عرضه  به  ذوالفقار  اسم  به  البد 
خواهد شد چه فرقی با واکسن دوم 
است  العابدین  زین  اسم  به  البد  که 
خواهد داشت؟ یعنی واکسن اول نوع 
فقط  نیست؟  ویروس  شده  ضعیف 
همینجوری برای خالی نبودن عریضه 
تولید میشود؟  تکلیف تیراژش چی 
دومیست؟  واکسن  از  کمتر  میشه؟ 
درست  خزعبالت  این  همه  گیریم 
سال  تا  اینکه  یعنی  آید  در  آب  از 
 ، تاریخ  این  از  ماه  دوازه  ده  آینده 
همه ایرانیان باید کامأل واکسینه شده 
باشند؟  البته باید به استاد ما حق داد 
که ایشان گنده گویی در مورد تولید 
لزومأ  نه  و  فرمودند  واکسن  تیراژ  و 
و  ایران.  شریف  مردم  به  آن  تزریق 
این روش و  با  البته همه ما میدانیم 
مربوطه  دولتی  نهادهای  که  توجهی 
به امورات کشوری دارند و با سیستم 
تماس  در  هم  با  که  انگیزی  شگفت 
تزریق  و  پخش  هماهنگی  هستند، 
واکسن به بازوی ایرانیان کامأل بدون 
تو  باالیی  بسیار  کارآمدی  با  و  وفقه 
مایه های های ژاپنی ها ، انجام خواهد 
شد. چون با این حساب کتابی که در 
سال  ده  حدود   ، دارند  حاضر  حال 
طول میکشد تا همه ایرانیان واکسینه 
شوند که تا اونموقع هم به حول قوه 
الهی و توجهات بی شائبه امام زمان 
و کرامات ائمه اطهار و روغن بنفشه 
در مقعد و ادرار شتر، کلک ویروس 
خواهد  کنده  آبادش  و  جد  و  کرونا 
شد. ولی تا اون روز موعود که  واکسن 
کرونا به صورت همگانی در دسترس 
قرار بگیرد ما پیش بینی میکنیم که 

مدیریت واکسن به این  ترتیب خواهد 
بود.  

اولش بازار سیاه میشه یعنی که چند 
تا دالل و موقعیت طلب با همدستی 
و  دولتی  مقامات  و  پاسداران  سپاه 
شهردای،  و  بخشداری  و  فرمانداری 
بازار سیاه راه میاندازند . بعد همزمان 
با آن دولت میاد فرمان میده که باید 
مردم ثبت  نام کنند درست مثل همین 
کشورهای کفار که ما در آن زندگی 
میکنیم. خب حاال مجبورند که یک 
مردم  و  کنند  برایش درست  سامانه 
بروند روی خط و ثبت نام کنند. بعد 
این سامانه الکترونیکی کرونا بخاطر 
تحریمهای بیسابقه اونطوری که باید 
برنامه ریزی نشده و  و شاید  خوب 
یک خط درمیان کار میکنه یعنی یک 
دیگر  عده ای  و  میشوند  موفق  عده 
آویزانند .اونوقت یک سیستم دیگه 
راه میاندازند برای جاماندگان واکسن 
نمیتوانند  چون  قبلی  سیستم  از 
و  حل  را  اولی  سیستم  مشکالت 
اینجاست  کنند. حول وحوش  فصل 
که وزارت کشور میگه برای ثبت نام 
مخصوص  کارت  یک  باید  واکسن 
بگیرند و از ثبت احوال مدرک بیاورند 
راه  جدید  سامانه  یک  برایش  که 
میاندازند و چون اینکار باید از طریق 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
آن هم سامانه  ، خود  بگیرد  صورت 
که  اینجاست  حاال  دارد.  را  خودش 
بخاطر مسائل امنیتی هیچکدام از این 
سامانه ها به هم وصل نیستند. پس 
مردم مجبور میشوند از این سامانه به 
اون سامانه هی فرم و رونوشت رد و 
بدل کنند که آنهم مشکالت خودش 
را دارد چون با مدارک مردم موش و 
گربه بازی در میاورد، گم شد دوباره 
یا  نکردیم  دریافت  اصال  یا  بفرست 
از  و  افتاده  گیر  ولی  کردیم  دریافت 
این حرفها. بعد دعوا میشه سر اینکه 
از این ده دوازده تا واکسن کدام را به 
بقیه درصفحه ۴۳

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

سخن از هنرمندی است که دراین 
ودراینجا  شده  زاده  سرزمین 
زیسته اندوالجرم درهمین جا سر 
اند.  وخفته  کشیده   خاک  بزیر 
ازخود  که  بیداری  خفتگان  وچه 
از  که  گذاشتند  جای  بر  آثاری 

بادوباران نیابد گزند.
و  تذهیب  و  نگارگری  از  سخن 
بلکه  نیست   مینیاتور وخوشنویسی 
انسانی  وفرهنگ  معارف  تمام  از 

است.
الزم است یاد آورشویم ازبزرگان 
سعدی   ، ها  فردوسی  وهنر:  ادب 
ها، حافظ ها، نظامی ها، خیام ها، 
پورسیناها،   ، وموالناها  عطارها، 
کمال  ها،  رازی  ها،  بیرونی 
بهزادها،  الدین  کمال  ها،  الملک 
مالصدراها...و...  ها،  عباسی  رضا 
پروران وهنر  ادب  ده ها وصدها 
ورو سرور نامدار ویا گمنام  را که 
فقط گنجور تاریخ را باید  تا درج 
سینه خود بگشاید وچهره های آن 
مردان وزنان را باز نماید ونامهای 
امروزیان  برای  را  بلندشان 
وفردائیان  فراخواند و برشمارد....

لقب  به  که  عبدالحسین  میرزا 
مشهور  و  معروف  همایون  صنیع 
اواسط  نقاشان  ازجمله  گردیده 
قرن ۱۴ ه.ق. است که درصورت 
قلم  نازک  پردازی  سازی وچهره 
پردازی،  ومنظره  ومرغ  گل  ودر 
رنگ  وآب  ودرتذهیب  پراعتبار 
است.  داشته  پرحالوتی   دست 
کاظم،  محمد  آقا  مرحوم  پدرش 
نجفعلی  نامدار  نقاش  فرزند  
بوده که اجداد وی  باشی   نقاش 
هنری  درعرصة  متمادی  سالیان  
ایران خوش درخشیده واز شهرت 
بوده  برخوردار  واالتری   ومقام 
اند. عبدالحسین جوان نیز  باذوق 
دراین  وخدادادی   خلنوادگی  
کانون هنری مشغول  هنر اندوزی 
مرور  به  گشته،  تجربه  وکسب 
صاحب  نقاشان  درزمرة  زمان، 
اعتبار وشیرین قلم جاگرفته است.

هنرمندش  پدر  از  کار  درابتدای 
فسض ها برده  وبه مرور که 

دربین مردم موقعیتی  بدست می 
آورده درخدمت هنرمندان نامی، 
ومحمد  امامی  آقا  میرزا  ازقبیل 
که  استادان  وسایر  سمیری  باقر 
نزدیک  ویاران  ازخویشان  اغلب  
ومکاتیب  بوده وشیوه  او  خانوادة 
فیض  مشغول  داشتند،  گوناگونی 
ودقایق  رموز  به  و  گشته  اندوزی 
هنر تصویر سازی آشنا می گردد.

پرکار  نقاسی  همایون   صنیع 
آئینه  وقاب  قلمدان  بودواغلب 
آثار  از  ساخت.  می  کتاب  وجلد 
تقریبًا زیادی که از این هنرمند به 
عبدالحسین«  کمینه  رقم  امضای» 
پرحالوت  آثار  عمده  دیده شده، 
فرنگی  زیبارویان  تصاویر  وی  
قدرت  کمال  در  که  است 
ظاهر  قلمدان  روی  به  وحالوت 
ومهارت  استادی  ومبین  ساخته 
می  سازی  تصویر   درامر  نقاش 

باشد.
چهره  از  بغیر  عبدالحسین،  استاد 
ومنظره  سازی  پرنده  در  سازی 
پیرایه هنر  پیر  و تذهیب  پردازی 
بسیار  را   وآن  بود  مکتب  ساحب 

شیوا و شاداب می کشید.
سال دریافت لقب صنیع همایون  
آنچه  ولی  بوده  نامعلوم  نقاش  
مانده  بجا  آثار  وتاریخ  قراین  از 
این  مؤید  گردد  می  آشکار  اش 
سلطنت  درزمان  که  است  نکته 
دریافت  به  قاجار   مظفرالدینشاه 

وبعدازآن  مفتخر گشته   لقب  این 
خودرا عبدالحسین صنیع همایون 

نامیده است.
هنرمند   این  واحوال   اززندگی 
تری   دقیق  و  بیشتر   اطالع  
نکته  این  وفقط  نداریم  دردست 
هنرمند  این  که  دانیم  می  را 
درسال ۱۲۷۶ ه.ق. دراصفهان پابه 
عرصة  وجود نهاده وپس از مدتها 
ه.ق.    ۱۳۴۰ بسال  هنری  فعالیت 
در۶۴ سالگی  چراغ زندگی اش  
شتافته  بقا  عالم  وبه  شد  خاموش 

است.
چندنمونه  وی  ازآثارفراوان 
واز ذکر جملة  ارائه داده  ارزنده 
ها  درموزه  که  هنرمند  آثار  
قرار  خصوصی  های  ومجموعه 
گرفته اند  خودداری می نمائیم. 
زنده  آثار  از  دیگر  اثر  دو  فقط 
درحراج  که  همایون   یاد  صنیع 
ساتبی  سال ۱۹۷۶ بفروش رسید، 
ربائی   دل  دختران  از  تصاویری 
آرایش  ودر  عریان  نیمه  که  بود 
قلمدان  بروی  فرنگی  زنان 
چشم  ودرکمال  شده  تصویر 
ودیگر  بوده  واستادی  نوازی 
این  وپرحالوت  آثارارزندة  از 
که  بود  مهارتی  تصاویر  هنرمند، 
های  وجعبه  قلمدانها  روی  در 
کوچک  وجلد کتاب واوراق آس
صنیع  عبدالحسین  باارقام» 
الی   ۱۳۲۳ درسنوات  همایون« 
ودرموزه  تصویرشده  ه.ق.   ۱۳۳۹
خصوصی  های  ومجموعه  ها 

نگهداری می شود.
ناگفته نماند همانطور که درفوق 

به کارهای صنیع همایون درمورد 
سازی  برهنه  و  آس  وساز  ساخت 
نگارنده   شد،  اشاره  تصویرزنان  
برای  بودم  ایران  که  زمانی 
سلطنت  خاندان  اعضای  از   یکی 
گرفتم.  آس  سری  یک  سفارش 
خانواده  دربیشتر  بازی  آس  این 
بود  معمول  واشراف  اعیان  های 
که سفره سفیدی پهن می کردند 
جای  آن  دراطراف  وبازیکنان  
ها  آس  اندازه  شدند.  می  گزین 
تقریبًا به اندازه  ورق بازی بود که 
شاه،  تصاویر  مقوای ضخیم   روی 
عریان  نیمه  زن  و  سرباز  بی،  بی 
آن  شدوروی  می  نقاشی  )لکاته( 
می  پرداخت   کمان  بازوغن  را 
رطوبت   مجاورت   در  که  کردند 
ویا حرارت تغییر شکل ندهد. البته 
صنیع همایون دراین کار  مهارت 
کاملی داشت. بخصوص دربرهنه 
ونقاشی آسو  قلمدان  سازی روی 
وروحانیون   علما  زمان  درآن 
بودند  معترض  آثاروی  به  نسبت 
را  فرنگی  زنان  تصاویر   که 
وکفر  نموده  قلمداد  صورقبیحه 
می دانستند. این استاد توجهی به 
نداشت  ریائی   زاهدان  نظریات 
وکار خودرا ادامه می داد. بگفتة 

حافظ:
ورفیقی  حسودی  گفت  گربدی 

رنجید
به  گوش  ما  که  باش  گوتوخوش 

احمق نکنیم.
قدیم.  نقاشان  وآثار  احوال  منبع: 

کریم زاده

علی دولتشاهی

لحسین صـنیع همایون
یادی از عبدا

لحسین  صنیع همایون
قلمدان با صور قبیحه  کار عبدا
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میر بگشاد دوچشم بینا
آمد از روی فضیلت به سخن

 اُسُطُقسی بدو دادجواب
اُسُطُقسات*  دگر زو  متقن

حیرت افزودش ازاین حرف َمَلک  
بُرد  این واقعه پیش ذوالمن

که زبان  دگر این بندة تو
می دهد پاسخ ما در مدفن

 آفریننده بخندیدوبگفت:
توبدین  بندة من حرف  نزن

 اودرآن عالم هم زنده که بود
حرفها زد که نفهیدم من.

اُسُطُقس وبمعنی  *اُسُطُقسات جمع 
عناصر اربعه است.

عادت عجیب

لرد کاواندیش فیزیکدان مشهور  که 
درآزمایشگاه  آب را ازدوگاز اکسیژن 
وهیدروژن   بوجودآورد عادت داشت  
خویش  ازکتابخانه  که   را  کتابهایی 
مخصوصی   دردفتر  داشت،  می  بر 
برگردانیدن   وهنگام  کند   یادداشت 
جلو آن بنویسد »مسترد گردید«. او 
مفقودشدن  برای  دولیره   روز   یک 
کتابی  خودرا جریمه کرد ومراتب را 
در صورت مجلسی  قید و به صفحه 
دفتر مخصوص  الصاق کرد  تا » ازنقض 
مقررات وتکرارجرم جلوگیری شود.«

کتاب شرایع

می گویند کریم خان زند اصالً سواد 
نداشت ولی هرکسی را به او معرفی 
می کردند  می پرسید این شخص آیا 
کتاب شرایع را خوانده است؟ اگر می 
گفتند بلی اورا شخص محترم وبزرگی 

می شمرد.
زمان  درآن  که  دکترفرنگی  روزی  
بشمار  یک  درجه  پزشک   چشم 
میرفت به ایران آمد  ودرباریان  او.را 
ومعرفی  بردند  خان   بحضورکریم 

کردند.
کریم خان پرسید این کّحال  شرایع 
خوانده است. عرض شد  خیر. گفت: 

زود مرخصش کنید که معلوم است  
کالهش پشم ندارد.

میهن پرستی زنان تبریزی

قشون   جهانی   دوم  جنگ  درطول 
تزاری به شهر تبریز  آمد وخرابی ها  
وویرانی های بسیار ببارآورد. ازجمله 
زن  یک  وپسران  وبرادران  شوهر 
تبریزی  کشته شدند وقشون روسی 
بطرف منزل  او می آمدند که خانه اش 
را غارت کنند وعمارتش را بسوزانند..
همسایگان وبستگان آن خانم تکلیف 
کردند که برای مصونیت  از وحشی 
روس   بیرق   ، روس  قوای  های  گری 
برفراز خانة آن  زن تبریزی برافراشته 
تا  قرارگیرد   الحمایه   وتحت  شود  
ازشرقشون مهاجم  درامان بماند. اما  

این بانوی ایرانی درپاسخ گفت:
شهل  عمارت  وسوختن  خانه  غارت 
 ، کنند  جدا  بندازبندم   اگر   است، 
درزیر بیرق  اجنبی قرار نمی گیرم. 
مردن براین  زندگانی  هزاربار رجحان 
دارد که ایرانی دروطن خودش باشد 
وبرای  ادامة  چندروزة حیات  درتحت 

لوای بیگانه  واقع شود.
) نقل از روزنامة رعد امروز سال ۱۳۲۴ 

آبستنی پس از وضع حمل

تنها حیوانی که می تواند  بالفاصله 
موش  شود،  آبستن  زائیدن  از  پس 

است.
زائید   ماده  درهمان روزی که  موش 

می تواند دوباره حامله گردد. 
مدت زمان  حاملگی  موش بین ۱۸ تا 

۲۱ روز است.

موشهای خانگی هرسال می توانند  ۵ 
تا ده بار حامله شوند و هربار ۶ تا ۸ 
بچه بزایند. موشها بطور میانگین ۵ 

سال زنده هستند.

عجیب ترین کتاب

درقرن  شانزدهم  درشهرونیز کتابی  
و  کنندگان   بازدید  به  و  شد   چاپ 
جهانگردانی که به آن شهر می آمدند  
از عجیب  کتاب   این  فروخته شد.  
رود.  می  بشمار  دنیا  کتابهای  ترین 
زیرا محتویات این کتاب  نام ونشان  

۱۲۰۰۰ فاحشة ساکن آن شهر بود. 
بدیهی است برمبنای این کتاب می 
شود حدس زد که درقرن شانزدهم  
یک پنجم اهالی شهر ونیز  فاحشه 

بوده اند.

چرا نمیمیرم ؟

: رفته  دکتر محمد عاصمي میگفت 
علي  محمد  دیدن  سویس  بودم 
جمالزاده . گفتند : یک هفته است که 
در بیمارستان است و در اغما ست . 

رفتم بیمارستان . پرستار ها گفتند : 

یک هفته اي است که بیهوش است . 
گفتم : ایشان بیش از پنجاه سال رفیق 

گرمابه و گلستان من بوده است ؛
به  بگذارید  کنم  خواهش  میشود   

دیدنش بروم ؟ آنها هم اجازه دادند .
 رفتم اتاق جمالزاده . دیدم بیهوش 
نشستم   . است  افتاده  تخت  روي 
کنار تخت او و به یاد خاطرات تلخ و 
شیرین سالها افتادم . یکباره جمالزاده 
چشم هایش را باز کرد و نگاهي به من 
انداخت و گفت : ممد تویي ؟ من چرا 
را  بعدش هم چشمش  ؟!  میرم  نمي 
دم  تا  هم  دیگر  و  هم  روي  گذاشت 

مرگ باز نکرد .
سال   ۱۰۷ مرگ  هنگام  جمالزاده   

داشت .

نخستین تصویر ابلیس

پیرایه یغمایی شاعر ساکن استرالیا 
می نویسد:

ابومعشر بلخی )۱۶۶ - ۲۶۴ خورشیدی(
نامی ستاره شناس  زیر(،  }عکس 
خویش  ی  زمانه  در  که  ایرانی   
در  و  بود  ستاره شناس  مشهورترین 
اخترشناس  هر  از  بیش  غربی  آثار 
دیگری از او نام برده شده است. البته 
عرب ها او را خیلی بهتر از ما ایرانی 
ها می شناسند و  چون کارش سیر 
در افالک بوده است به او )ابو معشر 
فلکی(  می گویند .متأسفانه این رسم 
متفکران  و  دانشمندان  که  ماست 
و  شناسیم   نمی  را  خودمان  بزرگ 
بیگانگان آنها را بهتر از ما دریافت می 

کنند.
کسانی  نخستین  از  بلخی  ابومعشر 
است که قبل از کپرنیک و کپلر اعالم 

کرد زمین به دور خورشید می گردد.
گفته  و  زندگی  و  ابومعشر  مورد  در 
هایش سخن بسیار است که در این 
می  اشاره  فقط   ، گنجد  نمی  تنگنا 
شود که یکی از آثار معتبر او کتاب 
تصویر  که  است  الصغیر«  »الموالید 

)نگاره ی ابلیس ( از آن گرفته شده 
باید گفت ابومعشر تصویر گر بسیار 
با ذوقی بوده و کتاب مصوری در باب 
به  را  فلکی  صور  تمام  نوشته  نجوم 

تصویر کشیده که بسار دیدنی است 

پسر شمشیر

میرزا  نصراهلل  عروسی   هنگام 
شاه  محمد  بادختر   نادرشاه   فرزند 
پیروی  به   ، هند  پادشاه  گورکانی  
پادشاهی   خاندان  زناشویی  آئین  از 
هندوستان، نام  هفت پشت  عروس 
وداماد  پرسیده شد. وزیر محمدشاه 
فرزندش   پدران  نام  ازنادرشاه  
راپرسید که در پیمان نامه  عروسی 

بنویسند. 
نادرشاه  ازاین پرسش خشمناک شده 
نگاهی تند و زننده  بسوی وزیر  نموده 

فرمود بنویسید:
نصراهلل فرزند نادر، نادر پسر شمشیر، 
نادر نوادة شمشیر وهفت پشت نصراهلل 
رسد. می  شمشیر  به  و  شمشیر  از 

مصراع اول

یک  است  کس  اگر  درخانه  مصرع 
حرف بس است بسیار معروف است 
که  درموردی  المثل   ضرب  وبعنوان 
به کسی پند می دهند  وگوش شنوا 
ندارد  بکاربرده می شود. اما مصراع 
اول آن  را کمتر  بکار می برند و بهمین 
دلیل خیلی ها مصراع اول آن را نمی 
چنین  کامل  بطور  بیت  این  دانند. 

است:
 گفتم که  »الف«  گفت دگر هیچ مگوی 
درخانه اگر کس است یک حرف بس است.

تلفن امیربهادر به شاه

به  جنگ  وزیر  بهادر،  امیر  روزی 
مرحوم مظفرالدین شاه  قاجار تلفن 
می کرد. شاه پرسید:  امیر بهادر چرا  

صدایت شنیده نمی شود؟
 امیر بهادر جواب داد : قربان  ببخشید،  
دهانم را  ازتلفن قدری  دورگرفته ام 
زیرا که  دیشب سیر خورده ام ومی 
ترسم  برای قبلة عالم اسباب زحمت  

بشود!!
روزنامة پارس  شیراز شماره ۵۰۱ سال 

۱۳۲۲

رمز استقالل ایران

از  ازایرانیان  بسیاری  روزها  این 
ایران  همکاری  سال  قرارداد۲۵ 
وچین ناراحتند. به این گفته  تئودور 
روتشتین نخستین سفیر کبیر روسیه 
بود  توجه کنید که حدود  ایران  در 
۸۰-۹۰- سال پیش ابرازداشته است:

زمان  ودرهر  درهرحال  ایران   «
گاه   وهیچ  بوده  مصون   ازهرحیث 
تحت تسلط  وانقیاد دولتی درنخواهد 
آمد. ایرانیان ازهرکس پول می گیرند 
فردا،  وازروسیة  امروز  ازانگلیس 
ازهرکس  ویا  ازآلمان  ویا  یاازفرانسه 
صاحب  درایران  بخواهد  که  دیگر 
ایرانیان  ولی  گردد  ونفوذ  منافع 
می  دریافت  که  پولی  برای  هیچگاه 
دارند  کاری صورت نمی دهند. شما 
شش  را   کشورشان  است  ممکن 
مقابل بهای اصلی از آنها بخرید ولی 
دست  آن   به  توانید  نمی  هیچوقت 
یابید. بهمین دلیل است که می گویم 
ایران پایداراست وهیچگاه نابود نشده 
بیگانه  دولت  ونفوذ   اسلط   ودرزیر 
مستقل  اساساً   ایران  آمد.  نخواهد 

ومصون است.«

ازسخنان موریس مترلینگ

موریس مترلینگ می گوید:
هیچ چیز  آفریده نشده و هیچ چیز 
چیزی  اگر  زیرا  نخواهدشد  آفریده 
آفریده می شد الزمه اش این بود که 
قبل از آفریده شدن آن چیز، درجهان  
چیزی  وچنین  باشد  داشته  وجود 
بعدازاین  چیزی  واگر  است.  محال 
است  این  اش   الزمه  شود  آفریده  
که قبالً  آفریده نشده باشد و این نیز 

محال است. 
هیچ چیز  دردنیا کم یا زیاد  نمی شود  
زیرا اگر چیزی از دنیابرداریم درخارج 
اشکاف وجود  انبارو  ازجهان هستی 

ندارد  که آن شیئی را درآن 

انبار بگذاریم وناچاریم که آنچه  برمی 
داریم درخود جهان جای دهیم ونیز 
درخارج ازاین دنیا انباری وجودندارد 
بدرآورد  چیزی  ازآن   بتوان  که  
وبرجهان افزود. همینقدر بگوییم که 
بود  همه چیز همواره  بوده وخواهد 
هیچ  جهان  دراین  که  است  ومحال 
زیرا  بیفتد   اتفاق  ای   تازه  واقعة  
تمام وقایع که باید اتفاق بیفتد  برای 

همیشه اتفاق افتاده است. 
)نقل ازروزنامه گلستان سال ۱۳۲۴.(

ازشعرهای نخستین نیما

ی  شعرنو  پدر  اورا  که  یوشیج  نیما 
ایران می شناسیم درآغاز اشعارش با 
قواعد   عروضی  وصنایع ادبی  همراه 
بود. نمونه ای از اشعار اولیه اورا درزیر 

می خوانید:
میرداماد

میرداماد شنید ستم من
که چوبُگزید بُن خاک وطن

برسرش آمد وازوی پرسید
ملِک قبر  که » َمن َربِک َمن«
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
روزه   فایده دارد یاضرر؟

بافرارسیدن ماه رمضان  این سؤوال 
درذهن  خیلی ها پدید می آید  که 
روزه گرفتن  درمدت یک ماه  درسال 
چه فایده ای  می تواند برای سالمت 
است  این  پاسخ  باشد.  داشته  بدن  
که  محرومیت نسبی  از غذا) فاصله 
انداختن بین  دووعده غذا(  هرچند 
مفید است ولی  درمدتی محدود  هیچ 
روزه  داشت.  نخواهد  مثبتی   تأثیر 
گرفتن باید دائمی باشد  ونه محدود 

به یک ماه.
مقاله ای درتاریخ ۲۶ دسامبر  ۲۰۱۹   
درمجلة پزشکی نیوانگلند  ژورنال آو 

مدیسین تحت عنوان  »اثرات  

سالمتی،  بر  متناوب   داری  روزه 
 effects of ها    وبیماری  عمر  طول 
 intermittent fasting on health
شده  چاپ   ,aging, and disease
بود  دراین  مقاله ، خالصه ای  از تمام 
حیوانات   روی  وتجربیات  تحقیقات  
به  پیش   سال  ازیکصد  وانسانها  
اینطرف درتأثیر فاصله انداختن  بین 
از غذا  دووعده غذا ویا محر ومیت  
بود.  شده  درج  ساعت    ۲۴ بمدت 
فاصله  که   بود  این  نهایی   نتیجه 
انداختن طوالنی  به مدت بیش از ۱۲ 

ساعت  در روز بطور مداوم ویا پرهیز 
از غذا  یک روز درمیان  یا حتی  دو بار 
درهفته  در دراز مدت  برای سالمتی 
بسیار مفید است. وباعث جلوگیری  
ودرمان امراضی مثل دیابت نوع دوم  
وبیماریهای   شریانی  )سکته قلبی 
بیماریهای   ودیگر  آسم  و  ومغزی( 
ودرمان   MS یا  مفصلی   و  التهابی 
چاقی می شود.  دلیلش این است  که 
فاصله انداختن  بین دو غذا  باعث کم 
شدن  مقدارگلوکر  درخون می شود  
انرژی   تولید  برای  بدن   که  بطوری 
ATP   مجبور خواهدشد  چربی های 
موجود درکبد را بسوزاند. چربی الزم 
باید  از محل ذخیره  معین زیر پوست  

به کبد منتقل  شود.  

بارژیم  غذایی معمولی  یعنی خوردن 
مقدارگلوکز  شام   ونهارو  صبحانه 

درخون ثابت می ماند ودرنتیجه مواد 
پستونی  فرصت  تولید شدن  ندارند 
زیر  شدن  سوخته  بجای  ها  وچربی 
پوست شکم  انبار می شود . بنابراین 
توصیه می گردد که روزه بگیرید اما  
هرروز   مداوم  یعنی   علمی.  طریق  به 
بافاصلة ۱2 ساعت بین صبحانه وشام 
و ۱2 ساعت بین شام وصبحانه یا روزة 
کامل  در24 ساعت  آنهم هفته ای دو 

بار. درروزة 24 ساعته  مقدار  یا سه 
کالری باید به حداقل برسد)درحدود 
با   است  معادل  که  کالری   ۵۰۰
مصرف  2۰۰ تا۳۰۰ گرم  مغز گردو(. 
دراین روزه مصرف آب  الزامی است 

تا  حس ضعف  به شما دست ندهد..
دکتر احمد  رامشه ای - پاریس

دوران پس از واکسیتاسیون

می  را  مطلب  این  که  لحظه  این  تا 
خوانید سه نوع واکسن  برای جلوگیری 
از شیوع بیماری کوید۱۹ ببازار آمده 
است. این واکسن ها درآمریکا واروپا  
تزریق  شرایط  واجدین  به  باسرعت  
می شود. آنچه دربارة این واکسن ها 

اهمیت دارد بقرار زیر است:
* واکسن های COVID-19 ایمن و 

موثر هستند..
واکسیناسیون  از  بعد  است  *ممکن 
این  اما  باشید  داشته  جانبی  عوارض 

موارد طبیعی است.:
در عضله ای که واکسن تزریق شده  
ممکن است درد شدیدی را احساس 

کنید .محل تزریق متورم و قرمز شود.
در نقاط دیگر بدن  ممکن است با درد 
عضالت ، خستگی، سردرد، تب، حالت 

استفراغ و لرز مواجه شوید.
*پس از واکسیناسیون کامل بدن ،

در  بدن  تا  کشد  می  طول  هفته  دو   
 COVID-19 عامل  ویروس  برابر 

محافظت )ایمنی( ایجاد کند.
* افرادی که کامالً واکسینه شده اند 
می توانند برخی از کارهایی را که به 
بودند   شده  متوقف  گیری  همه  دلیل 

دوباره شروع کنند.

آتش سوزیها و بیماریها

هوایی  و  آب  تغییرات  که  آنجا  از 
در  را  بیشتری  های  سوزی  آتش 
می  وجود  به  متحده  ایاالت  غرب 
نیز  نادر  قارچی  عفونت  یک   ، آورد 
اعالم  طبق  است.  افزایش  حال  در 
بیماری  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
 Valley های ایاالت متحده ، تب دره
2۰۱۸ در  تا   ۱۹۹۸ fever از سال 
شش  از  بیش  کالیفرنیا  و  آریزونا 

برابر شده است.

