
ه1 ح ماره ۱۳۷ صف    آزادی- ش

AZADI آزادی
نشرهی مااههن

اجتماعی ، ادبی ، هنری

شماره چهارم،  سال دوازدهم - شماره پیاپی   ۱۳۷- اول تیر  ۱۴۰۰-۵ دالر  

   

No 5 Vol.12  ; 22 June., 2021. Published by Pars Mass Media, Inc.

با آثاری از:  * دکتر  همایون آرام *م.ع.آشنا* سرتیپ ابوالفتح اقصی * ناصرامینی* زنده یاد دکترطلعت بصاری *کیخسروبهروزی
 * مرتضی پاریزی * الکس تمرز* بهمن چهاردهی * اشرف حمیدی*  مجیدزندیه* دکتر منصور سیاوشی * زنده یاد سعیدی سیرجانی *تیمور شهابی 

*دکتر محمد علی صوتی * دکتر زهرا کریمی پور* دکترُرزمری ُکِهن  * پروفسور کاظم ودیعی  * ک. هومان * غزاله یزد ی  

گان خجسته باد  )صفحه ۲( جشن تیرگان، نیلورف و آب رزیگان  رد آغاز فصل اتبستان  ربهم



ه3 ح ماره ۱۳۷ صف صفحه2   آزادی- ش
  ۱۳

ه ۷
شمار ی- 

زاد
   آ

صفحه نویسنده عنوان مطالب

مرتضی پاریزی           صفحه2 یاداشت
-        صفحه 4  پیام های شما

صفحه 6  دکتر کاظم ودیعی جنگها برسر چیست؟
صفحه ۸ بکوشش حسین مسرت اخوان ثالث اززبان اخوان ثالث
صفحه ۱۰ کیخسرو بهروزی همراه آفتاب
صفحه ۱2 سفربه د رون  کیخسروبهروزی
صفحه ۱4 ک. هومان جلوه ای ازاوج دوروئی وریاکاری
صفحه ۱6 - د استانهای کوتاه تاریخی
صفحه ۱۷ محمد مجزا قرارداد الجزایر...
د کتر طلعت بصاری صفحه ۱۸ زنان شاهنامه
صفحه ۱۹ - شهیدی اعتبار موسیقی ایران درگذشت
صفحه 2۰ د کتر همایون آرام دانستنیهای پزشکی
صفحه 2۱ زنده یاد  سعیدی سیرجانی  شوخی شعرا
صفحه 22 تیمور شهابی د راُم الُقرای اسالمی چه خبر؟
صفحة 2۳ ناظم الملک نامه ای از۱۳۰ سال پیش
صفحه 24 - کوتاه وخواند نی
صفحه 26 -  پرسش وپاسخ علمی
صفحه 2۸ - حمام بند
صفحة 2۹ الکس تَمَرز پاشارا کی کشت؟
صفحه ۳۰ م.ع.آشنا گشتی درمیان کتابها
صفحه۳۱ تیمسارسرتیپ اقصی راه رسیدن به یک زندگی واقعی
صفحه ۳2 ناصرامینی گوناگون 
صفحه ۳۳  جسته وگریخته  بهمن چهاردهی
صفحه ۳4 - درپرند نیلی  شعروغزل

صفحه ۳6 ک۰ هومان نازنین 
صفحه ۳۸ دکتر منصور سیاوشی  اندیشه های ناب

صفحه ۳۹ د کتر زهر ا کریمی پور آن روزها یاد ش بخیر
صفحه 4۰ ترجمة: د کترمحمد علی  صوتی بچه های کوچه ما
صفحة 42 - غم مخور
صفحه 44 - جدول کلمات متقاطع

صفحه 46 اشرف حمیدی گفت وگو با محمدرضاعالی پیام
صفحه  4۹ مجید زندیه برگزیده هایی از تاریخ موسیقی ایران

آنچه درشماره ۱۳۷
تیر ۱۴۰۰
 میخوانید

آزادی
نشریه ماهانه

 اجتماعی - فرهنگی- هنری
شماره ۱۳۷- سال دوازدهم

تیرماه ۱4۰۰
ازانتشارات  رسانه گروهی پارس
مدیر مسئول : مرتضی پاریزی

زیر نظر شورای نویسندگان
AZADI Monthly Magazine

Chief Executive:
 Morteza Parizi

Pars Mass Media,Inc
P.O.Box 455

Westwood, MA 02090

مقاالت  واصالح  کردن  درکوتاه  آزادی 
خودمسئول  .نویسندگان   آزاداست 
درقبال  خودهستندوآزادی  های  نوشته 
درمقاالت   شده  مطرح  موضوعات 

هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

حق اشتراک ذکر شده در فرم درخواست 
اشتراک فقط برای داخل آمریکاست و 
یکسال  اشتراک  ازآمریکا،  خارج  برای 
است.  پُست  هزینه  باضافه   دالر   ۵۰
برای کسب اطالعات بیشتر  با تلفن زیر  
ازساعت ۹صبح تا ۳ بعداز ظهر به وقت 

شرق آمریکا  تماس بگیرید.
Tel:(781)769-5190

ویا ازطریق ئی میل به آدرس زیر با ما 
درارتباط باشید

تایپ  فارسی  به  خودرا  مقاالت  لطفا 
کرده وبه آدرس زیر ایمیل کنید:

Azadi@parsmassmedia.org

آرشیو مجله در آدرس زیر برای همگان
قابل دسترسی است : 

www.parsmassmedia.org

بخش انگلیسی را ازصفحه ۵۱ تا ۶۰ 
مطالعه بفرمائید

A
zadi,Vol.12, N

o 5 page 2

نیاکان ما  پیش از اشغال ایران توسط تازی ها  
زندگی  بسیار  انسانی و سالم را تجربه می کردند.  
هرماه جشن وسروری برپا می داشتند ،برخالف 
تازی ها که می گفتند و هنوز هم  اسیران مکتب 
آنها  براین باورند،  که هرروز باید عزاداربودو 

اشک از دیدگان جاری ساخت. 
یکی از جشن هائی که درایران باستان  درروز اول 
تیرماه  برپا می شد » جشن گشایش خراج«  نام 
داشت. اولین بار  خسرو انوشیروان  فرمان داد  :
» خراج درسه بهره  گرفته شود«  چون پرداخت  
اولین قسط مالیات کشاورزی  دراین روز  صورت 
می گرفت آن را جشن  گشایش خراج نامیدند.

باور می کنید که ایرانیان پاکنهاد درزمان باستان 
برای پرداخت مالیات جشن می گرفتند.  این 
دیگری  جشن  به  خودرا  جای  کم  کم  جشن 
سپرد که آن را جشن آبریزگان  یا آب پاشونک  
می نامند. این جشن نیز همانند همة جشنهای 
ایرانی   مراسمی دارد که باید اجراشود. برای 
مثال  درروز اول تیرماه که بلندترین روز سال 
است  خانه هارا  پاکیزه وخوشبو می کنند. میوه 
وشیرینی وخوراکیهای لذیذ  تهیه می کنند، باغها 
وچشمه سارها محل اجتماع مردم می شود  و 
برای  بزرگداشت این روز مردم بیکدیگر آب 
می پاشند.  دربین ارامنه نیز این جشن  مرسوم 
است  واین جشن را » وارتاوار» می گویند. وآن 
را به الهه زیبائی ارامنه آستقیک  نسبت می دهند.
اززمانهای  آب  نیایش  بمنظور   وارتاوار  جشن 
بسیاردور  بین ارامنه ، حتی پیش از ظهور مسیح  
مرسوم بوده است واین جشن  ریشه های  یگانة 

ایرانیان و ارامنه را  یادآور می شود.
روز ششم  تیرماه نیز  روز جشن نیلوفر است. 
نیلوفر   جشن  نویسد:  می  بیرونی   ابوریحان 
درخرداروز جشنی نوپاست. و خانم مهوش امیر 
مکری در کتاب پرارج خود  نوروز  از قول مری 
بویس  می نویسد  که: » مردم دراین روز  بکنار 
آبها می روند  وبه نیایش  خرداد، فرشته  نگهبان 
آبهای  روان می پردازند. ودرراه او بخشش می 

کنند.«

جشن تیرگان نیز نزد ایرانیان مهمترین جشن  
تابستان بوده است وهنوز هم  دربسیاری از نقاط  
ایران برپا می شود. خانم امیرمکری در کتاب 
نوروز می نویسد:»  این جشن  درروز سیزدهم 
تیرماه  بمناسبت همنامی روز وماه  برپا می گردد. 
روز سیزدهم هرماه  بنام  تشتر فرشته نگهبان 
دراوستا  نام  این  است  شده  نامگذاری  باران 
ودرزبان   Teshtar پهلوی  ودرزبان   Tishtrya
فارسی  امروز » تیر«  گفته می شود. نام این 
جشن و  دو جشن نوروزو مهرگان  در کتاب 
تلمود  کتاب قوانین یهود آمده است وهمین دلیل 

برقدمت آن است.
به  رفتن  تیرگان   جشن  های  آئین  از  یکی 
کنار آب بوده است که مردم به چشمه سارها  
. این رسم تازمان   وکناررودخانه ها می رفتند 
بیرونی بقوت خود باقی بوده است. زیرا بیرونی  
دراین باره می نویسد که مردم آمل  دراین روز 
به دریای خزر  می روند وتمام روزرا  به آب 

بازی می گذرانند. «
این روزها جشن های تیرماه دربعضی از شهرهای 
ایران هنوز برگزار می شود. درسالهای اخیر نیز 
مردم وبویژه ساکنین تهران درپارک ملی  جمع 
شده وبیکدیگر آب می پاشندو حتما درخبرها 
خوانده اید که رژیم ضد ایرانی تعدادی از آنهارا 

دستگیر می کند.
ازویژگی های  ایرانیان باستان  شادزیستن آنها 
بود. باورشان این بود که تن سالم  روح وروان 
شاد می خواهد واگر  زانوی غم در بغل بگیریم  
انواع بیماریهارا  به خانة خودراه داده ایم واگر 
در به روی شادیها بگشاییم  سالمتی را به خانه 

هایمان راه می دهیم. 
دین  اسالم و بویژه   فرقة شیعه  ضجه وزاری را  

بر شادی مقدم می دارد. خمینی می گفت:
مارا  سیدالشهدا  برای  گریه  کنید،  گریه   «
نصرت داد.«  ویا شعار ی که استعمار بردهان 
مردم سالهای ۵۰  گذاشت این بودکه:»  کل 
یوم عاشورا و کل األرض کربال« که مفهوم آن  

اینست که همه روزها با ید با عزا وماتم  همراه 

باشدو  قتل وکشتار در همه سرزمین ها باید ادامه 
یابد.  وتازمانی که خمینی عامل استعمار، زنده 
بود در تداوم این  خواسته کوشید و جانشینانش 

نیز  آن رسم و بدعت را شدت بخشیدند.  
مردم نفهمیدند، مهربانی کی سرآمد مهربانان را 

چه شد؟ 
امروز سازمانهای عریض وطویل با صرف بودجه 
های هنگفت  درصدد پاسداری از محیط زیست 
و  شده  آن  چاشنی  هم   سیاست  اند.  برآمده 
هرروز  گرفتاری های  جدیدی پیش پای مردم 
دنیا گذاشته می شود. هزینه های پاسداری از 
محیط زیست نیز  از جیب ملتها  بیرون کشیده 
می شود. درحالیکه ما ایرانیان سده ها قبل ازاین  
در نگهبانی از آب وخاک وهوا ی محل زیست 
خود کوشا بوده ایم ونه با گریه وزاری بلکه با 
شادی و خواست درونی  خود این مهم را  چاره 
ساز بوده ایم. نمونه آن همین جشنهای تیرماه 
است که دریک ماه ما سه جشن  برای پاسداری 

ونگهبانی از آب پاک   برگزار می کردیم.
هیچ ملتی بدون دلیل نمی تواند درصف ملتهای 
بزرگ جهان قرار گیرد. اگر ایرانیان پرچمدار   
ملل آزاده جهانند بسبب  همین فرهنگ  غنی 
و ارزشمند آنهاست. ایجاد هرج ومرج و تسلط 
ترین  ساده  مردم  ناموس  و  ومال  جان  بر 
وآسان ترین کاری است که رهبران مستبد می 
توانند انجام دهند. اما حکومت بردلهای مردم 
بیشترین  ایران   پادشاهی  تاریخ  درطول  که 
وبزرگترین کار  برخی از پادشاهان ما بوده است 
از هر رهبری ساخته نیست. حتی درزمان  مستبد 
ترین شاهان ما نیز مردم دررفاهی نسبی بودند و 
با آداب ورسوم  خود که سازمان دهندة فرهنگ  

آنهاست دمخور و همراه بودند.
برخی ازاین جشنهای ملی ما  دیگر بنا بدالیل 
تاریخی  به دست فراموشی سپرده شده است و 
برخی نیز براثر دخالت مذهب در زندگی مردم   
تحریم گردیدند. وبرخی نیز با جبر زمان  از بین 
رفتند. اما بعضی از آنها همانند نوروز، مهرگان، 
سده و جشن آب ریزگان در برخی شهرها و 
بویژه دربین ایران زرتشتی  گرامی داشته می 
شود  و مراسم آن به مرحله اجرا گذاشته می 

شود.
درهمین باره دربخش انگلیسی نیز  توضیحاتی  
داده شده است که توجه شمارا به آن جلب می 

کنیم.
جشنهای تیرماه را به همه عاشقان فرهنگ ایران 
آداب  این  همه  و  گوئیم  می  شادباش  زمین  

ورسوم  باستانی را  گرامی می داریم.
همیشه ایامتان  همراه باشادی و سرفرازی باد

مرتضی پاریزی

یادداشت
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توضیح

توضیحی درباره ی عبارتی ازنوشته ی
تیمساراقصی، زیرعنوان»راه رسیدن 

به یک زندگی واقعی«.      
اول   ۱۳۶ پیاپی  درشمارۀ         
مطالبی  ماهنامه،  آن  خردادماه۱۴۰۰ 
ایشان زیر  به قلم  جالب و خواندنی 
زندگی  یک  به  رسیدن  راه  عنوان» 
آمده  ازجمله  که  خواندم  را  واقعی« 
دکترمصدق،  :»...درنتیجه  است 
ندادند...  کرد،  وام  تقاضای  ازامریکا 
که  کرد  تهدید  امریکارا  مجّدداً 
می  ایران  شدن  کمونیست  بیم 
درنتیجه  نکردند،  کمک  رود،بازهم 
آزاد  را  توده  دستوردادحزب 
واقعّیت  با  منطبق  که  بگذارند...« 
ومدارک  اسناد  که  چرا  نیست، 
موجودنشان می دهد که دکتر مصدق 
خردادماه  تا  صدارت  نخست  روز  از 
سقوطش(،  به  مانده  دوماه   (  ۱۳۳۲
دولت  ونظامی   مالی  های  کمک  از 
اگر  که  است  بوده  برخوردار  امریکا 
کرد چه  نمی  دریافت  را  کمکها  این 
بسا که سقوطش به خاطر تنگناهای 
که  گرفت،  می  صورت  زودتر  مالی 
نوشتاری  سلسله  طّی  جانب  این 
نسبتًا  گونه  به  آزادی  ی  درماهنامه 
مشروح زیر عنوان »کندوکاوی درباره 
به   »ُ۳۳۲ ۱ امردادماه  رویداد۲۵تا۲۸ 
این کمک ها اشاره کرده ام که بعداً 
درسال ۱۳۹۵ به هّمت آقای پاریزی 
به صورت کتابی زیر همان نام درآمد 
که دراینجا به گونه ای مختصر به این 
می  اشاره  ونظامی  مالی  های  کمک 

کنم.
       ازآنجا که دولت امریکا پس از پایان 
جنگ جهانی دوم به مصداق»حاجی 
از  سهمی  خواستار  الّشریک«  انا 
بوده  ایران  نفت  انگلستان در  دولت 
اما نتیجه ای نمی گرفت، ازاین رو به 
ق  خواسته های  کارتلهای  جهت تحقُّ

نفتی امریکا و منافع خود ، راه حل را 
با توجه به نارضایی های مردم ایران از 
اجحاف و حساب سازی ها وخودداری 
آن شرکت از ادای حقوق حّقۀ ایران 
تشویق  و  درتحریک  دیده  مناسب 
استیفای حقوق خود  برای   ایرانیان 
درصنایع نفت ازطریق عوامل داخلی 
و خارجی خود ازپای ننشست تا این 
که در ۲۹ اسفندماه ۱۳۳۰ کاربه ملی 
دکتر  رهبری  به  نفت  صنایع  شدن 

مصدق انجامید.
       چون با ملی شدن صنایع نفِت؛ دولت 
ایران به خاطر تحریم دولت انگلستان 
قادر به فروش نفت نبود، دولت امریکا 
برای رسیدن به هدف خودوبا توجه 
به نفوذ گسترده ی حزب کمونیست 
توده ایران که درصورت ضعف مالی 
دولت ایران،امکان پیروزی حزب توده 
ایران و تشکیل حکومت کمونیستی 
امریکا  داشت،دولت  وجود  درایران 
و  عمرانی  و  مالی  کمکهای  دادن  با 
بهداشتی از طریق اصل چهارترومن 
سعی  نظامی  های  کمک  وهمچنین 
داشت  ازبه قدرت رسیدن کمونیستها 
به  ضمناً   و  کند  جلوگیری  درایران 
هدف خودکه همانا کسب حق السهم 

از نفت ایران بود برسد.
       کمکهای دولت امریکا ازطریق اصل 
مالی۱۳۲۸  سال  در  که  چهارترومن 
دالر  مبلغ۵۰۰هزار  فقط   ۱۳۲۹  –
از  ۱۳۳۰پیش   –  ۱۳۲۹ درسال  بودو 
به  نفت  صنعت  شدن  ملی  هیاهوی 
۱َ,۶۰۰,۰۰۰ دالرافزایش یافته بود، پس 
مصدق،این  دکتر  کارآمدن  ازروی 
دالربالغ  به۲۳َ,۴۰۰,۰۰۰  مالی  کمک 
گردید که بخش بیشتر آن برای رفع 
کمبود ارز کشوربود که دراثر ماجرای 
که  این  با  بود،  آمده  وجود  به  نفت  
آیزنهاور، رییس جمهوری وقت امریکا 
که جانشین ترومن شده بود درتاریخ 
درخواست  دربرابر  خردادماه۱۳۳۲ 
به  بیشتر  دکتر مصدق  مالی  کمک 
ایشان اخطار کرده بود که تا اختالفات 

حل  نفت  قضّیۀ  در  آمده  وجود  به 
نشود، دولت امریکا کمک های مالی 
خودرا افزایش نخواهد داد، با این همه 
موافقت کرد که کمک مالی به دولت 
دکتر مصدق به میزان سال پیش به 
مبلغ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ دالرادامه یابد که می 
تا دوماه  این کمک های مالی  بینیم 
پیش از سقوط دکتر مصدق ازسوی 

دولت امریکا ادامه داشته است.
دولت  که  این  است  گفتنی         
به  مالی  های  کمک  بر  امریکاعالوه 
مصدق،  دکتر  زمان  در  ایران  دولت 
کمک های نظامی نیز به جهت تقویت 
نیروی نظامی ایران از سوی آن دولت  
به عمل آمد ودراین راه بیش از ۳۰۰ 
تن ازافسران ایرانی برای آموزش های 
نظامی و گذرانیدن دوره های ویژه به 
پای  راه  وازاین  دعوت شدند  امریکا 
مستشاران نظامی امریکا به ریاست 

ژنرال»مک کلور« به ایران باز شد.
       دکتر مصدق، به موجب اختیارات 
ریاست  درزمان  داشت،  که  قانونی 
نظامی  داد  قرار  ترومن،  جمهوری 
کار۱۲۰  وادامۀ  تأیید  را  دولت  آن 
ارتش  در  امریکا  نظامی  مستشار 
موجب  که  کرد  تصویب  را  ایران 
تظاهرات وسیع خشونت باراز سوی 
گردید  فوزیه  میدان  در  توده  حزب 
به  دولت   برضّد  بسیار  شعارهای  و 
می  سرداده  امریکا  برعلیۀ  ویژه 
ات  خانه  به  »امریکایی  شعار  و  شد 
شعارها  ی  همه  بند  ترجیع  برگرد« 
حضوز  دربرابر  بود  واکنشی  که  بود 
ویژه  به  امریکا.،  نظامی  مستشاران 
از بابت مصونّیت قضایی مستشاران 
مصّوبۀ  امریکایی)کاپیتوالسیون( 
دکتر مصدق بنا به اختیارات قانونی 

که به ایشان تفویض شده بود.
       دکتر مصدق، دربرابرکمکهای 
ترومن  به  خطاب  امریکا،  بالعوض 
پیام  ازوصول  نوشت:»...افتخاردارم  
وسیلۀ جناب سفیر  به  که  تلگرامی 
بود،  شده  ارسال  حضرت  آن  کبیر 

و دولت  نمایم، ملت  خالصانه تشکر 
ایران همواره کشور مّتحد امریکا را 
دوست صمیمی و خیرخواه می دانند 

وبه این دوستی مستظهرند« 
ایرانی  معاون  فاتح،  مصطفی         
که  انگلیس  و  ایران  نفت  شرکت 
متن  ودر  ماجرا  شاهد  نزدیک  از 
رویدادهای آن روزها بود در کتابش 
ایران  نفت  سال   ۵۰ تاریخ  نام  زیر 
نوشت :» دکتر محمد مصدق طی نامه 
ای به سفارت امریکا پس از استقبال از 
کمک امریکا اظهارداشت:»... وتا آنجا 
که منابع ثروت و اوضاع عمومی ایران 
اجازه دهد ازاصول منشورملل متحد 
پشتیبانی ودفاع می نماید و همچنین 
خود  دفاعی  استعداد  تقویت  برای 
آنچه می تواند می کند و ازهر ُطُرقی 
با تمام قوا  که مورد حمله قرارگیرد 
ازآزادی و استقالل خود دفاع خواهد 
کرد.«، فوری پس از ارسال این نامه 
کمک اصل چهار به مبلغ۲۳میلیون و 
کسری به جریان افتاد ووزارت خارجۀ 
امریکا اعالم داشت که کمک نظامی 
امریکا به ایران ادامه خواهد یافت.«. 

رویه۶۰۷
تراز  مشروح  آگاهی  برای         
کمک های سیاسی و مالی و نظامی 
می  مصدق،  دکتر  دولت  به  امریکا 
ی  درباره  کتاب»کندکاوی  به  توان 
 »  ۱۳۳۲ امردادماه  رویداد۲۵تا۲۸ 
کرد،که  مراجعه  جانب  این  نگارش 
جلدآن  یک  درخواسِت  صورت  در 
درخواست  ازبرای  رایگان  به صورت 
کننده ارسال خواهدشد. ک - هومان 
۱۲ ماه می ۲۰۲۱

ثبات قدم آقای  بهروزی

برنامه  و  ها  نوشته  سالهاست  من 
های رادیوئی آقای بهروزی را دنبال 
درایران  ایشان  که  زمانی  کنم.  می 
رادیو  عصر  های  برنامه  در  معموال 
ایران برناهایی برای جوانان اجرا می 

کردند  تا  برنامه همراه آفتاب در رادیو 
صدای ایران لوس آنجلس و اکنون نیر 
حدود ۱۲ سال نوشته های ایشان را 
از  یکی  کنم.   می  دنبال  آزادی   در 
ویژگی های ایشان آن است که دراین 
مدت چهل وچند سال که من با افکار 
ایشان آشنا شده ام  عقیده شان ثابت  
و استوار مانده است. خاصه اینکه ما 
برنامه سازان و نویسندگانی را سراغ 
داریم که هرچند یکبار  در جهت بادی 
که موافق آنها می وزد تغییر جهت 
می دهند. درود بر  این نویسندگان و 
دلواپسانی که همواره مصالح مملکت 
را درنظر می گیرند و  درود برشما که 
ارزشمند  متفکران  چنین   وجود  از 

استفاده مطلوب می کنید.
احمد نوابی از لوس آنجلس
بسیار   ماهم   شما     از  سپاس  با 
امثال  نویسندگانی  که  خوشحالیم 
آقای بهروزی و پژوهشگرانی همانند 
آقای هومان و متفکرانی نظیر دکتر  
کاظم ودیعی و خانم دکتر ُرزمری ُکهن    
از  هریک  دارند.  همکاری  باما 
وعالقه   عشق  با  ما   نویسندگان 
وقت باارزش خودرا صرف  پرداختن 
اهورائی  سرزمین  وهنر  فرهنگ  به 
از  هریک  غیبت  و  اند  خودکرده 
آنها  تعداد زیادی از خوانندگان مارا  
ناراحت خواهد کرد. خوانندگان خوبی 
حد   این  تا  که  داریم  شما  چون  هم 
قدردان و مشوق ما هستید وازاین رو  

همواره  سپاسگزار مهر شما هستیم.

در جستجوی گمشده ها

مدتی  آزادی.  راه  راهیان  بر  درود  با 
کنم  تلفن  شما  به  خواهم  می  است 
اما هربار بدالیلی موفق نشدم.  من 
مایلم حقیقتی را باشما دربارۀ آزادی 
درمیان بگذارم.  من هربار که آزادی 
را مطالعه می کنم  این احساس بمن 
دست می دهد که شما و نویسندگان 
تاریخ   از  هایی  گمشده  بدنبال  شما 
با  و  هستید  کشورمان  پرافتخار  
اشتیاق تالش می کنید این گمشده 

هارا بیابید و به ما معرفی کنید. 
شاید  است  من  احساس  این  البته 
بعضی ها از مطالب تاریخی خوششان 
برگزیده  مطلب  مثال   برای  نیاید. 
ایران عالوه  تاریخ موسیقی  از  هائی 
بر اینکه موسیقی مارا در دوران های 
مختلف بررسی می کند  گوشه هائی 
کندکه  می  بازگو  نیز  مارا  تاریخ  از  
بسیار آموزنده است. یا مطالبی که بانو  
هما برازنده و یا بانو  اشرف حمیدی 
می نویسند  مارا با گوشه های پنهان 
مانده از تاریخ وطنمان آشنا می کند.  
یا آقای  ناصر امینی  مطالبی از ناگفته 
های  تاریخ معاصررا   بازگو می کند. 
جالب  و  آموزنده  مطالب  این  همه 
می  ازدور  شمارا  همه  دست  است. 
بیشتر  موفقیتهای  برایتان  و  فشارم 

آرزو می کنم.
فرشته  امانی - غرب آمریکا

با سپاس از مهر شما . گفته های شما 
و دیگر خوانندگان عزیز به ما پشت 
با همه مشکالتی  تا  گرمی می دهد 
خدمت  این  به  ماست  راه  برسر  که 

فرهنگی خود ادامه دهیم. 
گاهی افرادی مانند تیمسار اقصی ویا 
جناب مجزا  و یا آقای تیمور شهابی 
از  بخشی  مطلب    ارسال  بر  عالوه 
هزینه های مجله را نیز پرداخت می 
می  شرمنده  مارا  واقعا  که   نمایند 
کنند.  شما هم با معرفی ما به دیگران   

مارا یاری کنید. 
پیروزی و سرافرازی  همۀ هموطنان 
عزیزمان  در داخل و خارج از کشور 

آرزوی قلبی ماست.

مناسبت های تیرماه
۱۴۰۰شمسی و۲۵۸۰ شاهنشاهی

سه شنبه ۱ تیر)۲۲ژوئن( جشن آب 
پاشونک، جشن آغاز تابستان و روز 

اصناف
جهانی  روز  تیر)۲۶ژوئن(   ۵ شنبه 

مبارزه با مواد مخدر
دوشنبه ۷ تیر)۲۸ژوئن( انفجار دفتر 

حزب جمهوری اسالمی 
سه شنبه ۸ تیر)۲۹ژوئن( روز مبارزه 

با سالح های شیمیایی و میکروبی

روز  ژوئیه(  تیر)اول   ۱۰ پنجشنبه 
صنعت و معدن

شلیک  ژوئیه(  تیر)سوم   ۱۲ شنبه 
به پرواز ۶۵۵ ایران ایر توسط ناو 

وینسنست   آمریکا
تیر  ژوئیه(  تیر)۴   ۱۳ یکشنبه 

روز،جشن تیرگا  ن
دوشنبه ۱۴ تیر)۵ ژوئیه( روز قلم

سه شنبه ۱۵ تیر)۶ ژوئیه( جشن خام 
خواری

روز  ژوئیه(  تیر)۱۶   ۲۵ جمعه 
بهزیستی و تامین اجتماعی

اعالم  ژوئیه(  تیر)۱۸   ۲۷ یکشنبه 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت 

از سوی ایران.
) این قطعنامه جنگ ایران وعراق را 
پایان دادوبه تعبیر خمینی ، او جام 

زهررا نوشید.(

مجله  یکسال  اشتراک  حق 
آزادی برای  کشورهای مختلف به 

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

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
دریافت می شود
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دولت نتانیاهو  که امروز امور  آن جز  با 
جمهوری خواهان  آمریکا نمی گذرد ،
دموکرات   جمهور  رئیس  با  اینک   
ست.  ها  ودربایستی  ر  در  آمریکا 
هردو   ، ترامپ  پرزیدنت  بعهد  زیرا 
چنان پرزور رفتند  که رئیس  حزب 
 ، انتخابات  بعداز  خواهان   جمهوری 
حزب   پیروزی  که  بود   کسی  اولین 
جمهور  رئیس  وشخص  دموکرات 
شناخت. رسمیت  به  را   منخب 
واعتراضات   ترامپ  آقای   ومرعوب 
وبعدازاو   نشد.  ایشان  درپی  پی 
فدائی   که  ترامپ   پرزیدنت  معاون 
بود  او  رسالت«    « و  ترامپ  شخص 
حق  وواقع را  تأیید کرد زیرا قانون را  
مالک شناخت. واین دومی که  رجلی 
ثابت  گراست  دین  ومردی  سیاسی 
کرد  که آمریکا  درهر بحران داخلی 

ارزش گذار قانون است 
.

اینک  آمریکا   فعلی  جمهور  رئیس 
وچرای   چون  بی  حمایت  از  دست  
است،  کشیده  نتانیاهو   اسرائیل 
اخیرغزه وحماس. بویژه  درقضایای 
اما نتانیاهو  با تعصب بی سابقه ای به  
تندرو ترین  قشر  دین ورز  متوسل 

شده است تا بماند.

حاشیه ای تاریخی

مرحوم فرانکلین روزولت  فاتح جنگ 
جهانی  دوم )به زعم  بعضی مورخان( 
* بعداز کنفرانس یالتا به جّده رفت  
فیصل   با  کوئینسی  تادرکشتی  
فرزند سعود ، سلطان عرب  مالقات 
تأسیس   نیت   روزولت  کند.)۱۹۴۵(. 
اسرائیل را بااو  درمیان نهاد . فیصل 
گفت اعراب  واسرائیل خویشاوندند. 
بحث وگفتگو  باهم دارند ولی  جنگ 
ندارند. این کار مشکالت  بسیار ایجاد  

می کند، نکنید.

پرسیدند  چرچیل   از  وقتی  زیرا   *
جنگ  راکه برد؟ گفت  سالح آمریکا، 

سرباز روسیه، شکیبائی  انگلیس.

» نگاه کنید  به هر اثر معتبر. وحداقل 
میشن  آ  بنو  معاصر   مورخ  آثار 

ودیگران.)پایان حاشیه(

اسرائیل   امروز،  به  تا   سال  ازآن 
ها،  فلسطینی  و  اسرائیل  واعراب، 
ومبارز  مسلح  واحزاب   اسرائیل  
چند  باضافۀ   حماس  مثل   و  فتح 
ودرآتش  درجنگها   کشوردیگر  
بس های موقت ونیز در عقد و امضا 
هرگز  هستند.ولی  قراردادها  های  
منتهی   صلح  استقرار  به  هیچکدام 
نشده است. زیرا دولت آمریکا  اعم از 
جمهوریبخواه  یا دموکرات  که دراین 
منطقه  منافعی دارند  ازباب استخراج 
از  دفاع  ببهانۀ  وفراوان   ارزان  نفت 
تبدیل   را   کشوراسرائیل   ، یهودیان 
به یک پایگاه علیه حرکات اجتماعی  
مخالف  حضور بیگانه کرده اند.واین 
مختلف   واسامی  صور   به  حرکات  
ومخصوصاً با  آرمانهای  اسالم  مبارز، 
عمل می کنند واز کشورها  ومحافل  
ضد آمریکای مداخله گر  واشغالگر  

علناً کمک می گیرند.
به مرور زمان  وجود کشور  اسرائیل  
نیمه  های  بصورت   و  قاطع  بصورت 
رسمی  دوفاکتوتصدیق شده  وامروز 
اسرائیل   نبود  از  ایران والئی   حتی  
بعنوان یک کشور  یهود  ودموکرات 

حرف نمی زند.
گذرد  می  عمل  در  آنچه  منتهی  
آنچه دولت آن  با  اسرائیل   دردرون 
مدعی است  درتفاوت هایند. ازجمله:

- افراطیون  یهود درشئون  وارکان 
همیشه   سرکار  ودولت   حکومت  
باادعای  پدیده  واین  فعالند. 

دموکراسی  درتضاد است.
بسیار  قشر   این  از  هائی  شاخه   -
افراطی  درشهرهای اسرائیل  ومحالت  

در حکمرانی هایند.
- دولت  اسرائیل  بعهد حکومت  ده 
یازده سالۀ  اخیر  آقای نخست وزیر 
نتانیاهو   این جماعت را  برای اخذ 

رأی با خوددارد.
- طی چهارسال  ریاست  آقای ترامپ  
برجمهوریت آمریکا  ایشان ونخست 
دست  در  دست  اسرائیل   وزیر  
ساختمانی   طرحهای  اجرای  از  هم  
دراراضی متعلق  به فلسطین  محمود 
عباس  میخ نوعی  استعمار ابدی  را 
شنوده  هرگز   کوبیدندواعتراضات  

نشد.
آقای ترامپ  که اورشلیم  را پایتخت  
اسرائیل  اعالم کرد  ونتانیاهو  آن را به 
تأییدها  رساند ، طرحی  برای عادی 
واعراب   اسرائیلیان   روابط  کردن  
مسلمان  بدستت  داماد  خود آقای 
امارات  مدد   به  که  داشت  کوشنر  
متحد باجرا درآمد. اما بارفتن  آقای 
ترامپ  اینک جانشین او  با مالیمت 
جستجوی   در  سیاسی  ومهارت  
 ، اسرائیل  بتواند   تا  است  حلی  راه 
بصورت  یک کشور مستقل  عادی 
به همزیستی با جهان مسلمان  عرب 

رود!
را  نفاق   بذر  مرحوم  روزولت   یعنی 
کاشت و به مرحوم فیصل  صمیمانه 
گوش نداد  وامروز با عادی  کردن نظام  
اسرائیل  دنیا وآمریکا  دریک تالش  
مظلوم  غزه  داستان   تا  اند   عظیم 
تندوانتقامجو   وبیش   کم  وحماس  

تکرار نشود.
اسرائیل   ساکن  مسلمان   اعراب    -
اند  ولی  البته رسماً عرب اسرائیلی 
درفشارند ونگاه دولت  یهود  به آنها 
همیشه  نشسته  در تردید هاست. 
کل  درصد    ۲۵ که   جماعت   این 
حمالت   بسبب  اخیراً   اند  جمعیت 
وارد  علناً  اسرائیل   دولت  ویرانگر  

مبارزه  شده به نفی  و نهی سیاست  
یکسویه  آقای نتانیاهو  می پردازند.

- کمک های نقدی وجنسی )دالر+ 
سالح( آمریکا به اسرائیل  موجب آن 
شده تا از  اینجا وآنجا  کشوررا  آمادۀ 
یهود   امر   و  سازند  اتهامات   انواع 
ودفاع  از بود آنها  درمرحلۀ دوم  جای 

گیرد.
***

دوم   جهانی  بعدازجنگ   دنیای   
نتوانست با آنهمه  کمک آمریکا ، از 
اسرائیل  همچون یک کشور  مطلوب  

ونمونه ومحبوب  بسازد.
که  نیست  روشن  درست  ضمناً  
الینحل  جلوه کردن مسئله  اسرائیل 
وفلسطین  ریشه در  خود اسرائیل  
باشتباهات   میشود  مربوط   یا  دارد 
کامالً روشن آمریکا . وحتی می شود 
گفت  مربوط است به  نارضایتی  های 

اعراب  ازدخالتهای آمریکا.!!
پایگاه  حقیقت   در  که  اورشلیم    -
بعهد  را  است   بزرگ  مذاهب  همه  
تبدیل  به بزرگترین  عامل  اختالف 
آن  از  کاری   سیه  واین  اند.  کرده 
سیاسیون  غرب اروپاست. که بعهد  
جنگ جهانی اول  دستمایه  قشون  
فرانسه شد.  با مشارکت  انگلستان  
وبعداز جنگ دوم جهانی  که آمریکا 
نفوذ آن دو کشور استعمار گر  رابسیار 
عامل  نقش  در  دادوخود   کاهش  
استعمار نوین  وخالق کشور   اسرائیل  
اختالفات  را به بهانۀ حراست امنیت 
عربستان ومنافع ملی - نفتی  تشدید 

کرد.
زمان  آن  پرزیدنت   جز   کسی  چه 
فرصت  را  شارون   آرییل   ، آمریکا 
به مسجد  تا برصحن  چسبیده  داد 
ها   رود وموجبات  القدس مسلمان 
جنگ موسوم به  انتفاضه  را فراهم 
آرد)۲۰۰۴-۲۰۰۰(؟ کدام قدرت  بسال  
۲۰۱۷ فرصت داد  وتأیید کرد  تا دری 
بر  همان محل  نهند. ومحلۀ  شیخ 
جرا] را که معبود  ومنظور فلسطیان  
بارها  این  مسجد   زنند.  لطمه  بود  
ها  زدوخورد  وبهانه   تجاوز   مورد  
بین  اسرائیل  وفلسطین  شده است.

ولی  کمترین  مصالحه کشانده  نشده 
است.. این شد که جوانی در لوریان 
نمی  مبارزه  از   مادست  نوشت:  روز 

کشیم. 
اسرائیل   کشور  تأسیس   درآغاز 
یهودیان  درموضع واگذاری ها بودند 
مؤثران   دخالت   اما  دراورشلیم. 
غرب  ورق صلح را برگرداندند مبادا 
طالیه  قدرت مسلمانان  شودوالبته  
کور   بسیار   متعصب  گروههای 
ابزارکار   برمصالح همزیستی  ضرور، 
آنها شدند. در اسراییل  مخالفت علیه  
فلسطینی ها  واعراب  اکثریت ندارد  
یازده   ده  طی   نتانیاهو   آقای   ولی 
سال بذر  نفرت پاشیدودولت همیشه 
درکسب  اکثریت  او ناکام از ضصحنه 
ها  بیرون آمد. جز اینکه  بعهد ترامپ  
سابقه  که  آن شد  از  حمایتی  چنان 

نداشت.
- اینک  محلۀ شرق اورشلیم  که اکثراً  
دارند   سکنی  درآن   ها  فلسطینی 
تبدیل  به پایگاه مبارزه  علیه استعمار  
دولت اسرائیل  شده است که فرض 
به  منتهی   سازی   خانه  کند   می 
اسرائیلی  شدن ها  می شود وهویت  
مردم تاریخی  آن محو می گردد. این 
تا  سازند  می  وپرطبقه   بلند  است 
حضور  ساکنان  اصلی گم  وگور شود.
- جنگ  اخیر حماس -غزه با سرائیل  
گوشه ای از  کل اختالفات  آنهاست. 
که   فرصتی   با  حماس  مورد   دراین 
اسرائیل   از  آمریکا   جمهور  رئیس 
کل  کوشد   می  است   کرده  سلب 
فلسطین  وفلسطینی ها  رادر وجود  
دائماً  معترض  ورزمندۀ خود  متجلی 
سازد. درحقیقت  بنوعی مایل است  
دولت عباس را  که کمکی  از آمریکا 
اعتبار   از  دیگران   واز  گیرد   می 
بیاندازد. این هدف طرفدارانی  در حد 
اکثریت  ندارد. زیرا مردم  فلسطینی  

خستۀ جنگ وویرانی  وفقرند.
که  دارد  دومی   هدف  حماس  اما 
عبارت است  از  پیچیده  تر کردن  

موضع نتانیاهو .
درجنگ اخیر  حماس ۲۵۰کشته داد  
وارتش اسراییل کمتر از  ده تن. شاید 
دور نباشد  آن روز  که غزه ای ها ی 
شوند.  حماس  معترض  خانمان   بی 
واین نمایش اخیر کودکان  شادغزه 
ای  درپالژهای  کنارۀ مدیترانه  غزه 
ای  بوی تبلیغات  رهبری  غزه دارد  
که نبض خانواده هارا  دردست دارد تا 

بااو باشند.
- علت دوام  سازمان  حماس  نفرت  

است   دلیل  بهمین  آمریکاست   از 
کمک   از  مسلمان   عرب  دوستان  
دولت  وعلت  وجود  ندارند.  مضایقه 
خود  مختار  فلسطین  محمود عباس  
فلسطینیان  تا  است  صلح  به  امید 
واسرائیلیان خسته  از  بیش از نیم 

قرن جنگ دریابند مزیت صلح را.
- اما اورشلیم امروز  باجمعیتی برابر با  
۵۳۶۰۰۰ نفر  که  ۶۱ درصدشان  یهود  

و ۳۹ درصد اعرابند.
برای رفتن  به صلح وهمزیستی  چاره 
جز دریک مدیریت  مشترک ندارد. 
درغیر اینصورت   با نفرت عام ر وبرو 

خواهدشد..
البته  مقدس است  ولی   اورشلیم  
آنها  نیست.  مردمان   کافی  قداست 
که این  شهررا مطالعه  کرده اند   و 
وناقوس  مؤذن   صدای  درموافعی  
یهود  های  نشانه  ودیگر   کلیسا 
ودیوار   را شنیده  واسالم  وعیسویت 
خود   درضمیر  باشند  دیده  را  ندبه 
می  اشتراکی  شهررا    مدیریت  
خواهند. نه سازمان ملل  بلکه رفتن  
ادیان   به وفاق  بدانگونه  که درهمه 
بین  مدیریت  است  آمده  بزرکگ 
وضع  زیرا  نیست.  پذیرفته  المللی  
فعلی زائیده فکر وعمل همان هاست.

در ۱۹۴۸ هفتاد  وهفت درصد  امالک  
به  متعلق  اورشلیم  غرب  در  واقع 
فلسطینی ها  بود. اما  بعدها اسرائیل  
درقانون  مالکیت دست برد  وبا ادعای  
دگرگون   وضع  یهود«   ملی  » بنیاد  
همعقیده  یهود   متفکران   شد. 
نیستند  وبسیاری  جانانه می کوشند  
تا اسرائیل  کشوری دوست داشتنی و 
پیشرو باشد. اعراب مسلمان  تندرو  
با شعارهای  عاطفی مثل  » اورشلیم 
درقلب ما«  وجراید عرب  در اکثریت  
مرکزیت  از   دم  وبحث   ازجّر  بدور 
اورشلیم   می زنند. یعنی  مهد قبلۀ 
ادیان بزرگ . آنها ضمناً  تن به محو 
فلسطین نمی دهند و باحوصله  پیش 
سیاسی  اورشلیم   امر   . روند  می 
نیستو سیاسی نبود. چون شهری بود  
. هرقدرت  تجارت جهانی   درمسیر 
سیاسی  قصد دست نهادن  برآن کرد. 
الجرم  هرزدوخورد  برسرآن جنبه ای  

برونمرزی دارد
***

در  تند   شعارهای   با  ایران  انقالب 
بغرنج کردن  امراورشلیم کوشید. ولی 
روسیه ازایران والئی خواست  دست 
از شعار  تند بردارد. اینک ایران  نرم 

می رود.

دکترکاظم ودیعی - اپریس

جنگها برسر چیست؟
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نیاکان  میراث  کتاب  پیش   چندی 
حسین  استاد  کوشش   با  که 
رسیده  چاپ  به  درایران  مسرت  
پارس   گروهی  رسانه  توسط   است 
درآمریکا تجدید چاپ شد.  دراین 
نویسندگان  که  را  آثاری  کتاب 
مهدی  دربارۀ  ایرانی  وپژوهندگان 
اند    آفریده  )م.امید(   ثالث  اخوان 
آن  از  بخشی  و  شده  آوری  جمع 
نیز معرفی اخوان بقلم خود اوست.  
شاعر    این  با  بیشتر  آشنائی  برای 
گرانمایه  خالصه ای ازاین نوشتاررا  
نیاکان    میراث  کتاب  از  برگرفته 

دراینجا می خوانید:
پدرم ، اسمش علی بودوازآن »عطار 
فهرج  اهل  واصاًل  بود  طبیبان«    -
وپروردۀ  کرده   کوچ  اما   بود،  یزد 

خراسان بود. 
اهل  مریم،  بنام   داشت  اوزنی 
شمسی،   ۱۳۰۷ ودرسال   خراسان 

هیچ آقائی را که من باشم، درتوس 
خراسان  بدامن روزگار افکند واین 
بزرگ می شد  آقا همین طور  هیچ 
دارد   دید  که  وروزگاری   تاروزی 
می  آواز  ِدلی،  ِدلی  خودش   برای 
مسلمان  آوازی!  چه  واما  خواند 

نشنود، کافر نبیند... 