درد  و  تب   ، سرفه  باعث  دره  تب 
تواند  می  و  شود  می  سینه  قفسه 
ویژه  به  نشانان  آتش  باشد.  کشنده 
پذیر  آسیب  بیماری  این  برابر  در 
هستند. به نظر می رسد آتش سوزی 
آتش  منطقه  در  را  هایی  قارچ  ها 
شود  می  وباعث  رویاند  می  سوزی 
میکروبهایی مولد تب دره را  به ریه 

های افراد وارد کند.
اگر آتش سوزی به انتقال این قارچ 

های بیماری زا کمک می کند ،
میکروارگانیسم  سایر  تواند  می  آیا 

لیدا  دهد؟  انتقال  باخود  نیز  را  ها 
کوبزیار ، بوم شناس آتش سوزی در 
، در سال  ایداهو در مسکو  دانشگاه 
آیا  ببیند  تا  گرفت  تصمیم   2۰۱۵
باکتری  مانند  هایی  میکروارگانیسم 
از  ناشی  دود  توسط  ها  قارچ  و  ها 
آتش سوزی منتقل می شوند یا خیر 
زمینه  کوبزیار   ،  2۰۱۸ سال  تا 
کرد  آغاز  را  جدیدی  تحقیقاتی 
 »pyroaerobiology« را  آن  نام  که 
که  بود  آن  بدنبال   ، ابتدا  گذاشت. 
حتی  ها  میکروارگانیسم  آیا  ببیند: 
سوزان  گرمای  برابر  در  توانند  می 
بمانند؟  زنده  سوزی  آتش  از  ناشی 
پاسخ ، او  مثبت بود. اما باکتری ها 
بر  توانند  می  حد  چه  تا  ها  قارچ  و 
روی باد حرکت کنند و چه تأثیرات 
سویی بر سالمت انسان و اکوسیستم 
اخیر  فشارهای  داشت؟با  خواهند 
تحقیقات  و  ها  ایجاد همکاری  برای 
که  است  امیدوار  کوبزیار   ، جدید 
اهمیت  که  کنند  درک  دانشمندان 
از  دود  بهمراه   ها  میکروب  انتقال 

اهمیت زیادی برخوردار است.

رنگ چشم

رنگ چشم انسان ارثی است ، دردنیا 
باشند  مشابه  ازهرنظر  دوچشمی که 
دیده نمی شود. چشم قهوه ای بیش 
از چشم آبی  رنگدانه مالنین داردو 
چشمانی  انسانها  از  بیشتری  تعداد 
دارند.وکمترین  ای  قهوه  برنگ 
رنگ چشم رنگ سبز است. معماری 
کاماًل  هنوز  چشم  رنگ  ژنتیکی 
شناخته نشده است. نتایج بزرگترین 
مورد  در  ژنوم  با  دررابطه  مطالعه 
رنگ چشم گزارش شده که شامل 
اروپایی  کننده  شرکت   192،986
انجمن   ۱24 است.  جمعیت   ۱۰ از 
ژنومی  منطقه   6۱ از  ناشی  مستقل 
جمله  از   ، شده  شناسایی  جداازهم 
شواهدی  ناشناخته.  قباًل  منطقه   ۵۰
در مورد ژن های دخیل در رنگدانه 

که  است،  شده  دیده  مالنین  سازی 
و  مورفولوژی  با  مرتبط  های  ژن  با 
تجزیه  دارند.  ارتباط  عنبیه  ساختار 
شرکت   ۱6۳6 در  بیشتر  تحلیل  و 
نشان  جمعیت  دو  از  آسیایی  کننده 
عنبیه  رنگدانه  تغییر  که  دهد  می 
شبیه  ژنتیکی  نظر  از  ها  آسیایی  در 
 ، کلی  طور  به   .، است  ها  اروپایی 
که  دهد  می  نشان  مطالعات  نتایج 
پیچیدگی ژنتیکی رنگ چشم انسان 
به طور قابل توجهی بیش از دانش و 
، و رنگ چشم  انتظارات قبلی است 
را به عنوان یک ویژگی انسانی بسیار 
می  برجسته  ژنتیکی  نظر  از  پیچیده 

کند.

جرم زمین چقدراست؟

توسط    ۱۹64 درسال   زمین  جرم 
محاسبه  نجوم   المللی  بین  اتحادیه 
 international تأیید  به  و  گردید 
 union  of geodesy and
geophysics نیز رسید. . این جرم 
ده  ضربدر   ۵/۹۷ با   است  برابر 
عبارت  کیلوگرم..به     24 توان  به 
دیگر جرم زمین برابر است با 6/6 
هرتن  آمریکایی.  تن  سکستیلیون  

آمریکایی  2۰۰۰ پوند است.
دراین محاسبه مشخص شد که وزن 
برابر   ۵/۵۱۵ زمین  های  خشکی 

وزن آب دریاها واقیانوسهاست

DVD با CD  تفاوت

DVD  هفت برابر  CD  گنجایش 
سینمایی  فیلم  یک  تواند  ,ومی  دارد 
دیسک  دهد.  درخود جای  را  کامل 
های  دی.وی.دی و دستگاه  نمایش 
دهنده آن  درنوامبر ۱۹۹6   در ژاپن  
آمریکا  در   ۱۹۹۷ مارچ  درماه  و 
 ۱۹۸2 درسال     CD آمد.  ببازار 
توسط شرکت فیلیپس هلند اختراع و 
ببازار عرضه شد. ولی شرکت سونی 
   ۱۹۷۸ درسال  را  دی  سی  ژاپن   

قبل از فیلیپس اختراع کرده بود.

غده هیپوفیز

غده هیپوفیز که دربخش تحتانی مغز 
معروف  اصلی  غدة    به  قراردارد  
هورمونهای  بیشترین  زیرا  است 
سازد.  می  را  بدن  موردلزوم 
می  هورمون   ۹ هیپوفیز  درمجموع 
سازد . هفت هورمن دربخش پیشین 
این  پسین  درپخش   هورمون  دو  و 

غده تراوش می شود.

 

درخت  انجیر هندی

انجیر  درخت  یا    Banyan tree   
حاره  مناطق  مخصوص  هندی 
است.   شرقی  جنوب  درآسیای  
تا  سبز  همیشه  درخت  این   ارتفاع 
درخت  تنه  رسد.رشد  می  متر   ۳۱
بصورت افقی  نیز صورت می گیرد 
ایجاد  ثانوی  های  ریشه  درنتیجه  و 
می شود که بعنوان تکیه گاهی برای 

تحمل وزن سنگین آن خواهد بود.
کوچک   درخت  یک  سالها   درطول 
بنین می تواند تا حدی رشد کند که  
دایره ای به قطر  6۱۰ متر دراطراف 
خودرا اشغال کند. تکثیر این درخت 
درداخل  که  کوچک  زنبور  نوعی  با 
وبه  شود    می  تولید  درخت  خود 
گرده افشانی می پردازد امکان پذیر 

است.  درخت انجیر هندی  یکی از  
۷۵۰ نوع درخت انجیر است که در 

جهان وجوددارد.

Pâques عیدپاک

دراولین  هرسال  ایستر   یا  پاک  عید 
یعنی  قمری  ماه  نیمه  بعداز  یکشنبه 
زمانی که قرص ماه کامل است  جشن 
اولین قرص ماه  این  گرفته می شود. 
دیده  بهاری  اعتدال  بعداز  که  است 
معموال  عیدپاک  بنابراین   شود.   می 
و  2۵  بین 22 مارس  دریکشنبه ای 

آوریل در تغییر است.
 بعضی فصح یا پصح یاpassover را  
که توسط یهودیان  گرامی داشته می 
شود  نیز عید پاک یهودیان می نامند. 
پصح معموال  در ۱۵ماه عبری نیسان 
اسرائیل  ودر  شود  می  گرفته  جشن 
تعطیل رسمی است. پصح یادآورخروج 
 ۱2۹۰ درسال   مصر  از  ها  اسرائیلی 
پیش از میالد مسیح است. عید پصح 
اتفاق  یا آوریل  در ماه مارس  معموالً 
 ۱4 روز  غروب  از  عید  این  افتد.  می 
تیسان آغاز می شودودر اسرائیل یک 
هفته ودر دیگر نقاط جهان هشت روز 
ادامه می یابد. عید پصح را عید فطیر 

نیز می نامند..  
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باعث  پاشا«   طلعت   «»۱۹۲۱ درسال 
وبانی کشتار ارامنه ، درآلمان  به دست 
»سوغومون تهلیریان« ترورشد. براساس  
این رخداد  درارمنستان  نمایشنامه ای  
نوشته شده است که سالهای سال است 
در نقاط مختلف دنیا  آن را به نمایش می 

گذارند.
به  نمایشنامه  ازآن  باالهام  داستان  این 
وسیله کسی  نوشته شده است که علیه 

ترک های  امروز چنان  کینه ای 
ندارد که تهلیریان آن روز داشته است.  
ولی آنچه مسلم است احساس همدردی 
ارمنی  ملت  به  نسبت  زیادی  وانسانی 
داردوباالتر ازآن تعلق خاطر فوق العاده 
که  ازقهرمانی  داستانی  اثری   درخلق  
کینة او نه کمتراز تهلیریان  بلکه بیشتر 

بوده است..

می  برانداز  را  پطرس  سراپای   اگر 
کردی یک آدم  عامی بیش نبود، ولی 
هیجان  وشوری که دراو بود  اورا  ورای 
این حرفها  نشان می داد. می گفت که 
در جوانی  دو ترک را کشته ، راست 
یا دروغ چندان  اهمیتی نداشت زیرا 
موقعی که او جوان بود ، سالها از کشتار  
ارمنیان به دست ترکها  می گذشت.
سن  که  نداشت  مدرکی  پطرس 
وسالش را نشان دهدولی تا آنجا که 
خبر داشت  چهل سالش بود . او در 
درقره  اطراف شوش  از دهات   یکی 
به مدرسه  اما هرگز  بزرگ شده  باغ 
نرفته بود.  ده بزرگ »زارت«  که درآن 
زندگی می کرد  پشت کوه قرارگرفته 
بود، بنابراین پطرس را  در ده، پطرس 
ولی درشهر  »پطرس پشت کوهی« 
حمل  کارش  درجوانی  نامیدند.  می 
ونقل گندم  ازده به شهر و مایحتاج  
به  بعداً  بود.  ده  به  شهر   از  زندگی 
درآمد  که  پرداخت  دوزی  چکمه 

سرشاری  برای او داشت.
ازاین  او  دوزی   چکمه  ماجرای 
قراربود  که درکودکی  درکار دباغی 
که   تااین  کرد   می  کمک  پدرش  به 
وپیش  بازداشت  کار  ازاین  اورا  پدر، 
دوزی  پینه  به  ها   کفاش  از   یکی 
گماشت. پطرس ماجراجو بود  و ُخلق 
ناسازگاری داشت، بنابراین  حرفه اش 

راول کرد  ورفت  بدنبال سرنوشت.
بیشتر  فرزند  یک  پدرومادرش 
که  بود   هنگام  ودرهمین  نداشتند  
تمام ماترک آنها شد فقط یک گاری 
توانست  می  او  که  اسبش  یک  با 
باآن به شهررفته وبه اصطالح به کار 

ترانسپورت  مشغول شود!
پطرس بااین کار صاحب درآمد قابل 
توجهی شد، آب زیر پوستش دوید 
وهیکلی به هم رساند، طوریکه  وقتی  
واردقهوه خانه  یا میخانه های سرراه 
های  چکمه  خوردن  ازبهم  شد  می 
او  که مثل نظامی ها سخت بهم می 
کوفت  وسالم نظامی می داد ، آستانة 
در  بلرزه در می آمد. برای او فرق نمی 
کرد  چه کسی  درآنجا هست. باصدای 
بلند می گفت: » باِرو پولورین« یعنی 
تخت  روی  وآنگاه  همگی.  به  سالم 
ولو می شد و به متکا تکیه می داد 
وپاهایش را دراز می کرد. صاحب قهوه 
خانه یا میخانه می دانست که برای او  
چه باید بیاورد. بنابراین فوراً  دست 
به کار می شد. دوستان از  هرطبقه و 
صنفی بی درنگ  دوره اش می کردند  
وچاق سالمتی  شروع می شد. اولین 
نگاه اطرافیان  به چکمه های  اودوخته 
می شد. اگر چکمه هایش  خاکی بود 
معلوم بود  که ازده می آید بنابراین 
است؟  خبر  درده چه  پرسیدند:  می 
زد  می  برق  هایش   چکمه  اگر  ولی 
معلوم بود  که ازشهر می آید، بنابراین 
می پرسیدند: درشهر چه خبر است؟

چکمه های پطرس درزیبایی ونرمی  
وچسبان بودن  زبانزد همه بود بطوری 
فرسخی  ده  درطول  هرکس  که  
قشنگی  چکمه  تاشوش   »زارت«  
بپاداشت سرساعت ورود او به قهوه 
خانه  یا میخانه  حاضر می شد تابااو 
کوس رقابت بزند. هنوز کسی  موفق 

نشده بود  رودست او بزند.
پطرس آن چنان  به چکمه اهمیت می 
داد که درافواه شایع شده بود اگر یک 
نفر پیدا شود  که چکمه هایش برنده 
شود ، هیچ بعید  نیست که پطرس 
اورا  با تیر بزند. اغراق نبود  زیرا او 
همیشه  زیر کمرش  اسلحه حمل می 

کرد واز کسی هم  باکی نداشت.
***

میخانة  وارد  دژم  روز   یک  پطرس 
میناس شد وفریاد زد: هرکس جرأت 
بهترازمال  من  بگوید چکمة   بکند  
توست بایک گلوله راحتش می کنم. 

البته اگر دروغ گفته باشد.
صدای نکره پطرس  نه تنها  سبیل های 
بلکه  لرزه درآورد،  به  اورا  چخماقی  
کفتر هارا هم  ازالنه های خود پراند.
میخانه  در  پطرس   ناگهانی  حضور 
برخالف گذشته  هیچگونه  هیجانی 
برنیانگیخت زیرا درکافه کسی  نبود 

جز میخانه چی که بالبخند به عربده 
های او گوش می داد. پطرس دوباره  

فریادبرآورد: پس مشتری ها کجایند؟ 
صاحب میخانه  با هیجان گفت: پطرس 
خان بیا چندتا پیاله  باهم بزنیم  وبریم 
تآتر. ازایروان گروهی هنرپیشه آمده 
اند. قراراست درشهر نمایش بدهند 
مردم همه رفته اند  آنجا، بیابزن ماهم 

برویم.
چشمهایش   که   درحالی  پطرس  

چهارتا شده بود  گفت  بََهه  نمایش؟
رقصه یا آوازه؟

نمایشنامه  هیچکدام.  گفت:  میناس 
سوغومون رابازی می کنند.

- سوغومون  کی باشد؟
شناسی؟   نمی  را  سوغومون  بََهه    -
البته منهم  خوب نمی شناسم، ولی 

می گویند  به قدر موی سرت ترک
کشته، از کشته پشته ساخته.

- من خیلی  دلم می خواد  یکی از 
ببینم.  زنده  را  خود  ملی  قهرمانان  
این  ببینم   ... عکس  توی  نه  البته 
دیوارزدی  به   تو  که  هایی  عکس 

کدامش سوغومون است؟
سواد   منهم  وسطی،  آن  حتماً   -
خواندن ندارم، اگر وسطی هم نباشد  
به حال  البد کناری است. درهرحال 

من وتو  چه فرق می کند؟
پطرس ومیناس  بعدازاین که هریک 
یک بطر  ودکای روسی را سرکشیدند 
، روی اسب پریدند چهارنعل  به سوی 

شهر.
شهررسیدند  میدان  به  موقعی  آنها 
وچراغهای  کرده  غروب  آفتاب  که 
بود.  شده  روشن  تازه  شهر  فانوسی 
ساختمان  مجلل تآتر  شهر به تازگی 
بابرق تجهیز  شده ومثل روز  روشن 
بود. زن ومرد  بالباسهای  تازه، زنها با 
دامنهای الوان  وموهای بافته  ومردها  
برای  تافته  کپیوسبیل های   با کاله 

خرید بلیت ازدحام کرده بودند.
سالن  دروسط  وقتی  دونفری  آنها 
نشستند  هنوز سر درنیاورده بودند 
که سوغو مون  کدام یکی از قهرمانان  
ازبغل  ومرتب  است  خودشان  ملی 
سوغومون  پرسیدند:  می  ها  دستی 
فهمیدند   را  این  فقط   آنها  کیست؟ 
هارا   ارمنی  پیش   سال  چهل  که 
عام  قتل  خود   زادوبوم  درسرزمین 
همة   انتقام  وسوغومون   اند  کرده 

آنهارا از عثمانی ها گرفته است.
خاموش  وچراغها  رفته   باال  پرده 

شدند. پطرس  تاآن روز  سالن تآتر 
ندیده بود  ویا اگر دیده بود  باآن پرده 
های مخملی زردوزی شده وصندلی 
های چرمی وچراغهای رنگی  ندیده 
می  میناس  از  سرهم  پشت  بود. 
پرسید:: این عثمانی ها  مگر جرأت 
می کنند  بیایند اینجا ارمنی بکشند؟ 
میناس هرچه می گفت این تآتر است، 
هنرپیشه ها بازی می کنند ، پطرس 
حالی اش نمی شد. هیجان دیدن  آن 
همه جمعیت  پراز زن ومرد  وسالن به 
آن زیبایی  اورا به عالم  هپروت برده 
کارخود  نیز  آتشین   عرق  تازه  بود. 
را کرده وعقل ومنطق را هم از پرس  
وهم از میناس سلب کرده بود. پطرس 
داد می زد:  پس چرا  عثمانی ها  وارد 
صحنه نمی شوند؟ یکی از تماشاچیان  
باغرولند  بغل گوش میناس  گفت: به 
این  دوست سبیل کلفت بگو این قدر 
بلند  حرف نزند. اون یارو که کتاب  
دردست دارد وباآن پیرزن حرف می 
زند  سوغومون  تهلیریان است. تازه 
انداختن   ازدادوبیدادراه  سوغومون  

هم خوشش نمی آید.
آب  که  این  مثل  ومیناس   پطرس 
باشند   ریخته  رویشان  به  سردی 
این  ولی  شدند.  خاموش   یکهو 
نپایید،  بیشتر   ای  لحظه  خاموشی  
طاقت از دست دادند وآهسته ازبغل 
دستی پرسیدند: سوغومون چندنفر 
از عثمانی هارا دخلشونو  آورده؟ بغل 
دستی می گوید: سوغومون عثمانی 
هارا  نکشته ، او طلعت پاشارا کشته. 
کی  پاشا  طلعت  پرسد:  می  پطرس 
ما   رفیق  این  اهه  گوید:  می  باشد؟ 
طلعت پاشا راهم نمی  شناسد ولی 
راستی منهم اورا  خوب نمی شناسم. 
رو می کند به بغل دستی ومی پرسد.

پاشا   طلعت   : گوید  می  دستی  بغل 
همان کسی است  که دستورداد  همه 
ارمنی ها را بکشند. زمان هر چه  می 
گذشت هنگام ورود  طلعت پاشا  به 
عرق   وتأثیر  نزدیکتر   صحنه   روی 
روسی درجان  پطرس خان  بیشتر 

می شد.
پطرس  آمد  پائین   پرده  که  وقتی 
تکیه  صندلی  پشتی  به  را  سرش 
داد  وچرتش گرفتوبه خواب رفت. با 
پاره  باالرفتن  پرده  پطرس چرتش 
شد وبراق شد. او بادیدن طلعت پاشا  
که بازنش جر وبحث می کرد ، آهسته 

پرسید:
  بقیه درصفحه ۴۵

بمناسبت ۲۴ آوریل الکساندر َتمَرز- کالیفرنیا       

اپشارا هچ کسی کشت؟ حمام بنـد
از مجموعة  گلدستة معنی 

نسخة خطی ۶۷۹ کتابخانة گنج بخش

زیر  بند  ترکیب 
ای  درمجموعه 
عنوان  تحت 
معنی«  »گلدستة 
»گنج  درکتابخانة  
اسالم  بخش« 
پاکستان   آباد 
نگهداری می شود. 
تخلص  وگرچه 
»سعدی« را دربند 
این  اما  دارد،  آخر 
را  بند  ترکیب 
سعدی   درکلیات 

نیافتم.
جهت مزید اطالع، 
گنج  کتابخانه 
درزمان   بخش 
پهلوی  سلطنت  
نسخ  حفظ  برای 
فارسی   خطی 
موجود درپاکستان 
سیس  تأ
ی  تید سا ا و شد
چون احمد منزوی 
محمد  ودکتر 
تسبیحی   حسین 
با اقامت چند ساله 
فهرست  درآنجا 
نسخه  از  مفصلی 
های خطی  محفوظ 
درآن کتابخانه   به 
به   . چاپ رساندند 
شعر  این  هرحال  
خوش  هرشاعر  از 
وباذوقی  قریحه 
چندین  از  باشد، 
توجه  مورد  لحاظ 
وخواندن  است 
لطف  از  خالی  آن  

نیست.
محمدعلی صوتی

یار، دل بردن ما، بادل خود آئین کرد
قصددل بردن ماداشت که او خود این کرد.  

هردودستان بلورین زحنا رنگین کرد
برقع از روی برافکنده    مرا بی دین کرد

کفتمش یار منی، گشت و به من همچین کرد.

رخ چــو آئینه صیقل زده اش دیدم باز
جان به کف کرده دویدم زپی اش بهر نیاز

اوطمع داشت که چون شمع کند سوزوگداز
می خرامید به حمام به صد عشوه وناز

گفتم  آیم زعقب، گشت وبه من همچین کرد

رفت درجامه َکن وکند زبر جامة زر
بعدازآن خوش بدرآورد زانگشت بلورانگشتر

بعدازآن فوطة حمام گره زد به کمر
رفت درجانب حمام بت رشِک قمر

گفتمش طاس بیارم ، زغضب همچین کرد.

از پی اش رفتم ویک تاس پرآبش دادم
سنگ وصابون وِگل .کیسه برش بنهادم

وندران عالم مستی ادب آمد یادم
دست برسینه به دستورغالم  اِستادم.

نظری جانب من کرد وبه من همچین کرد

رفت درحوض وبرون آمد وبنشست به تخت
ــده ازبهرتواضع چودرخت جمله برپاش

ای عزیزان نفروشــند به زر  طالع وبخت
فاش گفتم که منم بررخ تو عاشــق ســخت

سنگ بردست وبه دل مهر وبه لب همچین کرد.

شدم از گفته  پشیمان وبرفتم به کنار
سنگ برسینه زدم ازستم چرخ دوار

گریه کردم به طریقی که کند ابربهار
یار دزدیده نگه کرد به حال من زار

رحم آمد به دلش باز به من همچین کرد

شادگشتم که مرا یار زتقصیر گذشت
غضبش برمن سودازده چون تیر گذشت

دام تزویر بکش زود که نخجیر گذشت
گفتمش خون دلم ازسرمن دیر گذشت

باز ازراه کرم دید وبه من همچین کرد

ازسر خشم  فرودآمدوآبی طلبید
سرقدم ساخته جمعی زپی آب دوید

نظری جانب من کرد ولب خویش گزید

آن زمان آب که آن سروروان می نوشید
نوش جان گفتم وآن پسته دهن همچین کرد

کیسه برداشتم و بربدنش مالیدم
آب گرمی به لطافت به سرش پاشیدم

 خون دل همچو حنا برکف پا مالیدم
 سنگ برداشتم وبرکف  پا سائیدم

دست برداشت به صد ناز وبه من همچین کرد

وقت بیرون شدنش بودبرآورد ندا
درگشودم به رخ آن مه خاور به خدا

گفتم ای ماه وش سروقد حور لقا
صبح ازمهر جمال تو  گرفته است صفا

گفت شو دور زمن، رفت وبه من همچین کرد
 رخت پوشیده برون آمده آن سرو ارم

سروآزاد به پابوسی اوشدخم
نظر مرحمتی کرد به من شه زکرم

گفت جانان خبرت هست که چون می رقصم
گفتمش رقص بکن بهردلم، همچین کرد

چون رسیدم به در خانه ثنایش کردم
ازسرجان ودل ودیده دعایش کردم

مونسی داشتم از خویش رهایش کردم
یک سری داشتم ورفته به پایش کردم

 یار درخانه درون رفت وبه من همچین کرد

سعدیا گوشة ویرانه به پایان بردن
 بهرگل منت صدخار مغیالن بردن

گفتم از دردوغم عشق تو خواهم مردن
 شرط نبود  دل سودازدگان آزرردن

سرانگشت تحیر  به دهن همچین کرد.

زیر: کتابخانّه گنج بخش در پاکستان
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میرزاعلی خان  امین الدوهل

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

پرور   معارف  خانوادة  از  الدوله  امین 
خواهان  وآزادی  روشنفکران   واز 
بود.  نثر فارسی  راهم چون  پدرش  
واستواری  زیبایی  به  مجدالملک  
ایران   اعتالوسربلندی  به  نوشت.  می 
پیشرفت  وشیفتة   ورزید  می  عشق 
وقتی   درتبریز   کشوربود.  وترقی 
وصف کوشش های رشد یه را  برای  
پیشبرد  امر آموزش  می شنود  اورا 
که این زمان درروسیه بود  به تبریز 
ای  تازه  مدرسة   تا  خواند   می  فرا 
ورود   دربدو  الدوله   امین  بگشاید. 
در  ای  مدرسه  ایجاد  برای   رشدیه 
محلة  شش کالن به سرمایة شخصی  
خود هزارتومان )حواله(  به حاج  فرج  
صراف  نوشت تا مدرسه ر اه بیفتد. 
بگفتة رشدیه » حاج فرج تعجب می 
برای  کسی   یک  شود  می  که  کرد 
پول   هزارتومان  مکتبی   تأسیس 
بدهد؟« مدرسه جدید آغاز بکار می 
درس  ازکار  ای  دوهفته  هنوز   . کند 
نگذشته بود  که والی  بافرهنگ  برای 
سرکشی به مدرسه می رود. رشدیه 
می  آماده  را  اول  کالس  شاگردان  
کند تادرسهایی را که  دراین مدت  
اند درحضوروالی،  خوانده ویادگرفته 
شناخته   او  کار  تاارزش  بدهند  پس 
شود. نتیجه آن  اندازه رضایت بخش 
که  بود  کننده  متأثر  حال   ودرعین 
امین الدوله خودرا نگهداری نتوانست 
واشک از چشمانش  سرازیر شد وبه 
 ، مطلب  چندین  گفت:  مظفرالملک 
روی هم  بخاطرم آمد ومرا گریاند. 
اوالً این  استعداد ایرانیان  قرنهاست 
وخواهد  گذشته  بطالت  به  که  
چنین  یک  آنکه  دیگر  گذشت. 
مدرسه ای  را چندین بار بهم زده اند،  
دیگر یک چنین معلم را تکفیر  کرده، 

دنبال کرده اند که بکشند.«
امین  باسرمایة  که  رشدیه   مدرسة 
روز   به  روز  میشد   اداره  الدوله  

بتهران  الدوله   امین  تا  بود   درترقی 
احضارشد. ودر ذیقعدة ۱۳۱۴ قمر ی 
)فروردین ۱۲۷۶ شمسی( مظفرالدین 
شاه اورا  به ریاست  وزیران  ومدتی 
قمری)۱۲۷۶   ۱۳۱۵ دررجب  بعد  
کرد.  منصوب  صدارت  به  شمسی(  
تهران   به  ورود  دربدو  الدوله  امین 
موافقت مظفرالدینشاه رابرای تأسیس  
به  درتهران   جدید   ای  مدرسه 
مدیریت رشدیه  جلب کرد. رشدیه 
 ۱۳۱۵ شعبان   ۱۶ دوشنبه  روز  
به  قمری)۲۰ دی ۱۲۷۶شمسی(    
اشارة امین الدوله صدراعظم فرهنگ 
شود  می  تهران  وارد  ایران   پرور  
جدید   مدرسة  نخستین   بعد  وکمی 
ومدیریت  الدوله   امین  سرمایة   با 
ونظارت رشدیه  درتهران آغاز بکار 
می کند. درهمین مدرسه  پایة  انجمن 
ای وعده  شود   می  نهاده  معارف 

درسایة  دوره  این  ازروشنفکران    
وهمراهی  الدوله  امین  حمایت  
مدارس  تأسیس  به  مظفرالدینشاه 
وگسترش فرهنگ  ومعارف، روی می 
آبادی:»  دولت  یحیی  بگفتة  آورند. 
خاطر  مظفرالدینشاه  به  الدوله،  امین 
نگاهدارندة  تنها  که  کند   می  نشان 
از حملة تجدد خواهان  سرگرم  او  
نمودن  آنها به توسعة معارف  و یگانه   
تحویل نام نیک  گشودن  دِر معارف 
است. به روی ملت. ونیز به شاه می 
بال  تیر  پدرش هدف   « فهماند  که 
ضدیت  واسطة   به  مگر   نگردید 
وجلوگیری   تازه  باافکار  نمودن  

کردن از آزادی کلک وبیان.«
الوزرایی  رئیس  دورة   گرچه 
 ۱۳۱۵ رجب  تا  )ذیقعده۱۳۱۴ 
آذرماه  تا  )فروردین  قمری( 
کوتاه  ای  دوره  شمسی(    ۱۲۷۶
ودوماه   ازیکسال  ومجموعاً   بود  

تجاوز  نکرد  اما همین دوره   کوتاه  
شگفتی   وشکوفایی   تحول   باعث  

ومطبوعات  ،معارف   مدارس  امر  در 
روزنامة  دوره   درهمین  کشورشد. 
هفتگی  تربیت  که زیر نظر  محمد 
به  شد   می  منتشر  فروغی   حسین 
واین  گردید  بدل  روزانه  روزنامة 
نخستین  روزنامه ای بود  که بصورت 
روزانه  درپایتخت کشور  منتشر می 
شد. مقدمات  روزنامة روزانة دیگری 
بنام »خالصه الحوادث«  که نخستین 
شمارة آن کمی بعداز استعفای امین 

 ۱۳۱۶ اأخر  درجمادی  الدوله  
شمسی(   قمری)۱۲۷۷ 

منتشر شد.درهمان
 دوره صدارت او 

فراهم آمدو در
روزنامة  دوره  همین 
ایران رسمی 

تنگناهای  از  نیز 
ای  تااندازه  پیشین 

خارج شد وصورت
 بهتری بخود گرفت

روزنامة پرورش که در
به  منتشرمیشد  مصر   

آزادی به ایران  می
رسید درورود 

آن به

ایران ممانعت وسانسوری درکار نبود. 
دولت،  ادارة  بر  الدوله  امین  ریاست 
ومطبوعات   داده   آزادی  را   جراید 
درسایة حمایت  او  درقیاس با سانسور  

واختناق پیشین ،
یابند.  تازه ای  دست می  به آزادی   
رشدیه  مدرسة  وتأسیس  تشکیل   با 
دیگری  مدارس  تأسیس  مقدمات    ،
فراهم   وافتتاحیه  علمیه  ابتدایی  چون 
 ، معارف  انجمن  تشکیل   آید.با  می 
جدید  مدارس   ایجاد  برای   راه 
دیگر وپیشرفت شیوة نوین  

آموزشی باز می شود.
رشدیه   تعلیم   شیوة 
الفبای  درآموزش  
وادارة  صوتی  
شیوة   مدرسه، 
مدارس جدید  می 
درهمین  گردد. 
مقدمات   دوره  
ایجاد شرکتی برای  
فراهم  کتاب   طبع 