نخستین گام رد شارعی

یادم می آید در حدود بیست وهفت، 
تازه  که  وقتی  پیش،  سال  هشت 
پنهانی می  دلم  جوانه هاي شعر در 
شکفت و مرا بی آرام و بی تاب می 
اي، وسیله  به  خواستم  می  و  کرد 
 به شیوه اي، آن هیجا نات و خطور 
و خطره هاي نهفتۀ درونی را بیرون 
بریزم و برمال کنم، و داشتم کم کم 
در گوشه و کنار دفتر ودستک ها و 

کتاب ها و حّتی در و دیوار خانه مان 
نخستین نشانه هاي این بیماري 

یعنی شاعري  را بروز می دادم و اندک 
اندک به گوش پدرم )علی اخوان ثالث 
انوار  در  باد  غرقه  پاکش  تربت  که 
اهورایی ایزدان و امشاسپندان ( می 
رساندم، در آن وقت ها که پدرم کم 
کم داشت بو می برد که پسرش، پسر 
بزرگش، مثل اینکه و البّته، مادرم قباًل 
داده  بروز  خودم  یعنی  بود،  فهمیده 
مثاًل  هست  باکیش   « بله،  که  بودم 
دارم شعر می گویم، در آن وقت ها 
من قبالً با یک هنر دیگر، با موسیقی 
هم،کمابیش سر و ِسّري داشتم خیلی 
یعنی  هم   بیشتر  و  شعر  از  پیشتر 
که  بود  چندي  خودم  براي  پنهانی  
تار می زدم و پیش استادي مشق و 
تمرین می کردم و کمابیش در آن راه 
مثالً پیشرفت هم کرده بودم، تا آنجا 

که دیگر کم کم ترانه هاي آن روزها

آب  از  شنید،  بشود  که  حدي  تا  را 
درمی آوردم و به بعضی دستگاه هاي 
موسیقی  مّلی مان آشنا شده بودم، 
شوری،  و  ترک  همایونی،  و  ماهور 
افشاري و سه گاهی وخالصه درآمد و 
فرود و اوج و حضیضی می شناختم 
و دستم با پرده هاي سازکم کم آشنا 
بود  گرفته  قوت  و مضرابم  بود  شده 
با  کارم  بود که  فردا  و  امروز  و دیگر 
موسیقی از کنج پستو و اتاق خانه به 
سالن و تاالرهاي بیرون از خانه کشیده 
باري همچنین  شود، چنان که چند 
شده بود و پدرم هنوز خبر نداشت، 
آورد. نمی  خود  روي  وبه  داشت  یا 
به  موسیقی  و  تار  با  من  کار  وقتی 
بار،  دو  یکی  پدرم  و  کشید  اینجاها 
روزي  یا به قول سعدي » شبی بر تو 
اي پسر گوش کرد « ،در گوشش انگار 

زنگ خطري ، را به صدا درآوردند .
باغ  نۀ   یک روز عصر جمعه، در خا 

مانندي که در محّلۀ سراب داشتیم، 
و  نشاند  خود  پیش  و  کرد  صدا  مرا 
آرام آرام به طوري که یک مرتبه توي 
ذوقم نخورد، شروع کرد به نصیحت 
و  تو جوانی  پدر جان!   : که  و داللت 
غافلی،نمی دانی، نمی فهمی، عاقبت 
و  خیرخواه  من  بینی،  نمی  را  کارها 
قبیل  این  از  و  توهستم  دلسوز  پدر 
حرف ها، نتیجۀ نصایح آن شادروان 
و  دارد  نکبت  موسیقی  که  بود  این 
مملکت ما طوري است که هر کس در 
آن دنبال این هنر برود،عاقبت خوشی 
درجه  استادان  از  نفر  چند  و  ندارد، 
اول موسیقی را هم مثل زد وزندگی 
پریشان و آشفته و روزگار بی سر و 
برایم  را  ایشان  بد  و عاقبت  سامانی 
شرح داد و خالصه گفت : من گذشته 
از آنکه پدر تو هستم و حق دارم به تو 
امر و نهی کنم، اصالً از راه دلسوزي 
هم راضی نیستم که تو دنبال موسیقی 
بروي وعمر خودت را در این راه تلف 
کنی . می گفت: من خودم از موسیقی 
لّذت می برم و هوش از سرم می رود، 
وقتی یک پنجه تار شیرین با کمانچۀ 
پرسوز و شورمی شنوم، ولی از لحاظ 
مصلحت زندگی، راضی نیستم که تو 

گرفتار این هنرنکبت بشوي...
این ها گذشت و گذشت و من کم کم 
شوق فوق العاده ام از موسیقی و ساز 
وسرود، به شعر و سخن کشیده شد 
و  ذوق  و  اختیار  و  به شوق  و خودم 
گرایش خودم، موسیقی را کم کم فرو 
گذاشتم و به شعر رو آوردم و پدرم از 
این تحو ل وگرایش، بسیار خوشحال 
در  که  آید  می  یادم  و  بود  راضی  و 
رویم  من  که  شعر،  به  گرایش  اوایل 
نمی شد قضایا را صریحاً و آشکار به 
پدرم بروز بدهم، آن شعرک هاي اولیۀ 
خودم را بر جایی که فکر می کردم و 
به  حتماً  نگاهش  پدرم  دانستم  می 
آنجاها خواهد افتاد، می نوشتم. مثاًل 

در کاغذهاي کوچکی مثل» چوخط«
که الي شاهنامه ـ تا آنجاها که پدرم 
و  بود  و عالمت گذاشته  بود  رسیده 
مرتّباًتغییر می کرد و جایش پیش و 
پیشتر می رفتـ   یا توي جلد و حاشیۀ 
کّلیات سعدي و دیوان حافظ، یا حّتی 
روبه  دیوارۀ  بر  است  یادم  مخصوصاً 
روي طاقچه اي که پدرم جانما زش
برمی داشت  و  آنجا می گذاشت  را   
بار  سه  الاقل  روز  هر  دانستم  می  و 
نگاهش به آنجا خواهد افتاد، و خوب 
یادم است که بر آن دیوارۀ گچی،چند 
بار چند شعر نوشتم و تراشیدم و پاک 

کردم و دوباره نوشتم و سخت دلخور
هم بودم از اینکه او هیچ نمی گوید، 
تا اینکه باالخره یک شب بعد از نماز 
و سر شام به عنوان اولین تشویق من 

در کار شعر و شاعري، پدرم گفت:
»نمی دانم کی «  این طاقچه را هر روز 
براي  بدانم  اگر  کند؟!  می  سیاه  هی 

چی، خوب است«

من و زبان رد شعر
من یک مقدار شور شاعري داشتم، 
در ایام جوانی، مقداری هم شعرهاي 
غزلی و قصیده گفته بودم . و اّما آنچه 
مرا در ابتدا به شعر کشاند، یک مقدار 
ناتوانی بود؛یعنی کشف عجزي که در 
آن وقت ها داشتم. به این تعبیر که 

من عاشق شده بودم.
وضعی بود و شور و حالی و این ها، 
دفترچه اي داشتم و شعرهایی از این 
بعد حس  یادداشت می کردم.  و آن 
چیزهایی  آن  درست  ها  این  کردم 
نیست که من می خواهم بگویم. مثاًل 

سعدي که می گفت:
دل پیش تو و دیده به جاي دگرستم
 تا خصم نداند که تو را می نگرستم 
خب، یک تّکه اش با من بود ، اّماتّکۀ 
بیت  اصالً   . نبود  من  حرف  دیگرش 
بعدي چیز دیگري بود . پیش خودم 
در همان عالم بچگی، دیدم آدم نمی 
تواندحرف خودش را از زبان دیگري 
بگوید . مثل الل ها، گنگ ها و یک 
کالم از این یک کالم از آن و شروع 
به کسی که مثاًل  کردم حالی کردن 
خودم  بعداصالً  و  بود  من  مخاطب 
به  افتادم  یعنی  مخاطب خود شدم؛ 
خّط شعر و این دنیاي معنوي رابراي 
خودم کشف کردم؛ یعنی دیدم این 
قدرت، این سازندگی روحی که آدم 
می نشیند و به آفریده هاي روحش 
پیکره می دهد و جان می دهد و بیان 
بر  تاباند  می  روشنی  کند؛یعنی  می 
طرح ها و تصویرهاي مبهم و تاریک 
پرده  آهسته  آهسته  یعنی  ذهنش؛ 
مّجسمه  و  ها  تندیس  از  دارد  برمی 
بهترین  این  دیدم  روحیش،  هاي 
از کار  بله، کمتر  خالّقّیت هاست ـ  

خدا نیست، خلق شعري و هنري.
این حالت در آن لحظات برایم جالب 
بود و هی می کشید مرا، می برد . وقتی 
یک کمی پیش خودم زبان باز کردم، 
کم کم سرمشق هایی برایم پیدا شد . 
این سرمشق ها طبعاً عبارت بود از یک 

مقدار شعر که در کتاب ها می خواندم 
یا درمطبوعات وقت و در انجمن هاي 
به  دیدم  وقت  یک  خراسان.  ادبی 
کّلی دارم براي خودم غزل می گویم،
شور  این  خود  و  گویم  می  قصیده   
می  را  آدم  گویی،  قصیده  حاصل  و 
گرفت. چهل بیت، پنجاه بیت دلخواه
خودش که  حالی  و  شور  با  گفته،   

می  را  آدم  داند چیست، خوب،  می 
گیرد دیگر . آن وقت آدم شروع می 

کرد به ادعاي سخنوري که بله:
سالم فزون ز بیست ونه و طبعم این چنین
همی کند  ممّرد  صرح  قصیده  قصر 

 و فالن و این ها. کم کم این حالت 
این خلوت  بر من چیره شد و چون 
را با خودم داشتم و صداقتی داشتم 
که توانستم در خلوت بمانم و هواي 
را  ها  این  و  گري  جلوه  و  تسخیر 
نداشتم، حرف هایم براي خودم زمینه 
پیدا کرد و بعد کم کم فکرم متوجه

یعنی  شد؛  اجتماعی  مسائل  بعضی 
هدف از مسائل فردي کشیده شد به 
موضوعات دیگر، و یک مقدار درس 
برایم  که  روزگاري  از  گرفتم،  هایی 
خیلی مفید بود . مقصودم درس هایی 
است از کتب و افکار» مزدک فرنگان« 
خالصه، احساساتی .خاص پیدا کردم، 
 ... و  آدم  و  عالم  و  روزگار  به  نسبت 
برایم  وزندگی  کار  و  تهران  به  آمدم 
پیدا شد و این ها. حاال دیگر سرمشق 
هایی را که دارم، سبک سنگین می 
کنم و هی کار می کنم و کار و پیش 
آمد که دیدم یک مقدار از حرف ها 
در آن شیوه هاي قدیم روي زمین می 
ماند. کالم کم می آید، کوتاه می 

آید، گفته نمی شود،
نمی  گفته  باید  که  طور  آن  واقعاً 
شود، و در این احوال بود که با شعر 

نیما آشناشدم... .
می خواهم بگویم اوایل، طرف مقابل 

محض شعر او بودم، حّتی فرض کن
لجم می گرفت که چرا اینطور است . 
خشم آور بود برایم که یعنی چه؟ با 
خودم ها، نه اینکه جایی بروز بدهم، 
حرف  لحاظ  از  دیدم  کم  کم  امابعد 
زدن، این کارآسان تر است . این طور 
بود که شعر نیما را براي خودم کشف 
کردم و این شد براي من یک مسیر، 

یک راه و یک جوالنگاه.
خودم  براي  سرمشق  چندین  من 
از  غیر   . باشم  داشته  توانستم  می 
گذشتگان، درعصر خودمان و نزدیک 
بهار بود   بود،  ایرج  به عصر خودمان 
خّط  در  بودند  اي  چهره  که  ها  این 

خودشان و هر یک در عالم خودشان  
بهاریک چهره  بود،  ایرج یک چهره 
بود . شهریار یک چهره بود و چون 

انس داشتم با عماد، عماد یک چهره
یک  من،  کار  آغاز  که  بود  این  بود. 
جایش ایرج بود، یک جایش شهریار 
بود وهمین طور ... یکی دو نفر دیگر 
هم بودند، اماگرایش آخري من به نیما 

بود، چرا؟
بهتر  دیدم  این شکل  با  اینکه  براي 
اوایل  زبانش،  بزنم.  حرف  توانم  می 
را  مسئله  بعد  اما  دشواربود،  برایم 
براي خود شکافتم و دیدم نیما اصاًل 
به  بوده، اصالً  عمد و قصدش همین 
عمد و قصد، نه اینکه نمی توانسته 
آن  خواسته  می  بشود،  دیگر  جور 
بریزد،  هم  به  را  قدیم  بالغی   شم
می  مثالً  ا...  ر  مناسبات جمله  حّتی 
گوید:» ماه می تابد،روداست آرام...«  
یا »... اي امید نه کسی را محرم « اما 
شاید  او خودش این تجربه را کرده و 
با قصد کامل خواسته این شم بالغی، 
این حّظی را که مردم ازطور و ترکیب 
هاي آموخته می برند، از میان ببرد و 
به کّلی به شکل دیگري فعل وقید و 
ضمیر و غیره را در جمله بنشاند و نیز 
شمع را که آورد، پروانه اش را نیاورد.

از این گذشته، زمانه اش هم سختی 
ها داشت، نتوانستن ها، صریح حرف 
نزدن ها وخیلی چیزهاي دیگر است 
را  نامتعادل  و  پیچیده  زبان  آن  که 
مطبوع می سازد. تکی و توک بعضی 
کارهایش این طور نیست. همان ها که 

خودش آن ها را کامل می داند.
وانگهی او که زبان خودش ر ا سرمشق 
نمی داند، او اسلوب خودش را قابل

سرمشق شدن می داند و این نکته 
اي است در مورد نیما قابل تأمل. پس 

تأمل کن .
و  قوالب  نیست،  نیما سرمشق  زبان 
اسالیب او سرمشق است . و به این 
ترتیب،اسلوب نیما براي من سرمشق 
ارزنده اي شد، اما زبانم جور دیگري از 

آب درآمد .
زبان من، فارسی خراسانی است . بی 
آنکه هیچ قصد حماسه خوانی داشته 
از  قبل  پروردۀ  زبان  این  من  باشم، 
انحطاط مغول را آوردم توي این مایۀ 
شعر و این اسالیب نو و این زبان شد 

براي خودم پر از تازگی.
***

با  نیاکان  میراث  کتاب  خرید  برای 
دفتر مجله آزادی تماس بگیرید.

از کتاب میراث نیاکان - هب کوشش استاد حسین مسرتاز کتاب میراث نیاکان - هب کوشش استاد حسین مسرت
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ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

عزیز نسین ده ها مجموعه داستان 
که  گذاشت  بیادگار  ازخود  ورمان   
بسیاری از آنها  بزبانهای زندۀ جهان 

ترجمه شده است.

گان اتریخ دیوان
دیوانگان  نام   وجهان،  ایران  تاریخ 
است  کرده  ثبت وضبط  را  بسیاری  
گذشته   ودوسال  چهل  در   ما  که 
درسرزمینمان  نمونه هائی  از جهل 
وجنون  وجنایات آنان را شاهد بوده  

وتجربه کرده ایم.
برخی ازاین دیوانگان  مسیر تاریخ  را 
عوض کرده وبعضی دیگر فقط  جریان  
به  اما  اند.  تغییر  داده  دوران خودرا 
هرروی  هریک به نوعی  کم وبیش  
برتاریخ سرزمین خود اثر  گذارده اند.
 وشگفتا  که دیوانه ترینشان ایمان 
واعتقاد  متعصبانه به یک مبدأ، مذهب 
وماوراء الطبیعه داشته  وخودرا مجری  
دستورات  خداودین  می دانسته اند 
ازابتدا  کردارشان  ورفتارو  ها  وظلم 
فرقی  امروز(  تا  )ازفرعون  تاکنون 
نکرده وبهم شباهت  داشته ودارند. 
کوشش می کنم  که گاه خالصه ای 
اززندگی، جنایات ودیوانگی های یکی 

از آنان را درهمراه آفتاب  بیاورم.

ایوان مخوف

پس  چهارسال  واسیلی   گراندوک 
ازازدواج با هلنا، درسال ۱۵۳۰ میالدی  
ایوان   اورا  ونام  شد  پسری  صاحب 
گذاشت. ایوان درسه سالگی پدر ودر 
داد   راازدست  مادرش  سالگی   پنج 
هشت  ایوان  تنها  خانواده،  وازتمام 
ماندند   باقی  کوچک   یوری  و  ساله 
در  نیز  ایوان  کوچک  برادر  ویوری 

۱۵۶۳ ازدنیارفت. 
سالگی   هفده  در  در۱۵۴۷  ایوان 
کرد   تاجگذاری  تزارروسیه   بعنوان 
وتا ۱۵۸۴ که درگذشت درمقام تزار ، 

حاکم مطلق العنان روسیه بود.

ایوان  که بعنوان  ایوان مخوف  شهرت 
از  چهار  ساعت  صبح   هرروز  دارد 
خواب بلند  می شد. ناقوس  کلیسارا  
مأمورانش   وبه  آورد   درمی  بصدا  
دعای  برای  را  همه  داد   می  دستور 
صبح به زور  از خانه های خود  بیرون  
بعداز  بیاورند.  کلیسا  به  و  بکشند 
تا  معموالً   که  صبحگاهی   مراسم 
ساعت هفت طول می کشید صبحانه 
به  هشت  ودرساعت  خورد   می 
خواندن سرودها ودعاهای دینی  می 
پرداخت. این مراسم معموالً  تاساعت 
دوازده ظهر  طول می کشید. موقع  
ناهار هم  ایوان باصدای بلند  کتاب 
درحالی  خواندودیگران  می  مقدس 
که ناهار می خوردند گوش می دادند 
بعدازظهر   هشت  ساعت  ودوباره  
ونیمه  گرفت  انجام می  دعا   مراسم 
شب مأموران دولت  همه راوادار می 
کردند  یکباردیگر برای دعا خواندن  

به کلیسا بروند.
ای  صومعه  به  ها   ماه  گاه   ایوان 
نزدیک  مسکو   کیلومتری  درسی 
شهر الکساندورف می رفت ودر آنجا 
همراه عده زیادی از هوادارانش  که 
کم نبودند  می ماند وعبادت می کرد.

های  سرگرمی   ، این  غیراز   ایوان 
افراط  داشت.  هم  دیگری  عجیب   
در  فسق و فجور  وخوردن مسکرات  
از  که  این  دیگر   بیهوشی.  تاسرحد 
شکنجه  کودکان  یتیم  لذت می برد 
واگر ازاین کاربه اندازۀ کافی سرشوق 
رفت   می  سیاهچال  به  آمد   نمی 
تماشا  را  زندانیان   شدن  وشکنجه 
می کرد. گاهی وقتی دلتنگ می شد 
دستور می داد  برایش خرس  بیاورند 
تا سرگرم شود. ایوان دستور می داد  
یک نفر  با یکی از خرس ها  مبارزه 
همیشه   ها  خرس  طبیعتاً   که  کند 
برنده می شدند. وگاه ایوان ، خرس 
هارا درحیاط صومعه  رها می کرد تا 

به مردم حمله کنند.
کنم.  نمی  دلگیر  ازاین  بیش  شمارا 
مخوف  ایوان  وجنایات   ها  دیوانگی 

مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

شهر غبارین دوردست

 ، تماکو  درشهر    ۱۹۰۴ جوالی   ۱۲
درجنوب  دوردست،  غبارین  شهر  
باران خیز  شیلی » ریکاروالی«  زاده 
رابرای  نرودا   پابلو  نام   وبعدها  شد. 
کودکی   ازهمان  او  برگزید.  خود 

به  بود،  دراطرافش  که  هرآنچه  به 
کنجکاوانه   هایش  وشگفتی  طبیعت 
به  او   شوروهیجان  نگریست.  می 
سرودن  شعردرکودکی توجه گبریال 
میسترال  Gabriela Mistral شاعر 
آن  در  که  را  ونامدارشیلی  برجسته 
آموزی   بکار  تماکو   درشهر   زمان  
اشتغال داشت بخود جلب کرد. این 
نویسندگان   آثار  با  اورا  شاعر  بانوی 
او  به  و  اروپائی  آشنا کرد  وشاعران 
درگرفتن  یک بورس تحصیلی برای 
مطالعۀ  ادبیات  فرانسه درسانتیاگو 

)پایتخت شیلی( کمک نمود.
نرودا درآن  زمان هفده  ساله  پابلو 
بتدریج  او  بزرگ  شهر  درآن  بود. 
ازدنیای  تنهائی قبلی اش به دنیای 
های  ودوستی  وجوش   پرجنب 
نزدیک ومباحث طوالنی شبانه بادیگر  
عاشقانه   هیجانات  ونیز   شاعران 
تأثیر   تحت  درابتدا  نرودا  پانهاد. 

مدرنیسم  اروپا قرارگرفت . او مقاله 
هائی  دربارۀ  کودکی اش  با اشعاری 
نثرگونه نوشت که تا آخرین  روزهای 
با  بود.  آنها  درکارنوشتن   زندگیش  
نگاهی به این اشعار می توان دریافت 
که نرودا ازهمان کودکی با احساسی 
می  را  پیرامونش  جهان   ، شاعرانه 
نگریسته است. او معتقد بود  که شعر 
نفس کشیدن  مانند   برایش  گفتن  
است. بااشعارش، خود وتجربه هایش  
رابیان می کرد. به کشف دوبارۀ خود  
می پرداخت وخودرا  از نو می آفرید. 
مجموعۀ  اشعار بیست شعر عاشقانه  
سالگی  رادربیست  ناامیدانه  ویک 
مجموعه  این  اشعار  کرد.  منتشر 
شدید   های  احساس  از  سرشار 
عاشقانه و تصاویری نو بود وخیلی زود 
سرتاسر  آمریکای التین رادرنوردید 

ودرقلب میلیونها انسان جای گرفت.
آمریکای  شاعر  پرکارترین  نرودا   
التین  است که حدود سی مجموعه 

شعر به چاپ رسانیده است.

رکه رگفتن ازآب
افتاد  آنجلس   لس  به  گذرتان  اگر 

گتی   پل  معروف   ازدوموزۀ  حتماً  
دیدن کنید. یک موزه با  ساختمانی 
قدیمی  درساحل  ملیبو، که دراصل 
منزل پل گتی بوده  وموزه ای دیگر  
بسیار مدرن  روی تپه ای عظم درکنار  
صدها  صرف  با  که   ۴۰۵ راه  بزرگ 

میلیون دالر ساخته شده است.
مرحوم،    گتی   پل  ژان  آقای   این 
ازثروتمندترین   دردوران خود  یکی 
زندگی  ودرطول  بود   جهان  مردان 
خود  که بیش از هشتادسال عمر کرد  
دشمنی  وخبرنگار  نویس  باروزنامه 
داشت ودربروی آنها باز نمی کرد. می 
اند.  گفت:  اینها ازمن  غول ساخته 
وبااین حال  حق با روزنامه نویس ها 
بود. چون او  واقعاً غول بود. باألخره 
فلوریان فورت وانگلر  برادرزادۀ  رهبر 
چپگرا  سینماگری  که  فقیدارکستر 
بود  موفق شد از پل گتی درخانه اش 
یا قصرش فیلمبرداری کند. پل گتی به 
شرطی  حاضر به این کارشد  که هیچ 
سئوالی  دربارۀ سیاست  ومذهب از او 
نشود. فورت وانگلر چهارروز اززندگی 
پل گتی فیلم برداشت  وحاصل کاراو 
یعنی سیمای  پل گتی بصورت فیلمی 
پنجاه دقیقه ای  درآمد. درمتن این 
باب  دیلن   فیلم  موسیقی  وصدای 
قراردارد. ژان - پل گتی بعدازتماشای 
فیلم راضی شد وآن را کاری موفقیت 
از  درصد  ده  مطالبۀ  خواندو  آمیز  
منافع نمایش آن را کرد وازاین راه هم  
به  اکنون  که  داشت  درآمد  مبالغی  
ورثه اش می رسد. درزیر نمای هوایی 

موزه پل گتی را می بینید.

بنویسید!
سالهاست که درنوشته ها ودربرنامه 
خوانندگان   ام،  رادیوئی  های 
نوشتن  به  تشویق  را  وشنوندگانم 
خاطرات  ام  کرده  وتأکید  کرده 
ساده  بنظرتان  که   هرچند  خودرا  
وکم اهمیت بیاید، بنویسید. چه بسا 
این خاطرات   برای دیگران سندهای  
باشد.  واجتماعی  تاریخی  ارزشمند 
دردوران  که  امروز  ازهمین  بنابراین 
می  بسر  کورونا،  ویروس  تاریخی  
، دیده ها  بریم خاطرات وتجربیات  
وروان  ساده   خودرا  های  وشنیده 
اصطالح  به  نکنید   بنویسیدوسعی 
ادبی باشد. ازبکاربردن  لغات وجمالت 

دورازذهن پرهیز کنید.
لطفاً بنویسید! چرا؟ چون هرانسانی   
گنجینه ای از تجربیات است وشاهد  
گاه  واجتماعی  تاریخی   رویدادهای 
مهمی  بوده است که بخش  ذهنی آن  
با مرگ او نابود می شود ودیگران از 
شناخت  وآگاهی به آن  محروم  می 

مانند.
هرکس دارای زندگی شگفت دیگری 
است که تنها  یکبار اتفاق می افتد. 
ازما   هریک  واگر  دیگرنه.  و  بار  یک 
تمام تجربه های  شخصی ومخصوص 
بتواند  بدیگران منتقل کند،  خودرا 
خواهیم دید  که چه پختگی درمردم 
بزرگی  نیروی  شودوچه  می  ایجاد 
اززندگی درمردم رشد می کند وچه 

توانی درکار مردم می نهد.
به لحظه  اگر زندگی هرفردی لحظه 
این  شگفتی  به  هریک  شود،  ثبت 
جهان، به اندازۀ زندگی شگفت یک 
انسان می افزاید. که این البته درحال 
می  بنظر  آمیز   اغراق  کمی  حاضر 

رسد.
هرکس می تواند رویداد مهم وتعیین 
کننده ای را که در زندگیش رخ می 
دهد بنویسد وبه ترتیبی به دیگران 

برساند.
من این را یک وظیفۀ اجتماعی هرفرد 
می دانم وخود کم وبیش به آن می 

پردازم که پاره هائی ازآن را درهمین 
»همراه آفتاب«  خوانده اید.  

آن تیرماه لعنتی
 ۱۳۰۳ تیرماه  دوازدهم  روز  صبح 
ِچفِت دِر  خورشیدی  زهرا سلطان  
بیرون  خرید   وبرای  بازکرد  را  خانه 
مشغول   حوض  کنار  عشقی  رفت. 
دربازشد.  بود.  ورو  دست  شستن 
دونفر وارد شدند. یکی از آن دومرد  
جلو  دیگری  ایستادو  در  درآستانۀ 

آمد.
عشقی باتعجب پرسید: چکاردارید؟

- آمده ایم جواب مقاله را بگیریم.
عشقی: اما ، آخه درمقاله اشکاالتی 
مردم  به  شود    نمی  بیخود  هست، 
تهمت زد، باید  اتهام، مستند به دالیلی 
باشد همینطوری هم روزنامه گرفتاری 
های  زیادی دارد.ببینید... ناگهان مرد 
دیگر از پشت ، قلب  عشقی را  هدف 
گلوله قرارداد. گلوله به زیر  قلب او 
نقش زمین شد.  اصابت کرد وشاعر 
ها  همسایه  گلوله   باشنیدن صدای 
درآستانۀ   که  قاتل  ریختند.  بیرون 
بود فرار کرد ومرد دیگر   درایستاده 
بود  باعشقی  درحال گفت وگو   که 
دستگیرشدواورا   ها  همسایه  توسط 
به پلیس  تحویل دادند . قاتل عشقی 
ابوالقاسم بهمن پسر  ضیاء السلطان  
وبرادر  میرزاعلی خان بهمن بود که 
مستی  بحال  خورشیدی   ۱۳۲۶ در 
فروشی  مشروب  مغازۀ  آوار  درزیر 
قاتل  همراه  که  ومردی  داد.  جان 
بالباس شخصی  نفرپاسبان  بود یک 
وسلطان  احمد خان  نام داشت که 
پس از قتل عشقی استعفاداد  ودیوانه 

وار سر بصحرا گذاشت.
عشقی را به بیمارستان  نظمیه  می برند

الشعرای  ملک  ازجمله  او   دوستان 
بهار  به بالین او می شتابند وعشقی  
در۳۱ سالگی  چشم از جهان فرو می 
را   ملی  بی جان  شاعر  بندد. جسد 
هزاران نفر از مردم پایتخت  بااحترام  
الشعرا  بگفتۀ  ملک  کردند.  تشییع 
بهار:» استقبال  تاریخی که از جنازۀ  

او بعمل آمد  درتاریخ هیچ شاعر ملی 
سابقه ندارد«. عشقی را  درابن بابویه  

بخاک سپردند.
به   متخلص  میرزاده  سیدمحمدرضا 
شجاع،  آزاده،  بود   شاعری  عشقی 
روزنامه  جو.  نوگراوحقیقت  مغرور، 
نویسی بود شریف، اندیشمندی  بود 

مترقی وآگاه.
ارجمند   پژوهندۀ  پور   آرین  یحیی 
تا  ازصبا    « خود  ارزندۀ  درکتاب 
نویسد:» عشقی  جوانی  می  نیما«  
پرشور  خونگرم،  پرست،  میهن  بود 
وپیوسته  بی قراروآرام... ونه تنها هیچ 
سیاستمداری از نیش قلم او درامان  
نبود، بلکه پیوسته  به خداوطبیعت 
وآفرینش  ناسزا می گفت وبا کاینات 

نبردو ستیز می کرد.« 

تیرماه  وجدان رتکیه خاموش شد
وجوددارد   فقروبدبختی  که  تازمانی 
تنهائی  به  تواند   نمی  هیچکس 
نگران  چشمان  باشد.  سعادتمند 
طنازترین نویسندۀ  همسایۀ ما  عزیز 
وفداکار  نهاد   پاک  انسانی  نسین 
ونویسنده ای توانا  درتیرماه فروبسته 

شد.
عزیز نسین یکی از وجدانهای بیدار 
بشری  درجهان،  درروز  پنجشنبه  

پانزدهم تیرماه  ۱۳۷۴ )ششم جوالی 
از  وعاشقش  رئوف   قلب    )۱۹۹۵

حرکت باز ایستاد.
او طنز نویسی  آگاه، مبارزی خستگی 
ناپذیر،  ورندی فیلسوف بود که گاه 
نغز  طنزهای  نصرالدین  مال  چون  
به  مبارزی  چونان   وگاه  گفت  می 
هواخواهی مردم  ستم کشیده  می 
درترکیه  جابر  غّریدوحکومتهای  
گرفت.ویا چون   می  ریشخند  به  را  
هنرمندی مسئول،   ازبی عدالتی ها ،

آگاهی،  نبود  فقر،  ها،  نابسامانی   
وفساد   وظلم  وپرورش  آموزش  نبود 
نوشت.  می  خود  های  درداستان 
اوبارها گفته بود: نه مااجازه  نخواهیم 
بچه  بماند..  اینگونه   اوضاع  داد  که 
بهترازما زندگی کنند.  باید   ما  های 
اگر ما واقعیت های  رنج آور وتلخ را  
بخوبی  درک کنیم باید فریاد  برآوریم 

که این چنین نخواهد ماند.
درراستای  ماباید   فعالیتهای  همۀ 

تحقق  این شعار  باشد.
عزیز نسین، یار بی شیله پیلۀ مردم 
بود وهمیشه درکنار آنها. او  بخاطر 
ارزشهای انسانی  پنج سال از بهترین 
سالهای عمر خودرا  درزندان به سر 
امنیتی  مأموران  ازسوی  بردوبارها  
ترکیه مورد تعقیب، شکنجه ومحاکمه 

قرارگرفت.
تابستان ۱۳۷۲ وقتی  هزارنویسنده 
برای  ترکیه   کشور  وهنرمند  
آزاد  عبدل  سلطان  پیر  بزرگداشت 
اندیشی که با حکام عثمانی  مبارزه 
راازدست  خویش  وجان  بود  کرده 
بودند،  آمده  گرد  بود  درهتلی  داده 
اندیش،  وتاریک  مرتجع  مذهبیون 
و۳۷   کشیدند  آتش  به  را   هتل 
زنده   زنده  وهنرمند  نویسنده  نفر 
اهل  نادان   ثروتمند  یک  سوختند. 
نسین  عزیز  کشتن   برای  ترکیه  
این  همۀ  کرد.  تعیین  هزاردالر   ۲۵
تهدیدها  وارعابها لحظه ای باورهای 
همچنان   واو  نکرد  مخدوش  اورا 
وتعصب  پرداخت   مذهب  بافشای  
وجهل زندگی ُکش  مذهبیون  را برمال 

کرد.
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می کنند، باید روی  آن رنگ می 
باید  بود  شده  رنگ  ویااگر  زدیم. 
این رنگها را  کهنه کنیم که  کهنه  
بنظر برسد. چون بصورت عتیقه در 
می آمدوارزش آن  بیشتر می شد. 
اینهارا من  بااسپری  رنگ می کردم 
واین خطرناک ترین  کاراست. چون 
مقررات دارد ، باید  ماسک داشته 
باشی که به من ماسک نداده بودند. 
ماسک  از  باید  دانستم  نمی  ومن 
افتادم  من  روزی  کرد.  استفاده 
و  بردندوروزها  بیمارستان  ومرابه 
رادربیمارستان   شبهای بسیاربدی 
گذراندم وهیچ نمانده بود که بمیرم 
وای کاش مرده بودم. چون بعدازآن  
تنفسی   ازلحاظ  هم   عمرم  همۀ 
عاجز کرد  وهم تا مدت  ها سرگیجه 
می  ازآن  سالها  که  وهنوز  داشتم 
گذرد  وقتی ناگهان  سرم را تکان 
می دهم تعادلم را  ازدست می دهم 

ونزدیک است بخورم زمین...
 بهروزی:  روی چه عضوی اثر گذاشته 

بود؟
فرازمند:  آن موادشیمیائی  که دراین

دایره  نیم   روی  بود   ها   اسپری 
های گوش داخلی  وریه ها آسیب  

رسانده بود. نه تنها ماسک ،
 شیر مجانی  باید به من می دادند ، 
حتی برای  خرید دراختیارنداشتم. 
اضافه کارهم  نمی دادند. این کارگاه

 هواکش هم نداشت.
بهروزی:   چه مدتی دراین  کارگاه کار

کردید؟
فرازمند: یکماه ونیم...

اگر  درآمریکا   امروز  ولی  بهروزی:  
کارگاه  وکارخانه ای چنین  وضعیتی  
داشته باشد کارگر، کارفرمارا  سو 
و  بهداشت  های  واداره  کند  می 
سازمان کار برکارخانه ها وکارگاه ها 

نظارت  دقیق دارند.
فرازمند: خوشبختانه.  

آشنائی با  آثارصادق هدایت

بفرمائید  اجازه   استاداگر  بهروزی:  
فالش  یک  ها   سینمائی  بقول 
به  وبرگردیم  باشیم  داشته  بک  
سال های کودکی  ونوجوانی شما. 
بفرمائید چگونه با آثارصادق هدایت 

آشناشدید؟
در پدرم  بودم،  بچه  وقتی  فرازمند: 
رضوی  بودوحسن  قاضی  همدان 
هم کارمند شرکت نفت همدان بود 

وباپدرم دوستی داشت. این 

زمانی درتهران  گروهی از اساتید 
بدورهم  وفرهیختگان  دانشگاه 
سبعه  گروه  بنام  گروهی  و  آمدند 
که  عده  این  دادند.   تشکیل  را 
نفرهم    هفت  از  گاهی  تعدادشان 
از:  بودند  عبارت  بیشترمیشد 
اقبال  عباس  بهار،  محمدتقی 
سعید  یاسمی،  رشید  آشتیانی، 

نفیسی و بدیع الزمان فروزانفر و 

که  کبابیانی  رضوی  حسن  آقای  
اهل همدان  بود مردبسیارشریفی 
بود که باصادق هدایت دوست بود. 
تا چندسال پیش که من  درپاریس 
فرانسه  ازشهرهای  اودریکی  بودم 
حاال  وامیدوارم  کرد  می  زندگی 
وتندرست  خوش  هست  کجا  هر 
باشد. صادق هدایت معموالً  حدود 
دویست نسخه ازکتابهایش ر ا چاپ 
ازدوستانش  می کرد  وبه هر یک 
نبود.  داد. فروشی  یک نسخه می 
آقای  این  به  داد   می  هم  یکی 
آنکه   از  پس  هم   رضوی  رضوی. 
می  پدرم  به  آورد  می  خواند  می 
اصاًل   بخواند.پدرم  اوهم  دادکه 
اهل اینگونه  ادبیات نبودوکتابهای  
ادبیات  پسندید.  نمی  ا  ر  هدایت 
توی  سرش  خواند.  می  کالسیک 
موالنا، سعدی وحافظ بود. بیاددارم 
صادق  از  اثری  که  باری  اولین  
هدایت را  شنیدم)نخواندم( کتاب 
ر  آن  مادرم  که  بود  نیرنگستان 
برای دوستان وآشنایانی که  ابلند 
به دیدار ما آمده بودند  می خواند. 
می  گوش  بودم  بچه  که  هم  ومن 
کردم. آن موقع کسی  نمی دانست 
فولکلور  یا ادبیات  عامه یعنی چه. 
وفکر  کردیم  می  گوش  مااینهارا 
همین صورت  به  اینها  کردیم  می 
واقعیت دارد. بعد،  وقتی که بزرگتر 
شدم وهنوز  به دبستان  می رفتم 
قطره  وسه  روشن  سایه  دوکتاب 
خون  را که حسن رضوی به پدرم 
داده بود برداشتم وخواندم. آنقدر 
تحت تأثیر  این دو کتاب قرارگرفتم 
.آن قدر این  دوکتاب را خواندم که 
هنوز پس از گذشت  ده ها سال  می 
دانم که فالن داستان  از چه صفحه 
ای شروع می شود، یا فالن موضوع 

در چه صفحه ای  است.
بقیه درشمارۀ آینده

درایران  ای  مجله  قزوینی.   محمد 
منتشر نمی شد که یکی یا چندتن 
از این گروه درآن مجله مقاله نداشته 

باشند.
صادق هدایت، بزرگ علوی، مسعود 
فرزاد و مجتبی مینوی برای دهن کجی 
به این افراد گروهی چهارنفره تشکیل 
دادندو  نام گروه خود را ربعه گذاشتند. 
این دوگروه نقطه مقابل یکدیگربودند 
بیشتر  که گروه سبعه  معنی  این  به 
نظراتشان برپایه کهنه پرستی بوداما 
گروه ربعه نوگرا ومخالف خرافات  بود. 
مجتبی مینوی دربارۀ گروه ربعه گفته 
بود:» ما با تعصب جنگ می کردیم و 
برای تحصیل آزادی می کوشیدیم و 

مرکز دایره ما صادق هدایت بود.«

صادق هدایت  در۲۸ بهمن  ۱۲۸۱  در
گشود.پدرش  بجهان  چشم  تهران 
هدایت قلی خان یا اعتضادالملک و  
جدش  نیرالملک  وزیر علوم دردوره  
ناصرالدینشاه بود.  ومادرش که دختر 
نام  زیورالملوک  بود   پدرش  عموی 

داشت.
که  داشت  ودوخواهر  دوبرادر  صادق 
از خوداو بزرگتربودندو یک خواهرهم 
یکی  بود.  کوچکتر  ازاو  که  داشت 
ازخواهرانش بنام انورالملوک  همسر 
بود..  ا  آر  رزم  حاجعلی  سپهبد  
مطالعه  اهل    همه  هدایت  خانواده 
او  رضاقلی خان  و ادیب بودند. جّد 
هدایت طبرستانی  صاحب کتاب های  
مجمع الفصحا واجمل التواریخ  است.

جزء   ۱۳۰۵ درسال   هدایت  صادق 
اولین گروه محصلین ایرانی بود که به 
خارج اعزام شدند دربلژیک ریاضیات 
خواست  می  چون  اما  خواند  دمی 

بپاریس نقل مکان کند  دراسفند 

همان سال رشته خودرا تغییر دادوبه 
پاریس منتقل شد. هدایت گیاهخوار 
بود و درهمین زمینه کتابی  بنام فواید 
گیاهخواری نوشت. او می گفت:  اگر 
انسان بخواهد دست از جنگ بردارد  
وخوردن  ازکشتن   دست  اول  باید  

حیوانات بردارد. 
اقدام   ۱۳۰۷ درسال   هدایت 
خودرا  وخواست  کرد  کشی  بخود 
دررودخانه  مارن فرانسه غرق کند اما  
سرنشینان یک قایق اورا نجات دادند. 
واو به برادرش محمود نوشت: » یک 

دیوانگی کردم  به خیرگذشت.«
او درسال ۱۳۰۹ تحصیل درپاریس را 
نیمه تمام گذاشت و بتهران بازگشت.

رفت  هندوستان  به   ۱۳۱۵ درسال 
پهلوی  زبان  فراگرفتن  به  ودرآنجا 
فروردین  در۱۹  وسرانجام   پرداخت. 
با  ۹ آوریل  ۱۹۵۱  پس  برابر   ۱۳۳۰
منتشر  آثار  از  بسیاری  ازنابودکردن 
درآپارتمانش  خودرا  اش   نشده 
در  و  کرد   خفه  گاز  با  درپاریس 
گورستان پرالشز بخاک سپرده شد.  

 یادداشتی ازخود برجای گذاشت که 
در آن نوشته است: »دیدار بقیامت 

مارفتیم ودل شمارا شکستیم. همین«

که  بینید  می  را  درزیر خانه هدایت 
شاید درآینده به موزه تبدیل شود.

* کتاب  موشها وآدمهارا که بصورت نمایشنامه بود ترجمه 
کردم و به احمدشاملو دادم که چاپش کند اما با ولنگاری های 

او  ازبین رفت.
* کار دریک کارگاه رنگ کاری من را تا آخر عمر بیمار کرد.

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
                                                        قسمت بیست  وششم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

موش ها وآدمها

فرازمند:  کجا بودیم، چی می گفتیم؟
بهروزی:  صحبت سِر دستمزد  پایان 
بعضی  کردم  عرض  که  بود   هفته 
خودرا  هفته  یک   دستمزد  تمام  
خرج یک شب شام باپریرویان می 

کنند...
فرازمند:  درست است... یاِد داستان  
موشها وآدمها  افتادم.  جان اشتاین 
بک دراین داستان   جمله ای دارد 
که  شنیدنی است. موقعی که یکی 
از قهرمانان داستان بنام  لنی  برای 
کند  می  تعریف  جرج   دوستش 
اتفاق   به  شبی  درجوانی  من  که 
اجازه   ... مزرعه  دیگر  کارگران  
بدهید  برای آنهائی که  این داستان 
را نخوانده اند  یا فیلم آن ر ا  ندیده 
اند  عرض کنم  که جرج کارگری 
وکارگر  وطبیعی  معمولی  است  

دیگر  لنی که  ُخل وضع است.
بهروزی:  عقب افتادۀ ذهنی وگردن 

    کلفت...
لنی  حاال  نیرومند.  بسیار  فرازمند:  
دارد با جرج صحبت می کند، می 
گوید: درجوانی یک شب  تمام مزد 
هفته ای را که گرفته بودم برداشتم  
درآنجا   شهر.  رفتیم  وبادوستانم 
خانمی خانه  ای داشت که دختران 
ما  به  خانه   درآن  زیبائی   بسیار 

ویسکی می دادند...
بهروزی:  ساقی بودند.

 فرازمند: آفرین، ساقی  بودند وهمین.
واگر  کرد   نمی  تجاوز  وازاین هم   
ازاین تجاوز می کرد  مزد هفتۀ  ما 
کافی نبود. من آن شب  تمام مزد 
بودم  کرده  کار  که  ای  هفته  یک 
بار  اولین  برای  کردم.ووقتی  خرج 

روی مبل  می نشستم واین

 دختران  زیبا وخوش بو این لیوان 
من   به  را  وویسکی  پرازیخ  های 
تعارف می کردند  می خوردم نمی 
آن  تا  من  داشت.  لذتی  چه  دانی 
بودم.  نخورده  بایخ  ویسکی  شب 

نمیدانی چقدربمن خوش گذشت.
پرسد:  می  لنی  از  باتعجب  جرج 
ای  اداده  ر  ات   هفته  یک  حقوق 
که روی مبل بنشینی ویک روسپی 
بی ریخت  بزک کرده  یک لیوان  
این  بدهد.  تو  به  یخ  با  ویسکی 
ارزش داشت؟ لنی می گوید: نمی 
من  ولی  یانه  داشت  ارزش   دانم 
خیلی درعمرم کارکرده ام وخیلی 
ولی هیچکدام  ام  راگذرانده  شبها 
را  شب  آن  اما  آورم.  نمی  رابیاد 
هر گز فراموش نمی کنم. آن شب 

مهمترین شب زندگی من بود.