می شود.
درصفحه  بقیه 

۴۸

حقیقت وواقعیت

دانست  که  باید  عزیز    میهنان  هم 
دارد  کلی  تفاوت  واقعیت  با  حقیقت 
ولی ما آن هارا  مثل همدیگر  بکار می 
بریم. مثال گاهی می گوییم هوا  حقیقتًا 
واقعًا  وگاهی   می گوئیم  است  گرم 
این دو واژه  گرم است. درحالی که  
باهم فرق دارند. برای  اینکه فرق آنهارا 

بدانیم آنهارا تعریف می کنیم:
۱- حقیقت: کیفیت ایده آلی هرچیزی 
می شود  حقیقت آن چیز. وایده آل هم 
حدومرزی ندارد وتا بی نهایت  پیش 
می رود مصل سایه خودمان  که به آن 

نمیرسیم..
ذهنی  ساختار  شامل  واقعیت  اما   -2
هست که بوسیلة حواس پنجگانه شکل 
گرفته وبعد می رود درمغز انسان برای 
تفکر وتجز به  و تحلیل  منطقی  تا تبدیل 
به یک واقعیت شود. اصوال باید  دانست 
که حقیقت مطلق وجود ندارد. به این 
شعر حافظ توجه کنید که می گوید 
جنگ هفتاد ودوملت  همه راعذر بنه
 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.
بنابراین واقعیت می تواند از نظر فکر ی

  بیشتر مورد قبول قرار بگیرد.ومی شود 
گفت  حقیقت موقعی قابل قبول است 
که باواقعیت  تطبیق داشته باشد. به این 
مثال توجه کنید: یکی از افراد دانشمند  
کشورمان که نمی خواهم اسم اورا ببرم 
تلویزیونهای لوس آنجلس  از  دریکی 
گفت: رضاشاه چادر را به زور از سر 
برسر  بزور  رژیم  واین  برداشت  زنها 
زنها کرد.ونتیجه گرفت که زور خیلی  
بیان  مقداری  زور  استودراطراف  بد 
کرد ودرواقع این رژیم را با کلمة زور 
که حقیقت داشت با رضا شاه  یکسان 
معرفی کرد درحالی که این دو حقیقت 
که   زوری  آن  دارند. چون  فرق  باهم 
رضاشاه آورد  درواقع بر استعماری بود 

که قرنها زن ایرانی رادرخانه زندانی  

رژیم  این  که  زوری  ولی  بود.  کرده 
بکار برد و میبرد درواقع زوری بود به  
خانمهای تحصیل کرده، دکتر، وکیل ، 
وزیر  بسیار عاقل ودانشمند وبافرهنگ 
که دیدیم چه برسرشان آورد. آیا این 
قبول  بنابراین  است؟  یکی  زور   دو 
قبلی  درمقاله  وهمانطورکه   بفرمائید 
توان   می  را   انسان  فکر  شد   عرض 
براهی کشاند که بصورت جام جهان 
بین همهن جا انسان را  هدایت کند. 
تا اینجا متوجه شدیم  که هر حرفی را  
نباید فوراً قبول کرد بلکه باید  همانطور 
که عرض شد باید  فکر را دردریای 
اطالعات  شناور کرد  تا واقعیت هارا 
پیدا کند. درتمام  امور این مطلب  الزم 
است وصدق می کند.  مثال:  اکثر شما  
ایران  نفت  برای  دارسی   ازقرارداد 
ایران   که  است  این  دانید   می  آنچه 
معدن نفتی داشته ، خودش بلد نبوده 
که استخراج کند  عقب یک بلد  می 
گشته  تا اینکه دارسی پیداشده و بین 
دارسی و  ایران قراردادی بسته شده 
است. ولی شما نمی دانید این قرارداد 
چگونه شکل گرفته . وقتی چگونگی 
دیگر  دانستید   را  آن  گیری  شکل 
هوشیار می شوید  که دربارة رخداد ها

این  کنید.  فکر  بیشتر  است   الزم   
قرارداد  به این شکل شروع شدهاست:

درسال  ۱۹۰۱ دولت انگلستان  قصد 
داشته درمورد ایران  بخصوص درمنطقة 
نفتی خوزستان  بیشتر حضور پیدا کند. 
بهمین مناسبت وزیر خارجة انگلیس  
ناکس دارسی   ویلیام  بنام  را  شخصی 
رادرنظر  انگلیس   تبعة  استرالیایی 
می گیرد وراضی می کند که باایران 
قرارداد  نفتی را امضا گند. وشخصی 
را ازخودشان بنام ماریوت مأمور این 
قرارداد می کنند که همراه دارسی  به 
مترجم  یک  اینکه  برود.وبرای  ایران 
فارسی زبان  هم داشته باشند  کتابچی 
خان  را که از نوکران خودشان بوده 
همراه آنها  می کند ویک نامه سفارشی 
هم  به سفیر خودشان  درتهران می 
هرطور  را  قرارداد   این  که  نویسند  
هست ببندید. سفیرشان درتهران سر 

آرتور هاردینگ 

بوده. ماریوت با همراهان  بتهران میرود  
ونامه را به سفیر شان نشان می دهد.

وانگلیس  روس  بین  موقع  درآن   
بدون  هیچکدام   که  بود  قراردادی 
باایران   رضایت دیگری نمی توانست 
نامه  هاردینگ  بکند،  امضا  قراردادی 
می  ایران  خواند.وازصدراعظم  می  را 
هرطور  را  قرارداد   این  که  خواهد  
هست برای ما درست کن. ضمناً وزیر 
لیره  هزار   2۰۰ انگلیس  امورخارجه 
هم به ماریوت داده بود که درصورت 
لزوم به عوامل  دولتی ایران بپردازد. 
صدراعظم به سفیر می گویدشما یک 
بمن  و  بنویسید  فارسی  با خط  تقاضا 
بدهید تا اقدام کنم. آنها نامة فارسی 
را به صدراعظم می دهند. صدراعظم 
صبر  می کند وقتی که مترجم فارسی  
یکماهه  درمرخصی  روسیه  سفارت 
بوده نامه فارسی را  به سفارت روس 
می فرستد آنها هم چون  نامه به فارسی 
بوده  صبر می کنند تا مترجم فارسی 
از مرخصی برگردد. پس از یک هفته 
صدراعظم می رود حضورشاه وتقاضای 
می  شاه  دهد.  می  نشان  را  انگلیس 
چکنیم.  را  روس  سفارت  پس  پرسد 
می گوید به آنها نامه فرستادیم جوابی 
نداده اند. حتماً حرفی  ندارند. شاه می 
را  قرارداد  ندارند  حرفی  اگر  گوید  
ببندید. درنتیجه قرارداد  بسته می شود. 
می  مالحظه  شما   عزیز   خوانندگان 
کنید  که با چه تردستی این قرارداد  
صدراعظم   که   وکالهی  شده   بسته 
برسر روسها گذاشته وهنوز  نه چاهی 
آمده  بدست  نفتی  ونه  شده  کنده 
این دویست  هزار لیره برای چیست 
حتمًا  کند.  می  پرداخت  انگلیس  که 
صدراعظم مبالغی گرفته . این مطلب را 
که بنظرتان رساندم شمارا برای آینده 
آگاه می کند. و وهمینکه قرارداد بسته 
شد دولت انگلیس  کم کم قراردادرا 
از دارسی  خرید وبجای دارسی یک 
قرارگرفت  ایران  مقابل   قوی  دولت 
نیز  را  بودند   قرارگذاشته  مبلغی که 
به ایران نمی دادند. درزمان  رضاشاه 
بزرگ دوسه بار به آنها نامه نوشتند 
دادند.  نمی  پاسخ  ایران  های  نامه  به 

درنتیجه رضاشاه قراردادشان را  پاره 
کرد ودربخاری سوز اند. وبه استاندار 
خوزستان  دستور داد  در معیت فرماندة 
لشکر  اهواز  به شرکت نفت بروند  و 
انگلیس هارا بیرون کنند.و در شرکت 
را ببندند. . این کار انجام شد. انگلستان 
شکایت کرد . دادگاه  نظر داد که باهم 
را  پول  میزان  قرارشد   . کنید  گفتگو 
اضافه کنند. آنها هم میزان پول را  از 
۱6 سنت به 24 سنت  افزایش دادند 
ولی قرارداد  را 6۰ سال نوشتند. این 
قرارداد تازمان شاهنشاه آریامهر  باقی 
بود تا  فکر ملی شدن  نفت از مجلس 
شروع شدودرهمانجاهم  صورت قانونی  
پیدا کرد. واین درحالی بود که وکالی 
مجلس واعضای دولت که مأمور ملی 
کردن نفت بودند  هیچکدامشان  نه از 
نفت چیزی می دانستند و نه از اهمیت 
نفت در  دنیا خبر داشتند. خیال می 
بطورقانونی نفت ملی  کردند همینکه 
ایران  شد ورفتند شیر نفت را بستند 
احساس  توان  می  شود.  می  ثروتمند 
نفت  صنعت  کردن  ملی  که  کرد  
وسیله ای بود  که خود انگلستان می 
خواست زیر این  نام ایران را  بدوران 
قانون ملی شدن   برگرداند.  قاجاریه  
نفت از مجلس گذشت وپادشاه  فرمان 
اجرای  آن را  بدولت صادر کرد.ودکتر 
مصدق هم بعنوان نخست وزیر  مأمور  
اجرای ملی کردن شد که یک هدف 
ملی بود. ما درارتش وقتی می خواهیم  
فرمانده  که  کنیم  تسخیر  را  هدفی 
مسئول آن است این فرمانده  ستادی 
دارد  که شامل چهاررکن  است. هر 
هست.  کاری  اجرای  مسئول   رکن 
ورؤسای این ارکان  همیشه  برآوردی 
از توانایی های  خودشان دارند  ولی 
وقتی مأموریت جدیدی  پیش می آید  
الزم است  که در حضورفرمانده  این  
مأموریت قرائت شود  بعد فرمانده به 
تا  دهد   می  فرصت  ارکان   رؤسای 
بروند وبرآوردهای توانایی خودرا آماده 
کنندودرجلسة بعدی بابررسی توانایی 
ها  اگر دیدند که قادر به اجرای حمله 
نیستند تصمیم می گیرند  که بجای 
دفاعی  حالت  فعالً  دشمن   به  حمله 

بگیرند.
دولت دکتر مصدق هم  الزم بود  که 
وزرای مسئول را مأمور چنین برآوردی 
فعلی  درآمد  راه  دراین  اگر  که  کند 
نفت  بسته شود  آیا دولت تا چه مدتی 
بایستد  خود   پای  روی  توانست  می 

ونتیجه می گرفت یک ماه هم نمی 
بقیه در صفحه 4۵

باسکرویل

                                         تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی                                   قسمت  پنجم

                    راه  رسیدن به  یک زندگی واقعی
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رمدان تنها
فرزندش  مانند  نیز  کبیر   رضاشاه 
مرگ  از  پس  بود.  تنها  همیشه 
ذکاء  شدن  نشین  وخانه  تیمورتاش 
الملک فروغی ، او گاهی که در کاخ 
اسلحه  خان  بایداهلل  زد   می  قدم 
به  و  محافظ  تنها   که  دارباشی  
اصطالح امروزی  ها) گارد دو کور( او 

بود  درددل می کرد.

که  پرست  وطن  پدروپسر  آن   اگر 
ببارد مشاورانی دل  قبرشان   به  نور 
سوز وآگاه به مسائل  جهانی واوضاع 
هرگز  داشتند  ایران  داخلی   واحوال 
رضاشاه کبیر  گول تبلیغات  آلمانی 
هارا نمی خورد وفرزندش  که دروطن 
پرستی وایران دوستی  او هیچ جای 
آن  تا  نیست  ابهام  و  وتردید  شک 
نااگاه   مشاوران   ، مشاورت  از  حد  
ضربه نمی خورد. کسانی که  نوشته 
ای  بدست  شاهنشاه دادند  که در 
پاسارگاد  درمقابل  آرامگاه  کوروش 
باصدای بلند بگوید:» کوروش آسوده 
مشاورینی  بیداریم«   ما  بخواب  
ناوارد و بی مایه  مغرض، بی اطالع و 

بودند وهمه دیدیم که عاقبت  برسر 
ناخداو کشتی چه آمد.

مشاور خیرخواه ، درست مانند پزشک 
وقدرت  باشهامت  است.  خانواده  
وتکیه آقامنشانه بخود، حرفش را می 
زند که اغلب خوش آیند نیست، ُغر 
می زند ، اوقات تلخی می کند ، حتی 
دعوا می کند،  دردها وبیماری را بازگو 
می کند، درمان  سخت و شربت تلخ 
تجویز می کند، ولی ُحسن نیت  دارد 
وباید  بحرفش گوش دادوآن را  ازجان 

ودل  پذیرفت. متأسفانه  

دردوران سلطنت  محمدرضاشاه فقید 
مشیرالدوله ها  جایشان را  به غالم 
های خانه زاد  و جان نثار  دادند . آنان 
راهنمائی   که صالحیت وشایستگی 

ورایزنی نداشتند..

ژاپن دوم
ازماه سپتامبر  ۱۹۷۳ تا سپتامبر  ۱۹۷۷ 
کنسولی  امور  متصدی  چهارسال  
وسرکنسول سفارت شاهنشاهی ایران  
همان  درست   این  بودم.  درپاریس 
ایامی است که می گفتند ایران می 

رود  تا ژاپن  دوم شود...

مردمی که درایران پول پارو می کردند  
با گشاده  دستی آن را  درفرنگ  خرج 
ایر   ایران  هواپیماهای  کردند.  می 
درهفته سه پرواز  به پاریس داشتند. 
فروشگاههای  بزرگ پاریس  درپشت 

ویترین های خود  نوشته بودند :
»فروشنده فارسی زبان داریم« 

ایرانی ها دسته دسته با هواپیما به 
پاریس می آمدند  واغلب آنان  پس از  
خریدن یک اتومبیل  پژوی ۵۰۴  ازراه 

ترکیه  به وطن  باز می گشتند. 

گوشت  یخ زده
درتهران    ۱۳۵۳ تا   ۱۳۵۲ های  درسال 
گوشت تازه گوسفند  کمیاب وگران 
ناگزیر   به  تهران  بود. شهرداری  شده 
از  گوسفند   گوشت  جبران،  برای 
کشورهای اروپای شرقی وارد می کرد. 
البته روشن است که این گوشت الزامًا 
شد  می  زده  یخ  ذبح،  درمحل  باید  
وباکامیون های مجهز  به سردخانه،  
گردیدودراختیار   می  حمل  ایران  به 
گرفت.  می  قرار  کنندگان   مصرف 
وبهداشتی  سالم  ها  گوشت  انصافاً  
زده   یخ  های  این گوشت  اما   . بودند 
طالیی   فرصت  یک  روحانیت   برای 
پیش آورد تا درشهرها بویژه  درجنوب 
سربدهند   وااسالما  فریاد  شهرتهران 
نشده  شرعی  ذبح  گوشت   این  که 
کم  کم  نیستند.  حالل  وبنابراین  
موضوع  باال گرفت و دولت ناچارشد  
اعالم کند  که به خاطر  اجرای ذبح  
هیئتی  گوسفندها،  این  شرعی 
کشور  عازم  تهران   کشتارگاه  از  
وفرانسه  وبلغارستان   یوگوسالوی  
شوند وهمین کارراهم کردند. هیئت 
کارمندان  از  جوانی  سرپرستی   به 
شهرداری تهران  به نام تهرانی  برای 
انجام  ذبح شرعی  عازم می شوند. 
اعضای هیئت  عبارت بودند از:  مملی 
کنندگان   )ذبح  حسنی  و  واصغری 

گاو(   کنندة  اکبری)ذبح  و  گوسفند( 
باهیکلی بسیاردرشت  وسبیل های  
چخماقی . هواپیمای حامل  هیئت  
درفرودگاه  شهر استراسبورگ فرانسه ،
وسوارشدن  گیری   سوخت  برای   
مسافران  به مقصد پراگ چهل وپنج 
واعضای   کند  می  توقف  ای   دقیقه 
هیئت و سرپرست آنها  درسالن انتظار  
فرودگاه منتظر  پرواز بعدی میمانند 
شان   همه  برای  هیئت   سرپرست   .
دستور چای وشیرینی  می دهدوخود  
بافاصلة چندصندلی  مشغول کتاب 
ربع  یک  از  پس  شود.  می  خواندن 
می  متوجه  تهرانی  آقای  ساعت  
شود  که گوسفندُکش ها ازرئیسشان  
اکبری گاو ُکش  هرچندلحظه پرسش 
می کنند  واوهم  باناراحتی  پاسخ می 
دهد یک کم دیگه  صبر کنید  یه 
طوری میشه. کم کم زمزمه ها  بلند 
می شود وآقای تهرانی برای برقراری  
صلح وصفا  وارد معرکه  می شود  از 

اکبری می پرسد : چه خبر است؟
اکبری می گوید: آقا تهرانی این بچه 
ها نمی گذارند ماراحت باشیم. هی از 
ما می پرسند، ما خودمان هم  آخه 

منتظریم...

 تهرانی می پرسد: بچه ها  چه می 
پرسند وشما منتظر  چی هستید؟ 
اکبری می گوید  آقا تهرانی مگه اینجا 
فرنگ نیست؟ تهرانی می گوید : چرا  
اینجا فرانسه است. اکبری می گوید: 
اگر اینجا  فرنگه پس چرا اآلن  بیست 
دقه است که ما اینجا  نشسته ایم اما 

هنوز یک نشمه  سراغ ما نیامده؟!

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

  گورباچف
 

ساله   ۹۰ اخیراً  گورباچف  میخاییل   
رهبر  آخرین  و  هشتمین  ...او  شد 
کشور شوروی پیشین بود که با صلح 
به اصطالح گالسنات  و  رفرم  هایش 
به جنگ سرد خاتمه داد...گورباچف 
در سال ۱۹۹۰ میالدی جایزه نوبل را  
دریافت کرد  و ۷ ماه بعد در آگهی 

تجارتی پیتزا هات ظاهر شد
وقتی پس از این کار که کاری ۱۰۰ در 
۱۰۰ کاپیتالیستی است ، مورد سوال 
قرار گرفت...در پاسخ گفت؛ اگر فکر 
میکردم که این کار مفید نیست ، آنرا 

انجام نمیدادم ...!

اورست قد کشید...!
- تاکنون بین دو کشور نپال و چین 
که رشته کوههای هیمالیا در آن قرار 
قله  ارتفاع  مورد  در  توافقی   ، دارد 
رسمی  ارتفاع  و  بود  نشده  اورست 
اعالم شده توسط این دو کشور با هم 

۸۶ سانتیمتر تفاوت داشت...
داده شده  ارتفاع  کشور چین  اخیراً 
با احتساب برف های  توسط نپال را 
روی آن به رسمیت شناخت و ارتفاع 
دریا  سطح  از  اورست  قله  دقیق 
۸۶/۸۸۴۸ متر رسماً مورد تایید قرار 

گرفت...
کشور   ، میالدی   ۱۹۵۴ سال  در 
هندوستان ، ارتفاع این قله را از طرف 

نپال محاسبه کرده بود...

تحول با رسعت رد پیش است

- زنان صاحب منصب در کشورهای 
مختلف جهان که به دلیل لیاقتشان ، 

مرتباً تعدادشان بیشتر میشود ؛

 / آلمان  صدراعظم   - مرکل  آنجال 
نیکال استرجن - وزیر اول اسکاتلند 
 / نروژ  وزیر  سلبرک-نخست  ارنا   /
وزیر  واجد - نخست  شیخ حاسینه 
باندری-  دوی  بیدهیا   / بنگالدش 
کوگون  سارا   / نپال  پرزیدنت 
مت   / نامیبیا  وزیر  نخست  گلوا- 
فردریکسون - نخست وزیر دانمارک 
پرزیدنت   - کالجولید  کرستی   /
استونی / تسای آییک ون- پرزیدنت 
وزیر  برنابیک-نخست  آنا   / تایوان 
صربستان / حلیمه جاکوب- پرزیدنت 
سنگاپور / جاسیندا آردرن- نخست 
وزیر نیوزیلند / میا ماتلی - نخست 
 - هریس  کاماال   / باربادوس  وزیر 

معاون رییس جمهور آمریکا /
همچنین رهبران کشورهای نامبرده 

در زیر هم زن هستند ؛

ایسلند / اتیوپی / ترینیداد و توگو / 
گابون / مولداوی / لیتوانی / اسلواکی 

/ فنالند...
گفتنی است ، که همسر خانم سالومه 
ستون  پائین  بیشویلی)تصویر  زورا 
ایرانی   ، گرجستان  پرزیدنت  قبل( 

است...

رخوج از روحانیت
- افراد متفکر ، روشنفکر و بزرگان 
زیر کسانی هستند که ابتدا روحانی 
بودند و پس از خروج از مذهب ، به 
مردم  به  دادن  آگاهی  و  روشنگری 
پرداختند و راه انسانیت را به همگان 
توصیه نمودند و برخی از آنان جانشان 

را در این راه از دست دادند...
احمد کسروی / عارف قزوینی / علی 
دشتی / حسن تقی زاده / بدیع الزمان 
)عکس  کدکنی  شفیعی   / فروزانفر 

زیر( و مجتهد شبستری...

اهوایی
- در ۲۱ آگوست سال ۱۹۵۹ میالدی  
» هاوایی « پنجاهمین ایالت آمریکا 

شد...

تصادف مجدد اتیگر وود
- تصادف اخیر تایگر وود ، ۴۵ ساله ،

 قهرمان گلف جهان که با اتومبیلش 
را  پزشکان   ، داد  رخ  کالیفرنیا  در 
عمل  را  او  پای  دو  که  کرد  مجبور 
کنند و این موضوع میتواند پایان عمر 

ورزشی وی  باشد...

با  تایگر   ، میالدی   ۲۰۱۰ سال  در 
اتومبیلش تصادف دیگری کرده بود 
که باعث شده بود ،  دستش در مورد 
زنان  با  جنسی  رابطه  دهها  داشتن 

مختلف رو شود...
به دنبال این حادثه ، همسر سوئدی اش 
دادگاه  از  فوراً   » نوردگرن  الین   «
میلیون  و ۱۰۰  کرد  درخواست طالق 
مدت  وود  تایگر  شد...  عایدش  دالر 
۵ ماه بازی گلف را کنار گذاشت و به 
معالجه خود در مورد اعتیاد به مواد 
مخدر و سکس پرداخت و در این راه 
نیز میلیونها دالر دیگر از دست داد...

با بازگشت به صحنه مسابقات گلف 
او توانست بار دیگر مقام و حیثیت از 

دست رفته اش را به دست آورد...

گفته اهی شنیدنی

 ، است  دینی  موضوع  یک  کرونا   -
علما باید در باره آن نظر بدهند ، نه 

پزشکان ...!
آخوند عباس تبریزیان

گفتنی است که این موجود ، مشغله و 
ادعایش استادی در رشته طب سنتی 
مرجع  کتاب  یک  قبل  سال  و  است 

پزشکی را آتش زد...
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شعروغزل
علی اکبرسعیدی سیرجانی

بهاردل

دیدی؟ بهار بی تو نیاید بکاردل بهاردل  نیامد  باز  آمدبهـــارو 

اما نبود در کف من   اختیار دل راه عافیت  اختیار کنم  گفتم که 

ازبس که چرخ پنجة غم زد به تاردل زندگی  امید  رشتة  ماراگسسته 

صاحبدلی ز راه  صفا غمگسار دل روزم به غم گذشتودریغاشبی نشد 

من مانده ام چوشمع عزا برمزاردل دل، بی امید مرده وگریان واشکبار 

دیگرنمانده  تاب وتوان بسکه روزوشب  بردوش جان  خسته کشیدیم باردل

یا وارهان  مرا  که  نیایم  بکاردل نیاید بکارمن  یارب بگیر دل که 

ازنورالدین اصفهانی

ردد
کشیدم  که  من  کشید  جفاوجورتوباید 

طمع زوصل توباید برید من که بریدم

زپا،  برای تو باید فتاد،   من که فتادم

به سر به کوی تو باید  دوید من که دویدم

به سینه داغ توباید نهاد، من که نهادم

به دیده نقش تو باید کشید من که کشیدم

به دل هوای تو باید  نهفت من که نهفتم

به جان هوای تو باید  خرید من که خریدم

زدل برای  تو باید گذشت  من که گذشتم

 به جان برای تو  باید رسید من که رسیدم

ادیب برومند

سارغم هنوز

عشق تو برنداشته دست   ازسرم هنوز
 چنگال غم  نکرده رها     پیکرم هنوز

باشد دلم  بیاد تو  سرگرم سوز و ساز
گرم ازشرار عشق بود  مجمرم    هنوز

گردمالل گرجه به رویم نشسته است
چون آتش نهفته  به خاکسترم   هنوز

ننهاده ام به بالش راحت ،  سر    قرار
با یاد روی و موی تو  همبسترم   هنوز

نقش است  عکس روی   تو بر صفحه  دلم
بازاست بهر ثبت غمت   دفترم   هنوز

چون آرزو که در دل ودورازکمین   ماست
دور از منی وخفته ای  اندر  برم هنوز

درچشم من  مجال  سکون بهر خواب نیست
طوفانی است  بحر گهر پرورم   هنوز

خون دل است حاصلم از عاشقی » ادیب«
خالی نگشته ازمی غم، ساغرم    هنوز

بیژن ترقی

بگذار بگریم
امشب شده ام مست که مستانه بگریم

بگریم میخانه     گوشة   بگذارشبی 

زآن آمده ام مست درین میکده کامشب

بگریم پیمانـــه  ســاغرو  برقهقهه 

 امشب زجه رو در وطن خویش غریبم

بگذار دراین شهر، غریبـــــانه بگریم

افسانة دل  قصة پر رنج و ماللی  است

خواهم  که براین  قصه وافسانه بگریم

 طفل دل من  باز ترا  می طلبــد وای!

 بگذار   بر این  طفل،  یتیمانه  بگریم

ای عقل تو  برعاشق دیوانه بخندی

نیز به هر عاقل وفرزانه بگریم من 

ببستند بال     مرا  زیبای  طایر  آن 

بگریم. پروانه  پرافشانی  به  شبها   

فضل اهلل روحانی

وـخدا

... و خدا

در ذهن مردم نا آگاه

و بر زبان شیادان

تا دیرگاه تاریخ

همواره زنده خواهد ماند...

۱۹ اوت 2۰۰۷

مرتضی میرآفتابی

پس ازهمیشه
مادیر می کنیم، دیر می آئیم

ما دیر می فهمیم، 

مادیر عشق می ورزیم، دیرفکر می کنیم

دیر راه حل می یابیم

وهمیشه  دیر، دیر، دیر  می رسیم

که آفتاب  غروب کرده است

که دیگر بساط را بر چیده اند                 ۳۰ جون 2۰۰۳ /۷ صبح

سهراب سپهری 

سفالینه ُانس
در بلندی ها، ما.

دورها گم، سطح ها شسته، و نگاه از همه شب نازک تر.

دست هایت، ساقه سبز پیامی را می داد به من،

و سفالینه انس، با نفس هایت آهسته ترک می خورد،

و تپش هامان می ریخت به سنگ.

از شرابی دیرین، شن تابستان در رگ ها

و لعاب مهتاب، روی رفتارت.

تو شگرف، تو رها، و برازنده خاک.

احمدشاملو

گل کو؟ می آید،  میدانم

باهمه چیرگی  باد،

که می اندازد

پنجه در دامانش

روی  باریکة راه ویران

گل کو؟ می آید

باهمه دشمنی این شب سرد

زدل ربای  تو باید گذشت  من هک گذشتم
 هب جان ربای تو  باید رسید من هک رسیدم
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 نازنین بنابرقراریکه با شهروز گذاشته 
شهروز  از  مهرآباد  بود،درفرودگاه 
پدربزرگ  دیدار  وبه  میشود  جدا 
ی  تادردرجه  رود  می  بزرگ  ومادر 
نخست پدرومادربزرگش را درجریان 
واینکه  شهروز  با  وقرارهایش  قول 
چراازتوبریده وتن به ازدواج بادیگری 
خاطر  به  بگذارد،وسپس  است  داده 
نقرس  بیماری  به  پدرشهروز  ابتالی 
ونارسایی قلبی وناتوانی اش به سفِر 
راه دور،ازآنان بخواهد که بااو به تهران 
بیایند تا به منزل پدرشهروز رفته وبا 
آشناشوندوقرارومداربرگزاری  او 

مراسم عروسی رابگذارند.
را  داستان  تااینجای  گفتم:          

ازنازنین شنیدم.
داستان  ی  بقّیه  اینک  ـــ          
ودخترآقا  آحسن  رابشنو،حاج 
از  پس  آنهم  نازنین  ناگهانی  بادیدن 
مات  ازاو،لحظاتی  خبری  بی  سالها 
واکنشی  کمترین  وبدون  ومبهوت 
سر جایشان خشک میشوندوزمانی 
را  آنان  نازنین  که  آیند  خودمی  به 
درآغوش خودمی گیردوچهره شان از 
اشکهای  او خیس میشود،اگر چه به 
سبب بی اعتنایی نازنین وبی توجهی 
اش طی چندسال ازاو رنجیده خاطر 
جهت  اوبه  بادیدن  ،اما  بودند  شده 
مهری که ازاو به دل داشتند ویگانه 
بود،بجای  شان  ناکام  دختر  یادگار 
درآغوش  اورا  گزاری،متقابالً  گله 
گرامی  را  مقدمش  گرفتندوشادمانه 
داشتند،اما زمانیکه دریافتند نازنین 
داده  ناشناس  جوانی  عشق  به  دل 
است، بسیار ناراحت وحتا خشمگین  
اعتنا  اوبی  به  نسبت  وچندروزی 
چنان  درانتظار  که  شوند،نازنین  می 
برخوردی از سوی آنان نبودواز جهت 
شده  نگران  شهروز  با  وقرارش  قول 
بود،با تهدید به خودکشی از آنان می 
خواهد با خواسته اش موافقت کنند 

وبا او به تهران بروند.