بهروزی:  به نکات خوبی توجه می کنید.
را موشهاوآدمها  وفیلم  کتاب  من 
خوانده ودیده ام ولی به این نکته  

ظریف توجه نکردم.
اصلی   بنای  جزو  این  نه،  فرازمند: 
آدم  دلیل   این  به  نیست  داستان 
چون   من  کند.  نمی  توجه  آن  به 
این  داستان را بصورت نمایشنامه 

ترجمه کرده ام...
بهروزی: آفرین ، طبیعی است که شما
به  وجمله  کلمه  به  کلمه  بادقت   
از  اید.  کرده  توجه  آن  به  جمله 

فرانسه ترجمه کردید؟
فرازمند: بله. خود جان اشتاین بک  آن
نوشت.  هم  نمایشنامه  رابصورت   
ُرمان  آن را شادروان پرویزداریوش  

بفارسی ترجمه کرد.
بهروزی: ترجمۀ شما چاپ شده؟

این   من  و  متأسفانه  نه  فرازمند:  
العاده  فوق  وداستان  نمایشنامه  
نوشتۀ   ناپذیر   پایان  شب  جالب 
پیر  بول  را ترجمه کردم وهردوی 
احمد  شادروان   به  دادم   اینهارا  
شاملو که گفت: می خواهم  چنین 
وچنان کنم که چنین وچنان  هم 
نکر د. یکی از خصوصیات  دوست 
عزیز  وشاعر  گرانقدراین بود  که 

دراینگونه  کارها خیلی ولنگار بود.
بهروزی:  درهیچ نشریه ای هم چاپ 

نشد؟ 
واز ماند  شاملو  پیش  نه،  فرازمند:  

بین رفت.
باری، برگردیم بدنباله کار بهروزی:  
ازکارگاه  درپاریس.  تان  وکارگری 
مقوا  سازی هم  بیرون آمدید. بعد 

چه کردید؟

کارگر رنگریزی

من   که  کارهائی  از  بعضی  فرازمند: 
کرده ام، مخصوصاً این یکی که می 
خواهم عرض کنم  تأثر انگیز است. 
محالت   از  دریکی  بود   کاری  این 
که  درجائی  پاریس.  بسیارقدیمی 
انقالب فرانسه از آنجا شروع شد. 

آنجا یک کارگاه  رنگریزی بود...
بهروزی: چی رنگ می کردند؟

کار من   که  قسمتی  آن  فرازمند:  
یا چراغ  های  پایه  کردم  می   
آویزان   بسقف  که  لوسترهایی 

صادق هدایت و گروه ربعه
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پژوهشی از ک.هومان

                                   جلوه ای ازاوج دو رویی و ریا کاری!
 قسمت دوم

داشت  ادامه   ۱۲۹۹ اسفندماه  سوم 
و درهر گوشه و کنار کشورراهزنان 
باقی  کاروانها  برای  امنی  جای 
وشیوخ  ها  خان  گذاشتند،  نمی 
مایشا  فعال  خود  های  حوزه  در 
و  دولت  دستور  به  واعتنایی  بودند 
دولت  به  مالیاتی  و  نداشتند  قانون 
پرداخت نمی کردند وخود رأسًا  در 
حوزۀ اقتدار خود هرکسی را که می 
ویکی  کردند  می  خواستنداعدام 
بودند،  نیز  ها  راه  ناامنی  عوامل  از 
مالک و خلیفۀ  شیخ خزعل خودرا 
خوزستان می خواند و ایالت فارس 
نظامی  نیروی  تصرف  در  کرمان  و 
اسماعیل  (بود،   SPR(انگلستان
کردها  از  بخشی  رهبر  سیمیتقو 
و  تاخت  به  شکاک  ایل  وهمچنین 
آبادی  و  تاز وقتل و غارت شهر ها 
مشغول  آذربایجان  غربی  های 
تهران  روی  اّرابه  راه  همان  بودند، 
به خراسان به خاطر راهزنان ترکمن 
مسدود بود و زائران مشهد ازتهران 
تن  ناگزیربه  ایران  غربی  بخش  و 
ازانزلی  طوالنی  سفری  به  دردادن 
به بادکوبه و ازاین شهر بندری سوار 
برکشتی به بندر گراسنوودسک در 
ترکستان و عشق آباد و باجگیران 
مشهدبرسند  تابه  بودند  قوچان  و 
چاره  خوزستان  به  رفتن  برای  و 
و  کرمانشاهان  طریق  از  جز  ای 
بغداد  و  ذهاب  پل  و  شیرین  قصر 
نبود،  و محمره) خرمشهر(  بصره  و 
شهرولیعهد  تبریز،  به  تهران  راه 
نشین ومهم آن چنان راهی بود که 
میرزا یحیی دولت آبادی مشاهدات 
کتاب  در  راه  این  باب  در  خودرا 
نویسد،دو  می  اسفبار  خاطراتش 
دهکده ی پیرامون پایتخت)تهران( 
در  زرگنده  و  قلهک  های  نام  به 
انگلیس و روسیه بود  تملک دولت 
به  نسبت  حقی  هیچگونه  دولت  و 
وخوددارای  نداشت  محل  دو  این 
از کسبه و  بودند و  انتظامی  نیروی 
مالکان خانه ها مالیات دریافت می 
کرده اند، این مالکان بدون دریافت 
در  کشور  دو  آن  کنسول  از  اجازه 
خانه  دادن  اجاره  به  مأذون  تهران، 
غیرمحلی  اشخاص  به  خود  های 
اجازه ی عبور  تا جایی که  نبودند، 
نخست  الدوله  امین  ی  کالسکه 
ی  خانه  به  اززرگنده  را  وقت  وزیر 
زرگنده  آنسوی  که  اش  ییالقی 
ارتباطی  های  راه  دادند،  نمی  بود 
وخم سده  پرپیچ  های  راه  کوره  ما 

جاده  استثنای  بود)به  پیش  های 
از  که  رشت  به  تهران  شوسه  ی 
ساخته  روسیه  تزاری  دولت  سوی 
شده بود و راهداری می گرفت  که 
باپرتگاه  وخم  پرپیچ  سخت  راهی 
اززمان  اما  وغیراستانداردبود(،  ها 
روز  رضاشاه،تا  کارآمدن  روی 
به  بیش  ۱۶سال  که  اش  برکناری 
که  ُمعضالتی  تمامی  نکشید  درازا 
و  گردید  برطرف  شد  اشاره  آن  به 
عالوه برآن درراه آبادانی و اعتالی 
نام ایران و ایرانی با بیرون کشیدن 
وسطایی  قرون  ازشرایط  جامعه 
تنگناها  ی  همه  با  ماندگی،  وعقب 
جملۀ  از  که  شد  دنبال  جّدیت  با 
راه  کیلومتر  ۲۶هزار  ساختن  آنها 
شوسه استاندارجهت تأمین ارتباط 
نقاط  بین  دادوستد  در  تسهیل  و 
مختلف کشور وبرپایی راه آهنی که 
از ذهن  را دور  احداث آن  بسیاری 
می پنداشتند آن هم بدون دریافت 
با  بیگانه  کشورهای  از  وام  دیناری 
و  قند  واردات  بر  ناچیزی  مالیات 
شکر و چای وباهمه ی مخالفت ها 
نهادهای  گسترش  ها،  کارشکنی  و 
از  جدید   سبک  به  آموزشی 
صورت  به  باال  سطوح  تا  ابتدایی 
با  دختران،  و  پسران  برای  رایگان 
بیش  که  افراد جامعه   کردن  سواد 
می  دربر  را  ایران  جمعّیت  از٪۹۰ 
شبانه   کالسهای  تشکیل  با  گرفت 
ساالن  بزرگ  برای  نام»اکابر«  زیر 
آموزی  سواد  ها،  شهر  درکالن 
ها،  درپادگان  وظیفه  سربازان 
درمراکزاستان  مدارسی  تأسیس 
نام  زیر  آموزگار  تربیت  برای  ها 
ودانشسرای  مقدماتی  دانشسرای 
ودبیرستان  تهران  در  عالی 
در  کشاورزی  ی  دانشکده  و 
دختران،  هنرستان  کرج،تأسیس 
اعزام دانشجویان ُزبده به خارج به 
جهت ادامۀ تحصیالت عالیه، برپایی 
چندین کارخانه ی قند و شکرسازی 
ی  کارخانه  احداث  بافی،  پارچه  و 
اسلحه سازی، تأسیس بانک ملی و 
برقراری  کشاورزی  و  رهنی  و  سپه 
وبسیاری  کشور  درسراسر  امنّیت 
که  خدمات  دست  دیگرازاین 
صورت ریز آن را درکتاب» رضا شاه 

در آینه ی اسناد« آورده ام .
       در مورد قطع روابط بازرگانی 
جهانسوزنمی  شوروی،  روسیه  با 
روابط  این  قطع  ُمسّبب  که  دانست 
که  ایران،  نه  بود،  شوروی  دولت 

ی  شده  ارسال  کاالهای  تنها  نه 
اروپا  و  روسیه  به  ایرانی  بازرگانان 
رادرخاک خود مصادره کرده و مرز 
بازرگانان  کاالهای  روی  به  خودرا 
درآوردن  زانو  به  هدف  به  ایرانی 
امیال  تحمیل  درراه  ایران  دولت 
بود،  ساخته  مسدود  خود  سیاسی 
نفت  جمله  از  کاال  فروش  از  بلکه  
نیاز  مورد  متاع  ودیگر  وبنزین 
که  بود  کرده  خودداری  نیز  ایران 
بازرگانان  از  بسیاری  بابت   ازاین 
درماندگی  و  ورشکستگی  دچار  ما 
که درآن  است  گفتنی  بودند.  شده 
نفت  سال۱۳۱۲شرکت  تا  زمان 
توزیع  به  حاضر  انگلیس  و  ایران 
نفت وبنزین درسطح کشورنبود)به 
استثنای خوزستان و بنادر ساحلی 
شاخاب پارس(، نگارنده در کتاب» 
رضا شاه،درآینه ی اسناد« به گونه 
ایران  دستاوردهای  به  مشروح  ای 
مزبورپرداخته  قرارداد  انعقاد  با 
این  مقولۀ  از  آن  شرح  که  است 

گفتاربیرون است.
       رضا شاه، درخروج ازتنگناهایی 
وجود  به  ما  بازرگانان  ازبرای  که 
آمده بود، برای آن که آنان بتوانند 
کمترین  بدون  خودرا  کاالهای 
مشکلی به خارج ارسال و از خارج 
اجناس مورد نیاز را وارد ایران کنند 
آزاد  دریای  به  دستیابی  را  چاره 
کشیدن  به  روناگزیر  ازاین  دید، 
ترین  کوتاه  در  سراسری  آهن  راه 
راه به دریای آزاد می شود وپس از 
پایان یافتن خط سراسری در سال 
۱۳۱۷ بالفاصله به توسعۀ شبکه ی 
این راه می پردازد، تا جایی که در 
شوروی  نظامی  نیروی  یورش  روز 
خط  ایران،  خاک  به  انگلستان  و 
خط  شاهرود،  تا  مشهد  تهران 
قافالنکوه  و  زنجان  تا  تبریز  تهران 
و خط تهران تا بندرعباس تا کاشان 
سه  هر  نیزدر  مسافتی  و  ساخته 
مسیر زیر سازی شده بود، نگارنده 
شرح نسبتًا مشروح آن را در کتاب 
آورده  اسناد«  ی  درآینه  »رضاشاه 
است وبرای دریافت این کتاب  می 

توان به نشانی:
 khooman209@gmail.com

مراجعه کرد.
که:  نویسد  می  پسیان،         
و  پزشک،  نبودن  جهانسوزاز 
و  مقاربتی  گوناگون  امراض  وجود 
مردم  نبودن  آشنا  و  مقاربتی  غیر 
می  و...اشاره  بهداشتی  مقّررات  به 

نه  دهد  می  نشان  که  است،  کرده 
نیزاز  پسیان  بلکه  جهانسوز،  تنها 
بوده  شرایط آن روزجامعه بی خبر 
گفته  بود  آگاه  اگر  که  است،چرا 
تأیید  عنوان   به  را  جهانسوز  های 
به  شاه  رضا  آورد.  نمی  کتابش  در 
محض برتخت نشستن) اردیبهشت 
گیردبه  می  تصمیم   ) ماه۱۳۰۵ 
نهادهای  و  دانشگاه  خاطرنبودن 
ده  چند  هرساله  آموزشی  عالی 
را  دیپلمه  التحصیالن  فارغ  از  تن 
رشته  در  عالی  تحصیالت  برای 
بفرستد،در  اروپا  به  گوناگون  های 
تن  سد  بود  قرار  که  نخست  سال 
به  نصاب  حّد  اعزام شوند،  اروپا  به 
دست نیامد، هدف رضاشاه ازاعزام 
به  ُجز  بود؟  چه  اروپا  دانشجوبه 
لزوم  حّد  در  پزشک  تأمین  خاطر 
ودیگر رشته های مورد نیازجامعه؟ 
وبه  پزشکی  ی  دانشنامه  دریافت 
ُخم  کارآموزی،  زمان  آن  دنبال 
ده سال  الی  نبود، هشت  رنگریزی 
التحصیل  دوران آمادگی یک فارغ 
طبابت  وظیفۀ  انجام  برای  پزشکی 
به  توجه  با  که  نیست،  کمی  زمان 
دانشجوبه  اعزام  نخستین  زمان 
کشور)شهریور۱۳۰۸(  از  خارج 
جهانسوزازدولت،انتظاری  انتظار 
برخاسته ازپنداری ناپخته و شور و 
هیجانی ناآگاهانه بود که جز تأّسف 
آن  به  بهایی  توان  نمی  ازاعدامش 
داد، تا چه رسددرتأیید پندارهایش 

کتابی نوشت.
       رضا شاه،درراستای اجرای برنامه 
تأسیس  بر  عالوه  بهداشتی  های 
بیمارستانها و درمانگاه های دولتی 
سرخ  خورشید  شیرو  سازمان  و 
نوزادان،  و  مادران  حمایت  وبنگاه 
درسراسر  ها  گرمابه  تا  دستورداد 
کشوراز شکل ُسنتی) حوض بزرگی 
بیمار  هرمشتری  (که  گرم  ازآب 
به آب آن حوض  ناگزیربه تن زدن 
از دوش  به جای آن  بود، موقوف و 
یادش  پسیان  آیا  شود،  استفاده 
رفته که  قشری مذهبان به فتوای 
مراجع چه الم شنگه ها به پا کرده 
)ارتماسی،  غسل  که  این  بودند،به 
آب(   در  بدن  تمام  بردن  فرو  یعنی 
که  وآبی  است  واجب  مسلمانان  بر 
را  غسل  جای  ریزد،  می  ازدوش 
این که چشمان  نمی گیرد!؟. دریغ 
خاطرکینه  به  رضاشاه  مخالفان 
جویی؛ بر اینگونه سازندگی ها آنهم 
بقیه:  درصفحه ۴۸

مناسبت  غفاری،به  اصالن  آقای    
هایی که پیش می آمد، به نگارنده 
:»شاه   که  مضمون(  )به  گفت  می 
دولتی  دست  بودکه  گمان  براین 
در  و  اواست  کارسقوط  در  بیگانه 
خواستند  می  ما  از  ها  بازجویی 
ببریم،  نام  را  بیگانه  دولت  آن  که 
ماجرای  یاد  به  هرگاه  بعد  سالها 
دلی  ساده  بر  افتم،  جهانسوزمی 
جهانسوزو  ناپختگی  و  ناآگاهی  و 
خودم وهموندان آن روزها حسرت 
چرا  دانم  نمی  برم،  می  و  بردم  می 
راستای  در  که  را  شاه  خدمات  ما 
کمترین  با  آنهم  ما  های  خواسته 
حال  در  ویا  میشده  انجام  امکانات 

انجام بود، نمی دیدیم و...!؟«.
       رضا شاه، هرگامی را که درراه 
ازفرهنگ  جامعه  کشیدن  بیرون 
و  ماندگی  عقب  و  وسطایی  قرون 
و...،  امنّیت  و  وآبادانی  دانش  بسط 
سخت  مخالفت  با  داشت،   می  بر 
قشری  شورش  و  مراجع  ومقاومت 
شد،  می  روبرو  ها  خان  و  مذهبان 
با  مازندران  به  اش  سفرنامه  در  او 
کسی  آیا  نویسد:»  می  شگفتی 
لباس  طرز  که  باورخواهدکرد 
اغلب  به  باید  من  هم  را  پوشیدن 

یادبدهم!؟«.
       رضا شاه، برای برپایی نهادهای 
و  دختران)دبستان  آموزشی 
نخست(،اگر  درمراحل  دبیرستان 
به  برد،توفیقی  کارنمی  به  زور 
به  نگاه  یک  با  آورد،  نمی  دست 
گروه طالبان افغان می توان شرایط 
ی  درباره  را  مان  جامعه  اعتقادی 
پوشش  همچنین  و  زنان  تحصیل 
یا  چادر  نام  به  ای  پارچه  در  آنان 
که  تنگناهایی  ودیگر  چادرشب 
رضاشاه،  ازبرسرکارآمدن  پیش 
مذهبی  مراجع  های  آموزه  بر  بنا 
ودانست  دریافت  میشد  روا  برزنان 
که رضا شاه  برای وارهانیدن جامعه 
مشکالت  چه  دچار  ها  ازتاریکی 
تر  جالب  شد،  می  سرهایی  درد  و 

امتناع  بلکه  عوام  تنها  نه  که  این 
نیزدر  اروپا  در  تحصیلکرده  رجالی 
به  بندی  به خاطرپای  مورد حجاب 
با  به  چه  مذهبی)  احکام  رعایت 
نارضایی  چه  ظاهر(   به  چه  و  طن 
نشان  خود  از  که  ها  ومقاومت  ها 
دردادگاه  که  زمانی  دادند؟   نمی 
به  ُشهره  مصدق،  محمد  دکتر  به 
کار  که  شد  گفته  خواهی  آزادی 
شما در برگزاری رفراندوم برخالف 
قانون اساسی بود، پاسخ داد که من 
مسلمانم و به حکم شرع انور دست 
به چنان کاری زده ام، یعنی دخالت 
دین در اموردولت را ُمجاز می دید!  
رژیم  برپایی  از  پس  که  زمانی  یا  و 
به  عدلیه  معاونت  مقام  مشروطه  
آزادی خواهی به نام ُمستشارالدولۀ 
آزادی خواهی  پیشگامان  از  صادق 
همین  به  که  مشروطه،  نهضت  و 
خاطرعمرش سالها در زندان سپری 
تا  گفت  شد،  پیشنهاد  بود،  شده 
اساسی  قانون  که  نشوم  مطمئن 
خواهد  نوشته  شرع  احکام  برطبق 
شد، این مقام را نخواهم پذیرفت،و 
باالخره نفوذ مراجع ووکالی مذهبی 
ُمتمم  اصول  نخستین  تا  سبب شد 
یکم  مشروطه)اصل  اساسی  قانون 
شریعت  احکام  ی  برپایه  دوم(   و 
نوشته شود، جامعه ای داشتیم که 
دختران  و  زنان  شدند  نمی  حاضر 
شان بدون چادر و چاقچور از خانه 
مخبرالسلطنه  شوند،مهدی  خارج 
هدایت نخست وزیررضا شاه با همه 
رضاشاه  ازُخلقّیات   که  آگاهی  ی 
را  همسرش  نشد  حاضر  داشت، 
حجاب  کشف  جشن  چادربه  بدون 
به دربارببرد و بسیاری دیگر نیز،تا 
چه رسد که دختران شان را جهت 
دانش  تحصیل  و  آموزی  سواد 
و  آموزشی)دبستان  نهادهای  در 
کنند!  نام  ثبت  و...(  ن  دبیرستا 
ها  سایت  از  دریکی  پیش  چندی 
به  خطاب  که  دیدم  را  آخوندی 
مخاطبانش می گفت:»انشاءاهلل همه 

تیکه  تان  وخویشهای  قوم  و  تان 
تیکه بشین برای این که امام زمان 
بفرستید،  صلوات  بیاورند،  تشریف 
تیکه  تیکه  نیزبرای  مخاطبان 
فرستادند!«این  صلوات  شان  شدن 
پیش  چندروز  همین  که  ماجرا 
که  ویکم  بیست  ی  درسده  آنهم 
معلومات  به  ازمجهوالت  بسیاری 
همچنان  شدو  است،اجرا  رسیده 
می شود، می تواند بیانگرصادقی از 
جامعۀ  دربرابر  شاه  رضا  تنگناهای 
ما درآن روزها باشد، آری رضا شاه 
برای ساختن ایرانی آباد وپیشرو؛با 
ومشکالت  وُمعضالت  جامعه  چنین 
روبرو  پادشاهی  ۱۶سال  طّی  آن 
آنگونه  جهانسوز  محسن  اما  بود، 
که پسیان ازاو در کتابش نقل کرده 
وهمفکران  او  که  داد   نشان  است، 
اوچون از چنین ویژگی های ریشه 
دولت  مالی  وتوان  ما  جامعۀ  داردر 
و  کارشناسی  کادر  فقدان  ومشکل 
تحصیلکرده غافل بوده اند، بیش از 
آنچه را که رضاشاه انجام داده و در 
حال آنجام دادن بود، انتظار داشتند 

وبه انتقاد ازاومی پرداختند.  
       کاری را که رضاشاه در۸۵سال 
پیش درباره ی حجاب بانوان انجام 
را  اعتراضاتی  و  ها  ومخالفت  داد 
تنها  نه  اگرچه  بود،  شده  موجب 
قدر و شأن چنان کاری را مردم آن 
متهم  شاه  رضا  و  نشناختند  روزها 
به دیکتاتوری  واستبداد وغرب زده 
گی شده بود که هنوز این ُمهر باطل 
او  برنام  رضاشاه  مخالفان  سوی  از 
زده می شود، اما می بینیم نسلهای 
چنان  قدر  اسالمی  رژیم  در  بعدی 
موهبتی را تاپای زندانی شدن و زیر 
شکنجه قرار گرفتن؛ می شناسند و 

به آن ارج می نهند.
       رضا شاه را به دیکتاتوری متهم 
انکار  جای  که  کنند،  می  و  کرده 
نیست، اما نمی گویند ایجاد امنّیت 
درسراسر کشور وفرو نشاندن هرج 
ومرج وخلع خان ها وشیوخ از لمن 

الُملکی ویاغی گری وتخفیف اقتدار 
و نفوذ مراجع مذهبی در اموردولتی 
امور  از  شان  دست  کردن  وکوتاه 
داری  مکتب  و  قضاوت  و  اوقاف 
جامعه  درپیشبرد  کارهایی  وانجام 
قبیل  پیشرواز  فرهنگی  سوی  به 
تحصیالت  وامکان  حجاب  کشف 
مّتحد  ولباس  جوان  بانوان  ازبرای 
الشکل وتحصیالت رایگان و خدمت 
ارتشی  تشکیل  و  سربازی  وظیفۀ 
نوین بر کنار ازدخالت دولت بیگانه 
مانند نیروی قزاق در عهد قاجار که 
فرماندهان  از  وبسیاری  سرفرمانده 
و  انتخاب  تزارروسیه  سوی  از  آن 
های  دولت  و  شدند  می  منصوب 
و  درعزل  دخالتی  کمترین  وقت 
وبرخورداری  نداشتند،  آنان  نصب 
مردم مااز هویّتی رسمی به موجب 
 ،... و  شناسنامه  نام  زیر  سندی 
دلسوزانه  دیکتاتوری  روش  بدون 
سال   ۱۶ طّی  توانست  می  چگونه 

امکان پذیرباشد؟
       خارج از گود نشستن و لنگش 
نیست،  مشکلی  کار  گفتن  کن 
نخست  درزمان  بازرگان  مهدی 
وزیری موقتش پس از برپایی رژیم 
اسالمی، در یکی از سخنرانی هایش 
زمان  آن  ما  مضمون(:»  گفت)به 
حرفهایی  بودیم  گود  از  خارج  که 
نسبت  اعتراضاتی  و  زدیم  می 
ونمی  داشتیم  دولت  کارهای  به 
دانستیم که چه موانع و مشکالتی 
بر سر راه دولت قرار دارد که اینک 

داریم به آن پی می بریم«. 
شاه،  رضا  ظهور  از  پیش         
کشوری   ، ایران  سیاست  درصحنۀ 
داشتیم که درشرایط قهقرایی بسر 
باروام  زیر  گاهش  گلو  وتا  بُرد  می 
آن  اش  خزانه  بودو  خارجی  های 
چنان خالی بود که دولت برای ادارۀ 
امور خود ناگزیر درهرماه ۳۶۰هزار 
تومان از بانک شاهنشاهی انگلیس 
بنا به دستور آن دولت کمک مالی 
دریافت می کرد که تا روز کودتای 
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خفاش درمراسم تاجگذاری

انگلستان   پادشاه  شیردل  ریچارد 
درآغاز پائیز تاجگذاری کرد. پادشاه 
وسحروجادو   زخم   چشم  ازبیم 
روز  درآن  که  بود   کرده  حکم 
ندارند   یهودی ها  وجادوگران حق 
بیایند  بیرون  خود  منازل  از  که 
ومراسم تاجگذاری را  تماشا کنند.
مشغول   درکلیسا  که  هنگامی  ولی 
یک  بود   تاجگذاری  مراسم  انجام 
وارد  روز،  وسط  وطواط)خفاش( 
کلیسا شدوشروع به پرواز کردواین 
ازشمع  تعدادی  طرف،  وآن  طرف 

هارا  بابال خود خاموش کرد.
ها   ودرباری  شاه  موقع  درهمین 
به  کلیساهم  ناقوس  که   شنیدند 
موقع  آن  که  صدادرآمد.درصورتی 
صدادرآورند.  به  را  ناقوس  نباید 
معلوم شد که خفاشی دیگر  خودرا 
کلیسا  ناقوس  آویز   که  طنابی  به 
ازآن  آویخته  بوده زده وناقوس را 

به صدادرآورده است.
طوری  شوم  واقعه   ازاین  شیردل 
ازروی  رنگ  که  کرد   وحشت 
اوپرید. وگفت هرگاه  پس ازخروج 
وجادوگران  یهودیان  کلیسا   از 
خواهم  بهقتل   را  همه  ببینم  را  
رساند. ولی هیچیک از آنهارا  ندید 
جرأت   ویهودیان   جادوگران  زیرا  
خروج از منزل را  نداشتند. تا یک 
شیردل  تاجگذاری   بعداز  هفته 
متألم بود  وفکر می کرد  که بطور 
براو  بزرگ  هائی  بدبختی  حتم  
وهمینطورهم  آمد.  خواهد  وارد 
با  سلطنت  دردورۀ  وشیردل  شد 

مشکالت فراوان  مواجه گردید.

پیشگوئی  منجم دربار انگلستان

اول   شارل  پیش   قرن  یک  از  بیش 
پادشاه انگلستان  خواست تاجگذاری 
کند. منجم دربار  خبرداد روزی که  
تعیین شده  نحس  برای تاجگذاری 

است  وباید روز آن را تغییر داد .
این  در  من  اگر  پرسید   اول  شارل   
روز تاجگذاری کنم  چه خواهد شد؟ 
منجم گفت اگر دراین روز  تاج برسر  
دراین  هرسال  بعدازاین،  بگذارید  
شما  سراغ  به  بدبختی   یک   ، روز 
خواهدآمد. پادشاه اعتنائی  به گفتۀ 
های  روز  وگفت   نکرد  خود   منچم 
خدا نحوست ندارند وتمام ایام سعد 
تاج  درکلیسا  معین   ودرروز  است.  

برسر نهاد.
   برحسب تصادف وشایدهم  راست 
شارل  درزندگی  منجم   گفتۀ  بودن 
اول یازده واقعه بزرگ اتفاق افتاد که 

هرکدام برای او یک بدبختی  بود.
 واقعه یازدهم این است که درهمان 
روزی  که مصادف با روز تاجگذاری اش
 بود  اورا اعدام وسرازتنش جداکردند.
آنگاه جنازۀ او  مدت یک ماه درمحلی 
امانت  گذاشته شد وعجب آنکه  به 
باز درهمان روز  سالروز تاجگذاریش  
جنازه اورا  درکلیسائی که هم اکنون  
درانگلستان است  به خاک سپردند  
خاکسپاری   هنگام   اینکه  بدون 
به  مذهبی  مراسم  اش  دربارۀ جنازه 

عمل آورند.

قرض قمار
نصیرالدوله  خان  میرزاعبدالوهاب   
درزمان  بدرخان  او   اعالی  جد  که 

بوده  افشار  شخص مهمی  نادرشاه 
در  رمضان   درماه  شبی  است  
محلۀ خود  درمجلس قماری  بقول 
وهزارتومان  شده  آمباله  ها  فرنگی 
ای  عندالمطالبه   وسند  باخته 
در  مستوفی  عبداهلل   . بود  سپرده 
می  مطلب  این  درادامه  خاطراتش 
آمدوتوی  منزل  به  وقتی  نویسد:  
رختخواب  رفت فکر کرد  دید  به 
قرض  این  تواند  نمی  نحوی   هیچ 
تاکنون  دیگر   بدهدوازطرف  را  
هم اتفاق نیفتاده است که  سندی 
نیاید.  بر  آن  واز عهدۀ  کند   امضاء 
حیثیت   هم  که  کرد  باید  چه  پس 
امضاء  خودرا حفظ کند  وهم سند 
بعداز  نماند.  مردم  او  دست  کرده  
بی  واغلت   و  وغلت  بسیار   تفکر 
سحر   خیزدوتا  برمی  ازجا  شمار  
مثل  عندالمطالبه  سند  صدتا 
سندی که چندساعت قبل  سپرده 
کارفارغ  از  وقتی  نویسد.  می  بود  
می شود  که بوق حمام می زده اند.  
این اسنادرا دسته کرده  وازدرخانه  
وحوش   حول  وبخصوص  حمام   تا 
ها   درکوچه  دیشب  قمار  مجلس 
می ریزد. بعداز استحمام  به منزل 
بر می گردد. این موضوع در  محله 
سند  صاحب  ودرنتیجه  منتشر 
اصلی هم مثل سایرین  سندش بی 
به  اینکه   وبدون  شود   می  اعتبار 
ای  لطمه  شیرازی   خان  حیثیت  
قرض  ازپرداخت  خودرا  آید  وارد 
قمار که غیر مشروع بود ونه درآن 
قرض  ای  دوره  درهیچ  بلکه   دوره 

بشمار نمی آمد  معاف می دارد.

پدری درحق قاطر

ملک  آقای  حسن  حاج  مرحوم 
)برادر حاج حسین آقا ( که دراروپا 
بسیارشوخ   مردی  شد  مرحوم 
وبامزه بود . وی بخالف سایر  رجال 
بسیارزیبا  وقاطر   خود  درشکه  به 
نظیر  خود  درنوع  که  ووخوشکل  
باعث  بود.که  بسته  دل  نداشت  
توجه سایر رجال آن زمان  ازجمله 
نصرت  بود  شده  الدوله(  )نصرت 

حاج  به  کاغذی  روز   یک  الدوله 
وضمن  نوشته   ملک  ی  آقا  حسن 
زمان(   آن  تومان  )سیصد  ارسال  
را    وکالسکه  ها   قاطر  کرد   تقاضا 
که بسیار زیبا  ومجلل بود  برای وی 

بفرستد.

ناگزیر  آقا   حسن  حاج  مرحوم 
زیبا  قاطر   آندو  با  را  کالسکه   شد 
الدوله  نصرت  برای  اندام  وخوش 
بفرستد . ضمن ارسال کالسکه حاج 
حسن آقا نامه ای  به نصرت الدوله 

نوشت  به این مضمون:
» دراجرای امر حضرت  واال درشکه 
تنها  داشتم  تقدیم  باقاطرها   را 
در  که  است  آن  دارم  که  خواهشی 

حق این دو قاطر  پدری بفرمائید«
ماه  دی  مصور  تهران  مجله  از  نقل 

۱۳۳۲

مالقات با نخست وزیر

دیدن  برای  شاعرملی  سرمد   صادق 
تیمسارزاهدی نخست وزیر می رود. اما 
چون تیمسار درکمیسیون بودند سرمد 
بدیدارایشان  موفق  نشیند   می  هرچه 
البداهه  فی  شعری  الجرم   شود.  نمی 
می سراید وتوسط پیشخدمت به دست 
نخست وزیر می رساند وبالفاصله  باتاق 
تیمسارراهنمایی می شود. شعراین است:

باشتیاق مالقاتت ای نخست وزیر
انتظارگذشت درحال  مرادوساعت  
وکیل عدلیه  وقتش  باختیارش نیست
اختیارگذشت کزکف  باختیارتوام  
ومیترسم رفت  ازدست  هزارکارمن 
رسم به خدمت گوئی که وقت کارگذشت
تو حضرت  فدای  ونهارم  هزارلیل 
که درحضورتوام موقع نهارگذشت.

تاریخی  های  شخصیت  داوری   در 
شود.  گفته  ها  واقعیت  باید  ایران 
درست نیست این هدف واال به تعصب 
ورزی گرفتار شود. ازهمه مهمتر  فردی 
که تحت عنوان پژوهشکر وتحلیل گر 
مسائل تاریخی وسیاسی  اقدام می 
نماید، عالوه بر شعوروآگاهی ، نیازمند 
تادرارزیابی  است  اخالقی  شهامت 
ومصالح  منافع  ها  شخصیت  نقش 
کند.  خود  راعنمای  چراغ  را  ملی 
ازرنجش  این وآن پروا  نداشته باشد. 
ولی متأسفانه  بعضی از پژوهشگران  
بخاطر وابستگی های گروهی وحزبی  
بدوراز   اند   نتوانسته  ویا  نخواسته 
کینه توزی دیرین، واقعیت ها رابرای  
نسل آینده بیان کنند. به همین دلیل 
بسیاری از وقایع تاریخی  ایران  دربی 
خبری قرارگرفته اند. قرارداد الجزایر 

یکی ازآنهاست.
عراق  جمهور  رئیس  حسین  صدام 
الجزایر می  قرارداد  ۱۹۷۵  درمورد  
رئیس  بومدین  هواری  وقتی  گوید: 
که  کرد   پیشنهاد  جمهورالجزایر  
درالجزایر   اوپک  درگردهمائی سران 
مذاکرات مستقیمی  بین ایران وعراق  
این  آید  عمل  به   ، اختالفات  دربارۀ 
فرصتی  که  این  به  باتوجه  ابتکاررا 
برای نجات عراق وایجادوحدت ملی 
بوده  خطرات   ازگزند  ارتش  ونجات 

است پذیرفتم. 
الجزایر  قرارداد ۱۹۷۵  ازشرح   قبل 
را  حسین  صدام  بیشتر  قدری  باید 
از  یکی  حسین  صدام  بشناسیم. 
درسالهای   که  بود  آمریکا  عوامل 
به مدت ۵ سال   تا ۱۹۵۵  بین ۱۹۵۰ 
جمال  حکومت   درزمان  درمصر  
برای سازمان جاسوسی  عبدالناصر  
آمریکا کار می کرد وازهمان   C.I.A
به  رابرای  وی  سیا،  سازمان   زمان  
دست گرفتن  حکومت درعراق  آماده 

می کردند.
حسین  صدام  رژیم  دانیم  می  همه 
یکی از خونخوارترین  ووحشیانه ترین 
استکه  بوده  هنا  رژیم  ترین  وفاسد 
پس از کودتاهای فراوانی درآن کشور  
ملک  پادشاهی  رژیک  علیه  ابتدا 
عبدالکریم  کودتای  سپس  فیصل، 

قاسم وحسن البکر  ودست آخر  با 
کشتارهای وحشیانه، صدام حسین 
به قدرت رسیدوازطرف ابرقدرت های  
استعمارگر مورد تأییدوحتی کمک هم 
واقع شد. باشناخت مختصر  ازصدام 
حسین  می توانیم به شرح قرارداد  
محمدرضاشاه  شاهکار  که  الجزایر 
پهلوی بود  را مورد بررسی قراردهیم. 
استعمار  یوغ   از   الجزایرکه  دولت 
فرانسوی ها به آزادی سیاسی رسیده 
اعراب  به  را   خودش  سخت    ، بود 
مخصوصاً  فلسطینی ها  چسبانده بود  
وباایران رابطۀ بسیار سردی  داشتند 
و فقط  درحد کارداری روابط سیاسی 
پهلوی  شاه  محمدرضا  بود.  موجود 
ولیاقت   اداری  تجربه  از  آگاهی  با 
کاردارسفارت ایران  دربحرین که یک 
ایرانی بسیار میهن پرستی بود بنام 
عبدالکریم  سیفی را  دستوردادند  به 
الجزایررفته  وعهده دار سفارت ایران 
سیفی  عبدالکریم  شود.  درالجزایر 
زبان عربی را  بهتراز یک  عرب باسواد  
درحد دکترای  زبان عربی صحبت می 
اعراب   ورسوم  آداب  تمام   کردوبه 
تصدی  درزمان  بود.  واقف  خوبی  به 
درعراق  وامورکنسولی   کارداری  
ایشان یک بار  توسط حکومت بعثی 
بود.  شده  اخراج  حسین   صدام 
همانطورکه می دانید  برعکس اکنون  
که دررژیم  اشغالگر جمهوری اسالمی  
یک مشت  بی سواد  کارداروکنسول  
ایران   امور خارجه   وزارت   ، هستند 
ایران   پادشاهی  حکومت  دردوران  
مهد دیپلمات های بسیارقوی ودوره 

دیده بود.
محمدرضاشاه با  فرستادن  عبدالکریم 
اق  درعر  سال  چندین  که  سیفی 
خدمت کرده بود  بازی را آغاز کرد. 
برای  به تله انداختن صدام حسین ، 
زنده یاد  محمدرضا شاه  دانسته از  
اینکه طبقۀ حاکم برالجزایر  همگی 
عربی  تراز   راراحت  فرانسه   زبان 
صحبت می کنند  کارداری رافرستاده 
بود  که به زبان عربری  تسلط کامل 
نبود.  بلد  اصالً  فرانسه  ولی  داشت 
فقید  دریکی  کار شاه  این ظرافت  
از گزارش های  آقای سیفی ووزارت 

آقای  بود.  شده  درج  خارجه   امور 
سیقی درگزارش  خود نوشته بود  که 
رؤسای  حاکم برالجزایر  غیرازبومدین  
که رئیس جمهوربود  ورئیس مجلس، 
دیگران عربی را  درسطح مردم عادی  
عربی   زبان  دانستن  دانستند.  می 
ورسوم   آداب  تمامی  واجراکردن  
کاردارایران  توسط   اعراب    معمول 
ومردم  دولت  به  دیگر   یک چهرۀ   ،
الجزایر  نشان داده بود . آن ها  همیشه 
در این فکربودند  که ایرانی ها  مانند 
خودشان  که مستعمرۀ فرانسه بودند  
های   وبدگوئی  هستند   زده  غرب 
فلسطینوصدام  رهبر  عرفات  یاسر 
حسین را باور کرده بودند که ایرانیان  
دشمن اعراب هستند. ولی شخصیت، 
بخصوص دانستن زبان عربی واحترام 
اعراب  ورسوم   آداب  به  گذاشتن 
توسط  کاردار سفارت ایران ، کم کم  
دید دولت الجزایر  نسبت به  ایران 

وایرانی  را کامالً تغییر داد.
فازدوم  اجرای برنامه محمدرضاشاه 
کند  کاری  که  بود   این  پهلوی 
خوددولت  الجزایر میانجی مذاکرات 
عراق شود.  بعثی  با حکومت   ایران 
عراق  که  اروندرود  مسئلۀ  به  راجع 
ادعای مالکیت  تمامی  آن را می کرد

کامل   بازیرکی  سیفی  عبدالکریم 
این برنامه را  نیز اجرا  کرده وکار به 
جائی رسید که بومدین برای  این که 
قهرمان اعراب شود  خودش  پیشنهاد 

این  میانجیگری را کرد.
هیئت  آمدن  برای  ها   نامه  دعوت 
الجزایر   به  وعراق   ایران  نمایندگی  
فرستاده شد.. برای شروع مذاکرات  
دولت عراق به  دولت الجزایر  اطالع 
امورخارجه  وزیر   عزیز   طارق  داد  
هیئت  رئیس   عراق  باتجربۀ  
جواب  بود.  خواهد  عراق  نمایندگی 
دولت  به  ایران  شاهنشاهی   دولت 
بود   مختصرومفید  بسیار  الجزایر  
اعالم  ایران   خارجۀ  وزارت  تلکس 
شخصًا   آریامهر  شاهنشاه   که  کرد 
را   ایران  نمایندگی   هیئت  رهبری 
شخص  واین  داشت  خواهند  بعهده 
اعلیحضرت   خواهند بود که  با هیئت 
نمایندگی عراق مذ اکره خواهند کرد. 

این تلکس  وزارت امور خارجه  ایران 
سیاسی   نبوغ  دهندۀ   نشان  فقط  
امور  وزارت  تلکس  بود.  شاهنشاه 
خارجه  ایران مثل توپ  دردنیا صدا 
کرد وهمه  مردم جهان  می دانستند  
که برای مذاکرات طارق عزیز  از طرف 
عراق می آیدونمایندگی هیئت ایران 

را  شخص محمدرضاشاه بعهده دارد.
صدام حسین   چیزی که سرش نمی 
شد  سیاست و بازی های دیپلماسی 
پهلوی  محمدرضاشاه  یاد  زنده  بود. 
بازیرکی تصمیم داشت  صدام حسین 
به پشت میز مذاکرات  بکشاند.  را  
خارجه  امور  وزارت  تلکس   بااین 
ایران، صدام حسین  درمخمصۀ بدی  
گیر کرده بود. ازیک طرف  اگر صدام 
شاه  از  گفتند  می  آمد  نمی  حسین 
آمد  می  واگر  است  ترسیده  ایران  
هیچ نمی دانست که بگوید وآبرویش 
می رفت وازطرف دیگر باطارق عزیز 
سرنوشتمذاکرات معلوم بود، صحبت 
ها به نتیجه ای نمی رسید وهمه دست 
ازپا درازتر به کشورهای خود باز  می 

گشتند.
سد   دانسته  پهلوی  شاه  محمدرضا 
حسین  صدام  پای  جلوی  محکم 
درجواب  روز  آن   فردای  گذاشت. 
ایران،  خارجه  امور  وزارت  تلکس 
دولت عراق اعالم کرد  صدام حسین  
رهبری  هیئت مذاکره کننده عراقی 
جواب  داشت..  خواهد  بعهده  را 
ایران فرستاده شد.  به  دولت عراق  
محمدرضاشاه قسمت  دوم بازی روانی 
خودرا  روی صدام حسین شروع کرد. 
درجواب   ایران   خارجه  امور  وزارت 
درمذاکرات،  حسین   صدام  حضور 
که  فرستاد   الجزایر  به  تلکس  یک 
چون این مذاکرات  طوالنی نخواهد 
بود  درخواست دولت ایران  این است 
فرودگاه   درهمان  مذاکره   محل  که 
الجزایر باشد. محمدرضاشاه دانسته  
ازلجبازی اعراب  مخصوصاً  این برگ 
را به زمین کوبید  که محل  مذاکره 
درهمان  فرودگاه الجزایر باشد. اینجا 
راداشته  برداشت  این  توانیم   می 

باشیم که تمام اقدامات  محمدرضا 
بقیه درصفحه ۴۹

داستا   ن اهی کواته اتریخی
محمد مجزا

قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر یا نمایشی ازقدرت، کاردانی وشخصیت محمدرضا شاه پهلوی
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افراسیاب خواسته بسیار به برزوبخشید.
 برزوزبان به ستایشگری گشود و با 
شتافت.  مادر  نزد  به  بیکران  ثروت 
را  او  و  گفت  باز  مادر  به  ماجرا  برزو 
زال  رستم  جنگ  به  خود  رفتن  از 
و  کشید  بر  فغان  مادر  آگاه ساخت. 
اشکریزان جامه بر تن درید و پسر را 
از پیکار با رستم بر حذز داشت. برزو 
به مادر گفت آنچه خواست خدا باشد 
همان خواهد شد و از نزد مادر به پیش 
افراسیاب بازگشت و از او خواست تا 
آیین جنگاوری را بیاموزاند. افراسیاب 
به پیران ویسه دستور داد جنگاوران 
سپارد.  بدیشان  را  برزو  و  برگزینند 
پیران ده تن از یالن برگزیند و آنان 
شب و روز به آموزش برزو پرداختند. 
پس از شش ماه برزو چنان در فنون  
رزم مهارت یافت که از استادان خود 
پیشی گرفت. برزو به نزد افراسیاب 
برگ  و  که ساز  او خواست  از  و  آمد 
پیکار را فراهم سازد و لشکر بسیار 
رود.   به جنگ رستم  تا  واگذارد  بدو 
گنجور  به  و  شد  شادمان  افراسیاب 
در  میخواهد  برزو  آنچه  داد  دستور 
اختیارش بگذارد. برزو لباس رزم در 
بر کرد و بر سبی کوه پیکر نشست. 
آماده  که  است  نریمان  سام  گویی 

کارزار شده است.
ز سام نریمانش نشناخت کس

تو گفتی که سام سوار است و بس
برزو افراسیاب را اطمینان داد که روز 
روشن را بر رستم و لشکریان او تیره 

تر از شب تارخواهد ساخت
چنین گفت با شاه توران زمین

که ای شاه ترکان و ماچین و چین
تو دل را بدین کار غمگین مکن

میان دو ابرو پر از چین مکن
که من چون سپه روی آرد به روی

زنم سنگ را یکسره بر سبوی
دل تو از این کار بی غم کنم

همان پشت بدخواه تو خم کنم
ببرم سر رستم زال زر

بداندیش شه را بدّرم جگر

نمانم به ایرانزمین بار و برگ
بر ایشان فشانم یکی با رو برگ

نه رستم بماند نه شاه و نه تخت.
بسیار  خواسته  دیگر  بار  افراسیاب 
به برزو بخشید و او هدیه های شاه 
را به نزد مادر فرستاد. مادر از دیدن 
آنها اشک از دیده روان ساخت و با 
که  است  خونبهایی  این  گفت  خود 
افراسیاب به یگانه فرزندم داده است. 
مادر از درد غم فرزند شب را به روز 
رساند و لحظه یی خواب به چشمانش 
رسید  خبر  کیخسرو  به  نیافت.  راه 
و  نفس  تازه  دلیری  با  افراسیاب  که 
نوخاسته که چشم روزگار همانندش 
را ندیده است با ساز و برگ بسیار و 
لشکری بیشمار به ایران روی نهاده 
است. کیخسرو دبیر را پیش خواند و 
فرمود به جهان پهلوان رستم شیردل 
نامه یی بنویسد و از او بخواهد هرچه 
شاه  نزد  به  خود  لشکریان  با  زودتر 
جهان آید. پیش از آمدن رستم میان 
پهلوانان ایرانی چون گیو و گودرز و 
طوس با برزو جنگ در گرفت . طوس 
و فریبرز به دست برزو گرفتار گشتند. 
افراسیاب و برزو و پیران ویسه و دیگر 
میگساری  به  زمین  توران  بزرگان 
نشستند. افراسیاب چون از باده ناب 
مست و بی تاب شد. فریبرزوطوس را