کارتو،ما  بااین  گفتند  او  به          
پس  ازاین  توانست  خواهیم  چگونه 
عزیزان،آن  آن  درچشم  چشم 
وغمخوارمان   دراز  سالیان  دوستان 
که  ای  کرده  فکر  هیچ  بدوزیم،آیا 
ونسنجیده  نادرست  کار  این  با 
انسانی  پابه اخالق وشرف  ات،پشت 
ویژِه  به  ما  درحق  آنان  ای،مگر  زده 
اند،آنان  کرده  محبت  توکم  درحق 
به  که  بودند  توبودند،آنان  ُمنجی 
شدند  سبب  تو  جان  نجات  خاطر 
تاتورا به انگلستان بفرستیم،دالیلی 
وبی  پوچ  اش  همه  آوری  تومی  که 
نامه  پاسخ  دیدی  است،وقتی  معنی 
ات را نمی دهند،به ایران می آمدی 
که  آنچه  به  میکردی،تا  وجو  وپرس 
این خانواده از سر بدبیاری دچار شده 
این  ودچار  یافتی  می  آگاهی  بودند 
چنین لغزش نمی شدی،چگونه است 
که محّبت چندروزه ی یک جوان که 

دانسته نیست ازچه خانواده درست 
جلب  تورا  است،نظر  وحسابی 
دراز  سالهای  های  محّبت  اما  کرد، 
وبیدریغ آقا وخانم وهوتن گلشهری 
نادرست  وبرداشت  محاسبه  رابایک 
وعجوالنه،فراموش کردی که ایکاش 
این  به  فراموشی  جهت  از  فقط 
بُغض  خاطر  به  نه  میشدی  کارآلوده 
وکینه وبه خیال خودت عمل به مثل 

نسبت به آنان،اگراین کار ازسوی 
می  سر  سواد  وبی  عامی  فرد  یک 
وارد  او  به  چندانی  وایراد  زدعیب 
جوان  تویک  ماشاءاهلل  نبود،اما 
وهوش  عقل  ومّدعی  تحصیلکرده 
وخجالت  رسوایی  این  ما  هستی، 
توانیم تحمل کنیم،ما  نمی  را  زدگی 
محّبت  نیستیم،ما  ناشناس  حق 
خالصانه ی آنان رانمی توانیم نادیده 
به  که  است  حنایی  چه  بگیریم،این 
دست مان گذاشته ای ؟تواگر وجدان 
بیدار نداری هر کار که دلت خواست 
بکن ومارا باخودت به راهی نکش که 

از کار نا جوانمردانه ات بسوزیم،آنگاه 
تو  مّدت  دراز  بیماری  شرح  به 
گلشهری  وخانم  آقا  وپریشانحالی 
خواهند  می  نازنین  واز  پردازند  می 
فسخ  شهروز  با  را  قرارومدارش  تا 
کند وجهت پوزش خواهی نزد هوتن 

وآقاوخانم گلشهری برود.
        نازنین می گوید  کاری است 
که به هرحال چه ازروی اشتباه من ویا 
هوتن گذشته است وشهروز نیزآنگونه 
که شناخته ام دررفتارواخالق چیزی 
تیمسار  ندارد،پدرش  هوتن  از  کمتر 
ومادرش  است  ارتش  ی  بازنشسته 
 ، ام  دیده  فرودگاه  در  که  راآنگونه 
است،اگرچه  وامروزی  برازنده  بانوی 
چندسالی است که از همسرش جدا 
کرده  دیگراختیار  همسری  و  شده 

است .
         دربرابر این گفته های نازنین 
،دختر آقا میگوید: به به چه خانواده 
ای،دخترم تو این خانواده را که فقط 
از  شنیدی  پسره  ازآن  را  وصفش 
خانواده ی آقای گلشهری شایسته تر 

میدانی،عقل وانصافت کجارفت!؟
بیند  می  زمانیکه  نازنین          
اش  باخواسته  پدرومادربزرگش 
موافق نیستند واگربخواهد خودتک 
وتنها مانند یک دختر بیکس وکارنزد 
شهروزبرود وبا خفت وخواری تن به 
ازدواج بدهد، پدر او به دلیل بیکس 
آنان  ازدواج  با  پسرش  نامزد  وکاری 
ازاین  وآنگاه  کرد  نخواهد  موافقت 
وازآن سومانده خواهد شد  سورفته 
مطلوب  که  نیست  چیزی  آن  واین 
او باشد،چاره را جزتهدید نمی بیند 
ومیگوید اگربااوبه تهران نروند دست 

به خودُکشی خواهد زد.
        پدربزرگش دربرابرتهدید نازنین 
وبازهم  گفتیم  تو  به  میگوید:ماکه 
ات  باخواسته  که  کنیم  می  تکرار 
موافق نیستیم،هرکاری که دلت می 
خواهد بکن،مابرای دیدن خانواده ی 

شهروزبه تهران نخواهیم رفت،رسم 
برای  دختر  ی  خانواده  که  کجاست 
بعله برون به خانه ی دامادبرود!؟اینکه 
ونمی  بیماراست  پدرش  میگویی 
مادر  دوربرودویا  راه  سفر  به  تواند 
مطلقه اش نمی خواهد درکار شهروز 
دخالت کند،دلیل قانع کننده ای برای 
نیست،بسیاری  تهران  به  مان  رفتن 
پدرشهروزوبدتر  چون  بیمارانی  از 
اروپا وامریکا می  به  ازاورابرای مداوا 
برند، تهران با شهرما چندان فاصله 
است  قرار  مگر  ندارد،وانگهی  ای 
ورانندگی  بنشیند  فرمان  پشت  او 
کند؟ گذشته ازاینها درخانواده ایکه 
اختالف ونقار وطالق برقراراست بچه 
با چنین  امید واطمینان می خواهی 
پسره  کنی!این  وصلت  ای  خانواده 
چون پدرش به گفته خودش تیمسار 
ارتش بوده ازهم اکنون دارد پُز وافاده 
به ما می فروشدوخیال میکندبا یک 
ازدواج  فرودست  ی  طبقه  از  دختر 
میکند،ما آب مان با کسی که بخواهد 
به ما پُز وافاده بفروشد به یک جوی 

نمی رود.
        دختر آقا ازبیم آنکه مبادانازنین 
تهدیدش راعملی کند،روی احساسات 
میگوید:عجوالنه  نازنین  به  مادرانه 
نیست،اجازه  درست  گرفتن  تصمیم 
باهم  امشب  وپدربزرگت  من  بده 
درباره ی پیشنهادتو بیشترفکر کنیم 
وراهی  بنشینیم  جویی  چاره  وبه 
نه سیخ  که  ات  انجام خواسته  برای 
هم  که  کنیم  کباب،پیدا  بسوزدونه 
آبرووحیثّیت مان محفوظ بماند وهم 

تو به منظورت برسی.
        زمانیکه نازنین پس از شنیدن 
ترک  را  ،آنان  مادربزرگش  سخنان 
آقا  خودرفت،دختر  اتاق  وبه  کرد 
باصدایی که بگوش اونرسد به حاجی 
میگوید:با جوانها نمی شود با اینگونه 
وتند،انتظارحرف  خشن  برخورد 
درست  حل  داشت،بایدراه  شنوی 

انزنین
        قسمت سی وهفتم

  از: ک - هومان
نازنین  که  آنجا  ومؤثرپیداکرد،از 
قرارگرفته که سخت در  درشرایطی 
معرض عدم تعادل روانی است،امکان 
کند،واین  راعملی  تهدیدش  دارد 
تحمل  وغیرقابل  سخت  ای  ضربه 
ازبرای هردوی ما خواهدبود،هنوزداغ 
ما  قلب  اززوایای  مادرناکامش 
برای  براین  ،بنا  است  نرفته  بیرون 
را  درستی  راه  باید  مشکل  این  حل 
انتخاب کنیم،ماکه دشمن اونیستیم 
تابودونبودش ازبرای ما بی تفاوت وبی 
اهمّیت  باشد،ما موظف هستیم اورا 
راه  بدهیم،باید  نجات  ازاین مخمصه 

حلی بجوییم که کارسازباشد.
        حاج آقاحسن میگوید:باکاری که 
این دختر نادان کرد عقل من به جایی 

نمی رسد،پاک منگ وگیج شده ام.
        دخترآقا میگوید: من راه حل 
با  بهتراست  نظرم  ام،به  پیداکرده  را 
خواسته ی نازنین موافقت کنیم وبااو 
به تهران برویم،منتها دربرخورد باپدر 
شهروزبا ابراز مطالبی جلف وخفیف 
نشان دهیم که ماازخانواده ای نیستیم 
که الیق این وصلت بوده باشیم،فکر 
می کنم ازاین راه بتوانیم به نتیجه ی 
دلخواه برسیم واگر موفق نشدیم باید 
از پدر شهروز بخواهیم به خاطر مرگ 
یکی از بستگان نزدیک مان  با تعویق 
برگزاری مراسم عقد وعروسی برای 
مدتی موافقت کند تا ما آمادگی حضور 
باشیم،ضمنًا  را داشته  دراین مراسم 
نازنین  ازیکسو  مدت  این  درخالل 
اورا  که  مطالبی  کشیدن  پیش  رابا 
به  بیدارکند،نسبت  غفلت  ازخواب 
دیگرهوتن  سویی  واز  سرد  شهروز 
چشم  به  راراضی  وپدرومادرش 
از  که  کنیم،چرا  وگذشت  پوشی 
با  دوروزه  یکی  دراین  که  گفتگویی 
که  وروشنگریهایی  داشتم  نازنین 
ازبرای اوبیان داشتم،دریافتم که قلبًا 
مطمئن  ولی  برده  اشتباهش  به  پی 
گلشهری  وخانم  آقا  گذشت  به 
هوتن  واگر  نیست   هوتن  ویژه  به 
سد  به  اورا  موی  ببخشدیک  اورا 
نگرانی  شهروزنخواهدداد،منتها 
شهروزرا  اگر  که  است  ازاین  اش 
تواند  نمی  را  بدهد،هوتن  ازدست 
خود  سوی  به  وترتیبی  هیچوجه  به 
جلب کندواین ازبرایش درد آوراست 
گفته  به  صورتی  درچنین  ،چراکه 
سورانده  ازاین  دروضعی  معروف  ی 
وازآنسو مانده قرارخواهد گرفت واین 
چنین شرایطی ممکن است کاری به 
دستش بدهد وبه احتمال زیادازروی 

سربه  ،خودرا  جوانی  احساسات 
نیست کندواین چیزی نیست که ما 
طالب آن باشیم،ازسویی دیگر چشمم 
روشن  وپدرومادرش  هوتن  ازجانب 
است،آنان روی مارا به زمین نخواهند 
زد،اگرچه ضربه ای راکه نازنین با کار 
به  است  زده  آنان  با  اش  نابخردانه 
اُسانی وبه زودی قابل ترمیم وزدونی 
نیست،ولی از آنجا که من وتو آنان را 
شناخته ایم،با حوصله وگذشت زمان 
می شودآنان را به گذشت وبخشش 

راضی کرد.
بدفکری  میگوید:  حاجی          
خواهیم  کاررا  نیست،همین 
وچه  بکنم  حرکتی  چه  کرد،میدانم 
هدف  به  تامارا  بگویم  جلف  کالم 
برساند،نازنین میگویدپدر شهروزکه 
ارتش  ی  بازنشسته  تیمسار 
است،بسیار مبادی آداب است ، ازاین 
رو بهتر می توان با ابراز مطالب موهن 
وکوزه  کاسه  ورفتارسبک  وجلف 
بااین  برتو  بریزیم،آفرین  بهم  را  ها 
پیشنهادخوبت،اما آیا تو مطمئنی که 
میشود آقای گلشهری وخانم شان به 
ویژه آقاهوتن راراضی کنیم که گناه 
ببخشندونظر  خاطرما  به  را  نازنین 
اوجلب  سوی  به  دوباره  را  آقاهوتن 

نماییم؟
        دختر آقا میگوید: اجازه بده بخش 
نخست را باهم اجرا کنیم ،بخش دوم 
برنامه را به من واگذار کن،مطمئنم که 

راه حلی برای انجام آن خواهم یافت.
شان  موافقت  بعد  بامدادروز 
رابادرخواست نازنین اعالم می کنند 
به  او  همراه  اوبخواهد  که  تاهرزمان 

تهران بروند.
        چندروز بعد به تهران می آیند 
وباآدرسی که نازنین دردست داشت 

به منزل تیمسار پدر شهروز میروند.
خوش  آنان  بادیدن  شهروز          
به  را  آنان  وباشادمانی  آمدمیگوید 
اتاق پذیرایی هدایت می کندومیگوید 
خدمت  پدرش  دیگر  ی  لحظه  چند 
مردی  دقایقی  از  رسید،پس  خواهد 
باکمک  که  رنگ  پریده  ی  چهره  با 
عصا وآهسته قدم برمی داشت وارد 
مهمانان  میشودوبه  پذیرایی  اتاق 
کمک  گویدوبا  می  آمد  خوش 
دیدن  برای  اوهم  که  دخترجوانش 
ُمبلی  بود،روی  حضوریافته  مهمانان 
می  ودخترآقاقرار  آحسن  برابرحاج 
مهمانان  با  پسرش  معرفی  وبا  گیرد 

آشنا میشود.
        دراین لحظه بود که رویدادی 

برانگیز  وتعجب  نکردنی  باور 
تعارف  میدهد،تیمسارضمن  روی 
وشیرینی  چای  صرف  به  مهمانان 
شهروزدربرابرمهمانان  که 
بودمیگوید:ازآشنایی  نهاده 
یف  تعر ؛ قتم شو خو ر بسیا شما با
دخترشمارا از شهروزشنیده ام،سپس 
نازنین نظر دوخته بود  به  درحالیکه 
!این  دخترزیبایی  افزاید،چه  می 
بخت سفید پسرم بود که با دختری 
بااین قّد وباال وچهره ی زیبا ودوست 
آنهم  عالی  وتحصیالت  داشتنی 
خواهد  می  مهندسی  ی  دررشته 
ازدواج کند،می توانم بپرسم پدرومادر 
نازکجاهستندوچرا  دخترخانم  این 
دراین  شهروز  حضورندارند؟چون 
باره چیزی به من نگفته است ازاین 

رواست که پرسیده ام. 
ببخشید  میگوید:  شهروز          
ی  تادرباره  بود  رفته  یادم  پدرجان، 

پدرومادر نازنین با شما صحبت کنم.
        ـــ اشکالی ندارد، چه بهتر 

ازدهان ایشان بشنوم.
میگوید:  آحسن  حاج  ـــ          
مادرنازنین در سنین جوانی درحالیکه 
او یکساله بود ازاین دنیا رفت وپدرش 
نیزکه از افسران ارتش بود، در جنگ 

با یاغیان کشته شد .
به  سرنوشتی!  عجب  ـــ          
همکارما  یاد  زنده  آن  ترتیب  این 
شغل  شادباد،ُخب،  بود،روانش 
وحرفه ی  سربازی  ازاین چیزها هم 
دارد،خوِدمن که درحضورتان نشسته 
ام،پدرم که افسر ارتش بود درجنگ 
بااشرارکشته شد وخودمنهم چندبار 
جانم  بود  نزدیک  بااشرار  درجنگ 
راازدست بدهم،اکنون که مرا به این 
حال بیماری می بینیداثر چند گلوله 
ی اشراراست،به هر تقدیر امیداست 
پسرم  درکنار  اززندگی  خانم  نازنین 
راضی باشدوخیروبهره ببیند،شهروز 
ومهربانی  بااخالق  پسر  ما 

است،خواهیددید.
پدرشهروز  که  دراثنایی          
به  سر  بود،دخترآقا  سرگرم صحبت 
آهستگی  بََردوبه  می  حاجی  گوش 
میگوید:حاجی این آقا به نظرت آشنا 

نمی آید؟
        حاج آحسن به چهره ی پدرشهروز 
دقیق میشود،اما چیزی دستگیرش 
نمی شود وباباالبردن ابروانش نشان 

می دهد که اورا به جا نمی آورد.
        دخترآقا میگوید:بیشتر دقت 
کن،به نظرم بایداورا دیده باشیم،آشنا 

به نظر می آید.
        حاج آحسن با دوباره باال بردن 
ابروانش،همچنان ابراز بی اطالعی می 
کند،دراین اوضاع واحوال چون نازنین 
با  وشهروز  شهروز  با«کیانا«خواهر 
پدرش سرگرم گفتگوبودند،هیچیک 

نگاه شان به حاجی ودخترآقا نبود.
زمانیکه  آقا  دختر          
تواند  نمی  حاجی  بیند  می 
پدرشهروزرابشناسد،تصمیم می گیرد 
خوددست بکار شود،ازاین رو، به پدر 
شهروز می گوید:ببخشیدآقا،ماازبس 
درعرض این چندروزیکه نازنین پس 
ایران  ازما،به  دوری  سال  شش  از 
ازاو  ایم   شده  زده  ذوق  برگشته 
نپرسیدیم نام خانوادگی آقازاده تان 
چیست،بفرمایید مابا چه خانواده ای 

افتخارآشنایی پیدا کرده ایم؟
        شهروز پیش از آنکه پدرش پاسخ 
میگوید  بالبخند  بدهد  دخترآقارا 
مان  آشنایی  مدت  درتمامی  :ماهم 
نپرسیدیم،آنچه  هم  خانوادگی  ازنام 
هم  کوچک  نام  میدانیم  هم  از 
است،چون همه ی گفتارمان ازچگونه 
ساختن آینده  وشرط وشروط ازدواج 
نام  که  کنم  عرض  باید  بود،اینک 

خانوادگی ما«سهراب پور« است.!
 دراین لحظه حاج آحسن درحالیکه 
روی مبل نیم خیز شده بود با تعجب 
گفتید«سهراب  چی  پرسد:  می 

پور«آیادرست شنیده ام!؟
        پدرشهروز میگوید:بلی، درست 
شنیده اید،نام خانوادگی من سهراب 

پوراست،چطورمگر؟
می  تعجب  با  آحسن  حاج      
اسماعیل!؟                                                                                                                                         شما  کوچک  پرسد:ونام 

ــ بلی ،درست است.       ـ 
ــ آیا شما پیش از هجوم ارتش         ـ 
شوروی به ایران،درتیپ رشت خدمت  

می کردید؟
ــ بلی، کامالًدرست است.        ـ 

        ـــ ودرآن زمان در کوچه ی 
زمّرد منزل داشتید؟

ازروزگار  که  ـــ خوشوقتم          
جوانی ام آگاهی دارید،واین آشنایی 
دیرین روابط دوخانواده را یقیناً گرم 

تر خواهد کرد.
آحسن  حاج  هنگام  دراین          
مطرح  دیگررا  پرسشی  آنکه  بدون 
سوی  وبه  برمیخیزد  کند،ازجایش 
به  شهروز  رود،پدر  پدرشهروزمی 
به  نازنین  پدربزرگ  اینکه  گمان 

خاطرآشنایی دیرین وخاطره ی 
بقیه درصفحه ۴۸
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خاهن من كجاست؟
رنگ  آسمان همین  رویم  کجا  هر   «
ایم ولی  را شنیده  این گفته  است.« 
افراد  برای  زندگی  آسمان،  این  زیر 
متفاوت است. آسمان در روز آبی و 
در شب سیاه. اما ستاره گان با جلوه 
می  آبی  رنگ  از  زیباتر  را  آن  خود 
کنند. آسمان پر ستاره و درخشان به 
مانند مهربانی و عشق است که جای 
بی محبتی و بی عدالتی را می گیرد. 
مهربانی و عشق ورزیدن به کودکان و 
جوانان برای پدر و مادرها یک وظیفه 
باور  سرنوشت  به  اگر  است.  اخالقی 
داشته باشیم این عشق و محبت برای 

برخی از کودکان وجود ندارد.
های  بچه  نگهداری  و  پذیرفتن 
شش  روز،  دو  برای  سرپرست  بی 
را  ای  خانه  در  ماه  دو  یا  یک  روز، 
پرنتس)Foster Parents(به  فاستر 
فاستر  را  ها  بچه  این  و  دارند  عهده 
می   )Foster Children(چیلدرن
نامند که دل هر انسان آگاه و مهربانی 
از  ها  بچه  این  آورد.  می  درد  به  را 
ابتدای تولد مهر پرورشگاه در پیشانی 
اشان نبوده، جرمی مرتکب نشده اند 
آنها  نگهداری  مراکز  دیوارهای  که 
این  باشد.  اشان  کشیدن  قد  شاهد 
برای  ساز  آینده  توانند  می  کودکان 
خود و بشریت باشند اگر از سالمت 
روان و جسم بهره ای داشته باشند. 
در غیر این صورت کودکان بی هویتی 
هستند که در هیجده سالگی بسوی 
آینده ای نا معلوم در جامعه رها می 

شوند.
هستند پدران و مادرانی غیر مسئول 
که آمادگی بچه دار شدن را نداشته 
اند و به علت هائی مثل اعتیادبه الکل، 
مسئولیت  و  پولی،  بی  مخدر،  مواد 
پذیر نبودن فرزندان خود را در گرما و 
سرما، شب یا روز در کنار دیواری رها 
می کنند و ریسمان محبت و خصوصا 
اگر  کنند.  می  پاره  را  مادری  مهر 
مادری اینکار را انجام می دهد آیا باز 
هم »بهشت زیر پای مادران است؟« 
این بچه ها از عشق خانواده بی بهره 
خواب  هنگام  هیچکس  و  هستند 
برایشان کتاب نمی خواند، هـیچکس 
بخواب  کم چشمشان  کم  که  زمانی 
می رود آنها را نمی بوسد. آنها شاید 
تاریخی برای تولد خود نمی دانند و 
زیبا ترین و هیجان انگیز ترین لحظه 
را که فوت کردن شمع های تولدشان

 است شاید نبینند.
خلق را باشد هوای رنگ و بو

کس نپرسد، کان گل پژمرده کو
اعتصامی-چاپ  پروین  دیوان   (

اول۱۳۷۳-ص۱۵۱(
به یاد دارم که جوانی شانزده ساله تمام 
 Foster(هوم فاستر  در  را  زندگیش 
کرده  سپری  گوناگون  های   )Home
او  تلویزیونی  برنامه  یک  در  و  بود 
که  دادند  نشان  کلیسا  یک  در  را 
دارم  آرزو   « گفت  میکرفن  پشت 
برای همیشه شخصی مرا به فرزندی 
بپذیرد و کلمه دوستت دارم را به من 
از پخش  ، خوشبختانه پس  بگوید« 
این خبر چندین خانواده آمادگی خود 
را برای پذیرش این جوان به فرزندی 
اعالم کردند و اکنون او فرزند خوانده 

یک خانواده می باشد.
دختر دوازده ساله ای در خانواده ای 
فاستر چایلد)Foster Child(بود و بعد 
از مدت ها چون زن و مرد آن خانواده 
به او عالقه فرزندی پیدا کرده بودند، 
در روز تولد دختر بچه، پدر خانواده 
از  که  را  رسمی  نامه  هدیه  بعنوان 
دادگاه گرفته و او را بطور دائم فرزند 
خویش کرده بود به این دختر نشان 
همین  از  فرزندی  و  پدر  عشق  داد. 
لحظه بین ایندو شروع شد و گواهش 
اشگ چشمان آنها بود که با آغوش 
کشیدن یکدیگر پیوند پدر و فرزندی 

در آن لحظه مهر خورد.
را  ها  بچه  این  ها  خانواده  از  بعضی 
بطور موقت در خانه هایشان قبول می 
کنند. عشق و محبتی که به آنها دارند 
فقط برای مدت محدودی است و بعد 

آنان را به مرکزشان بر می گردانند.
خانواده هائی هستند که به علت های 
مختلف از نعمت فرزند داشتن محروم 
هستند و کودکانی هم می باشند که 
ای  خانواده  یا  فردی  دارند  دوست 
آنان را برای همیشه به فرزندی قبول 
عاطفی  نیاز  اول  درجه  در  کندکه 
آنان را به مهر و محبت تأمین کنند و 
زندگی آرامی برایشان تهیه سازند. از 
طرف دیگر هم مردی که برایش پدر 
بخواهد  که  زنی  و  بوده  آرزو  شدن 

تجربه مادر بودن را احساس کند

این  پذیرفتن  همان  روش  بهترین   
و هر سر  نژاد  از هر   . است  کودکان 

زمین:
غرض، گشودن قفل سعادت است به جهد
چه فرق، گر زر سرخ وگر آهن است کلید

اول  اعتصامی-چاپ  پروین  )دیوان 
۱۳۷۳-ص۲۴۷(.

گمشده

شصت و پنج سال پیش در بروجرد، 
لرستان، هیچ خانه ای حمام نداشت و 
از حمام های عمومی استفاده می شد. 
حمام محله در کهنه سنگینی داشت 
که تا باز می شد عکس بسیار بزرگی 
از یک شیر نقاشی شده دیده می شد 
که برای جوانان کم سن و سال دیدن 
عکس شیر جنگل ترسناک بود. زیر 
عکس شیر هم این شعر نوشته شده 

بود:
هر که دارد امانتی موجود

بسپارد به بنده ، وقت ورود
نسپارد اگر شود مفقود

بنده مسئول آن نخواهم بود
انگشتری  یا  ساعت  شخصی  اگر 
داشت آن را به حمامی می سپرد که 
در جعبه ای که کلیدش با کش به مچ 
می  تحویل  بود  شده  بسته  حمامی 
داد و ایشان امانت دار اشیأ افراد بود. 

هیچگاه چیزی گم نمی شد.
در یک خبر تلویزیونی، شخصی بجای 
اینکه بیست و پنج هزار دالرش را در 
بانک نگهداری کند آن را در کوشین 
مبل اش جا سازی می کند ولی بعدها 
بدون توجه مبل را به عتیقه فروشی 
که  برد  می  پی  خریدار  فروشد.  می 
است.  مبل  کوشین  در  پولی  مقدار 
پس از جستجوهای زیاد او بیست و 
پنج هزار دالر را به صاحب اصلی مبل 
بر می گرداند. برگشت پول گمشده 
صاحب آن را از نیاز مالی آینده نجات 
می دهد زیرا این پول را برای دوران 

بازنشستگی اش اندوخته بود.
شخصی خانه ای می خرد و در انباری 
کوچکی  جعبه  اتیک(   ( گاراژ  باالی 
پیدا می کند. چاره اندیشی برای  پیدا 

کردن صاحب عکس های داخل جعبه 
ماه ها او را با جستجو سرگرم می کند 
تا اینکه عکس ها را در سوشال میدیا 
می گذارد و چون مطلب اش دست به 
دست می شود بألخره صاحب عکس 
ها آن را می بیند و دنیائی از خاطرات 
گم شده اش را پیدا می کند: خاطرات 
دیگر  و  فرزندان،  تولدهای  ازدواج، 

جشن های گم شده اشان.
در سال ۱۹۹۸ میالدی دوستی تعریف 
نفر قرار  می کرد که مورد حمله دو 
می گیرد و کیف پولش را می گیرند و 
می برند. این دزدان پول های کیف را 
می برند و گواهینامه رانندگی صاحب 
کیف را روی چمن کنار خیابان پرت 
می کنند. مرد سالخورده بی خانمانی 
گواهینامه را پیدا می کند و چون پول 
نداشته که از تلفن عمومی استفاده 
کفاشی  یک  به  را  گواهینامه  کند، 
برد و کفاش هم کمک می کند  می 
و با استفاده از نام صاحب گواهینامه 
گمشده تلفن او را پیدا کرده و گمشده 

اش را به او بر می گرداند.
سال  در  قاجار  حکومت  زمان  در 
۱۱۹۲ شمسی طبق معاهده گلستان 
و  دویست  قاجار  ،فتحعلیشاه 
که  مربع  متر  کیلو  هزار  بیست 
ارمنستان  کنونی  کشورهای  شامل 
داد.  روسیه  به  را  است  آذربایجان  و 
در سال ۱۲۰۶ شمسی طبق معاهده 
فتحعلیشاه  دیگر  بار  چای  ترکمن 
از  مربع  کیلومتر  هزار  سی  قاجار 
ایران را که به آن ایالت های قفقاز می 

گفتند به روسیه داد.
ملتی که حق اداره میهن اش را به یک 
فرد یا دولتی می سپارد که از سرمایه 
های ملی، آثار تاریخی، و ثروت های 
به آن  طبیعی کشور نگهداری کند، 
دولت اعتماد مي کند که از آن ثروت 
ها برای ملت سود بیافریند و کشور را 
توسعه و پیشرفت دهد. شاهان قاجار 
نتوانستند امانت داری کنند و نگهدار 
باشند. هنوز  ایران  تمامی سر زمین 
هم این سرزمین های گمشده تاریخ 
دیگری  کشورهای  دست  در  ایران 
ایران-عبداله  کامل  )تاریخ  است. 

رازی-ص۴۹۶(.
تک  تک  ثروت  کشور  یک  دارائی 
مردم آن سرزمین است و باید برای 
نسل های آینده نگهداری شود. نقش 
ایران زمین در تمدن جهانی زمانی بی 
همتا بوده است. تاریخ نشان دهنده 

فناوری، علوم، ادبیات، و معماری 
بقیه درصفحه ۴۸

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

بـخیراندـشیه اهی ان ب
آن روزاه یادش 

دکتر زهرا کریمی پور- ُاهایو

»ای شویر، شویر تازه، ای شویر«

زیر  دنیا  پهنای یک  به  آن دشت سبز 
بویي  کرد.چه  می  پهن  را  بهار  ما  پای 
داشتند آن دشت و دمن ها و چه دارا 
تنها  داشتیم!  پا  زیر  را  بهار  که  بودیم 
نیاز بود که روزی را در صحرا بگذرانیم 
و شادی بیرون از در و دیوار بودن را به 

درون بریزیم. 

بروجردی ها شهرت آن دارند که بهار 
چه  و  زنند.  می  دمن  و  دشت  به  را  
درست است.  آدینه ها ی بهار خانواده 
از دلمه  با دیگ بسیار بزرگی  و فامیل 
برگ مو به دشت های دور و ور بروجرد 

می زدند. 

موی  تاالر  از  پیش  روز  که  را  مو  برگ 
حیاط یا باغ چیده بودند با برنج و با قالی 
تازه که از دوره گرد کوچه خریده بودند 
با ادویه و سبزی تازه خرد شده و کمی 
ها برگ  در  و  کردند  می  داخل  ماست 
که  کردند  می  دم  و  پیچیدند  می   
ما  بیافرینند.  را  دلمه  بهاری  خوراک 
بچه ها به شوق صحرا رفتن روز هایمان 

می گذشتند ولی شادی تدارکات را 
به  را  مادر  آمد  و  رفت  و  پیش  روز  در 

مطبخ ، تهیه سوخت اجاق و چیدن 

برگ مو و خرید باقالی و سبزیجات را 
و  دیدیم  می  گرد  دوره  دستفروش  از 
شادی به صحرا زدن شتاب بازیمان را 
زیاد می کرد و شب با آن شور و حال به 

خواب می رفتیم.