به در خیمه بر پا داشت و ناسزاگویان 
بر  را  هردو  فردا  که  گفت  بدیشان 
دار خواهد زد. رستم به رزمگاه آمد 
از  افتاد.  برزو  به  چشمش  دور  از  و 
دیدار او دل در برش لرزید و با خود 
گفت گمان نمیکنم این جوان از نژاد 
نریمان  سام  گویی  باشد.  تورانیان 
است که از دور نمایان است. در این 
هنگام دژخیم دو زندانی خود فریبرز 

میگرداند  باز  زندان  به  ر  طوس  و 
رنگ  زند.  دارشان  بر  روز  دیگر  تا 
آنان همچون  دیدن  رستماز  رخسار 
شنبلید به زردی گرایید و بی اختیار 
شمشیر از نیام بر کشید و بر زندانیان 
حمله برد و با کمک گستهم ، فریبرز 
و طوس را از چنگ دشمن رهانید و 
گرداند.  باز  ایران  لشکریان  نزد  به 
پهلوانان  و  افراسیاب  که  روز  دگر 
رهایی  از  و  برداشتند  خواب  از  سر 
بر جان  فریبرز و طوس آگاه شدند، 
برزو  گشتند.  بیمناک  سخت  خود 
آنان را دلداری داد و گفت در میدان 
مرد  این  با  مرا  زورآزمایی  کارزار، 
زابلی خواهید داد. میان رستم و برزو 
جنگ در گرفت و دست رستم در این 
جنگ رنجه گشت. رستم قصد رفتن 
به سیستان کرد و پهلوانان ایرانی از 
تصمیم او نگران گشتند. به رستم خبر 
رسید که فرامرز به نزد او خواهد آمد. 
رستم و دیگر پهلوانان بسیار شادمان 
گشتند. فرامرز تا از راه رسید و با برزو 
به جنگ پرداخت و برزو به دست او 
گرفتار گردید. برزو را به نزد کیخسرو 
آوردند. برزو زمین ادب را بوسه داد 
و شهریار را ستود. کیخسرو از اصل 
چگونگی  برزو  پرسید.  نژادش  و 
با را  برخوردش  و  خود  زندگانی 

 افراسیاب در شنگان بیان کرد. رستم 
چون این بشنید از کیخسروخواهش 
به  اورا  ببخشد. شاه  را  برزو  کرد که 
رستم سپرد. رستم برزو را شبانه به 
همراهی فرامرز روانه سیستان کرد. 
شهرو مادر برزو همینکه از گرفتاری 
ناله  و  اشکریزان  آگاه گردید،  فرزند 
کنان به نزد افراسیاب رفت و جویای 
فرزند گمشده خود شد. افراسیاب به 

او گفت که پسرش در پیکار با ایرانیان 
شتابان  شهرو  است.  شده  گرفتار 
درگاه  به  زیرکی  با  و  آمد  ایران  به 
کیخسرو راه یافت. او همه جا در پی 
زبان  به  کلمه یی  اما  میگشت  فرزند 
بارگاه  در  شهرو  که  یکروز  نمیآورد. 
ایستاده  کیخسرو  جهان  شهریار 
بود، ناگاه خروش برخاست که جهان 
میاید.  شهریار  پیشگاه  به  پهلوان 
شهرو چون دست رستم را بسته دید 
علت را پرسید. به او گفتند که دست 
او در جنگ با برزو آسیب دیده است 
و شاه خواسته است تا دستش بهبود 
نیابد به سیستان  نیابد به سیستان 
نباید برود. شهرو گفت چرا سپهدار 
ایران  در مقام انتقامجویی بر نیامده 
است ؟ به او گفتند که برزو را فرامرز 
بند   دست بسته به سیستان برده و در 
به  رستم  تا  است  کشیده  بند  به  ارگ 
درآورد.  پای  از  را  او  و  برود  سیستان 
شهرو در اندیشه شد که برای رهایی برزو 
از بند ارگ چه چاره کند. تصمیم گرفت به 
سیستان برود تا با در نظر گرفتن اوضاع 
و احوال به چاره جویی پردازد. شتابان بار 
سفر بست و راهی سیستان شد. در زابل 
نزدیک  و  آمد  فرود  بازرگانی  سرای  به 
دکان گوهر فروشان حجره یی گرفت و در 
آنجا خانه گزید. روزی شهرو به در دکان 
گوهرفروشی ثروتمند آمد که از قضا در 
و  داشت  تمام  اعتباری  رستم  دستگاه 
پاره  چند  چاره گر  زن  بود.  بهرام  نامش 
گوهری که همراه داشت برای فروش به 
بهرام سپرد. بهرام گوهرفروش از دیدن 
پرسید  شهرو  از  و  شد  درشگفت  آنها 
بدست  کجا  از  و  چگونه  را  گوهرها  این 

آورده ای؟
بیامد زن چاره گر نزد اوی

بدو گفت کای پرهنر خوبروی
نگه کن بدین پاره های گهر

کسی را فروش این و یاخود بخر
چو بهرام گوهرفروش آن بدبد

چو گلبرگ تازه شد و بشکفید
بدان زن چنین گفت آن نامجوی

کرا باشد این ای بت ماهروی
بازرگان  شوهری  گفت  بهرام  به  شهرو 
داشتم بس جوانمرد و آزاده، خوبروی و 
فرزانه که در شهر آمل در آب غرق شد 
این  و شیون سپرد.  غم  به دست  مرا  و 

گوهرها از او بجای مانده است.
 ادامه دارد

   زنده یاد دکتر طلعت بصاری )قبله(                                        بخش  چهل ونهم

زانن شاهناهم  )شهرو-بخش دوم(
بلند قامتی که اعتبار موسیقی ایرانی 
،  ۱۴۰۰ ماه  اردیبهشت  بیستم  بود 
واکسن   تزریق  از  پس  چهارروز   
به  و  کرد  قلبی  سکته  کوید-۱۹  
بیمارستان منتقل شد اما ۲۴ ساعت 
او  سپرد.  جان  دربیمارستان  بعد 
متولد اول مهرماه ۱۳۰۱ شمسی بوداو 
درقلب  پربارش  عمر  ایام  بیشتر  که 
اکنون  داشت   جای  ایران  مردم 
درقطعه هنرمندان بهشت زهرا  عمر 
است.  کرده  آغاز  خودرا   جاودان 
دراین سالهای غریب مانده درغربت، 
بی  هنرمندی  درگذشت   از  هرروز 
یکروز  شویم.  می  آگاه  جانشین 
بانومرضیه،   دیگر  روزی  نادرگلچین، 
زمانی  محمدرضا شجریان، و اکنون 
اورا  بار  اولین  شهیدی.  عبدالوهاب 
شیراز  هنرهای  جشن  از  دریکی 
برروی صحنه دیدم . باخنکای نسیمی 
که در شهریورماه شیراز  از آرامگاه 
حافظ می گذشت، نغمه های عودش 
بگوش جان می  او  آواز  خوش  با  را 
شنیدم..وسالهای بعد نیز  این دیدار 
تازه شد. اما وقتی جشن هنرشیرازهم 
همانند  دیگر صحنه های هنرایران، 
باسیل بنیان کن  مغوالن عصر حاضر 
زیرورو شد دیگر دیداراو برایم مقدور 
نبود .بلبل  غزلخوان دنیای موسیقی  
ما را درقفسی تنگ وتاریک انداختند 
بجرم اینکه  شکنجه گر ساواک بوده 
است. زمینی که شاه هنردوست ایران 
به او هدیه داده بود تا ساعات فراغت 
خودرا  برروی آن زمین  به کشاورزی 
بپردازد ازاو گرفتند. اما پس از چندماه 
اورا شاید با همت  هنردوستی که در 
 ، جمع  بی هنران خودرا جازده بود 
ایران  موسیقی  به  خود  خدمت  وبه 
این  آزادکردند  داد   می  ادامه  زمین 
فرهنگ   ، یاحقی  استادپرویز  از  بار 
شریف و استاد شهیدی دعوت کردم 
تا چندروزی دریزد مهمان من باشند. 
دوست هنرشناسم پرویز  مستشیری 
وآتش   خون  روزهای  درآن  که 
درمجله دانستنیها  باهم همکار بودیم  
نیز  باما بود. درآن چندروز شهیدی 
بود  پیش شناختم.مردی  از  بیش  را 
بی  مسلک،  درویش  افتاده،  بسیار 

اعتنا به  زرق وبرق زندگی، و بی ادعا 
شهرت  برایش   که   هنری  دربرابر  
ومحبوبیت   زیادی بهمراه آورده بود. 
برای  دورماندن ازدسترس اوباشانی 
که در آن روزها نه کمتراز امروز آزادی 
های مردم را سلب می کردند   آنهارا 
باپای پیاده ازکوچه های خلوت  برای 

دیدار آثارتاریخی یزد  می بردم .
ای  بازدیدها درکوچه  این  از  دریکی 
تنگ وباریک عبور می کردیم . پرنده 
پر نمیزد. ناگهان دِر خانه ای بازشد و 
مرد جوانی که دوچرخه اش را   با دو 
پله های منزل  بلند کرده واز  دست 
باال می آورد بمحض بازکردن در خانه،  
چشمش به ما افتاد. دوچرخه را رها 
کرد و فریاد زد  استادشهیدی، جناب 
یاحقی ، آقای شریف، چه عجب ازاین 
طرفها.  بفرمائید در کلبه ی ما یک آب 
خنکی میل بفرمائید.  استاد پیشانی 
از  آن جوان را بوسید وگفت: بسیار 
مهرشما سپاسگزاریم . اجازه بدهید 
اصرارو  جوان  از  نشویم.   مزاحم  که 
از اساتید موسیقی  انکار.  باألخره آن 
جوان را راضی کردیم که اجازه بدهد 
ما بدلیل تنگی وقت  به دیدار خود 
.او   ادامه دهیم.  تاریخی یزد   آثار  از 
علیرغم میل   شدیدش   تسلیم شد و  
دورشدن مارا تا لحظاتی   نظاره کرد. 
وقتی ازاو دورشدیم ، استادشهیدی 
گفت: من هرگز تصور نمی کردم  در 
این کوچه های خلوت وخاموش نیز 
هوادارانی داشته باشیم. امروز که این 
سطوررا می نویسم، هرچهار هنرمند 
همراهم در مسافرت یزد  روی درنقاب 

خاک کشیده اند. 
پس ازباز گشت از این مسافرت خاطره 
انگیز ،  هرهفته با پرویز مستشیری به 
دیدار استاد شهیدی و  استاد یاحقی 
شد.  می  تازه  دیدارها  و  رفتیم  می 
استادشهیدی  و  پرویز  و  من  وقتی 

هرسه ناچار به جالی وطن شدیم ،
  درغربت تلفنی از حال استاد آگاه 
می شدیم. یک روز  یک CD دریافت 
غربت  در  شهیدی  استاد  که  کردم 
را  بیا«  »تنها  ونام  بود  کرده  تهیه 
بعدازآن  چندماه  بود.  گذاشته  برآن 
استاد خبرداد که برای برگزاری یک 

کنسرت به بوستن دعوت شده است. 
ازآن لحظه  ثانیه هارا می شمردم تا 
سرانجام روز موعود فرارسید و استاد 
با عود خود  برصحنه حاضرشد و چه 
کرد!  سالن    دانشگاه  از جمعیت موج 
میزد. واستاد می نواخت و می خواند.  
گذشته  خاطرات  یادآوری  با  بعضی 
عودوآوازاستاد  صدای  باشنیدن 
بهت  برخی   و  بودند  افتاده  بگریه 
زده به صدای  پرطنینی که از حنجرۀ 
مردی   کهنسال  بیرون می آمد گوش 
سپرده بودند.  پس از پایان کنسرت 
بااتومبیل اورا به هتل محل اقامتش 
رساندم تا چمدانش را بردارد وشب 
را پیش من بماند تا  حرفهای ناگفتۀ 
چندسال اخیررا باهم  مرور کنیم. اما 
گفت: بقدری خسته ام که فقط باید 
بفرودگاه  استراحت کنم. وفرداصبح 
»دنور«  به  بتوانی  تو  امیدوارم  بروم. 
باشیم.   باهم  را  وچندروزی  بیائی 
متأسفانه پس  ازمدت کوتاهی دلش 
هوای ایران کرد و به ایران بازگشت.  
همه تالشهایم برای تماس گرفتن بااو 
درایران به جائی نرسید اما شنیدم در 
او  اورا به  این اواخر زمین کشاورزی 
برگرداندند و او که دیگر نمی توانست 
بنوازد و بخواند  با عشق دیگرش که 
کشاورزی بود برروی زمین خودش در 
میمۀ اصفهان    روزها را سپری می -

کردو اگر نه همیشه اما بیشتر وقتش
را درآنجا می گذراند. بارها رسانه های 
ایرانی بااو مصاحبه کردند و حرفهایش 

را بگوش هوادارانش رساندند.
پس از رویداد انقالب اسالمی  وقتی 
دوستان نظرش را دربارۀ انقالب می 
استاد  با  من  گفت:   می  پرسیدند 
پایور  ام.   عقیده  هم  فرامرزپایور  
عقیده داشت دولِت موسیقی از دولت 
حاکم بر کشور برتری دارد. و درشأن 
اعضای این دولت  نیست که  حتی به 

دولت حاکم بر کشور فکر کنند.
استاد شهیدی، استاد پرویز یاحقی، 
پایور  واستاد  شریف  استادفرهنگ 
از  دیگر  بسیاری  و  بدیعی  واستاد 
اساتید  بی جانشین در دولت سرای 
هنر ایران  همه از دوستداران  ایران 
زمین بودند که متأسفانه شانس نفس 
پیدا  را  ایران  آزاد  درهوای  کشیدن 

نکردند. 
دربارۀ عودنوازی استادشهیدی گفته 
به  ازعربی  عودرا  لحن  او  که  اند  
فارسی تغییر داد و اصالت این سازرا 

به آن بازگرداند.
ایران  همواره  آواز  نجیب  استاد  یاد 
به   خدماتش  ماند.و  خواهد  جاودان 
موسیقی ایرانی با سپاس مردم ایران   

همراه خواهد بود. روانش آرمیده باد.
م.پ.

شهیدی   اعتبار موسیقی اریان ردگذشت
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از: دکتر همایون آرام- نیویورک

دانستـنی اهی زپشکی
سیب وآزلایمر

یک مطالعۀ جدید  نشان داده است 
که مصرف فراوان ترکیبات  فالونید، 
خطر بروز بیماری آلزایمر را کمتر می 
کند. دراین بررسی ۹۲۱  فرد سالمند 
که از مواد فالونوئید بیشتر استفاده 
کمترین   که  باافرادی  بودند    کرده 
مقدار این موادرا مصرف کرده بودند  
مقایسه شدند. مشخص شد آنها که  
مصرف  بیشتر  فالونوئید  ترکیبات 
به  کمتر  درصد    ۴۸ بودند   کرده 

بیماری  آلزایمر مبتال شدند.
اکسیدان   ضد  فالونوئید  ترکیبات 
گوجه  براکلی،  گالبی،  درسیب، 
پیاز  و  زیتون  روغن  چای،  فرنگی، 

وجود دارد.

خواب کافی وقلب سالم

بررسی  وضع سالمت ۴۶۰  داوطلب 
تا ۹  کافی ۶  آشکار کرد  که خواب 
حملۀ  خطر   روز،  درشبانه  ساعت  
قلبی را۲۰ درصد کاهش می دهد. ولی 
خواب بیش از ۹ ساعت  خطر حمله 

قلبی را۳۴ درصد افزایش می دهد.

غذای دمیتراهن ای و رگهای خونی
مدیترانه  غذائی  نخوۀ  از   پیروی 
ها  شریان  سفتی  خطر   ای 
Atherosclerosis را کاهش می دهد..
سفتی شریان ها  عامل مهم بیماری 

قلبی است.
نتایج ۱۴ پژوهش  نشان داد که رژیم 
غذائی  مدیترانه ای  با بهبودبخشیدن  
به عملکرد  سلولهای پوشش درون 
کرده  بیشتر  را  خون   جریان  رگها  
وازبیماری قلبی  جلوگیری می کند. 
عبارت  ای   مدیترانه  غذائی   رژیم 
است از مصرف زیاد ماهی، میوه ها، 
سبزی ها، حبوبات ، آجیل، غذاهای 

دانه کامل وروغن زیتون.

نوشاهب اهی شیرین و سکته
نفر،   ۶۵۰۰ برروی  مطالعه   دریک 
دانشمندان دانشگاه  Tufts  آشکار 
که   هایی  نوشابه  مصرف  که  کردند 
موجب  اند   شده  شیرین  باشکر 
ها  چربی  درمتابولیسم  اختالل 
خون  های  چربی  میزان  وافزایش 
تری گلیسیریدها، کلسترول،  مانند 
و... می گردد. این افزایش خطر  بروز 
حمله قلبی وسکته مغزی را بیشتر 
اونس   ۱۲ از  بیش  مصرف  کند.  می 
نوشابه شیرین درروز  خطر افزایش 
افزایش می  چربی هارا  ۵۳ درصد  

دهد.

روغن زیتون  و بیماریهای قلبی
سال   ۲۴ درمدت  که   بررسی  یک   
که  دهد   می  نشان  فته  گر  صورت 
که   درافرادی  قلبی  بیماریهای  خطر 
روزانه بیش از  نصف قاشق غذاخوری 
روغن زیتون  بمصرف رسانده  بودند 
۱۴ درصد وبیماری  رگهای قلب ۱۸ 

درصد  کاهش یافته است
فراوان  مقادیر   دارای  زیتون   روغن 
 polyunsaurated چربی ها ی مونو و
 می باشد. این چربی ها بخالف چربی 
های اشباع شده موجود درکره یرای 

سالمت قلب سودمند می باشند.

خطر سکته مغزی ردزنها
خطر  درمعرض  مردها  بیشتراز  زنها 
دائم  جسمی  ناتوانی  مغزی،  سکته 

وخطر مرگ ازآن می باشند.
یک مطالعۀ گسترده بمدت ۲۶ سال 
متوسط   باسن  زن  هزار   ۶۰ برروی 
۵۲ سال آشکارساخت  که خطربروز 

سکته مغزی را می توان  کاهش داد.
 زنهائی که  کشیدن سیگار را ترک 
داده   کاهش  خودرا  بدن  وزن  کرده 
وبه ورزش مبادرت  کرده بودند، ۳۶ 
درصد  کمتر در معرض خطر سکته 

مغزی بودند.

فوائد قهوه
گسترده   جدید  مطالعه  یک  بنابر 
ونیم  فنجان   سه  روزانه  که  افرادی 
کلسیم  رسوب  نوشند   می  قهوه 
درشریانهای قلب آنها ۴۱ درصد  کمتر 

ازدیگران است.
رسوب کلسیم درشریان های  قلب 

نشانۀ  اولیۀ  بیماری قلبی است.

مصرف رپوتئین وقلب
دریک بررسی دراز مدت  برروی ۲۰۰ 
سال،   ۶۰ متوسط   سن  به  بالغ  فرد 
پژوهندگان  آشکار کردند که  واکنش 
التهابی درافرادی که رژیم غذائیشان  
مقدارپروتئین   بیشترین   شامل 
کمتری  پروتئین  که   ازآنهائی  بود 
بود. کمتر  بودند   رسانده  بمصرف 
واکنش التهابی  درافرادی که کمترین 
مقدارپروتئین  را مصرف کرده بودند  

دوبرابر بیشتربود.
بابیماریهای  التهابی  واکنش 
می  همراه  قندوسرطان  فشارخون، 
غذائی   دربرنامه  بهتراست   باشد. 
جانشین   را   گیاهی  های  پروتئین  

پروتئین های حیوانی  کرد.

ماهی ربای سالمت قلب
درایاالت  فردبالغ  هزار   ۳۰ بررسی  
ماهی  داد که مصرف  نشان  متحده  
سبب   به  ومیر  مرگ  کاهش  موجب 

بیماری قلبی میگردد.
شده   فرآوری  های   گوشت  مصرف 
خوک،  گوشت  مانند    processedیا
فرآوری  قرمز  وگوشت  سوسیس 
چربی  بدون  گاو  گوشت  نشده، 
با  چشمگیری  بطور  بره  وگوشت 

بیماریهای قلب وعروق همراه است.

سالمت قلب  وتوان فکری
هزار   ۴۳ برروی  بررسی   ۳۸ نتیجۀ 
داوطلب نشان  داد که تصلب )سفتی( 
فکری  توان  کاهش  با  ها  شریان 
وبیماری آلزایمر  رابطه دارد. به باور 
وشریان  قلب  بیماری  پژوهندگان  
درمغز  خونی   رگهای  به سالمت  ها 
خون   فشار   . آورد  می  وارد  آسیب  
باال به رگهای کوچکتر  مغز  که دارای 
مقاومت  کمتری  می باشند  آسیب 
وارد آورده وسبب کاهش توان  فکری 

می گردد.

ایپده روی وبهبود حافـظه
که  نفرداوطلب   ۱۶۰ بررسی  دریک 
بودند،  فکری  توان  نقصان  دچار 
آنهائی که  هرهفته ۳ بار به مدت ۳۵ 
دقیقه  پیاده روی  یا دوچرخه سواری  
بطور  یشان   فکر  توان  بودند  کرده 

چشمگیری بهبود یافت.
تحرک جسمی به کاهش  کلسترول 
بد خون LDL  وهمچنین به  محدود 
فشار  ضد  داروهای  مصرف  کردن  

خون  کمک می کند..

منابع مهم  نمک ردغذااه
مصرف زیاده از حدنمک خطر بیماری 
قلب  وبیماری  سکته  فشارخون، 
منبع  دهد.  می  افزایش  را  وعروق 
درغذاها  سدیم   درصد    ۸۰ تقریباً 
شده  فرآوری  غذاهای   از   عبارتند 
وبسته بندی شده وغذای  رستوران 
انواع نان ۳۶ درصد وگوشت ۳۱  ها. 