دیگ مسی دلمه غول پیکر بود و پر از 
دلمه های نو رانی که با روغن حیوانی 
که در آخر ین آوان پخت به روی آنها 
ویژه  و درخشش  مزه  بود  ریخته شده 
آبی  کنار  صحرا  در  همه  داشتند.  ای  
را  ها  پایي  زیر  و   آمدند  می  هم  گرد 
 « کاسه  ها  بچه  ما  و  کردند.  می  پهن 
روی  دست  به  سرکه  از  *پر   ” روهی 
این دشت پهناور می نشستیم و شبدر 
می  سرکه  توی  کندیم،  می  زمین  از 
زدیم و می خوردیم. شبدر که به گفته 
می   *  ”Showyar شویر   « بروجردی 
شد از خوراک های بهاری آن زمان بود 
بار  االغش  پشت  به  آنرا  گرد  دوره  که 
می زد و از این کوچه به آن کوچه با داد 
بیا  ای  تازه،  ٫ شویر  ای شویره   « زدن 
شویر« بارش را در هر ساعت از روز می 
فروخت. اما این شبدر کجا و آن شبدر 
کجا که مانند سفره ای سبز دورمان را 
ارج می  را  فراوانی  ما آن  و  می گرفت 
دادیم و به عشقش همیشه راهی صحرا 

می شدیم.
آن شبدر تازه مثل سنگک تازه از تنور 
بیرون دویده، بهار و تازگی را مژده می 
داد. سفره آن روز سفره ای بود از آزادی، 
از رهایي از برف و یخ، و از دور همی در 
شدن  تازه  سمبل  شبدر،  با  بهار  دل 
ها آدینه  دنیا.   دوباره  تولد  و  زندگی 

 می رسیدند و خانواده ها دشت سبز را 
پر می کردند، سفره ها پهن می شدند و 
سماور  ذغالی در کنار سفره ها قل قل 
کنان چای را دم می کرد. دختر بچه ها 
آزادانه می دویدند و پروانه ها را دنبال 
بادکی  باد  ها  بچه  پسر  کردند،  می 
سریش«   « و  کاغذ  با  پیش  روز  که  را 
 « و  سپردند  می  هوا  به  بودند  ساخته 
گازاروک« * حشره سبز رنگ فولکس 
جعبه  در  و  گرفتند  می  را  مانند  واگن 
کبریت جمع می کردند. پسر بچه های 
دیگر نخی به پای گازاروک می بستند 
و دست بچه ها با حرکت گازاروک می 
هوای  آنها  فراوان  شوق  با  و  چرخید 
ها  مرد  چشیدند.   می  را  بهاری  پاک 
تابی از ریسمان به درخت از این سمت 
تاب  و  بستند  می  دیگر  سمت  به  آب 
می خوردند و برای شنا به آب خود را 
پرتاب می کردند. زن ها رسیدن بهار را 
جشن می گرفتند و به  پشت قابلمه ای 
پایکوبی  و  شادی  نوای  و  کوبیدند  می 
در دل صحرا پخش می شد. این چنین 

روزی در دامنه تپه ها چوپان هم با گله 
گوسفندش به وجد می آمد و میهمان 

سفره ای می شد.

ها  گونگی  دگر  و  گوناگونی  این  همه 
باره  دو  تولد  و  تازه«  » شویر  گرو   در 
زندگی بود. رنگ سبز بود و مزه شبدر 
تازه زیر دندانها یمان و نوای دوره گرد 

در گوشمان: 
شویر.« ای  تازه،  شویر  شویر،  ای   «

روهی، به گفته بروجردی یعنی ساخته 
شده از فلز روی

زبان  به  است  شبدر  واژه  شویر 
بروجردی

گازاروک حشره بسیار خوش رنگ آبی 
و سبزی بود مانند ابریشم درخشان که 
جسم تپل آن مانند فولکس واگن های 

سال های دور بود. 
بر گرداندن واژه های عربی به پارسی از 

کد بان سعید کریمی پور است

باغ فدک یکی از تفرجگاه های بروجرد است
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۶۹
صورت  به  زده   حیرت  عموزکریا  
قاسم خیره شد. همسرش وحسن نیز 
چنین کردند . همه  بعدازشام درداالن 
می  استراحت  اشان  خانه  روبروی 

کردند. عمو گفت:
- قاسم  چیز دیگر ی  غیرازاین بگو. 
من ترا- علیرغم فقرت و تنگدستی 
ما- نمونة عقل وآزادگی می پنداشتم. 

شعورت کجارفته؟
اشتیاق برای کسب  اطالع  درچشمان 
قاسم  پس  ظاهرشد.  عمویش   زن 

گفت:
- من به این کار تشویق شدم. کنیزش 

باب  گفتگورا باز کرد.
- کنیزش؟

پرید  عمویش  زن  ازدهان  کلمه  این 
ودیدگتمش تمنای خبرهای بیشتری 
داشت. اما عمویش خندة کوتاهی  به 

نشانة حیرتش  کردوباتردید گفت:
= شاید درست نفهمیدی.

 قاسم برای پنهان کردن هیجانش به 
آرامی گلفت:

- نه عمو
 زن عمویش گفت:

- فهمیدم!  آنچه کنیز گفت دراصل 
گفتة  بانویش است.

حسن بخاطر  محبتش به پسرعتمو= 
که برکسی پوشیده نبود- از او دفاع 

کرد:
- قاسم مرد است وهیچ مردی مثل 

او نیست.
زکریا سری تکان داد  وزمزمه کرد:

- سیب زمینی شیرین... سیب زمینی 
تنوری. وبعد گفت:

- اما تو پولی نداری.
همسرش گفت:

- قاسم میش اورا  می چر اند وقمر 

بگیرد... نادیده  را  این  تواند   نمی 
تازنده  باش  )سپس خندید( مواظب 

ای  میشی را باحترام نعمت نکشی.
حسن خیلی جدی گفت:

قمر  خانم  عموی  بقال  ُعولَیس     -
درکوچة  مرد  اوثروتمندترین  است. 
یافت  خواهد  نسبت  باما  ماست. 
همچنانکه  سوارس خویشاوند ماست. 

چه بهترازاین.
مادرش گفت: 

-  خانم قمر  قوم وخویش زن ناظر 
با خانم   است. مرحوم شوهرش  هم 

نسبت داشت. 
قاسم  با ناراحتی گفت:

- این کاررا مشکلتر  می کند.
دراین موقع زکریا انگاری دریافت که 
این ازدواج چقدراعتبار وحیثیت  اورا 
ناگهانی  وشوقی  باشور  برد،  می  باال 

گفت:
پرده  رویداد   روز  همانطورکه   -
کن.  صحبت  کردی،  صحبت  دوز 
توشجاع وباهوشی. باهم  نزد بانو می 
رویم ودراین باره  صحبت می کنیم. 
اگر  کنیم.  می  صحبت  عویس  بعدبا 
اول با عویس شروع کنیم او مارا به 

تیمارستان می فرستد.
برنامه  عموزکریا  همانطورکه  کارها 
ریزی کرد، پیش رفت. چیزی نگذشت 
که عمو عویس دراتاق پذیرائی خانة  
قمر منتظر او نشسته بود وباسبیلهای  
اضطابش  تا  رفت  می  ور  کلفتش 
را  پنهان کند. قمر  درلباسی ساده  
بااو  وچارقدی قهوه ای آمد. مؤدبانه 
آرام  نگاهش  ونشست.  داد  دست 

ومصمم بود. عویس گفت:
شدم.  گیج  تو  ازدست  دخترم،   -
ُمرسی  سینة   به  رد  دست  دیروز 
دستیار کاروکاسبی من زدی به این 
بهانه که شایستة تو نیست. اما امروز 

به یک گوسفند چران راضی شدی؟
قمر ازشرم سرخ شد وگفت:

- عمو، او واقعاً فقیر است ولی کسی  

او  پاکی  به  که  نیست  ما  درمحلة 
وخانواده اش گواهی ندهد.

می  تصدیق  ما  که  همانطور   ، بله   -
کنیم خدمتکاری امین و پاک است اما 
چیزدیگری  ازدواج  برای  شایستگی 

است.
قمر با ادب گفت:

- عمو، مردی با تربیت مثل او درکوچه 
مان نشان بده. حتی یک مرد راپیدا 
نمی کنی که به زورگویی یا فرومایگی 

یاوحشیگری خودش مباهات نکند.
منفجر  خشم  از  بود  نزدیک  مرد 
با  تنها   نه  که  بخاطرآورد  اما  شود 
گفتگوست  درحال  دختربرادرش  
پولی  با  که  سروکاردارد  بازنی  بلکه 
او سهیم  اندک درتجارت  نه چندان 
امیدواری  با  خاطر   همین  به  است. 

گفت:
- قمر اگر بخواهی  ترابه عقد  یکی 
آورم.  می  در  کوچه  باجگیران  ازاین 
لهیطه خودش تمایل دارد ، اگر قبول 

کنی بازنان او شریک  شوی.
- ازاین باجگیران خوشم نمی آید! ونه 
ازاینجور مردان. پدرم مردپاکی مثل 
تو بود.  چقدر ازبدرفتاری وآزارشان 
به  من   به  تنفرازآنان  کشید؛   رنج 
ارث رسیده. اما قاسم مردی با نزاکت 
است، جزبی پولی نقص دیگری ندارد، 

ولی من به اندازة کافی پول دارم.
عویس آهی کشید ومدتی به او نگاه 

کرد وبه عنوان آخرین تالش گفت:
- من از خانم  امینه همسر حضرت 
ناظر  برایت پیامی دارم. او به من گفت 
به قمربگو  سرعقل بیاید. زیرا او به 
جانب راه خطایی گام بر می داردکه 
مارا  مایة شایعه ووراجی  مردم کوچه  

خواهد کرد.
قمر به تندی گفت:

-  اوامر  خانم  برای من اهمیتی ندارد. 
باعث تأسف است که خودش هم نمی 
داند  چه کسی مایة  شایعه درکوچه 
است.\- دختربرادر، او نگران آبروی 

توست.
- عمو، حرف اورا باور مکن. او نه حتی 
دلواپس ما بلکه به فکر ماهم  نیست. 
ده  از  مرحوم،  آن  درگذشت  اززمان 

سال پیش، هیچ یادی ازمن نکرده.
عویس آشکارا  آشفته خاطر  مدتی 

مکث کرد، سپس با دلخوری گفت:
-او همچنین می گوید عاقالنه نیست 
نیست  او  شایستة  که  مردی  با  زن 
ازدواج کند بخصوص با کسی که مرتبًا 

به خانة او رفت وآمد می کند.
قمرباصورت رنگ پریده ازخشم، ازجا 

پرید ودادزد:
- زبانش ببرد. من دراین کوچه زاده 
کردم،  ازدواج  یافتم،  پرورش  شدم، 
بیوه شدم. سیرت ورفتار من  برهمه 

روشن است.
این  او  البته! منظور  البته دخترم.   -

است  که دیگران چه خواهند گفت؟
- عمو، خانم را  به حال خودش  بگذار. 
او فقط مایة  دردسر است. من ترا خبر 
کردم برای اینکه تو عموی منی. من 
این  ام.  پذیرفته  را  باقاسم  ازدواج 

بارضایت وحضور تو خواهد بود!
فرو  فکر  وبه  شد  ساکت  عویس  
اورا  رانداشت که  این  توانایی   رفت، 
که  نبود  داردوعاقالنه  کارباز  ازاین 
اورا  بحدی خشمگین کند  که پولش 
غمگین  کند.  خارج  او  راازتجارت 
وسردرگم به زمین جلوی پایش نگاه 
اما  بگوید  چیزی  بازکرد  دهان  کرد. 
نامفهوم چیزی  ازآن  جز زمزمه ای 
قدم  صبوروثابت  قمر  نیامد.  بیرون 

به او نگاه کرد.

۷۰
عموزکریا به پسر برادرش کمی  جنیه 
)واحدپول مصر( داد تا خودش رابرای 
بیشتراین  که   او  کند.  آماده  ازدواج 

پول را قرض کرده بود، گفت:

- قاسم، اگر می توانستم هرچه پول  
پدرت  دادم.  می  تو  به  نیازداشتی 
برادر بخشنده ای بود، هرگز لطفش 
را درروز ازدواج خودم فراموش نمی 

کنم.
قاسم ردایی وچندزیرپوش، دستاری 
زری دوزی شده، دمپایی چرمین زرد 
خرید.  دان  وانفیه  خیزران  وعصای 
حمام  رفت.  گرمابه  به  سحر  بعداز 
بخارگرفت، درخزینه غسل کرد، نزد 
کیسه کش رفت ، سپس  خودش را 
شست، به خود عطر زد ودر رختکن 
دراز کشید. چای نوشید ودررؤیاهای 

شیرین فرو رفت.
به عهده  را  برگزاری جشن  اما قمر  
پذیرائی  رابرای  بام  پشت  گرفت. 
معروف  کرد.  آماده  زن   مهمانان 
کرد.  دعوت  را  زن   رقاصة  ترین 
آورد.  را  منطقه  آشپز  ماهرترین 
درحیاط  برای مردان ومطربان  چادر 
 ، ودوستانش  قاسم   خانوادة  زد. 
آقاس  دررأسشان   محله   مردان 
سوارس آمدند. جامهای آبجو  و ده 
قلیان دست بدست  می گشت. دود 
بوی  بود.  کرده  راضعیف  نورچراغها 
گرفت.  جارا  همه  حشیش   خوش 
شادی  فریادهای  هلهله،  صداهای 
وقهقهه درهرگوشه  بلند بود. عموزکر 
با  درمشروب  روی  زیاده  از  گیج  یا  

خودپسندی گفت:
باسوارس  شما  که  است  این  مهم   -

خویشاوند هستید!
آنگاه  فریاد زد:

- هزاربار سالم به آقا سوارس!
برای خوشامد سوارس   فوراً  مطربان 
آواز خواندند. اوهم لبخند زد ودست 
به  اگردرگذشته  زکریا  داد.  تکان 
می  اشاره  باجگیر   با  دورش  قرابت 
کرد ، باجگیرواقعاً ازکوره در می رفت. 
اما از وقتی که به ازدواج قاسم  وقمر 
پی برد، احساساتش تغییر کردتاآنجا 
که مخفیانه مقررکرد قاسم  ازپرداخت 

باج معاف  شود.  زکریا ادامه داد:
- قاسم جوان  محبوب همه است. چه 

کسی درکوچة ما اورا دوست ندارد؟
ازدلخوری  حاکی  چیزی  انگار  
درچشمان سوارس خواند که اضافه 

کرد:
-اگر  خردمندی او  درروز دزدی نبود  
سرهای رفاعه  وجبل  دفاعی  دربرابر 

گرز پاسدارما نداشتند.
عویس  بازشد.  ازهم  سوارس  چهرة 

گفتة زکریا را تصدیق کردوگفت:
- به خدای آسمانها راست گفتی.

مطرب خواند : ز مان وصل با شادباش 
نزدیک است.

رسید.  می  نظر  به  نگران   قاسم 
صادق  مانند همیشه  متوجه حالت 
اوشدوجام شراب دیگری به دستش 
سرکشید  را  آن  الجرعه   واو  داد 
درحالی که  نی قلیان هنوز  دردست 
درنوشیدن   حسن   . بود.  دیگرش 
شراب  زیاده روی می کرد تا جایی که 
نقش ونگارهای چادرجلوی چشمش 

به رقص آمدند.
عموعویس متوجه او شد وخطاب به 

عمو زکریا گفت:
- حسن بادرنظرگرفتن  سن وسالش  

زیاده روی می کند.
وبه  برخاست  دست  در  جام  زکریا 

پسرش به عنوان نصیحت گفت:
-  حسن اینطوری ننوش.

وحسن »اینطوری« را تکرار کردوجام 
را تاقطرة  آخر با خنده وسرخوشی 
نوشید. عمو عویس از خشم به خود  
بخاطر   اگر  گفت:»  خود  با  و  پیچید 
آنچه  نبود   برادرم  دختر  حماقت 
امشب  نوشیدی  به قیمت تمام دارو 

ندارت تمام می شد.«
رابرای  قاسم   شب  نیمه  های  طرف 
مراسم راهپیمایی  فراخواندند. همة 
به سوی قهوه خانه دنجل   مهمانان  
مراسم  رهبر  سوارس  سرکردگی  به 
بیرون  افتادند.  براه  وپاسدارکوچه  
به  ها   وگربه  گدایان،  پسران،  خانه 
بوی آشپزخانه ازدحام کر ده بودند. 
درقهوه خانه، قاسم بین حسن وصادق 

نشست. دنجل به آنان  خوشامد گفت 
وبه شاگردقهوه چی گفت:

- چه شب خوشی، قلیان دنجل برای 
این جوانان.

حساب  به  مهمانان   همة  به  آنگاه 
خودشان قلیان داده شد.

صادق از زیر سینة لباسش حبه ای 
را   آن  درآورد،  تیله  یک  اندازة   به 
گرفت  انگشتانش  بین  نورچراغ  زیر 

وزیرگوش قاسم گفت:
- معجون هریسه، نیروبخش.

قاسم آن را گرفت وبالبخند  دردهان 
ازشراب  سیاهش  چشمان  گذاشت. 

سرخ شده بود. صادق درادامه گفت:
-بجو وبعد مک بزن.

سرشان  وپشت   آمدند  خوانندگان 
واردشدند.  وطباالن  ها  شیپورچی 

سوارس برخاست ودستورداد:
- مراسم را  شروع کنیم.

کعبوره درلباس بدون زیرپیراهن  جلو 
پا برهنه می رقصیدوگرزی  او  افتاد. 
را  روی سرش نگهداشته بود. پشت 
وسپس   سوارس  خوانندگان،  سرش 
بین  محاط  دوستانش  دربین  داماد 
باصدایی  خواننده  مشعلداران. 

سوزناک خواند:
-اول امان از چشمم

دوم امان از دستم
سوم امان از قدمهایم

دراصل باچشم  به دام یارافتادم
بادست به او درود فرستادم

 حال باگامهایم به سوی یار میروم.
ومخمور  مست  ازدهانهای   فریاد  

بود.  بلند  مخدر   ومواد  مشروب  از  
مراسم  راه را  به جانب جمالیه به بیت 
قاضی وحسین و دراسه پیمود.شب 
در بی خبری مهمانان شاد  وشنگول 
می گذشت. راه پیمایان همانطور که 
بودند  رفته  پرسروصدا  و  خوشحال 
برگشتند. این نخستین مر اسمی بود  
که به آرامش وبدون درگیری گذشت. 
نه گرزی بلندشد ونه خونی به زمین 
شوروشعف   زکریادراوج  ریخت. 
رقصیدن   وبنای  گرفت  را  عصایش 
را   باعصابازی می کرد وآن  گذاشت. 
پرافاده می چرخاند. یکبار آن راباالی  
بعدروی سینه  وسپس  برد  می  سر 
روی کمر  می آورد. حرکاتش گاهی 
شهوانی  وگاهی  طلبی  جنگ  حالت 
داشت. دست آخر برای ُحسن ختام 
دورخودش  زدن  وکف  هلهله  دربین 

چرخ زد..
باألخره قاسم را به قسمت زنان بردند. 
آنجا قمررا  بین مهمانان دید، دربین 
هلهله زنان  به طرف او رفت ودستش 
راگرفت واوبرخاست. باهم راه افتادند .

انگاری  دو  آن  پیشاپیش  ای  رقاصه 
آموخت،  می  آنان  به  آخررا  درس 
تنها  درحجله  تااینکه   رقصید،  می 
ماندندو  بابسته شدن در، بکلی ازعالم 
برقرارشد  سکوت  جداشدند.  خارج 
مگرصدای  آهستة گامها وزمزمه های 
آمد.  می  در  ازپشت  که  نامفهومی  
دریک نظرقاسم بسترصورتی رنگ، 
صندلی راحتی وفرش پرنقش ونگار 
راهم  تصورش  که   چیزهایی  رادید؛ 
نمی توانست بکند. سپس  چشمش 
به  قمرافتاد  که نشسته بودوزیورها  
بنظرش  او  کرد.  می  باز  راازسرش 
لطیف،  باپوست  فربه،   ، شکوهمند 
ملیح وبی اندازه زیبا می آمد. دیوارها  
بود.  مروارید  چون  درخشندگی   از 
زده   هیجان  رابانگرانی،  چیز  اوهمه 
ازنظرگذراند.  ازحد   بیش  وشادی 
درردای ابریشمین به او نزدیک شد. 
سرتاپا بوی شراب وحشیش  می داد. 
نگاهش  وازباال  ایستاد  قمر  روبروی 
انتظار می رفت  کرد قمر همچنانکه 
قاسم  انداخت.  زیر  به  را  نگاهش 
صورت اوراگرفت ومی خواست چیزی 
تا  شد  خم  شد.  منصرف  اما  بگوید، 
اینکه موهای اورا زیر نفسهایش حس 
کرد. آنگاه پیشانی وچانة  اور ا بوسید.

بوی بخوری را از پشت در  احساس 
که  شنید  را  سکینه  کردوصدای 

اورادی را تالوت می کرد.
ادامه دارد.

رقاصه ای پیشاپیش آن 
دو انگاری درس آخررا 

به آنان می آموخت،
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گران شدن  اجناس

خودی بی  باال  بردند  را  اجناس  قیمت 
کنند می  همچین  باخلق  چرا  داند  نمی  کس 
دزدوراهزن خوانند  را  بقال  ای  عده 
کنند می  توهین  بردزد  ها  گفته  این  با  لیک 
میباشندوباز فیلسوف  ای  عده  درتقلب 
کنند می  دین  دعوی  مکروتقلب  بابسی 
میدهند بسستی  نسبت  را  قلب  خوش  مردم 
کنند می  وتحسین  تشویق  را  جنس  بد  مردم   
تربود پریشان  ترباشد  پاک  هرکس  گفت 
کنند می  گلچین  خلق  زبین  را  آنها  گویی 
بمال برتن  راتاسالها  اوضاع  این  پیه 
میکنند خوشبین  باحرف  من  مثل  گرتوراهم 
حسین حسامی محالتی

زن گرفتن باجیب خالی

ازریال خالی  گشت  وجیبم  پول  بی  تاشدم 
روزگار نگارای  ازپیشم  کردورفت  قهر 
فکروخیال زین  آسوده  تاشوم  گرفتم  زن 
روزگار ای  دار  خانه  یک  خودم  اکنون  ام  گشته 
یاخرید وجارو  آب  شستن،  ظرف  کردن،  وصله 
روزگار ای  کار  وهرروز  شدمراهرساعت 
کوفت بیچاره  من  شام  کوفته  بجای  شد 
روزگار ای  زهرمار  شد  هم  بنده  ناهار  وان 
آویختم چنگ  یار  تابدار  زلف  تابه 
روزگار ای  آبدار  های  فحش  دادبرمن 
ولی قلهک  اول  بسازم  کاخی  خواستم 
روزگار ای  غار  دروازه  آخِر  شد  منزلم 

وتنگ وتاریک  کوچک  اتاقی  شد  من  قسمت 
روزگار ای  زرنگار  سرای  دزدان  قسمت 
کباب جوجه  خوردن  هوای  برسر  داشتم   
روزگار ای  وخیار  ماست  روزوشب  نصیبم  شد 
لیک فراوانند  درکنارمن  ها  پیرزن 
روزگار ای  فرار  ازمن  کنند  می  خوبرویان  
محمد خرمشاهی

صدق اهلل

طرف دردوبی سوار تاکسی میشه موقع پیاده شدن
راننده بگوید که می  به  باید  نمی دانسته چگونه 
به خرج می  ابتکاری  .باألخره  پیاده شود.  خواهد 

دهد وبه شانة ر اننده می زند و می گوید : 
داداش، صدق اهلل العلی العظیم.

تورگ   یا تورج

رفتم پیش پرستار آمپول بزنم 
گفتم: این آمپولو واسم بزن

پرستار گفت ...تورج
گفتم: من تورج نیستم

گفت: چرا تورج
گفتم: خانوم من هادیم تورج نیستم

گفت: حرف نزن هادی باید بزنم تورج
گفتم: آمپول ماله منه چرا بزنی به تورج
گفت: خیلی حرف میزنی باید بزنم تورج

یکم فکر کردم گفتم: بگو رگ ...
گفت رج

گفتم: حاال بزن تورج

ازدواج موقت

ازدواج  دربارة  نظرتون  خانم  تلویزیون:   خبرنگار 
موقت چیه؟

خانم: بنام خدا   به نظر من بسیار بسیار خوب است. 
فقط  اگر وقتشو کمی اضافه کنن بهتره.

اضافه حقوق

گشتند شادمان همه یاران ازاین سخن
کافزون شده ست ازسر رحمت حقوق من

هرکس رازاین حقیر  طلب کرد کادویی
مادرزنم بلوز وزنم کفش وپیرهن

بقال همجوار چوبشنیدماجرا
اوهم نوشت باخط زیبای خویشتن:

نسیه نمی دهیم به همسایگان تمام
امضا نمود زیر همان خط عموحسن

گفتم: حقوق من شده افزون چهل تومن
رندان برای  بردن آن کرده انجمن

شددرمحله قیمت هرخوردنی گران
آن هم  نه یک تومن ، دوتومن بلکه صدتومن

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

  خـرداد
اشرف حمیدی

واژه خرداد نام یکی از امشاسبندان و 
به معنی رسایی و کمال است ، نیاکان 
ما در روز 4 خرداد)2۵ ماه می( پس از 
ستایش پروردگار با شادی و سرور به 
یکدیگر گل نیلوفر و یاس پیشکش 
در  محلی  که  سبز  پیر   . کردند  می 
شمال غرب شهر یزد است روزگاری 
های  شاهدخت  از  یکی  پناهگاه 
ساسانی بود ، اکنون در این فصل پر از 
روییدنی ها می شود و آب قطره قطره 
آنها  به  و  ریزد  می  از شکاف سنگها 
طراوت و سبزی می بخشد که نمادی 

از فصل بهار را به تصویر می کشد.
ترجیع بند زیر ُمصوری است از چنین 

بهار :

تازه بهاریست که از ره رسیــــــد  
 جان دوباره به شقایق دمیـــــــد 
تا برسد بوی خوش فرودیـــــــن  
 غنچه گل جامه به تن بر دریــــد 
اردیبهشت                   َمـه  زد  َصال  که  تا 
طپیــــد  هوایش  به  عاشق  هردل 
شوق پریدن بـــه پرستوی بــــــاغ                  
آمــــــد و تـا اوج فلک پر کشیــد
  این همه زیبایی افزون شمار                                                                                        

  از کرم و لطف خداوند گار 
گشته به صدرنگ همه غنـــــچه ها               
سوسن و نسرین به سر شاخه هـــا 
آموختــــــه                 استـادگی  که  سرو 
خم شده تا بوسه زنــــد الله هــــا 
بوی بهاری که به صحرا رسیــــــد               
سبز تر از سبز شــــده سبزه هــــا 
رُست                شاخ  سر  به  ُسوری  و  سوسن 
ژاله ببیـــــــن بر رخ آاللــه هـــا 

    مهر خداوند چو از آسمان 
  بارد و تازه بشود بوستان

منی                  و  مـا  غفلت  این  از  وای 
دیــــدنی ایــن  از  بگیریم  بهره 

مینــــوی                   مــه  زخرداد  که  تـــا 
تـــــاک شده ُمل می نوشیــــدنی
زامشــاسبند                   خـــــرداد  واژه 
معنی آن است بســی خوانـــدنی

سبـــز                    پیر  بَر  به  آمد  بـر  الله 
عطر خوشش وه که چه بوییــــــدنی

      بار الها به جاللت قسم 
     وا بـرهان مردم ما از ستم 

ازدختران  یکی  پناهگاه  سبز-  -1پیر 
یزدگرد ساسانی در زمان حمله اعراب 
است . این عبادتگاه هر ساله میزبان 

هزاران زایر از مردم کشور و هم چنین 
زرتشتیان سایر نقاط جهان است .

را  بانو  پارس  اسرارزندگی  مطلب 
درصفحه 46 مطالعه فرمائید 

بقیه: عصر مقاومت

قطع روابط نرود. ایران نیز.پس روسیه 
خواهد  را  الزم  باج   و  دارد  را  وسایل 

گرفت. 
مردم ایران  طالب رفتن  به رونق  کسب 
وزندگی اند. اما حرف از قرارداد  چین 
وایران نمی زنند که هنوز ابعاد  واجزاء آن  
مشخص نیست وبی حوصلگی سیاسی  

یا غیر سیاسی  در فرهنگ ماست.
در   مارا   عادت  این  غرب  نمایندگان 
یادداشت خود دارند. جز اینکه  اروپا و 
آمریکا این بار سنجیده تر عمل خواهند 

کرد.تا ایران جری نشود.

بقیه: درام القرا
مردم بزنند که اونوقت رجوع میکنند 
به شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و اونها هم بخاطر ماه 
و  شلوغه  سرشون  رمضان  مبارک 
مسائل  این  با  زدن  کله  سرو  وقت 
کوچک را ندارند چون گرفتار جنگ 
با اسراییل فالن فالن شده  و جدال 
هستند. بعدش آخر همه این حرفها 
خبر میرسد که کمبود بودجه دارند 
چون ممکن است هنوز تکلیف برجام 
و  پخش  چون  و  باشد  نشده  معلوم 
تزریق این واکسن از مساجد و اماکن 
 ، است  اسالم  شرع  مخالف  مذهبی 
مردم را میفرستند به همان بازارهای 
سیاهی که خودشان درست کرده اند. 
نخبگان  این  خود  گزارشهای  طبق 
بسیار  ایران  بیمارستانهای  اوضاع 
وخیم است و دولت تدبیر الکی و امید 
واهی حاج آقا روحانی هم هی روضه 
میخواند که  نمیتوان منتظر واکسن 
برکت و مالک اشتر و صاحب الزمان 
شد و باید هر چه زودتر واکسنهای 
کفار مسیحی و یهودی را استفاده کرد 
چون هنوز هیچ برنامه شفافی برای 
تولید مشترک واکسن های چینی و 
برو  بدون  است.  نشده  اعالم  روسی 
برگرد، ریشه فرهنگی ما دو نیم شده 
است، نیمی اینور ، نیمی اونور. نیمی 
ملت، نیمی امت. حاال شما به بزرگی 
خودتان ببخشید اگر ارقام این نیمه و 
اون نیمه پس و پیش شد. باید تکلیف 
را روشن کرد و طرحی نو درانداخت و 
اول از همه از شر این عزاداران مرگ و 

فالکت رها شد.

ا.خو.اجه نوری

قهرمانان پرروئی
*شــنیدم در جریــان رویدادهــای مردادمــاه ۱۳۳۲ یکــی از اســتانداران  روز ۲۷ مــرداد 

ــه  ــه ب ــد وازاینک ــی کن ــره م ــدق  مخاب ــر مص ــه دک ــاب، ب ــرآب وت ــی  پ ــراف تربیک تلگ

اصطــاح او، کودتــای شــاه  نگرفتــه ومصــدق پیــروز شــده قلبــاً اظهــار  شــادی مــی منایــد. 

دوروز بعــد هــان اســتاندار  تلگــراف تربیــک  پــرآب وتــاب تــری  بــه ســپهبد زاهــدی  

نخســت وزیــر جدیــد  عــرض مــی کنــد ومراتــب شاهدوســتی خــودرا تأییــد مــی منایــد.

ــه محــض بازداشــت نصیری)حامــل فرمــان عــزل مصــدق(   *بازشــنیدمیکی از امــراء ب

ــه  ای  ــای خائنان ــده وآن را کودت ــر محبوبــی کــه فرمــان شــاه را نخوان ــه نخســت وزی ب

معرفــی کــرده، تربیــک  بلنــد باالئــی  مــی فرســتد وهــان شــخص  دوروز بعــد 

درباشــگاه افــران بــرای» عــرض تربیــک  وابــراز شــادی ازســقوط  دولــت غاصــب  

مصــدق« بــه دســت بوســی  ســپهبدزاهدی مــی رود.

* بــاز شــنیدم یکــی از مدیــران جرایــد کــه روزنامــة خــودرا  بصــورت »مصــدق نامــه«  

ــران  ــوای ای ــی وپیش ــه ومنج ــن نابغ ــه بزرگری ــا دفع ــزی درآورده واورا صده ــق آمی متل

خوانــده بــود مبحــض دســتگیری  مصــدق بــا حــروف بســیار درشــت نوشــت:  مــا مکــرر 

ــدق ،  ــب مص ــوام فری ــب  وع ــت غاص ــه حکوم ــتیم  ک ــت نوش ــل  بارصاح ــال قب ازیکس

ایــران را  بــه فنــا واضمحــال  خواهــد کشــید.

* بازشــنیدم  یکــی از وزرای مختــار  مــا درخــارج، کــه متــام عمــر  پــروردة دربــار بــوده،  

وقتــی از» پیــروزی«  مصــدق » شکســت ناپذیــر«  وعزیمــت شــاه  مطلــع شــد، حتــی  

کلیــد اتومبیــل شــخصی ملکــه راهــم، کــه درســفارت  امانــت بــود بــه او نــداد. والبتــه 

ــاری  ــی مبحــض  مراجعــت شــاه جــان نث ــرد. ول ــرودگاه هــم خــودداری ک ــه ف ــن ب ازرف

وشــاه پرســتی  قدیمــی خــودرا  مــی خواســت بــه قــدوم شــاه  نثــار کنــد.

مــن بحکــم پوظیفــه  ازطــرف ملــت قهرمــان  ایــران بــه متــام ایــن قهرمانــان پرروئــی  

ــناخته شــد   ــان  ش ــز قهرم ــس در هرچی ــی فرســتم. چــون هرک ــراوان  م ــون  درود ف وتل

ــراوان اســت... مســتوجب  درود ف

*** 

آزادی:  ازتاریــخ ایــن نوشــته ابراهیــم خواجــه نــوری  نزدیــک بــه ۶۸ ســال مــی گــذرد 

اماایــن تلــون مــزاج و پرروئــی هنــوز هــم در فرهنــگ مــا ایرانیــان باقــی اســت واز آن 

دســته  فرهنــگ هائــی اســت کــه بایــد  پاالیــش شــود و از قامــوس فرهنــگ ایــران زمیــن 

حــذف گــردد. 
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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
کمبودزندگی-سرمربی  با  مواجهه  افقی:۱-سال 

قلمه۳- چوب  تندوگذرا-قسمت کننده-  پرسپولیس۲- مطالعة 
رودمرزی-حرف  وضروری۴-  واجب  وجان-  روح  فروش- 
عریان-  سوزن۵-  رو  دنباله  آسیایی-  نظامی  پیمان  پیروزی- 
کره  پایتخت  لگام-  الکترونیکی۶-  ای  قطعه  ازجوایزادبی- 
برادر   حرارت۸-  درجه  سعدی-  لقب  دستمزد-  جنوبی۷- 
وخواهر غیرهمخون- عشیره- نمایشنامهشکسپیر۹- چارة درد- 
منشأ پیدایش- مقابل لیل-۱۰- نفس دردمند- شن نرم- رئیس 
بهره-  آخروقعر۱۲-  درگوشی- سوء ظن-  کشتی-۱۱- سخن 
هنگام-  این  گفتگو۱۳-  سخن،  عطف-  حرف  کشتی-  ترمز 
همراه  به  درقدیم  پلو-  لبریز۱۴- حصیر-تزئین  ریخته-  سقف 
خانه  خریدوفروش می شد۱۵- شهری دراستان گیالن ملقب به 

پایتخت گردشگری جهان اسالم- قدمت
***

عمودی: ۱- توپ سرپُرکه گلوله هارا  باشتاب کم ودرمسیرهای 

بالستیک کمانی به فواصل نزدیک پرتاب می کند- شترعربی۲- 
اسب   -۳ شیرین  نذری  غذای  اندونزی-  جزیره  انگیزی-  فتنه 
دوانی- نام پسرانه - تماشاکردن ۴-  فضول می کشد- عزیمت 
ازنی۵- کشوری درشمال آفریقا-  کردن- راوی- ساخته شده 
نگهبان چماق نقره ای- شیارالستیک ۶- شگرد- آهسته وآرام- 
ای  پهنه  اندام-  ودرشت  زمخت  الکتریسیته۷-  هادی  جسم 
آبی- حیوانی زیبا۸- نورضعیف- گاوآهن- برادرمازنی ۹- ظن 
علی  امام  لقب  پیامدها-   -۱۰ شدن  بزرگ  کهنسال-  وشک- 
النقی- چه وقت؟ ۱۱-  نقشه انگلیسی- سازی زهی وآرشه ای- 
تباهی ها ۱۲- اینک- نت پنجم-  تیزی وبرندگی- ظریف- ۱۳-  
ژرفگاه  دیکته-  جهنم-  مغولی۱۴-  شاهان  شاه  قلوب-  مفت- 
که  ازموادغذایی  دسته  آن  سبزرنگ-  گرانبهای  سنگ   -۱۵

برپایة شیر هستند.

پاسخ درشمارة آینده

بقیه: پاشارا کی کشت؟
میناس جان  این همان شخص نیست 
بکشند؟  را  ها  ارمنی  دستورداد  که 
میناس سرش را  به عالمت تصدیق خم 
می کند وازبغل دستی  می پرسد: این 
یارو  همان کسی نیست که دستورداد  
همه ارمنی هارا بکشند؟ بغل دستی می 
گوید : چرا همان است. پطرس درحالیکه 
مستی از سرش پریده بود  باقیافه حق 
به جانب  می گوید: اگر این طلعت پاشا 
است پس  سوغومون  چرا اورا نفله نمی 
کند؟ وسؤال پطرس  تاازاین طرف می 
رود تا ازآن طرف  برگردد، زن پاشا اتاق 
را ترک کرده  ومهمانان طلعت  که همه 
از مقامات  باالی کشوربودند  وارد می 
شوند. پاشا به محض دیدن آنان فریاد 
می زند: من مسئولیت قتل را  به گردن 
می گیرم. پیروجوان  زن وبچه  فرق نمی 
کند. همه را  ازدم تیغ بگذرانید یابا پای 
پیاده از کشور اخراج کنید تادرراه تلف 
شوند. پطرس هم  کوتاه نمی آید، فریاد 
می زند: پس این سوغومون  چه شد؟ 
چرا دست بکار نمی شود؟ میناس ازبغل 
دستی می پرسد: پس چرا  دست بکار 
نمی شود؟ بغل دستی می گوید: همین 
حاال. میناس به پطرس  می گوید: همین 
آورد:  برمی  فریاد   دوباره  پاشا  حاال.  
نسل ارمنی ها  را باید قطع کنید. فقط  
یک ارمنی باید  بماند آن هم  فقط برای 

موزه...
است،  فرورفته  عمیقی  فکر  به  پطرس 
دیگر حرفی نمی زند. چشم های او تنها 
به چکمه های براق  پاشا دوخته  شده 
است. برق مهمیزهایش چشم های  اورا 
آزار می دهد. درعمرش چکمه هایی به 
این زیبایی  ندیده است... او نمی فهمد  
دراطرافش جریان نمایش چگونه پیش 
می رود. فقط صدای خودش را می شنود 
که در دل فریاد می زند: پس چرا این 
سوغوموِن نامرد  نمی زندکلة این  پاشارا 
داغان کند؟ پس چرا انتقام ارمنی هارا 

نمی گیرد؟ پس این سوغومون ... 
گلوله  شلیک  صدای  هنگام   درهمین 

سرتاسر  سالن را  به لرزه  درمی آورد...
درخانه پاشا باز می شود، او ازآن خارج 
به  تهلیریان  وسوغومون   شود  می 
تعقیبش می پردازد، ولی از هفت تیری 
که دردست اوست وبه سوی سر طلعت 
پاشا نشانه گرفته شده  هنوز تیرخالی 

نشده، پاشا درخون خود می غلتد.
بعداز  یک سکوت مرگبار، هنرپیشه ها 
فریاد می کشند : پاشارا کشت، پاشارا 
کشت، سوغومون  پاشارا کشت، گلوله 

واقعی است!!
کارگردان به سرعت  خودرا باالی  سر 
پاشا می رساند وداد می زند: سوغومون  
توکه ، پاشارا  راستی راستی کشتی؟ ... 
سوغومون می گوید : من هنوز شلیک 

نکرده ام، هفت تیر من خالی است...

 مردم به هم می ریزند ودادوفریاد  
راستی  پاشارا   که  اندازند  می  راه 
راستی  کشتند. ازمیان جمعیت تنها 
یک  نفربود  که جیغ می کشید: من 
شلیک  یارو  اون  دیدم،  من  دیدم، 
اون   ولی  کلفته...  سبیل  اون   ، کرد 
یارو کجابود؟ معلوم نبود زیرا چراغ 
ها  خاموش بود ومردم درحال فرار 
می  کلفتها  سبیل  دنبال   وفریاد  

گشتند.!

بقیه:  حقیقت وواقعیت

دارایی  وزیر  برآورد  تنها   . توانست 
کافی بود که ایران فعال ازملی کردن  
نفت صرفنظر  کند که نکردند.چون نه 
نمایندگان ملت درمجلس دراین مورد 

آگاهی داشتند ونه اعضای دولت.
درمجلس  چندوزیر   اظهارات  به 
شورای ملی توجه فرمائید ببینید وزیر 
می  چه  درمجلس  مردم  به  کابینه 

گویند.
ایران  درمجلس  قانونی  گذراندن 
ملی  اسمش  که   نفت  شیر  وبستن 
کردن نیست. ببینید اعضای دولت که 
باید  درمجلس  به نمایندگان ملت  
قول می دادند  که قادرهستند  درآمد 
نفت را  پس از ملی شدن آن تأمین 
شایگان   داشتند:  دالیلی  چه  کنند  
درجلسة 2۸ آذر ۱۳2۹  درمجلس 
امروز  هم  موقعیت   اهلل  بعون  گفت 
برای ملی کردن آماده است. این کاررا 
بکنید  اگر نشد  گردن مرا بزنید. این 
وزیر از مردم می خواهد  که این کاررا 
بکنند. نریمان عضو دیگر دولت  گفت 
با تغییراتی  می توانیم  نفت خودمان را 
بفروشیم. حرف توی  هوا. دکتر بقایی  
طوری  ها  چاه  این  گفت  درمجلس 
است  که نفت ازآن فوران می کند.

) کجا فوران می کند؟ چرا به مردم 
دروغ می گوئید؟( 

الهیار صالح گفت: ما می توانیم پنهانی  
انگلیسی   کارگران  همین   به  پولی 
بدهیم که  نفت را آمادة فروش کنند. 
یکی دیگر می گفت اینها سالی ۳۰ 
میلیون  متر مکعب  نفت الزم دارند  

از کجا می آورند؟ 
استخر  ومیزان  رفتند   که  ودیدیم 
مثل  مارا   همسایه   کشورهای  اج 
عربستان  ، عراق، کویت  باال بردند  
درست  کردن  ملی  شکل  بنابراین  
نبود  ونتیجه این شد که آن مبلغی  هم 
که بود قطع گردید ودولت گرفتار فقر 
اقتصادی شد. درنتیجه دکتر مصدق 

 

ندادند.  کرد.  وام  تقاضای  ازآمریکا 
مجدداً آمریکارا تهدید کرد  که بیم 
کمونیست شدن ایران می رود. بازهم 
دستورداد   درنتیجه   . نکردند  کمک 
حزب توده را آزاد بگذارند . آنها هم 
مجسمه های شاهان  پهلوی را  پائین 
آوردند وپرچم داس وچکش راباالی 
تهران زدند وکف  سردر  شهرداری 
توده  جمهوری  دولت  وعدة  خیابانها 
قصد  که  بود  شده  دادندوشایع  ای 
برق  چراغ  تیر  به  را  آخوندها  دارند 
آویزان کنند. مردم هم همگی بیمناک 
از آینده خودشده بود   دراین موقع 
شمال  در   پادشاه  خطرناک  بسیار 
مصدق  دکتر  به  درهمانجا  بودند. 
دیگر   . بینید   می  را  اوضاع  نوشتند 
کاربرکنار  از  که  رسیده   آن  وقت 
شوید شاید  فرد دیگری  به شکلی 
بدهد  تغییر  را   اوضاع  بتواند  الزم 
وحکم عزل ایشان وبرقراری نخست 
راتوشیح  زاهدی   سرلشکر  وزیری  
کردند که توسط خبرگزاریهای داخل 
وخارج منتشر شد امااطرافیان  دکتر 
مصدق اورا  تشویق به مقاومت کردند 
واو لجبازی باشاه ر ا آغازکرد.ازطرف 
دیگر درشهر تهران هم  سربازی نبود 
مصدق  را  سابق   لشکرهای  چون  
بود.  فرستاده  پایتخت  از  خارج  به 
درتهران فقط  دبیرستان نظام مانده 
دراردوگاه    افسری   بودودانشکدة 
اقدسیه  بودند وضع بقدری  بدشده 
بود  که وقتی سروان آیرملو  از شهر 
به اقدسیه  آمد  حامل پیام مردم به  
دانشجویان  دانشکده افسری بود  که  
کشور دارد از  دست می رود  وهمان 
موقع افراد  زیادی  اززن ومرد  آمده 
بودند  پشت سیم های خاردار اقدسیه 
و خطاب به دانشجویان  صدا می زدند 
که چرا نشسته اید . من درآن موقع 
گروهان  ومعاون   بودم  یکم  ستوان 
دانشجویان   دوم  سال  دانشجویی  
برای مردم  پشت دیوارهای اقدسیه   
سردادند  بادشاه  زنده  فریادهای 
تفنگ   خودسرانه  داشتند  وقصد 
دراین  که  شهربردند   وبه  بردارند 
سرتیپ  دانشکده   فرمانده  موقع 
واسلحه  داد  دستورآمادگی  زنگنه  
دستگاه  وبا۸  گرفتند  وسازوبرگ 
تانکی که برای ما مانده بود  بسمت 
تهران حرکت کردیم تا شام خوردیم 
وحرکت کنیمشب را در پادگان عباس 
آباد  باالی ورزشگاه  امجدیه  ماندیم  
ولی من   افسر نگهبان شدم. افسرانی 
آمده  زاهدی  سرلشکر  ازطرف  که 

کرده  متوقف  آنهارا  پاسدار  بودند  
بود. به من که خبردادند  رفتم با آنها  
صحبت کردم وگفتم من شمارا می 
برم  پیش فرماندة خودمان سرهنگ  
خدایگان  با  اینها  وقتی  خدایگان. 
زود  صبح  قرارشد  کردند   صحبت 
به  دانشجویان   گردان  سه  همین 
یکم  گردان  بروند.  شهر   محل  سه 
مسئول  ستاد ارتش  وباشگاه افسران 
واطراف منزل  دکتر مصدق  باشند. 
گردان دوم  مسئول  امنیت  خیابانهای  
شهروبازار و گردان سوم  که من جزء 
آن بودم مسئول راه آهن واطراف آن 
که    محل تجمع  توده ای ها بود شد.

گردش کامیون  دانشجویان  درشهر، 
مردم را  دلگرم وآمادة خیزش  می 
یکم  ستوان  را  خیزش  واولین  کرد 
خسروداد  انجام دادوبه دبیرستان نظام 
حرکت   آماده  را  وشاگردان   رفت  
بطرف خانة دکتر مصدق  کرده بود 
که سایر افراد  ملت هم  بدنبال آنها 
براه افتادند. کم کم از امیریه هم عده 
زیادی  بطرف خیابان پهلوی  راه افتاده 
محاصرة   داشت  یکم  وگردان  بود  
منزل  دکتر مصدق را  تنگ تر می 
کرد بطوری که دکتر ناچارشده بود  با 
نردبان  به خانة مجاور  برود. تاباألخره  
دریکی از منازل  مجاور دکتر مصدق 
باشگاه  به  وبا جیپ  کردند   پیدا  را 
افسران رساندند. همزمان  درباشگاه 
حضورداشت  تیمسارزاهدی  افسران 
وبادکتر مصدق  که رسیده بود  سالم 
وتعارف  کرده وگفته  بود پولی که 
کرده  هدیه  من  دستگیری  برای 
ورفت  بدهید  خودم  به  حاال  بودید  
در اتاق باالی باشگاه با  مراقب  الزم   

مستقرشد.
آن  شاهد  خود  که  بود  آنچه  اینها  
بودم ودیگر نمی خواهم  وارد مسایل 

سیاسی بشوم  هرچه بود گذشت.
البته الزم بیادآوری است بعداز ملی 
قراردادی  ناچارشدیم  نفت  شدن 
اقتصاد  تاوضع  ببندیم  کنسرسیوم  با 
مان  بهترشود  وکنسرسیوم هم  2۵۰ 
میلیون متر مکعب نفت  موجودرا یک 
جا خرید و اجازه داد  که ما بتوانیم 
باشرکتهای دیگر نفتی  هم قراردادی 
برای رفع نیازمندیمان  ببندیم بهمین 
علت شرکت آجیپ ایتالیایی پیداشد 
ایران  بنفع    ۷۵/2۵ قرارداد  که 
دیدند  که  وسایرشرکتها  رابست 
عقب افتاده اند درصف قرارگرفتند. تا 

نوبتشان برسد
ادامه دارد 
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ستوران،  ُسم  از  غباری  و  گرد     
تمام دشت را پوشانده بود، سربازان 
در دست  کشیده  نیام  از  شمشیری 
داشتند و نور آفتاب که بر آن می تابید 
وصدای چکاچاک آن ها چون رعد و 
برق آسمان ، در میان دشت طنین می 
افکند .آنها سر در پی شاهدختی زیبا 
رو داشتند که اکنون چرخ روزگار او را 
این چنین سرگشته و آواره در کوه و 
بیابان نموده وآنها  به طمع به چنگ 

آوردنش بهر سو می تاختند.
آنسوتر دخترک زیباروی قصه ما هم 
اسب  بر  سوار  فراری  آهویی  چون 
در  گاه   ، گریخت  می  و  تاخت  می 
پشت تخته سنگی وگاه در پس بوته 
زاری نهان می گشت و خستگی می 
گرفت ، اسب راهوارش که روزها در 
می  و  چمید  می  یزد  و  کویرکاشان 
دوید ، دیگر طاقت از کف داده بود و 
در نزدیکی شهر اَردکان از راه ایستاد  
از خستگی و گرسنگی  او  هم چون 
نداشت.دخترک  توان حرکت  و  تاب 
که  اسبش  گوپال  و  یال  به  دستی 
 ، کشید  بود  همسفراو  روز  چندین 
اما باید می رفت می دانست که اگر 
درنگ کند اگر نگریزد دیری نخواهد 
سر  که  دشمن  سربازان  که  گذشت 
اندازند،  می  بدامش  دارند  او  پی  در 
 ، زده  تاول  مغیالن   خار  از  پاهایش 
چشمانش از شدت تاللوی خورشید 
کویری کم سو شده بود ، چه باید می 
کرد ؟ اگر می ماند باید تسلیم حرص و 
شهوت سربازان دشمن می شد و اگر 

می گریخت به کجا؟
که مقابلش دشت بود و سوی دیگر 
بلندای صخره ، لباس اطلس زیبایی 
تن  بر  ساسانی  شاهدخت  این  که 
بود  داشت حاال شرحه شرحه شده 
که  زریدوزی  و  چرمین  افزار  پای   .
به پا داشت اکنون از هم گسسته و 
.از  پاهای ظریفش را یاری نمی کرد 
خون َدلَمه بسته ی تاول ها،  پاهایش 
زریِن  بندهای  بود.   سرخرنگ شده 
پای افزارش را گسست  نگاهی بر آنها 
انداخت و به یادش آمد که به سفارش 
مادرش کتایون این  پای پوش ها را از 
چین و ماچین۱ برای او و خواهرانش 

آورده بودند. 
اسب راهوارش  که در این چند روز 

همدم و همراه او بود، اکنون کف بر 
گویی  کویری  خاک  این  بروی  لب 
با  و  کشید  می  را  آخر  های  نفس 
می  بانو  پارس  به  نجیبش  چشمان 
نخواهم  همراهت  دیگر  که  گفت 
بود . حاال دیگر قوت و خوراکی هم 
اخرین  نمانده و حتی  باقی  برایشان 
در  که  گلی  کوزه  داخل  آب  قطرات 
خورجین  داخل  و  پیچیده  نمد  الی 
اسب قرار داشت هم به آخر رسید. 
پارس بانو خورجین را از پشت اسب 
برداشته بود و یالهای هم چون شبق 
اورا نوازش میکرد اسب چشمانش را 
بست  و پارس بانو می دانست که آنها 
عنقریب )بزودی (دیگر هر گز گشوده 
بیابان  .  حاال او در این  نخواهد شد 
تنها تر از پیش است . با خود اندیشید 
باید در پناه این تخته  سنگ شب  را

به صبح بر سانم شاید هم در همین جا 
باید جان به جان  آفرین تسلیم کنم.

رخت  آسمان  پهنه  از  خورشید 
صحرا  بر  شب  تاریکی  و  برکشید  
گسترده شد . می دانست که دشمنان 
اش  پی  در  شب  تاریکی  این  در 
اسب   بالین  بر  را  سر  آمد  نخواهند 
نیمه جانش  که اکنون تنها مونس و 
چشمانش  و  گذاشت  بود   همدمش 
را بست اما تمام خاطرات گذشته به 
روشنی در این تاریکی شب در نظرش 
جلوه گر شد . و حاال  آن شبی را به 

یاد می آورد که: 
یزدگرد  پدرش  شکوه  با  کاخ  در 
کتایون  مادرش  همراه  به  ساسانی 
هرمزان  و  اردشیر  دوبرادرش  و 
وخواهرانش ، شهربانو، ومهربانو ،نیک 
بانو،  بنا به فرمان پدرش باید در کاخ 
سران  از  برخی  همراه  مداین  بزرگ 

لشگر در کاخ حضور بهم رسانند . 

به   ، روی  زیبا  های  شاهدخت 
تاج   ، آراستند  را  خود  شایستگی 
در  معموال  که  زنبق  گلهای  از  هایی 
بر  شاه  حضور  در  و  رسمی  مراسم 
سر می گذاشتند بر سر نهاده  حتی 
حمایل های حریر زربفت را بر  روی 
ندیمه  مروارید    . انداختند  شانه 
موهای  بر  بانو  پارس  خدمتگزار  و 
زیبای او که در پشت سرش هم چون 
آبشاری مواج بود شانه میزد وآنها می 
آراست، آنگاه همگی در تاالر بزرگ 
کاخ کسری به حضور شاه رسیدند ، 
با تعظیمی کوتاه ادای احترام کردند ،

حضور  همگی  لشکر  فرماندهان   
بود که شاه  این  از  ،و نشان  داشتند 
خبر مهمی را اعالم خواهد نمود،اما 
چهره اندوهگین شاه حاکی از آن بود 

که خبری ناگوار را خواهند شنید .
مردم  غالب  چون  هم  که  یزدگرد 
زرتشت  دین  پیروان  از  سرزمینش 
به  اعراب  :  سپاه  اعالم کرد که  بود 
از  باید   ، اند  رسیده  مداین  نزدیکی 
مداین به شهر یزد کوچ کنیم که انجا 
شهری مستحکم با حصار و برج وبارو 
و خندق بنا شده است و باید به سبب 
اینکه بدست دشمن گرفتار و شناخته 
نشوید از یکدیگر جدا شده تا بتوانید 
هر کدام خود را به شهر یزد برسانید 
و من همراه لشکریان به جنگ و نبرد 
با دشمن خواهم رفت تا با شکست 
آنها به نزد شما آمده و دوباره شکوه 
و عظمت ساسانی را پایدار نگاه داریم. 
کرد  ها  مویه  همسریزدگرد  کتایون 
زاری نمود و فرزندانش را یک به یک 
در آغوش کشید. چگونه می توانست 
آنها را از خود دور کند وبه  سوی راهی 
نا شناخته ودست سرنوشت بسپارد ،

اما جز این گریزی نبود که دشمن تا 
آستانه دروازه ها ی شهررسیده بود .

 باین ترتیب صبح فردا هریک سوار 
براسب  به گوشه ای از سرزمین بزرگ 
دولت ساسانی گریختند تا در نهایت 
بتوانند روزی در شهر یزد همگی گرد 
هم بیایند. اما دشمن که وصف زیبایی 
شاهزاده های ایرانی را شنیده بود  هم 
چنان به قتل و غارت ادامه می داد و 

سر در پی آنها داشت 

یزدگرد  کوچکتر  بانودختر  پارس 
مروارید  اش  ندیمه  همراه  ساسانی، 
پس از طی مسافتی طوالنی خود را به 
روستایی نزدیکی اَردکان که تا ورود 
نداشت  فاصله چندانی  یزد  به شهر 
رسانده و در خانه ی یکی از خویشاِن 
بردند  ، مروارید بسر می  ندیمه اش 
غیر  برایش  شهر  به  ورود  دیگر  .اما 
ممکن بود که دشمن شهر یزد را هم 
چون قسمت های دیگر سرزمینش به 
تصرف در آورده بود،و او هر روز شاهد 
و  ازخانواده  دردناکی  اخبار  شنیدن 
سرزمینش بود که اکنون به یغما می 
پسر  همراه  کتایون   مادرش   . رفت 
های  خرابه  راه  اردشیر  کوچکش 
و  گیرد  می  پیش  در  را  یزد  شرقی 
در نهایت به این سبب که به چنگ 
دشمن نیافتد خود را با فرزندش درون 
چاهی می اندازد ، هرمزان و شهربانو 
پسر و دختر بزرگ یزدگرد دستگیر 
و به عنوان کنیز و غالم به عربستان 
فرستاده شدند.دو خواهرش مهربانو 
حدود  در  راه  میان  در  بانو  نیک  و 
با  اَردکان(  ارجان) روستایی از توابع 
یکدیگر خداحافظی کردند . مهربانو 
به سمت شهر َعقدا در نزدیکی یزد 
براه افتاد اما در اثر گرسنگی و رنج 
درراه ، درگذشت و گروهی از اهالی 
که شاهدخت را شناخته بودند او را 
در گوشه باغی به خاک سپردند و نام 
ان محل را باغ مهر گذاشتند . نیک 
بانو به سمت جنوب یزد میرود و در 

کوه تیجنگ ناپدید می شود .
 مروارید می کوشید تا پارس بانو را 
از چشم دشمن خونخوار که همچنان 
و  ها  شاهزاده  ی  همه  پی  در  سر 
دودمان شاه داشتند دور نگهدارد . اما 
زیبایی چشمگیر و خیره کننده پارس 
بانو هر آن ممکن بود موجب شناسایی  
او نزد دشمنان گردد. او مدتی را که در 
این مکان بود هر روز خبری از کشته 
شدن و از میان رفتن نزدیکانش می 
شنید اما هنوز کور سویی از امید در 
دلش روشن بود و به سخنان امیدوار 
بود  دلبسته  یزدگرد  پدرش  کننده 
و  دوباره شکوه  او  که  داشت  امید  و 
را ساسانی  اقتداردولت  و  عظمت 

 هم چون گذشته به دست آورد .اما 
یزدگرد که در جنگ با سپاه مسلمانان 
خراسان  بسمت  بود   مانده  ناکام 
گریخت تعداد زیادی از سربازان خود 
را از دست داده بود ،اما امید داشت تا 
به سمت یزد رفته و لشگریانی فراهم 
کند و به جنگ دشمن برود . خسته و 
ناتوان در نزدیکی آسیابی افسار اسب 
ابلق خودش را به درختی بست و دِر 
خانه آسیابان را َدق الباب  کرد و از او 

تقاضای قوت و خوراکی نمود آسیابان 
آورد  وی  برای  خشک  نان  مقداری 
، سپس یزدگرد در گوشه ای ازخانه 
آسیابان از شدت خستگی به خواب 
ای  چاره  فردا  صبح  اینکه  تا  رفت 
نمیدانست  که  دریغ  اما   . بیاندیشد 
و  نیست  ساز  کار  ای  چاره  دیگر 
اوست  زندگی  خواب  آخرین  این 
جامه  کنون  تا  که  فقیر  آسیابان   .
زربفت و انگشتری به این زیبایی که 
در دست مهمانش بود را هرگزندیده 
بود وسوسه طمع بر وجودش چنگ 
انداخت و باالخره تسلیم هوای نفس 
داشت  پنهان  که  را  خنجری  و  شد 

لباس  و  را کشت  او  و  نیام کشید  از 
. و  و انگشتر شاهی را به غارت برد 
آخرین شاه ساسانی نه بدست دشمن 
که بدست هم وطنش کشته شد . و 
چنین شد که کشور با شکوه و بزرگ 
ایران که قسمت های زیادی از جهان 
را در سیطره خود داشت از آن به بعد 
هزار پاره شد و هر زمان قسمتی از آن 

به تاراج رفت.
پارس بانو همه این خبر ها را شنیده 
بود اما راه به جایی نداشت. تا اینکه 
روزی مروارید  هراسان بسویش آمد 
سربازان  که،  آمده  خبر  که  وگفت 
بزودی  و  کرده  پیدا  را  او  رد  دشمن 
به این حوالی خواهند رسید ، و او را 
در پستوی خانه پنهان کرد تا از دید 
دیری  باشد.   امان  در  دشمنان  رس 
سم  صدای  بانو  پارس  که  نگذشت 
ستوران را شنید  سواران دستار برسر 
داشتند و لباده ای برتن و با زبانی که 
برای او نامفهوم بود سخن می گفتند 
سراغ  مروارید  از  عربی  زبان  با  آنها 

شاهدخت را گرفتند و هنگامی که 

بر  کردشمشیر  اطالعی  بی  اظهار  او 
روی او کشیدند و زخمهایی بر صورت 
از  یکی  آنگاه  و  کشیده  او  گردن  و 
آنها در حالی که سوار براسب بود و 
وحشیانه قهقهه سر داده بود موهای 
بلند و با فته او را در دست گرفت و 
مسافتی بر روی زمین خاکی او را می 
کشید و چون از یافتن شاهدخت نا 
امید شده بودند او را رها کرده و رفتند 
بالین  بر  بانو  پارس  اندکی  از  .پس 
مروارید که خیلی دوستش می داشت 
واین خدمتگزار وفادار سالها ندیم او 
بود رفت، زخم های فراوانی بر بدنش 
را سرخرنگ  او  بود و خون جامه ی 

بر صورت  آبی  بانو  پارس  بود   کرده 
او زد و لبان َدلمه بسته  از خون او را 
شست .مروارید که حاال سن و سالی 
این همه درد  بود توان  او گذشته  از 
را نداشت چشمانش را گشود خطاب 
به پارس بانو گفت :من امروز و فردا 
بهتر  هم  تو  آورم  نمی  دوام  بیشتر 
است هر چه زودتر از اینجا بگریزی 
و  هستند  حوالی  همن  در  آنها  که 
در تعقیب تو .بدین سبب پارس بانو 
نمی  که  درونش  خواست  علیرغم 
خواست مروارید را تنها بگذارد ، ولی 
بناچار سوار براسب خود شد وچندین 
روز در میان این صحرای کویری می 

تاخت و می گریخت.
را گشود،  بانو چشمانش  پارس  حاال 
شب تلخ و سردی را همراه با تداعی 
خاطرات گذشته در این بیابان در کنار 
اسبش که تا آخرین نفس او را همراهی 
خورشید  تاللو  بود،  گذرانده  کرد 
صبحگاهی همه جا گسترده شده بود، 
یک سو بیابان پر نشیب و فراز و سوی 

دیگر دامنه کوه )هریشت(.

پارس بانو پای پیاده و بدون پای افزار  
از روی سنگالخ ها و گون های خاردار 
راهی می شود، ناگهان سیاهی دشمن 
را از دور می بیند او با ترس و گریه از 
کوه باال می رود  دشمن به او می رسد 
و قصد گرفتن او را دارد در این هنگام 
می  دل  از  آهی  پاکدامن  بانوی  این 
کشد و نگاهی به کوه می اندازد و می 
گوید  ای کوه مرا چون مادری مهربان 
دشمنان  دست  از  بگیر  آغوش  در 
بمیرم  دامن  آلوده  مگذار  و  برهانم 
آنگاه  چوبدستی که بردست داشته 
را در کناری می گذارد . و هراسان به 

سمت کوه می رود     بقیه درص۴۹

ارسار زندگی اپرس بانو
عبادتگاه زرتشتیان به نام پیر سبز در ۶۸ کیلومتری مرکز 
استان یزد قرار دارد و هر ساله در ۲۴تا ۲۸ خرداد ماه 

زرتشتیان سراسر جهان دراین مکان گرد هم می آیند

ارشف حمیدی- نیوهمشاری

نمائی از پیرسبزچک چکو درنزدیکی یزد



ه49 ح ماره ۱۳۶ صف 48   آزادی- ش
صفحه

  ۱۳
ه ۶
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زاد

   آ

بقیه: انزنین

خوشی که ازاودارد،قصد روبوسی به 
بیشتربه  ارادت  دادن  نشان  منظور 
به  را  نگاهش  زنان  رادارد،لبخند  او 
حاجی می دوزد،اما حاجی به محض 
پدرشهروزمیرسد،عصای  به  آنکه 
شده  داده  تکیه  مبل  به  اوراکه 
حیرت  بود،برمیداردودربرابرچشمان 
وشهروزوکیانا،محکم  نازنین  ی  زده 
او می کوبد وچند  برسر وشانه های 
تُف به صورتش می اندازد وچند فحش 
وناسزا نثارش میکند ودرحالیکه خون 
ریخت  پورمی  ازسروصورت سهراب 
نازنین رامی  بود،دست  وازحال رفته 
اورا  تمامتر  هرچه  قدرت  وبا  گیرد 
باخود به همراه دخترآقا به سوی دِر 
خروجی می بََردوبه دادوفریاد نازنین 
که می گفت:پدربزرگ این چه کاری 
نکرده  خدای  کردی،مگر  که  بود 
عقلت راباخته ای،چراباآن مردمحترم 
این  رفتارکردی،میدانم  اینگونه 
با  ازابتدا  چون  بود  عمدی  کارت 
موافق  خاطرهوتن  به  پیوند  این 
کردی،  بازی  ام  باآینده  نبودی،چرا 
دهدواورا  نمی  اهمّیتی  و....کمترین 
دِر  سوی  به  کشان  کشان  همچنان 
ای  بََرد،شهروزلحظه  می  خروجی 
حاجی  به  وباپرخاش  بعدسرمیرسد 
میگوید:پیرمردَخِرف ونفهم، این چه 
به  اگر  کردی  باپدرم  که  بود  کاری 
خاطر نازنین نبود یک ُمشت محکم 
به چانه ات میزدم که هفت روزوهفت 
رتبه  با  نیایی،پدرم  هوش  به  شب 
ومقامی که دارد،به خاطر این بی ادبی 
وضرب وجرح،پدرت را درخواهدآورد 

وروزگارت را سیاه خواهدکرد.
        حاج آحسن درحالیکه تبسم 
تلخی در گوشه ی لبانش نقش بسته 
بودگفت:ای جوان تندنرو ،من پدرت 
را بهتر وبیشتر از تو می شناسم،مگر 
نمی شنیدی که به تمام پرسشهایم 
این  تودلیل  میداد؟اگر  مثبت  پاسخ 
خواهی  حق  من  به  کارمرابدانی 
دادوباداشتن چنین پدِر بی وجدانی 
سرافکنده خواهی شد،هیچ میدانی 

که نازنین خواهر تواست!؟
تعجب  ازسر  نازنین  شهروزو 
چی،ماباهم  پرسیدند:  بلند  باصدای 
به  نگاهی  وسپس  برادروخواهریم!؟ 

هم انداختند وگفتند:
باورکردنی نیست

ادامه دارد

بقیه:  امین الدوله

کمی بعد  این شرکت  با دوهزارتومان 
کار  تابه  شود  می  تأسیس  سرمایه 
تألیف کتابهای درسی ونشرکتب مفید  
السلطنه  احتشام  کند.  اقدام  دیگر 
 ، السلطنه  اعتماد  باقرخان   محمد 
میرزا کریم خان  سردار مکرم، حاج 
حسین  آقا امین الضربویحیی دولت 
طبع  شرکت  مؤسس  اعضای  آبادی 
کتب هستند.. شرکت ، میرزا محمد 
میرزا  وپسرش  فروغی  حسین  
قزوینی  محمد  و  خان   محمدعلی 
رابرای ترجمه وتألیف کتاب  استخدام 

می کند.
از نخستین  اقدامات  شرکت  درامر 
تاریخ  دربارة  کتابی   انتشار  تألیف 
ازروی  مختصری   وتاریخ  ایران 
تألیفات  دانشمندان متخصص ترجمه 
وتألیف  وبا خط خوش  طبع می کنند 
وبه دست  مدارس جدید می دهند. 
بااستقبال   الدوله   امین  اقدامات  
نوآوران،   ، روشنفکران  وحمایت 
دولت مردان  ورجال فرهنگ دوست 
می  ثمر  به  کوتاه   مدت  درهمان   ،
نشیند. میرزا محمود  خان احتشام 
السلطنه ، یحیی دولت آبادی، جعفر 
قلی خان نیرالملک ، علی خان ناظم 
الدوله،   ممتحن  مهدیخان    ، العلوم 
الملک   مفتاح  محمودخان   میرزا 
باشی  مهندس  خان  عباس   ومیرزا 
نخستین جلسه  رسمی انجمن معارف 
حضوراو   وبا  رشدیه  رادرمدرسة 
برپا می کنند.  درشوال ۱۳۱۵ قمری 
هرکدام  بسهم خود  درایجاد مدارس 
ونشر معارف  تالش تازه ای  را آغاز 

می کنند
ایرانی  مشروطة  کتاب  از  .)برگرفته 

-دکترماشااهلل آجودانی ص ۲۶۸(

بقیه: جلوه ای ازاوج...
 

لوله  عدم  نمود،  استفاده  وکارگران 
امراض  پزشک،  نبودن  آبها،  کشی 
مقاربتی،  غیر  و  مقاربتی  گوناگون 
مقّررات  به  مردم  نبودن  آشنا 
بهداشتی نسل ماراتهدید به فساد 
ایجاد  با  باید  نماید،  می  انقراض  و 
و  صنایع  توسعة  و  مفید  کارهای 
کشاورزی و رعایت اصول بهداشتی 
با فقر و امراض و بیکاری مبارزه کرد 
و نسل و نژاد ایرانی را از فساد نجات 
داد، فرهنگ مملکت باید زاییده ی 
احتیاج و رافع احتیاجات ما باشند، 
شود...  مقّرر  باید  اجباری  تعلیمات 
دولت باید مردم و سرمایه داران را 
به تشکیل شرکتها تشویق کرده و 
دراین راه آنهارا ارشاد نماید وبه این 
وسیله سرمایه هارا درراه های مفید 
به حال اجتماع به جریان بیاندازد...
جهانسوز به رویّه ی ضد کمونیستی 
حکومت بیست ساله با نظر تمسخر 
نگریست... می گفت  واستهزاء می 
ظرف  در  که  است  مضحک  چقدر 
با همسایه ی شمالی  چندین سال 
و  صادرات  از  خیلی  خریدار  که 
احتیاجات  از  بسیاری  ی  فروشنده 
ماست، به صرف ترس از بسط نفوذ 
او حالتی شبیه به قطع رابطه داریم 
ننمودیم،  منعقد  تجارتی  قرارداد  و 
این نبود مگر براثر ظلم و فقری که 
دراین کشور حکمفرماست«، )واقعة 
) ۴۸و۴۹  رویه   - جهانسوز  اعدام 

این  مطالب  دیگر  به  توّجه  با  که 
پسیان  دهدکه  می  نشان  کتاب؛ 
ویا  وهست  باوربوده  نیزبرهمین 
ازسوی خود  را  این مطالب  احتماالً 
می گوید که ُدم خروسش از اشاره 
به حکومت بیست ساله ی رضا شاه، 
که  چرا  جهانسوزپیداست،  اززبان 
اززمان برتخت نشستن رضا شاه تا 
اعدام  و  بازداشت  زمان  سال ۱۳۱۸ 
جهانسوربیش از چهارده سال نمی 
گذشت، ازاین روعبارت بیست سال  
یقیناً از گفته های جهانسوزنیست. 
و  گفتارها  از  توان  می  که  را  آنچه 
رفتارجهانسوزدر گرد آوردن شماری 
از دانشجویان دانشکده ی افسری و 
افسران جوان نتیجه گرفت چیزی به 
جز شور و هیجانات جوانی همراه با 
برداشت های خام گونه  و ناآگاهانه 
نبود که مانع از آن بود که وی شرایط 
انجام  که  کشوروآنچه  مقتضّیات  و 
را درک  بود  انجام  ویا درحال  شده 

کند، گویی که رضا شاه دست روی 
نشسته  تماشا  به  و  نهاده  دست 
بوده است؟ ابراز مطالبی درباب راه 
به  آهن سراسری که در سال۱۳۱۷ 
روابط  از  وانتقاد  بود  رسیده  پایان 
دولت  با  ایران  اقتصادی  و  سیاسی 
بیرون  انتظاراتی  وطرح  شوروی 
قشری  ای  جامعه  ذهن  ازگنجایش 
روزها،از  درآن  وُخرافاتی  مذهب 
که  بود  وی  نادرست  نگرش  جمله 
اورا به سوی تشکیل گروهی مخالف 
ودانشجویان  افسران  از  شاه؛  با 
بود. کشانده  افسری  ی  دانشکده 
ادامه دارد

بقیه: اندیشه های ناب

ایرانیان امانت دار بوده که این ثروت 
ملی را از قرنی به قرن دیگر منتقل 
کرده اند. این امانت ها آئینه اندیشه 
ها و وجدان پاک افراد بزرگ ایران 

بوده اند.
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض

ورنه هر سنگ و ِگلی لؤلؤ و مرجان نشود.
های  المثل  شعروضرب  ازکتاب 

فارسی اثرفتح اهلل اکبر

بقیه:  برگزیدهایی از ...

استادان-  همین   وسیلة  به 
احیا  ونوازندگان   خوانندگان  
گردیدورواج پیدا کرد. همچنان که  
شاعران زمان زندیه  پس از انتقال  
به دربار  قاجار شیوة  شعری خودرا  
شاعران  پیشقدم   و  دادند  رواج 

دورة  قاجار  به شمار می روند.
موسیقیدانان عهد زندیه هم آن چه
 را درعمل وکار نوازندگی بکار می 
انتقال دادند  به دربار قاجار   بردند 
موسیقی  بنام  استادان  پیشقدم  و 
ناگفته  گردیدند.  قاجار   دورة 
باایجاد  مدرسه موسیقی  که  نماند 
نوشته شدة  الفبای   دارالفنون   در 
موسیقی ملی ایران  نیز پایه گذاری 

گردید.
ادامه دارد

بقیه: اسرارزندگی پارس بانو

 شکافی در دل کوه پدید می اید و 
پارس بانو را به درون می کشد .

چندی بعد چوپانی که گله خود را 
گم کرده بود به این حوالی می رسد 
در  رود   می  خواب  به  خستگی  از 
خواب بانویی فرهمند را می بیند که 
گله گوسفندان او را بسویش هدایت 
بانو  پارس  را  خود  او  و  کند  می 
معرفی میکند و محل اختفای خود 
او نشان می دهد  به  را در دل کوه 
.چوپان پریشان از خواب بیدار می 
شود گوسفندان را کنار خود یافته 
وآنگاه تکه ای از دامن پارس بانو  را 
در شکاف سنگ می بیند آن را برای 
تبرک جدا کرده وبه معبد زرتشیان 

می دهد . 
محل  آن  در  بانو  پارس  چوبدستی 
تبدیل  تنومندی  درخت  به  اکنون 
دل  در  کویری  منطفه  دراین  شده. 
سنگها  تخته  میان  در  و  کوه  این 
آن  مبدا  که  است  آبی  چشمه 
از  . چکه های آب  نیست  مشخص 
میان سنگها فرود می ریزد که برای 
استفاده  زایران  تبرک  و  نوشیدن 
می شود.  این مکان اکنون یکی از  
این عبادتگاههای زرتشتیان به نام 
پیر سبزاست که در ۶۸ کیلومتری 
مرکز استان یزد قرار دارد و هر ساله 
زرتشتیان  ماه  خرداد   ۲۸ ۲۴تا  در 
سراسر جهان در این مکان گرد هم 
می آیند و این مکان هر ساله پذیرای 
تعداد بسیاری از گردشگران است.و 
عروس و داماد ها جهت شگون آغاز 
زندگی خود به این مکان می آیند که 
اکنون  در آن محل یک ساختمان 
با پله  سنگی قرار دارد در دل کوه 
های سنگی بیشمار، و راه ورود یک 
در فلزی طالیی است با نقش سرباز 

هخامنشی نیزه بر دست.
وشما خواننده گرامی این قصه ، اگر 
افتاد  یزد  شهر  به  گذارتان  روزی 
زیبای  منطقه  این  بر  هم  گذری 
سبز  پیر  و  باشید  داشته  کویری 
بانو  پارس  شاید   . کنید  بازدید  را 
هنوز منتظر است تا پدرش یزدگرد 
چنگال  از  را  او  و  بیاید  ساسانی 
دوباره  و  بخشد  رهایی  دشمنان 
به  را  روزگار  آن  عظمت  و  شکوه 

سرزمین مادریش باز گرداند .
۱-در نوشته های کهن پارسی بخش 
با  که  را  کنونی چین  شرقی کشور 
هندوستان هم مرز است را چین و 
بخش جنوبی را ماچین می نا میدند.

بقیه: بررسی شعر
شمارشاخه  بی  بردروازه   
.. سرانگشتان  های 
 ../.. معجزه  فوران   ../.. ناگاهان   .
درشب بی انتهای ظلمت ../.. خواب 
مهتاب ../.. آ رامش آسمان )ص۲۶(
باران   ...،... پرندگان  های  قافیه  به 
نگاه  آسمان   ...،... سرانگشتان   ...،...
بطور  اندازه  چه  ببینید  و  کنید 
اند وچگونه موسیقی  طبیعی آمده 
شعرمیدهند.  به  دلنشینی  وطنین 
کوهن دراین قطعه ها دیگر شاعری 
منحصرا غنائی نیست، بیان کننده 
آزادی ...،... رهائی آدمیانی است که 
گریند  می  وهراس،  زیرچترتاریکی 
زمانه  وشالق  کشند  می  وفریاد 
برتنشان فرود می آید. قطعه تنهائی 
نشان         بهتر  را   شاعر  ایستار  این 
محصور  شاعردرجهانی  دهد.  می 
حصارها  زودی  به  اما  برد  بسرمی 
در  مرزها   ...،... ریزد  می  فرو  درهم 
رویا محو می شود واین همه وابسته 
سخن  کوتاه  است.  عشق  معجزه 
تهی  جهان   ...،... شاعر  دیدگاه  از 
است. رهاننده  عشق  فقط  و  است 

بـهار منجمد
بهار آمد

ولی درزادگاه من

همیشه برف وبوران است چهل سال است زمستان است،   

برودت سخت سوزان است.

نه مرغی درچمن پران، نه بلبل برگلی خندان درآن سامان که روزی چون گلستان بود،  

نه باغی کز هوای  دلکش وعطر دل انگیزش شوم شادان

توگوئی هرزمان  درانتظار لحظة مرگ است. درخت زندگی پژمرده وبس لخت وبی برگ است 

چمن ها یکسره پوشیده از برف وتوان برف ُرفتن نیست،

                                                                        زبانها منجمد  کس را توان  حرف گفتن نیست

میان رنگ ها، رنگ سیه سلطان هر رنگ است،                فضای شهرها خالی زآهنگ است

زشعر سعدی وحافظ  بیانی نیست خبرازقرمز وازارغوانی نیست    

نوای سازها ازدم غمین، گفتارانسانها  حزین، 

نه از مضراب بس جادوئی شهناز نه ازشورونوای سازیاحقی نشانی هست   

... زمین گریان....هواگریان... تمام لحظه های زندگی  شام غریبان است  

درآن سامان.... هرانسانی و هرجنبنده گریان است.

همه مبهوت ومات از بازی گردون زمان، آبستن طوفان،   کالن وخرد سرگردان  

بساط سفره ها خالی است سکوتی ژرف بر هرخانه مستولی است  

***

خبراز واپسین  ساعات عمراین زمستان است،   زمان بازگشت وکوچ زاغان است

 بهاری تازه می آید،

دوباره  مرغ عاشق  نغمه خوان گردد    کالم عشق با جرأت بیان گردد

چنین دوران برایش بادوبوران است چومی دانیم ایران مرغ طوفان است    

زچاه نیستی دائم حذر کرده دوصد زین فتنه نها ازسر به در کرده   

وفردا ما به پاس حزمتش  جشنی بپا سازیم...   نفس ها تازه گردانیم

شراب زندگی درساغر اندازیم. جدا از غصه وماتم،     

مجیدزندیه  نیویورک  بهار ۱۴۰۰
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ایران  اجتماعی  اوضاع 
افشار  نادرشاه  دردورة 

وکریمخان زند 
)ادامه از شمارة قبل(
۲- مشتاق علیشاه اصفهانی:

ازموسیقیدانان  بنام دورة  زندیه واز 
مشایخ سلسلة  درویش نعمت اللهی  
زیادی   هواداران   بود.اودرکرمان 
صحبتش   پای  که  ومردمی  پیداکرد 
می نشستند مجذوب  سلک دراویش 
نعمت اللهی می شدند. شهرت زیاد 
وازدست  دردسر   باعث   وی   برای 
امام  که   بطوری  شد.  جانش  دادن 
جمعه ومجتهد  کرمان بنام مال عبداهلل 
ناراحت  مشتاق  مریدان  اززیادی 
باعث   را  بازارصوفیه  ورونق  گردید  
میشمردودرپی  اسالم  ضعف  وسبب 
او  به  خودرا   زهر  که  بود  فرصت  
بریزد وسرانجام درروز بیست ویکم 
ماه رمضان سال  ۱۲۰۲ هجری قمری 
موعظة   به  مزبور   آخوند  که  زمانی 
مریدان مشغول بود مشتاق علیشاه 
وارد مسجد شد   دراویش   از  بایکی 
ودرگوشه ای  به ادای فریضه  مشغول 
عبداهلل   میرزا  موقع  دراین  گردید. 
ازباالی منبر  حکم  به قتل  وسنگسار 
کردن مشتاق داد وجماعت پای منبر  
باچوب وسنگ وهرچه  به دستشان 
می رسید مشتاق ودرویش همراه اورا 

کشتند.
ونوازندگان   خوانندگان  از  مشتاق 
آوازرا  او  بود.  عصرخود  معروف 
درنهایت خوبی واستادی می خواند و 
سه تارو تار را با مهارت می نواخت. 
می گویند  جرم او در کشته شدن  این 
بود که  قرآن راهمراه  بانوای  سه تار

 می خواند- سه تار همانطورکه از

 نامش پیداست  تازمان او  دارای سه 
مشتاق   . )دو-سل-دو(   بود  سیم 
علیشاه سیم دیگری )سیم بم(  به آن 
اضافه کردوبااین کار هم صدای  سه 
های   وهم کوک  گردید   تر  قوی  تار 
زیادتری  می گرفت. ازاین لحاظ این 
سیم جهارم بنام سیم مشتاق  معروف 
گردید وازآن زمان  سیمهای سه تار  
 . دو-دو(  )دو-س-  از  است  عبارت 
همین کاررا بعداً  درویش خان  برروی 
تار  انجام داد  وبااضافه کردن  سیم 
ششم درکنارسیم پنجم صدای تار را 
یک اکتاو  بم تر ساخت. تار دارای سه 
ردیف  سیم مضاعف است)دو-سل- 
دو(  همزمانان مشتاق علیشاه شرح 
حال  اورا نوشته اند  وهمگی  درمورد 
ُحسن  صوت وگرمی آوازومهارت او 

درنوازندگی سخن گفته اند.

پادشاهان قاجار وموسیقی

قاجار  سرسلسلة   خان   آقامحمد 
کشمکش  درحال  سال   ۱۹ حدود 
بر  غلبه  از  وپس  بود  وزدوخورد 
 ۱۲۱۰ درسال  سلطنت   مدعیان 
هجری قمری  تاجگذاری کردوتهران 
پایتخت  خودقرارداد  ولی  دورة  را 
رسمی سلطنتش  بیش از یک سال  
بطول نیانجامید ودرسال ۱۲۱۱۱  رخت 
کتاب   مؤلف  بربست.  جهان   ازاین 
میرزا  احمد  یعنی  »تاریخ عضدی«  
می  فتحعلیشاه  فرزند  عضدالدوله  
... آقا محمد خان  هروقت  نویسد:» 
می  دست  ازبرایش  خوشی   حالت 
داد  ودماغی داشت »دوتار«  که زدن 
آن  درمیان تراکمه معمول است میزد 
ووقت خواب یک نفر برای او  شاهنامه 
اش  برادرزاده  بعدازاو   . خواند.«  می 
خان  حسینقلی  فرزند  »باباخان«  
جهانسوز که ولیعهد ودرشیرازبود به 
سال  فطر  عید  ودرروز  آمد   تهران 
رسمًا  فتحعلیشاه   بنام  ه.ق.   ۱۲۱۲
تاجگذاری کردوبدون مدعی  برخزائن  
پراز طال وجواهری که آقامحمدخان  با 

حرص فراوان  جمع کرده بود دست 
از دستگاته صفویه   تقلید  یافت وبه 
ولشکری  کشوری   تأسیسات  به 
از   پرداخت.  سلطنتی   وتجمالت 
پرورش ورواج موسیقی  نیز  درزمان 
او  خبری نبود بجز اینکه وی درزمان 
دو  به  وقریب  داشت  مرگ ۶۸ سال 
ومی  داشت  ونواده  هزارپسرودختر  
گویند  درموقع مرگ دارای  ۵۷ پسر 
و۱۵۶  دختری  نوه  و۲۹۶  دختر  و۴۶ 

زن که ازاو فرزند داشت بود.
پس از فتحعلی شاه  نوه اش  محمد 
میرزا  فرزند عباس میرزا  به نام محمد 
شاه به تخت نشست. مدت سلطنت او  
۱۶ سال بود. وی پادشاهی خداترس 
چیزی  داری  ازمملکت  بود  ومهربان 
نمی دانست وتمام امور مملکت  را به 
دست  حاج میرزا آقاسی که مربی او 
نیز بود سپرد. درموقع فوت او  که ۴۲ 
ساله بود خزانة مملکت تهی  ومردم 
زندگی  عجیبی   وتنگدستی  درفقر 
می کردند . دراین زمان  نیز موسیقی  
مجالی نیافت که بارور شود.. بعدازاو 
به  بود   ساله   ۱۶ که  ناصرالدینشاه  
به  ه.ق.  ودرسال۱۲۶۴  آمد  تهران 
زمان  درهمان   ولی  نشست  تخت 
اقتدار - صدراعظم الیق  خود یعنی 
به  را   کبیر  امیر  خان   تقی  میرزا 
سعایت مغرضین  وبدخواهان  از میان 
مطلق  مملکت   ودرامور   برداشت. 
العنان  گردید  و پنجاه سال  بافراغت 
واحوال  اوضاع  به  اعتنا  وبی  خاطر  

سیاسی کشور  سلطنت کرد.
درزمان  ناصرالدینشاه  روابط سیاسی 
توسعه   خارج  کشورهای   با  ایران 
بااروپا  بخصوص  روابط  این  پیداکرد. 
رفته  ورفته  داشت  بیشتری   دامنة 
نمودار  درایران  اروپا   تمدن  آثار 
دارالفنون   مدرسة  تأسیس  گردید. 
وتشکیل   موزیک  شعبة  وبرپایی 
است.  نمونه  ازاین  ارکستر   هیئت  
سال   ۵۰ درمدت  ناصرالدینشاه 
ای  وسیله  هیچ  از  خود  سلطنت  
خود   وتفریح  خوشگذرانی   برای  
زمان  دراین  کرد.  نمی  خودداری 
قیود  از  زیادی   میزان   به  موسیقی 
توجه   ومورد  یافت  رهایی  گذشته  
رجال  واعیان واشراف  وفرزندانشان 
وطبقات مختلف  قرار گرفتواشتیاق به 
فراگیری  آن روز افزون  شد.  بعضی 
از رجال  فرزندان خودرا  به آموختن  
آن تشویق می کردند وتعلیم وتعلم 
به  نوازندگی  مخصوصاً  فن   این 
خانواده های رجال و اعیان مملکت 

وزنان  آنان نیز  راه یافت. وی بعداز 
درروز   عاقبت   سال سلطنت  پنجاه 
بدست  ه.ق.  سال ۱۳۱۳  ذیقعده   ۱۷
میرزا رضا کرمانی درصحن  حضرت 
او  از   پس  شد.  کشته  عبدالعظیم 
سالگی   از سن ۵  که  مظفرالدینشاه 
 ۴۲ ومدت  داشت  ولیعهدی  عنوان  
سال بااین عنوان  درتبریز  حکومت 
کرده بود  پادشاه شد.اومردی جبون  
بود  المزاج  وعلیل  النفس   وضعیف 
وعیاشی  تفریح  به  خودرا   واوقات 
مملکت   امور  واز  کرد  می  صرف 
بی  عیاشی  بود.  خبر  بی  وسیاست 
اندازة  ناصرالدینشاه وخرج های بی 
خزانه  مظفرالدینشاه  اطرافیان  رویه 
مملکت را تهی کرد . مشکالت  مالی 
واستبداد  عمال دولتی  وظهور آزادی 
خواهان  وتغییر افکار مردم وعوامل 
رژیم   استقرار  به   منتهی  دیگر  
مشروطیت درایران گردید.وی فرمان 
مشروطیت  را  در جمادی الثانی  سال 
۱۳۲۴ ه.ق.  صادر کرد و ۵ روز  بعداز 
بدیار  مشروطیت   قرمان  امضای  
باقی  شتافت. بعدازاو فرزندش  بنام 
خودخواه  مردی  که  محمدعلیشاه  
جانشین  بود  خبر  بی  وازسیاست 
او   اوشد.  دورة سلطنت  استبدادی 
درمبارزه با  آزادیخواهان  وکشمکش   
آنان  وهواخواهان   مستبدان  میان  
بنفع   سرانجام  طلبان  مشروطه  و 
مشروطه طلبان  تمام شد  واو مجبور 
به استعفا گردید . پس ازاو فرزند  ۱۲ 
 ۱۳۲۷ درسال  شاه  احمد  اش  ساله 
به تخت سلطنت نشست.ودر  ه.ق.  
۲۸  شعبان  ۱۳۳۲ ه.ق.  تاجگذاری 
جنگ  زمانی   اندک  از  پس  د.  کر 
جهانی اول  شروع شد واوضاع آشفته  
ونتبسامان  ایران  بدتراز سابق گردید. 
اوضاع پریشان  مملکت از یک سو . 
از سوی  آمدن جنگ  جهانی  پیش 
تر   بیچاره  را  آشفته   مردم  دیگر  
وکشور باستانی  را  خراب تر  کرد. 
باتوجه به اوضاع  اجتماعی ۱۵۰ ساله 
دوران قاجار  وهرج ومرج  که دراین 
دوران  برایران گذشت محیط مطلوبی  
برای پرورش  موسیقی  بوجود نیاورد. 
تنها زمانی که  موسیقی  دراین دوران 
نفسی  توانست  ساله   یکصدوپنجاه 
تازه کند درزمان فتحعلیشاه بود که 
زمان  نوسیقیدانان  آوری   جمع  با 
زندیه  ازخواننده ونوازنده  واستادان  
بنام آن عهد که بدربار منتقل شدند  
- موسیقی ملی  ایران بوسیلة  همین
بقیه درصفحه ۴۸

مجیدزندهی

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

صفی الدین ُارموی ارث حسین بهزاد

everybody, for her sweet and 
caring personality. For the past 
42 years, Ambassador Zahedi 
ascertained his beloved 
cousin’s company on an 
almost daily basis, privately 
as well as at official functions, 
which they attended together.

His late Imperial Majesty, who 
used to keenly observe 

the tradition in midst of his 
family, would surely have 
delighted in the company of 
his grandchildren and great-
grandchildren.

Here you see a few pictures 
from the ancient tradition 
observed this year, captured 
on the 16 March, in Montreux, 
Switzerland.
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Princess Roksana  
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and I had the sleeping bag 
set for me on the floor. Dodi 
refused to sleep in my bed 
and insisted to sleep in the 
sleeping bag on the floor. We 
both insisted and finally I was 
not able to convince her, so 
she slept in the sleeping bag 
on the floor. Late at night we 
received a call that was for 
Dodi, they informed her that 
her father had just arrived 
Paris and wanted to meet her 
at that late time of night! She 
was surprised but I think she 
understood the message and 
did not insist, she was not 
happy to leave but was asked 
to do so. We again dressed up 
and the driver picked her up 
after a short time. I believe 
someone had spotted and 
informed about her presence 
at Maison d’Iran, and they 
did not want her to stay there. 
I do not think that there was 
any danger present for her in 
1969. If I had felt even the 
slightest danger, I would have 
never invited her to put her 
life in danger. I actually think 
that some people did not want 
that the Shah and his family 
learn about the real situation 
outside of their cocoon. It 
was a glorious period in Iran’s 
history that envied many and 
actually it was a time when 
they used the technique of 
flattering against the Shah, 
while his enemies and traitors, 
like Ceasar’s friends, were 
sharpening their daggers at the 
same time.
After this incident Dodi went 
back to Iran for summer 
vacation. We each were busy 
with our everyday life and 
did not contact each other 
anymore. Much later I learned 
that Dodi had married and 
later given birth to a son. I 
always wanted to call her but 
never did. 
After the revolution I learned 
that Prince Shahyar who used 
to live with his siter at Villa 
Dupont. On December 7th, 
1979, while he was returning 

In another development in 
‘Zarifgate,’ the secretary 
of the Iranian parliament’s 
presidium, Hossein-Ali Haji-
Daligani, said Thursday that 
a number of lawmakers had 
proposed a motion calling for 
a legal complaint to be raised 
with the judiciary against 
President Hassan Rouhani and 
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif. The motion 
also names Hesamoddin 
Ashena, head of the Center for 
Strategic Studies (CSS) and 
other CSS officials, the body 
that carried out the interview 
with Zarif that was leaked 
to Iran International TV and 
published on Sunday. Ashena 
was reported earlier in the day
to have left his post. Haji-
Daligani announced

home from a meeting, two 
men riding a motorcycle had 
sped down the Rue Pergolèse 
and turned sharply into Villa 
Dupont, the man next to the 
driver had pulled out his gun 
and shut the prince and killed 
him. I am sure that Princes 
Azadeh was devastated 
because I was aware how 
much she loved her brother. 
I read in the papers that she 
became very active in politics, 
she published Iran Azad, and 
even distributed and handed 
flyers in Champs Elyseé. 
Later Princess Azadeh cut off 
all relations with the political 
groups and devoted her time 
and resources to humanitarian 
work and helping needy 
Iranians and refugees. 
Eventually Villa Dupont was 
sold. 
Princess Azadeh died of 
leukemia in Paris on 23 
February 2011.
 May her memory be for a 
blessing.
To be continued on next issue.

 

parliament was setting up its
own probe into CSS, which is 
an affiliate of the presidential 
office. The Prosecutor of 
Tehran, Ali Alghasi-Mehr, 
said Thursday that the Security 
Court of Tehran had begun an 
investigation into “the theft 
and illegal publication” of the 
audio tape but that no arrests 
had yet been made. Iranian 
news agencies also quoted 
an unidentified “informed 
source” in the judiciary that the 
prosecutor’s office had ordered 
around 20 people banned 
from leaving the country due 
to possible involvement. The 
text of the parliamentarians’ 
complaint, as published by 
Tasnim news agency, echoes 
Rouhani’s description of the 
audio file as “classified” and 
describes its airing as a threat 
to national security and “a sign 
of the depth of the enemy’s 
infiltration in sensitive 
government agencies.” The 
motion charges that Rouhani 
should be held accountable 
for anything said by Zarif 
− although the interview 
was reportedly on the 
understanding it would remain 
confidential until the Rouhani 
government left office – both 
as head of the government 
and for the specific failure of 
Ashena and other officials 
in the presidential office to 
protect information. It also
asserts that Zarif’s interview

“contains statements that 
are untrue, undermine the 
achievements of Qods Force 
commander in Syria, and 
insult a national hero and 
the Iranian people.” During 
the interview, conducted by 
commentator Saeed Laylaz, 
Zarif questioned aspects of the 
played over Syria by Qasem 
Soleimani, commander 
of the Quds Force, the 
extra-territorial arm of the 
Revolutionary Guards, who 
was killed with nine others by 
a United States drone attack in 
Baghdad in January 2020. This 
– linked to Zarif’s suggestion 
that Russia had tried to 
impose last-minute conditions 
during Iran’s nuclear talks 
with world powers in 2015 
– amounted to evidence of 
the crime of “disturbing 
the minds of the public,” 
according to the parliamentary 
deputies. Rouhani announced 
Wednesday a government 
investigation into what he 
called a theft that he suggested 
was designed to undermine 
the Vienna talks aimed at 
reviving Iran’s 2015 nuclear 
deal with world powers. Many 
government critics, including 
in parliament, oppose the 
deal. With Ashena resigning 
or sacked Thursday, Rouhani 
has appointed government 
spokesman Ali Rabiei as the 
new head of the CSS.
(MardomReport)

The last Wednesday of 
the Iranian year is called 
“Chaharshanbeh Souri.” 
Traditionally, on the preceding 
evening, families from all 
walks of life jump over a fire, 
singing a rhyme in Persian: 
“My yellow hue to you, your 
red hue to me.”

Like every year, this custom 
was observed at Ambassador 
Ardeshir Zahedi’s residence in 
Montreux, with merrymaking 
by old and young.

An elegant and suave lady, 
Madame Pouran Vakili-

Zahedi, the most senior 
Zahedi family member, made 
the lead, by jumping over 
little fires lit in the garden, 
supported affectionately by 
HIH Princess Shahnaz’s son 
Key-Khosrow Djahanbani. 
Cheered on by his sibling and 
the princesse’s grandchildren, 
as well as friends and their 
children, also invited over. 

Madame Pouran Vakili-
Zahedi, known by her 
nickname “Totot” to family 
and friends, is profusely 
adored and admired by 
continued on  next page...
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A  Secret Interview That Was Leaked 
to Iran International TV Chaharshanbeh Souri

At  Montreux, Switzerland 

Prince Keykhosro Pahlavi Djahandani  is 
 helping Mrs. Pouran (Toto) Zahedi to jump on fireMrs. Anne-Rose Smithuis

  Princess Fawzia Pahlavi Djahandani
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year. Dodi had thanked and 
later wore it many times. After 
the spring vacation when 
Dodi came back from Iran, 
she told me that in one of the 
family gatherings Shahbanou 
had asked Dodi if she had 
been able to buy the gift that 
she desired. Dodi understood 
that the queen had given to 
her confident 1500 francs for 
Dodi so that she could buy a 
gift for herself. But the lady 
had spent half of the amount 
for Dodi and another half 
had remained in her pocket! 
Dodi said she was shocked 
to learn the truth, but she had 
immediately controlled her 
emotions and had answered 
back to Shahbonou: “Yes, 
thank you very much for your 
generosity!”

I asked her why she didn’t 
tell her the truth, how did she 
expect that the queen learn 
the truth? It was a betrayal not 
to let her know the truth. She 
answered that she did not want 
to hurt the Queen..
My boyfriend and I were just 
friends at the time, but I felt 
that I wanted to return and 
live in my studio at Maison 
d’Iran. It was more practical, 
we liked going to theaters and 
concerts. Dodi had met him, 
so she joined us sometimes to 
see some theatres. I truly loved 
Dodi, but at the same time, I 
also loved to be able to see 
him more. Finally, I made up 
my mind and informed Dodi 
of my decision of returning to 
my place. She got very upset 
and in a sad voice told me: 
“You do this intentionally, 
like everyone else, you want 
to hurt me!” I swore and told 
her that she was aware that I 
loved her, but I also wanted 
to return and see the young 
man that I was in love with. 
I was hoping that she would 
understand that I had no 
intentions of hurting her, but 
unfortunately and probably I 
did it unconsciously. She was 
brave, proud and reasonable, 

not to insist anymore, and I 
finally returned to my studio. 
I missed Dodi but felt free and 
light to return to my normal 
life that I was used to live. I 
remembered the fairy tale of 
“The Nightingale” that the 
emperor put him in the golden 
cage.

We kept our friendship and 
I often called to see how she 
was doing.
I had read many history books 
about the kings and queens of 
France. They were surrounded 
with flatteries and traitors. I 
always wondered if they knew 
the truth about their friends 
and ignored it, or they did 
not have the occasion to learn 
about the true essence of their 
friends and family members. I 
always admired king Kurosh-
Cyrus of Persia who had 
special forces that told him 
the truth. They were called 
the eyes and ears of the king. 
Dodi was our princess, such 
an innocent and pure spirit. 
She was aware of the people 
who surrounded them but at 
the same time she had to play 
with the existing rules and the 
protocol. Who could imagine 
the existence of such a brave 
and intelligent princess, for 
sure not the students who were 
demonstrating against her 
uncle and the government at 
Maison d’Iran that the queen 
had built it for them? They 
only believed in destruction 
and revolution. Sometimes as 
a sociologist I discussed with 
a few of the more reasonable 
revolutionary students and 
suggested that if they returned 
to Iran and imposed their 
new ideas for betterment and 
change for their country, the 
government would eventually 
listen to them especially that 
they were coming from the 
families who had access 
to meet the Shah. But if 
they destroyed the country 
completely, rebuilding was 
very risky and needed a much 
longer time in addition during 

the period of reconstruction 
many things could derail out 
of their control and prediction. 
I was taking classes and was 
working on my research, I 
believed in certain demography 
theories. When in a country 
50% of the population are 
under 25 years old, chaos and 
revolution is inevitable. In 
1956 the population of Iran 
was 18,954,704 and in 1976 it 
almost doubled to 33,708,744. 
There were many elements 
that created unhappiness 
among the youth, although 
everyone’s life seemed 
more comfortable than their 
grandfathers and fathers in the 
past 15 years, but naturally 
humans are never satisfied. 

The demonstrations and 
political activities at Maison 
d’Iran were a sign of warning 
for the future. I was feeling the 
danger approaching and was 
not in a position to stop but I 
thought that at least I could do 
something positive for Dodi. 
In French revolutionary story 
books, I remember reading 
about one of the “dame de 
companies of Marie 

Antoinette,” that touched me 
very much. The story was                 
about a young innocent girl 
who helped Marie Antoinette 
to dress up and kept her 
company. When the revolution 
happened and they attacked 
the palaces, she was the first  
person who was killed by 
guillotine because they found 

her in the queen’s chamber.  
Somehow this idea bothered 
me. In case if something was 
going to happen, I wanted 
Dodi to stay safe. I thought 
of introducing her to some of 
the moderate revolutionaries 
so that they could see that not 
everyone was guilty and evil 
around the Shah.  

I invited Dodi to spend a day 
at Maison d’Iran and I warned 
her about the graffiti on the 
walls and the opposition 
students present there but 
nothing about my inner 
feelings. 
Actually, she was eager to 
meet and learn about them. 
Dodi was very happy, we had 
dinner at RestoU, she chose 
her dinner and carried her 
tray, we sat and talked to the 
students who were present 
at our table. As we entered 
Maison d’Iran, she quietly 
looked around and read the 
signs on the walls. The lobby 
was full of strange students. I 
spotted the group that I trusted 
them, they were moderate and 
had kept some of their Persian 
behavior. I only introduced 

her as Dodi my guest and we 
started talking and exchanging 
ideas. We all had great time 
and  
they all liked her very much 
without knowing of her real 
identity. Later we went to 
my room, I had prepared and 
changed the new bedsheets 
for Dodi to sleep in my bed 

mother when she spoke at the 
United Nations or in different 
interesting meetings. I never 
lived long enough with her.”

Traitor
Obtaining a degree should 
not be the main goal of a 
student when looking for 
higher education.  One should 
also take the opportunity to 
learn the philosophy and find 
out the true meaning of life 
while studying academics.  
Somehow Paris has always 
been the right place for this 
purpose, probably because of 
its language, freedom, culture, 
traditions, history and its rich 
environment. I had grown up in 
a more protected family circle. 
Although my grandmother 
and mother were the survivors 
of the Armenian Genocide, 
who had experienced the hell 
and seen the evil face to face, 
they had been able to keep a 
positive attitude in life. They 
never cultivated hate around 
themselves. They helped and 
loved everyone. They gave us 
a loving home and education. 
I trusted everyone and saw 
the goodness in them unless 
the contrary was proved. 
Unfortunately, the first lesson 
that I learned in Paris was the 
existent of the traitors among 
friends and family members.
On another occasion Dodi told 
me about an incident when she 
was very young. It happened 
in a big party that was given 
by the Shah at his palace. 
“Whenever there were parties 
in the palace given by the Shah 
or my mother, I and some of 
the more curious younger 
children of the family, would 
sneak in the party without 
being noticed, just for fun and 
curiosity in order to see people 
and run around. 
I was probably thirteen years 
old; on that special day, the 
Shah had invited many guests 
to the palace, I sneaked in 

as usual, it was a beautiful 
party the hall was decorated 
with colorful flowers and the 
smell of delicious food and 
flowers filled the air. The 
ladies looked like models in 
their last fashionable dresses 
and makeups. My mother 
looked beautiful, dressed up 
nicely greeting the guests 
with her usual smile. I was 
watching her from a distance 
and sometimes I would go 
very close in order to see and 
hear her talking to the people. 
As my mother passed a small 
group of men and women they 
immediately tried to stop and 
talk to her, they bended half 
a circle down to salute my 
mother and like the story of 
‘The crow and the fox’ written 
by La Fontaine, the charming 
mouths of the foxes started 
flattering my mother. {Oh! 
your Highness Princess, you 
look so beautiful. We heard 
your speech yesterday, Oh! 
it was amazing, you are full 
of wisdom and……..} My 
mother thanked them kindly, 
exchanged a few polite words 
and walked away. I was 
still standing next to them, 
trying to absorb their fake 
complements. None of the 
guest knew who I was, and 
probably they did not even 
remark my presence there. My 
mother had not walked even 
six feet away, that I heard one 
of the men who had bended 
more than the others and had 
uttered all those complements

 to their beloved princess, 
turned to the rest of the group 
and in a low voice said; awful 
gossips and insults and bad 
words against my mother and 
the rest of the group shook 
their heads as signs of approval 
and agreement with mocking 
laughter. A few moment ago, 
I heard their flattery words 
that I did not care much about 
them, I was just happy to see 
my mother from distance and 
hear her voice, and now this 
awful man was insulting her 
with all the bad adjectives 
and the others were laughing. 
Suddenly I got very upset 
and angry, not because he 
was disrespectful towards my 
mother, but because of his 
dishonesty. She had not asked 
for all those slimy words; 
they were the ones who 
had stopped and pulled her 
attention towards themselves 
and used all those flattery 
words why now, less than a 
minute later they had changed 
their minds! I grasped the 
man’s tie and yield in a very 
loud voice: “Guard throw this 
man out of this place! Guard, 
throw this man out!” The man 
and his companions were so 
surprised that they were not 
able to react. They did not 
know who I was, for them I 
was a little girl, a nobody! But 
I continued calling the Royal 
Guard, I was so upset and loud 
that my mother and then the 
Shah came to me and asked; 
‘Dodi, what has happened? 

Why are you acting like this? 
What has he done?’ I did not 
answer their questions, I just 
said that he was a very awful 
man, and he should be thrown 
out. Finally, the man left! I 
believe no one learned of 
the real reason why I reacted 
like that but at least the man 
himself knew the reason! I told 
Dodi that she should have told 
them the truth and explained 
the reason of her action at least 
to her mother. Then I added 
that she had betrayed her 
mother and the Shah by not 
letting them learn the truth. 
She said that she believed 
probably they had an idea that 
some people were not honest 
towards them! 
Later, I learned that probably 
many people do not even want 
to learn the truth! Sometimes 
we can guess but if the truth is 
told to us, the guess becomes 
a reality and then we have to 
deal with its consequences!

•Normally Nowrouz, the 
Iranian new year corresponds 
to the first day of the spring. It 
usually falls on 20 or 21st of 
March every year. Because of 
the school schedule Dodi was 
not able to celebrate Nowrouz 
with her family and travel to 
Iran but she was planning to 
leave as soon as the spring 
vacations started. One of the 
Shahbanou’s confident invited 
Dodi for an afternoon. When 
Dodi came back home, she 
looked very happy. She pulled 
out a beautiful dark green 
velvet jacket with its matching 
pants from the shopping bag. 
She told me that it was a gift 
from Shahbanou for Nowrouz.
his quality of heavier velvet 
was the latest fashion in Paris, 
and it was very expensive. 
Dodi said that the host took her 
to the store and asked Dodi to 
choose the color that she liked 
and paid $750 francs for the set 
and she added that Shahbanou 
had paid the money to the lady 
to buy her a gift for the new A

za
di

,V
ol

.1
2,

 N
o 

4 
pa

ge
 7

Shahbanou and Azadeh



ه57 ح ماره ۱۳۶ صف 56   آزادی- ش
صفحه

  ۱۳
ه ۶

شمار ی- 
زاد

   آ

He drove the princess to the 
university and would do the 
same to me. 
I was flattered but at the 
same time not very excited 
as I wanted to be close to 
my unofficial boyfriend. 
The distance between 
metro Porte Maillot and 
CIUP was probably over an 
hour, between walking and 
changing the metros.
I asked for a day to decide, she 
was surprised of my hesitation 
and assured me that I would 
have much comfortable life 
to live there, and told me; 
“Who can resist living close 
to Avenue Foch?” I did not 
tell her that when you love 
someone, he becomes your 
Avenue Foch! 
The next day I told her that I 
was ready to give a try without 
promising for a long-term. 
I would pay my rent and 
keep the room and will try to 
see how it will work out in 
practice, at least if we changed 
our minds, I had my room to 
return to.

I moved to live with the 
princess in the house that was a 
three-story building at 30, Villa 
Dupont, in an iron gated alley. 
The upper floor was ready to 
receive Princess Ashraf at any 
time that she arrived Paris. 
The second floor was Princess 
Azadeh’s quarter. There was a 
living and a dining room, and 
we each had our bedrooms. 
I never went upstairs and do 
not remember of any furniture 
or objects present in the 
rooms not even the bed that 
I slept in. Because objects 
never interested me unless I 
was visiting a museum! the 
Spanish couple lived in the 
lower level where there was 
a dining room that we usually 
ate our dinners together.
Soon Princess Azadeh and I 
became close friends. From 
the first day she asked me 
to call her by her nickname 
“Dodi”. She was a very simple 

and highly intelligent girl for 
her age. She loved Iran and 
respected and loved her uncle, 
the Shah, and Shahbanu. She 
was a very good student, and 
always talked of her younger 
brother Prince Shahyar who 
was serving in the Iranian navy 
and was a dedicated officer. 
Dodi was very proud of her 
brother and said that he told 
her that so many untouched 
precious mines and natural 
resources exist in Iran. When 
they are sailing on the ship 
near Iranian southern borders, 
the antenna of their radar on 
the top of the ship circles 
like crazy, indicating of the 
existence and presence of so 
many natural resources. Dodi 
was planning and hoping that 
by studying science she could 
be helpful for her country in 
the future. 
As the days passed, I 

appreciated and loved 
 knowing   and     living  
with Dodi.
There were three things     that
bothered me, and I believe 
that Dodi also shared the same 
feelings without admitting 
it verbally. First it was the 
sense of invisible freedom 
and loneliness. Although we 
were just four of us with the 
baby living in the house, I 
always had this odd feeling 
that we were being watched 
at all times. Probably it was 
just the empty rooms that gave 
me those feelings as I never 
searched or saw any evidence 
or proof to my feelings. May 
be the service of breakfast 
ceremony was another reason 
for losing my freedom. 
Normally I used to wake up 
in the mornings, wash and 
dress up for the day, eat my 
breakfast at the table and start 
my day. But there, the Spanish 
lady (that I forgot her name), 
entered my room at a special 
hour every morning by saying 
bonjour mademoiselle, then 
she opened the shades and 
placed my breakfasts that was 
in a silver tray on my bed. 
Probably she did the same to 
Dodi. when we were ready, her 
husband drove us to university 
by crossing Alma tunnel every 
morning. As we had different 
schedules, we met each other 
in the evenings, had an early 

dinner and studied. When we 
were tired, we talked and told 
stories of our lives to each 
other. 

The second thing that I did not 
appreciate was the emptiness 
of the house. We had no 
visitors, the living room 
looked cold and sad. I was 
used to have the presence and 
love of my grandmother in our 
house. My parents always had 
visitors, there was movement 
in our house. My grandmother 
moved around the house, 
did some work, cooked and 
even sometimes spoiled me 
by giving little massages if I 
complained of a pain, even 
if she was aware that it was 
an imaginary pain. I still 
remember her delicate fingers 
touching my shoulders, neck 
or hair. Our house was not 
very big, we did not have huge 
crystal chandeliers hanging 
from the ceilings, but the 
rooms were warm and lively! 
The princess was lonely, 
almost no visitors came to 
see us, she only received 
phone calls from her family 
members. 

One evening the princess 
seemed sad and upset, she 
opened up her heart and told 
me: “Why should I care that 
my mother is praised by 
some important personalities 
or Stalin who have said, 
that she is a very smart and 
knowledgeable woman, if she 
was born a man, she could 
have occupied very high 
positions anywhere in the 
world with success! I never 
received anything from her. I 
grew up with peasant nannies 
around me.
They did not have my 
mother’s knowledge or talked 
like her. At least my father was 
present to raise and educate us, 
and he taught us to be true and 
humble and have the military 
discipline in our everyday 
life. I was not present with my A

za
di

,V
ol

.1
2,

 N
o 

4p
ag

e 
5

We could discuss and 
exchange ideas about 
literature, religion, music 
and many other subjects. I 
was surprised when I learned 
that his room number was 
110, exactly nine floors 
below the same number 
as my room but on the 
first floor.  Two years later, 
beginning of summer, we 
married and on the third and 
the last year of our residency 
at Maison d’Iran, we lived 
on the fifth floor in one of the 
couple’s apartment. 

 It did not take long that the 
graffities of outside, entered 
our Maison. The clean white 
walls of the lobby were 
covered with papers written 
with large characters in 
black and red inks in Farsi 
and French, “Marg bar 
Shah;” death to Shah, and to 
other government members, 
in addition to all kinds of 
critics. 
It was shocking and 
even disturbing to see 
them around. I had never 
experienced or seen such 
things in Iran, in addition 
most of these students were 
the sons and daughters of 
privileged Iranian families, 
their fathers were members 
of high-ranking military 
generals, parliament 
members and wealthy 
families who were probably 
invited to Shah’s Palace 
for dinners or meetings. 
Most of these students 
were receiving additional 
government scholarships 
and aides. Soon a few of our 
residents with other friends 

who were not even residents 
of our Maison started “Grève 
de la faim - hunger- strike” 
in the entrance lobby. They 
had all kinds of demands 
and requests from Iranian 
government. They were 
asking to free the prisoners, 
abolishing, insulting SAVAK 
and government and etc… 
They took their blankets 
and pillows and slept in the 
lobby day and nights, some 
of them seemed serious and 
engaged and others were just 
having the fun of freedom!

 • A c t u a l l y, 
one of the first critics against 
the Shah and the government 
was about the Maison 
d’Iran. Starting from its 
construction, architectural 
look, to wasting the money 
and space in creating a 
building that offered only 
one hundred rooms. Their 
argument was: “Why 
couldn’t they build a house 
where they could have 
rooms for few hundred 
residents instead of only one 
hundred. The Shah did it this 
way because he did not want 
many students to live and get 
together!” 

Probably if at the first 
general meeting or later, 
the director had posted an 
exhibit of the plans with the 
official letters and pictures 
of the construction and had 
explained the reason of why 
they did not have a larger 
Maison or even better invited 
the architect to present 
his plan and answer the 
questions of the concerned 

students. Probably, by doing 
so, many of the gossips that 
became loud in time and 
took force among Iranian 
students would have been 
calmed down easily and the 
conflict would have been 
solved at its roots!

From the first design of 
Foroughi to the construction 
of the building of Maison 
d’Iran, it almost took nine 
years. But three years, 
after its inauguration, the 
existence of Masion d’Iran 
was terminated in 1972. 
Maison d’Iran at the Cité 
International Universitaire 
de Paris was eventually 
abandoned under the 
Shah’s regime, seeking 
to rid itself of a hotbed of 
opposition. The building 
has since become home to 
the Avicenna Foundation 
and later it was added to 
the French Supplementary 
Historic Monument List in 
2008. 
We were the luckiest students 
ever to live in Maison d’Iran 
for the only first three years 
of its existence.

 • 
One day the director of the 
house invited me for a lunch 
to her apartment. When I 
entered the room, I realized 
that she had invited other 
guests that I had never met 
them before. As the custom 
in France, we shook hands, 
and introduced ourselves. 
Among the guest there 
was a young tall girl, with 
beautiful large black eyes 
and long hair. She was 

dressed up very simply, but 
the other guests were older 
and nicely dressed. After 
lunch they all decided to go 
to a movie and invited me 
to join them. We went to 
Gaumont Champs Elysée on 
Metro and watched a movie. 
We had a nice time together 
that ended up with laughter 
and a gaufrette-wafer cone 
ice cream. When I returned 
to my room, it was already 
dark. After a few days, the 
director wanted to see me. 
I learned that the lunch and 
movie were all arranged in 
advance between her and the 
guests. The beautiful young 
girl was Princess Azadeh 
Shafigh, the daughter of 
princess Ashraf Pahlavi, the 
twin sister of the Shah of 
Iran.
She told me that the princess 
was studying at Faculté de 
Science - Paris University. 
She lived alone near Avenue 
Foch in a private house. 
They were looking to find 
a trustworthy and suitable 
student to live with her. They 
had asked the director, and 
she had suggested me, so 
they had organized the lunch 
and movie meeting the other 
day to see if the princess 
and the others approved and 
liked me. Then she added 
that I did not need to keep 
and pay for my room, as I 
would live with the princess 
and will have a comfortable 
life. Only a Spanish couple 
with their young son lived at 
the house. The wife cooked 
and took care of the house, 
and her husband did the 
errands and was the driver. 
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From Left::Azadeh and Shahbanou Farah
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Anita Terzian Titus passed 
away from COVID-19 on 
January 20, 2021 at her 
home in Forest Hills, New 
York.
Anita was born  on October 
12,1945 in Tehran,Iran. She 
immigrated to USA at age 12 
with  her parents.
Terzian was an 
internationally renowned 
mezzo-soprano opera singer. 
She performed many leading 
roles with critical acclaim 
at the world’s most notable 
opera and concert houses 
including the Rome Opera, 
the Liceu in Barcelona, 
Lisbon’s São Carlos, the 
Hamburg State Opera, 
Brussels’ Opera Monnaie, 
Munich Opera (where she 
was a resident artist for many 
years), Covent Garden and 
Carnegie Hall among many 
others. Most notable was her 
appearance as Cenerentola 
at the Paris Opera House 
where she received a 
20-minute standing ovation. 
She made her US debut in 
the title role of Carmen with 
the New York City Opera 
at the invitation of Beverly 
Sills. She performed with 
such noted conductors and 
opera singers as Mstislav 
Leopoldovich, Alain 
Lombard and Plácido 
Domingo. Among her 
recording credits are Siébel 
in the award-winning Prix du 
Disc recording of Gounod’s 
Faust with Montserrat 
Caballé and the title roles in 
both Händel’s Xerxes and 
Alessandro with the Warsaw 
Symphony Orchestra. 

Terzian formally studied 
opera at the age of 15 under 
the direction of Jennie 
Tourell. Terzian was a 
graduate of Julliard School 
of Music where she earned 
her Bachelor of Music and 
Master of Science degrees 
and studied vocal technique 
and interpretation with 
Maria Callas.   

Terzian was of Armenian 
heritage and was deeply 
devoted to Armenian causes 
and the Armenian church.

Terzian was predeceased 
by her parents, Seda 
Boudaghian and Arthur 
Terzian. She is survived 
by her brother Dr. Nelson 
Terzian of Key Largo, 
Florida; niece Jennifer Seda 
Goldstein of Coral Gables, 
Florida; grandnephew Alex 
Goldstein; and grandnieces 
Sydney and Emmy Goldstein 
and her beloved Westie, 
Astor Buck.

Sources:American Weekly,
and USA Armenian Life 
Magazin

TALLAHASSEE, Fla. 
(AP) — Florida Gov. 
Ron DeSantis moved to 
suspend all remaining 
COVID-19 restrictions 
imposed by communities 
across his state, signing 
into law on Monday 
freshly passed legislation 
giving him sweeping 
powers to invalidate local 
emergency measures put in 
place during the pandemic 
— including mask 
mandates, limitations on 
business operations and 
the shuttering of schools.

“We don’t know what’s 
going to happen in the 
future,” DeSantis said, 
“but I think this creates a 
structure that’s going to be 
a little bit more respectful, 
I think, of people’s 
businesses jobs, schools 
and personal freedom.”

Some mayors, particularly 
those aligned with 
the Democratic Party, 
decried Republican-
led preemptions as a 
power grab against 
local government’s 
ability to control a 
potential resurgence of 
the coronavirus but also 
restrict their ability to 
respond to future public 
health emergencies.
“It feels like he’s spiking

 the ball on the 10-yard 
line,” said Miami Beach 
Mayor Dan Gelber, 
whose city is within a 
county that was among 
the hardest hit by the 
coronavirus outbreak. 
“He’s been following 
political ideology more 
than science during this 
whole pandemic.”

While the law DeSantis 
signed Monday goes 
into effect July 1, the 
Republican governor 
said he would issue an 
executive order to more 
quickly enact some 
provisions of the new law, 
including the preemption 
of existing coronavirus 
measures enacted by local 
governments such as mask 
mandates.
From:aol.com A
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Opera Singer Anita Terzian 
Passes Away

* She left Iran when she was 12  years old

Florida     governor    signs   law
 preempting local COVID edicts
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   Book Review:
   ARDESHIR  ZAHEDI'S  MEMOIRS    THIRD  VOLUME
      This book accurately depicts, previous volumes have been sufficient for confirmation, and it also       
      skillfully fits into the geopolitical issues of the twenty-first century.

On almost 600 pages, 
filled with memories and 
historical accounts, Ardeshir 
Zahedi draws, with poignant 
authenticity, a picture of the 
last years of imperial Iran, torn 
between her various passions, 
her nationalism and the 
modernism of its elite. 

Throughout this book, 
which goes beyond a mere 
compilation of memories, 
the Shah’s former Foreign 
Minister, as well as ambassador 
to Great Britain and the United 
States, takes us back to a grand 
period of Iranian diplomacy, 
before the escapades of the 
Islamic revolution of 1979 
overshadowed the country.
 

The Iranian people, one of the 
most ancient of the world, 
had aspired to turn away from 
the East, and embrace the 
West and the tranquility of the 
modern world. Far from the 
unforgiving Islamic repression, 
which has been in power for 
over forty years now, reigning 
a suffocated nation, which has, 
however, lost nothing of her 
aspirations of yesterday. 

Beyond political, cultural and 
international perspectives,  
portrayed with more accuracy 
even than in the previous two 
volumes, the narrative subtly 
falls in line with twenty-first 
century geopolitical issues.
Like a braisant snubbing,  the 

mullah-regime’s hatred of the 
United States could nevertheless 
not  curb the western friends’ 
tragic veneration of the Islamic 
Republic, almost bordering on 
self-subjection to servitude.

This book projects the 
celebration of a great 
civilization, amicably disposed 
to us and prone for a rebirth, 
far from the macabre unease, 
imposed by the removal of the 
Shah, toward the end of the last 
century.

Translated from French 
magazine:
Reconquere January 2021
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