درصد  نمک بدن راتأمین می کند

زنده یادسعیدی سیرجانی

شوخی شعرا
ومجالی   حال  که  جوانی  روزگار  به 
فراهم بود ، بکار تصحیح  تذکرۀ هفت 
اقلیم  اشتغال داشتم. ضمن بررسی  
بیت  وتک  قطعات   به  مزبور   کتاب 
هائی  برخوردم که شعرا  بمناسبت 
هائی  واغلب بداهه  خطاب بیکدیگر  
سروده بودند وبنظرم جالب  وسرگرم 
آنجمله  یادداشت  به  آمد.  کننده 
پرداختم. کم کمک  ضمن مراجعاتی  
ودیوان های  ها   تذکره  دیگر  به  که 
شعرا  داشتم  برقطر این یادداشتها  
هشت  هفت  از  پس  تا   شد  افزوده 

سالی  به حدود دوهزارقطعه رسید.
های  فیش  شامل   یادداشتها   این 
قید  به  هنوز  که  است   ای  پراکنده 
هیچگونه نظم وترتیبی  درنیامده است 
نیز درمجلۀ گرامی  وبهمین صورت  
خواندنیها  منتشر خواهد شد وگمان 
می رود  ازبرکت پراکندگی  وپریشانی 
پسند  تنوع  طبع   موافق  بیشتر  
خوانندگان ارجمند  خواندنیها افتد.
 اشاره بدین نکته هم  ضرور می نماید  
که: اصل این قطعات  از کتب معروف 
ومعتبر ادبی  نقل شده است باشرح 
ایضاح  نظر   از  مختصری   غایت  به 
ام نوشته  آنها  بر  بنده  من  مطلب  
را   قطعات  این  همه  ومأخذ   مرجع   
ولی  ام  کرده  یادداشت  بادقت  نیز 
چون  برای اغلب خوانندگان  مجله 
مالل آوروخسته کننده می نمود  از 
ذکر مآخذ بکلی  خودداری شد. البته 
انتشار  هنگام  اجباری   حذف  این  
کتابی  بصورت  مزبور   یادداشتهای 

جداگانه جبران وتدارک  خواهدشد 

ودراینجا تنها به ذکر این رقم اشاره 
می رود که  مأخذ اصلی من  درتهیۀ 
قطعات مزبور  بالغ بر  چهل جلد کتب 

تاریخی وادبی بوده است.
قبل از مطالعۀ یادداشتها  باین اعتراف 
من   منظور  که  فرمائید   التفات  هم 
ازتهیه مطالب انجام کاری صرفاً ذوقی  
نه»تحقیقی«  است  بوده  تفننی  و 
یکه  تعرض  راه  بنابراین   . و»تتبعی« 
تازان  عرصۀ نقد  وخرده گیری بسته 
استکه فالن نسخه  بدل چنین است 
ویا» اصل فالن بیت  چنان« . بعضی  
این قطعات ساخته  ذهن  خیال پرور 
تذکره نویسان  سلف است  وواقعیت 
تاریخی ندارد . از آنجمله  است اغلب 
ازقبیل  مشاهیری   به  که  قطعاتی  
سعدی وحافظ وفردوسی نسبت داده 
اند بااینهمه من  آن قطعات را هم اگر  
خالی از لطیفه ای  نبوده است  نقل 
کرده ام.باذکر کلمۀ » می گویند«  که 
عبارت معروف » العهده الی الراوی«  

راهم درخویش مستتر دارد.
عنوانی که برای  این قطعات  انتخاب 
بینید   می  چنانکه  است   افتاده 
بگمانم   . است  شعرا«   »شوخی 
فراوان  و  األطراف  جامع  کلمۀ  که 
کلمات  از  بهتر  مفهوم»شوخی«  
دیگر بتوانددراین مورد خاص،  ادای 
مقصود کند. اینک بااجازۀ شما  به نقل 

یادداشتها  می پردازیم.

علی اکبر سعیدی سیرجانی 

گاو نحو نمی داند

این  ارسالن  قزل  حضور   در  نظامی 
بیت را می خواند:

به دریا چون زند تیغ بال رگ
به ماهی گاو گوید : کیف حالک

فضولی گفتش: حال را باید  مرفوع 
خواند چرا مفتوح است؟

جواب داد: ببخشید گاو  نحو نمی داند.

فوق کل نعمت ها

تذکرۀ   صاحب  میرزا-  سام  گویند: 
سامی - از شاهزادگان صفوی  بدیدن 
. میزبان در خانه  دوستش رفته بود 
نبود ووسائل پذیرائی مرتب بود . این 

بیت را وصف الحال  گفته است:
به سفرۀ نعمت خاص وعام حاضربود

ها نعمت  کل  فوق   دگر  تو  نبودن 

بازی فلک

اتابک محمد برادر  خود سلجوق شاه 
سلغری را درقلعۀ  استخر زندانی کرد. 
سلجوقشاه این رباعی به برادر نوشت:

دردوغم وبند من  درازی دارد
عیش وطرب تو سرفرازی دارد

بردهر مکن تکیه که دوران فلک 
درپرده هزارگونه بازی دارد

مرا به خیر تو امید نیست

میرزا  اصفهانیبه  ضیاء  نوراهلل  میرزا 
سعید مستوفی الممالک نوشته است:

سبا بخدمت  مستوفی الممالک عهد
اگر رسی زمنش هیچ دردسرمرسان
نکهت گل بحق  ازمن  گله  کند  وراو 
که هرچه بشنوی ازوی مراخبرمرسان
مگو چرا زتو نفعی نمی رسد به ضیاء
که من گذشته ام از نفع گو ضررمرسان
همین بس است که گوئی زخیر وشر بااو

مرا بنفع تو امید نیست شر مرسان 

جواب سالم

گذر  سیاحت  راضمن  فارابی  ظهیر 
بسالم   روزی  افتاد.  اصفهان   به 
صدرالدین  خجندی  که قاضی القضات  
اصفهان بود  رفت. مجلس  عظیم بود. 
کنجی  به  وغریبانه   کرد   سالمی 
نشست  والتفاتی ندید. رنجیده خاطر  
این قطعه فی المجلس  گفت وبیرون 
های  دعوت  به  هم   ازآن  پس  شد. 
صدر توجهی  نکرد ودراصفهان نماند:
عظمت آن   ندارد  دنیا  بزرگواری   
سرافرازی بدان  نزیبد  بار   هیچ  که 
زچیست کاهل هنر را نمی کنی تمییز
نازی همی  چرا  مزور  نعیم  بدین 
شرف بفضل وهنر باشد ومرا همه هست
ممتازی درزمانه   هنر  به  تونیزهم 
بمن نگه تو ببازی مکن ازآنکه بعقل
دلم بگیسوی  حوران همی کند بازی
اگرچه نیست  خوشت یک سخن  زمن بشنو
کارخودسازی دستور  آنرا   چنانکه 
تو این سپر  که زدنیا کشیده ای درروی
نیندازی چسان  مظالم  عرض  بروز 
که از جواب سالمی که خلق رابرتوست
نپردازی دیگری  مظلمۀ   بهیچ 

شاعر کچل

وحشی شاعر  معروف بافقی کرمانی کچل بودوخودش دروصف سر 
بی موی خویش  گفته است:

سرکل را به زیر  فوطه پنهان نشستم در کناری  تا که سازم 

غضنفر   بود.  ای  مشاعره  و   معارضه  قمی   کلچاری  باغضنفر  را  وی 
دروصف این شاعر  به کله وحشی  گفته است

دایم زسر کل است  شوروشر او وحشی که گرفته شوره گرد سراو 
لیکن نتوان  نهاد سر بر سراو افتاده میان ما واو کشتی   شعر 

یافته های جدید دانشگاه تافتز
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کجا برویم؟

به  رفتن  راِه  باید  اسالمی  »دولت 
بهشت را هموار و تعداد جهنمی ها را 

کاهش دهد«
اسم  به  ابلهی  آخوند  ازرهنمودهای 
مجلس  عضو  دوالبی  ابوالقاسم 
خبرگان رهبری ،استاد حوزه علمیه 
بیسوادان قم  و سخنران حرم بانوی 

کرامت در شعبه شانزلیزه.

البته فعأل که راِه رفتن به بهشت زهرا 
هموار است چون از این جهنمی که 
و  دست  ایران  مردم  و  کشور  برای 
نیست.  دیگری  فرار  راه  کرده اند  پا 
گزارشاتی که از مدیریت بحران کرونا 
همه  میرسد  عزیز  اسالمی  ایران  از 
حساسی  بسیار  وضعیت  نمایانگر 
است که منجر به مرگ هزاران هزار 
از مردم ایران خواهد شد. ما همیشه 
گفته ایم که این جماعت عزادار دیوانه 
و  کشورداری  اراده  نه  و  توانایی  نه 
آن  و  است  داشته  را  داری  مردم 
مسلمین  قالبی  امام  که  مزخرفاتی 
به  شیعیان دو عالم در بهشت زهرا 
را  مملکت  شاه  که  داد  مردم  خورد 
کرد  آباد  را  قبرستانها  و  کرد  خراب 
را باید طال گرفت و به موزه فرستاد. 
و  راست  خیال  اصآل  اینها  انگاری 
را  مملکت  اوضاع  کردن  ریست 
زنده  ذکرشان،  و  فکر  همه  ندارند، 
کردن برجام است که  پولهای مسدود 
را  نفت  بتوانند  و  بگیرند  را  شده 
آزادانه بفروشند و درآمدش را خرج 
نذری منطقه و نابودی اسراییل فالن 
فالن شده بکنند و مابقی را به جیب 
بزنند و بین لشکریان اسالم تقسیم 
چانه  مشغول  حاضر  حال  در  کنند. 
امریکایی  و  اروپایی  کفار  با  زدن 
هستند تا هر چه زودتر از چاه ویلی 
که خودشان ساخته اند بیرون بیایند 
که بسیار بعید است تغییری در اصل 
و  مردم  اوضاع  بدهد.  قضیه  کل  و 

جامعه با اقتصاد بیمار و فاسد خران 
نیست،  بشو  درست  وجهی  هیچ  به 
رفتار و کردار اهریمنی آنان به هیچ 
صدای  رفت،  نخواهد  راستی  راه 
روز  به  روز  مردم  های  دادخواهی 
بلند تر و همزمان کیسه رژیم روضه 
میشود  تر  خالی  روز  به  روز  خوانان 
در  نابخردان  این  که  راهی  تنها  و 
روبرویی با مشکالت مردم را بلدند، 
غل و زنجیر و شکنجه و اعدام است. 
همه این ناهنجاریها  ریشه فرهنگی 
مشتی  باورهای  پایه  بر  و  دوگانه 
عتیق  عهد  شترچران  و  بیابانگرد 
است که رژیم کوشش میکند با بزک 
کردن و کاله گیس گذاشتن و مانیکور 
کردن آن به دنیا بگویند فرهنگ ما 
همینی هست که میبینید. ما مملکت 
اداره میکنیم.  اینگونه  به  اسالمی را 
ولی چون فعأل ریششان دست کفار 
است و چاره ای جز نرمش قهرمانانه 
میکنند  رفتار  کجدارمریز  ندارند،  
از پل بگذرد. و همچنین  تا خرشان 
و  انتخابات  بازی  شب  خیمه  این  با 
تظاهر به رای گیری و تهدید به دولت 
بازیهای  آرتیست  و  نظامی  آینده 
خارج از تعهدات برجامی میخواهند 
در زد و بند این مذاکرات جدیدشان 
و  چهل  باشند.  داشته  را  باال  دست 
آمریکا  میگویند  هی  است  سال  دو 
هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب پس 
اگر اینطور است چرا کاسه گدایی به 
دوتا  یکی  دغدغه  گرفته اند؟  دست 
نیست. اگر کفار اروپایی و امریکایی 
یا  و  منطقه ای  دخالتهای  مسئله  به 
رعایت حقوق بشر پا فشاری کنند و 
روضه خوانان  رژیم  چوب الی چرخ 
قرار  آخوندی  جمهوری  بگذاردند، 
کند،  تحریم  شدیدأ  آنانرا  است 
بدین معنی که حساب مقامات کفار 
صندوق  و  کشاورزی  بانک  در  را 
و  ببندند  کوثر  مهر  قرض الحسنه 
به  بعد  و  الخروج کنند  آنانرا ممنوع 
بقالی های پاریس و ژنو و برلن و لندن 

و نیویورک دستوربدهند که از فروش 
، روشور،  پا  ، آدامس، سنگ  کشک 
ومهروجانماز  واجبی  کیسه،   ، لنگ 
از  بعد  و  کنند.   خودداری  آنان  به 
غنی سازی هشتاد درصدی اورانیوم، 
بمب هسته ای کربالی ۱۰۱ را درست 
کنند و به طرف اسراییل و عربستان 
نشانه بگیرند. اونوقت انتظار دارند که 
لغو شوند و جمهوری  تحریمها همه 
بتواند  تا  اسالمی به حال خود باشد 
بول وغایط به عالم و آدم بزند. خانه 
از پایبست ویران است. طبق گزارش 
محمدصادق  اسم  به  نخبه ای   ، ایلنا 
کوشکی عضو هیئت علمی دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم 
و  صادق  امام  دانشگاه  از  سیاسی 
دکترای اندیشه سیاسی از پژوهشگاه 
 ، فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
در گفتگویی چنین فرمود:«... به نظر 
بودن  ایرانی  با  مدرنیته  اساسا  من 
وقتی  نیست، چون  قابل جمع بندی 
در  می کنیم  صحبت  بودن  ایرانی  از 
تاریخ،  یک  بودن  ایرانی  این  واقع 
ارزش و هویتی دارد که نمی شود آن 
از  اینم  کرد...«  جمع  مدرنیته  با  را 
تحصیلکرده  های امتی که با کامیون  
از مدارکی که داره همینجا ثابت  پر 
پذیرایی  مغزش  ابدا  و  اصال  که  کرد 
تحوالت و تغییرات را ندارد چون از 
طفالن  دو  قصه  گوشش  در  بچگی 
مسلم و کربال و عزاداری خوانده اند ، 
اگر هم مابین عید و چهارشنبه سوری 
به ایام محرم و صفر می افتاد، کماکان 
و  تاریخ  میداد.  ادامه  زاری  گریه  به 
ارزش و هویت در مرام و آداب امتی 
بهش  بابا  این  که  ندارد  جایی  اصال 
مدرنیته  میکنه  فکر  فقط  مینازه. 
یعنی لخت و پتی شدن و دست در 
و  رفتن  راه  خیابانها  در  هم  دست 
عرق خوری رقص و کاباره . مدرنیته 
بر مبنای پیشرفت بشری درمیدانهای 
علم و صنعت شروع شد که تأثیرش 

چهارچوب جامعه و تجارب بشری را 
جابجا کرد.از دید کفار در دوره پسا 
مدرنیته و بعد از جنگ جهانگیر دوم 
، اقتصاد و جامعه و نقشه دنیا بویژه 
دیگری  شکل  بشر  حقوق  جریان 
امت  مرام  در  چون  منتهی  گرفت. 
چیز  همه  اللهی  حزب  و  بسیجی 
فسیل شده است و پیروی کورکورانه 
و گوسفند مآبانه راه و روش بندگی 
میباشد، از درک کفار خارج است و 
نه  به محک خود میسنجند  را  همه 
استاد  این  عقبمانده.  امت  به محک 
میزند که هنوز  در آن عالمی پرسه 
فکر میکند دیه شتر و دست و پا قطع 
کردن و شالق زدن راه مبارزه با جرایم 
انسانهاست. استاد ما ادامه دادند که 
آنقدر  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ   ...»:
خاص  ظرفیت های  و  جاذبه  کشش، 
خودش را دارد که ما نیازی به مدرن 
شدن نداریم و اگر بتوانیم به هویت 
برگردیم  خودمان  ایرانی   - اسالمی 
بر اساس آن این امکان را داریم که 
بتوانیم ورای مدرنیته یک چارچوب 
به  نیازی  باشیم.  داشته  قبول  قابل 
تا  کردم  عرض  البته  نیست،  تحول 
مقطعی نیاز بود که از ابزارهای مدرن 
مدرن  به  نیازی  اما  کنیم  استفاده 
انقالب  اهداف  از  و  نمی بینیم  شدن 
مدرنیته  که  بود  این  هم  اسالمی 
مدرنیته ای  بگذارد  کنار  را  تحمیلی 
شبیه آن چیزی که در عصر پهلوی 
یک  کند  سعی  و  بود  شده  تحمیل 
چارچوب بومی و خودی را برای کشور 
عرض  بعله  بیاورد...«   ارمغان  به  ما 
نکردم مغز این بابا هنوز در صحرای 
کربالست؟ منظور از چهارچوب بومی 
همان رفتار و کردار ابلهانه ای میباشد  
که هزار سال است گلوی این امت را 
گرفته است. چه بپوش چه نپوش، چه 
بخور چه نخور، با کی حرف بزن با کی 
حرف نزن و از این نابخردیها. بعدش 

راجع ابزار مدرنیته حرف میزندکه 
بقیه درصفحه ۴۵

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
این   تیمور شهابی از  پیش  سال  سي  و  یکصد 

شهر  چهاردهم  تاریخ  به  نامه  این 
ناظم  توسط  الحرام ۱۲۹۴  ذي الحجه 
به  و  یافته  تحریر  لندن  در  الملک 
عنوان نامه اي رسمي به تهران ارسال 

شده است.
در پشت آخرین صفحه آن ناصرالدین 

شاه به خط خود نوشته است:
انشاءاهلل تعالي این پاکت را در حضور 
ملکم خان باز نمائید و خوانده شود در 

ایران فهمیده نمي شود.
 

متن نامه چنین است:
 

جناب رفیق فدایت شوم مي خواهید 
بدون طول و تفصیل بنویسم که چه 
باید کرد. جواب بنده از این قرار است:

پول  کرور  صد  فرنگستان  خلق  از 
نفر  صد  فرنگستان  دول  بگیرید.از 
معلم و محاسب و مهندس و صاحب 
و    Administrateurs و  منصب 
صد  این  بخواهید.    Economistes
نفر معلم و صاحب منصب را در تحت 
که  نمائید  مأمور  ایراني  وزیر  نفر  ده 
وزارتخانه ها و کل شقوق اداره دولت 

را موافق علوم این عهد نظم دهند.
از ممالک فرنگستان بیست کمپاني 
بزرگ به ایران دعوت نمائید و به آنها 
امتیازات بدهید که صد کرور تومان 
دیگر به ایران بیاورند و مشغول شوند 
به احداث معظم که در زبان فارسي 

اسم هم ندارند.
به راهنمایي این Economistes و به 
آهني  راههاي  کمپاني ها  این  توسط 

ایران را از چندین جا شروع کنید.
بانکهاي  ایران  از ممالک  در هر یک 
بانکهاي  بانکهاي ملکي و  تجارتي و 

زراعت بسازید.
را  ایران  جنگل هاي  و  آبها  و  معادن 
موافق همان اصول که در جمیع دول 

معمول است به کار بیاندازید.
موافق  را  ما  تجارتي  دیوانخانه هاي 
قواعدي که مقتضي تجارت این عهد 

است نظم بدهید.
تحصیل  و  تقسیم  شرایط  و  رسوم 
علوم  جمله  از  اآلن  که  ما  مالیات 
این  موافق  است  شده  دنیا  عمیق 

علوم تغییر و ترتیب تازه بدهید.
گمرک هاي داخله ما را به کلي موقوف 

نمائید.

توسط  به  ما  خالصجات  براي  از 
اداره  یک   Administrateurs این 

مخصوص ترتیب بدهید.
مسئله پول ایران که یکي از اسباب 
ناگزیر زندگي ملت و اآلن معایب آن 
عالوه بر خرابي تجارت مایه افتضاح 

دولت شده است نظم بدهید.
هزار نفر شاگرد به فرنگستان بفرستید 
دو  کدامي  هر  سابق  مثل  اینکه  نه 
سال  ده  تا  بلکه  بگیرند.  زن  سه 

بمانند محبوس  مدرسه هایآنجا  در 
کار  زیر  در  آنها  ثلث  که  طوري  به   
بمیرند و باقي دیگر آدم شوند. اصول 
کار اینها هستند. کارهاي کردني اینها 

هستند.
سفر  از  فرنگستان  که  تنظیماتي 

همایون متوقع بود اینها هستند.
جرأت  کسي  اگر  که  نیست  شکي 
بکند و این مطالب را در مجلس وزراي 
ما به زبان بیاورد همه متفقاً حکم بر 
سفاهت گوینده خواهند کرد و لیکن 
هنوز  بنده  حق  در  که  شما  جناب 
في الجمله حسن ظني دارید باید در 
دقت  به  را  توضیحات  بعضي  اینجا 

گوش بدهید:
خیاالت و کارهاي فرنگستان عمومًا 
به نظر ما اغراق و عجیب و بي معني 

مي آیند.چرا؟
ایران  در  ما  که  است  این  سببش 
هوش و ذهن و فراست طبیعي خود 
را با علوم دنیا به کلي مشتبه کرده ایم 
جمیع آن مطالب علمي را که عقالي 
سایر ملل به جهت تحصیل آن عمرها 
صرف مي کنند ما مي خواهیم زحمت 
و به هوش و ذهن طبیعي خود در آن 
واحد درک کنیم. این طرز تحقیق ما 

اما  نداشت  عیب  چندان  وقتي  یک 
حاال به کلي معیوب است.

بود  ساده  وقتي  یک  دنیا  کارهاي 
حکم  به  را  آنها  معني  کس  هر  و 
هوش و ذهن طبیعي مي توانست به 
سهولت درک نماید. مهندسي عهد 
صباح  حسن  حسابداني  هوشنگ، 
چندان  زند  خان  کریم  وزارت  و 
فراست  که  نداشت  امتیازي  و  عمق 

طبیعي نتواند معني آنها را بفهمد 

واسطه  به  تازه  این عهد  در  لیکن  و 
ترقیات علوم چندان اسباب و معاني 
بروز کرده که هوش طبیعي  عجیب 
بدون علم کسي هرگز قادر به ادراک 

آنها نخواهد بود.
هوش و ذهن بي علم چگونه مي تواند 
تلقراف و تصویر  بفهمد که محاالت 
ساخته اند.  ممکن  چطور  را  عکس 
هوش و ذهن مستوفي هاي کابل چطور 
فرانسه  در  که  کند  قبول  مي تواند 
یک  در  را  خود  وزراي  نفر  سه  دو 
سال دوهزار کرور پول قرض کردند.

جهت  به  که  هستند  مطالبي  اینها 
فهمیدن دقایق آنها یک عقل سلیم 
چندین  مشغول  سال  سي  اقالً  باید 

علوم مختلف باشد.
تازه  علوم  آن  جمیع  از  ایران  در  ما 
فرنگستان  کارهاي  به  قانون  که 
هیچ  در  یعني  هستیم  بي خبر  دارد 
مدرسه اي و در هیچ کتاب آن علوم را 
درس نخوانده ایم ولیکن این بي عملي 

ما هیچ تقصیر نیست.
این  اغلب  از  نیز  دول  سایر  وزراي   
علوم بي خبر هستند. تکلیف وزرا به 

هیچ وجه این نیست که داراي 
جمیع علوم باشند نکته واجب این

 است که هوش و ذهن شخص خود را 
با علوم دنیا مشتبه نکنند.

در انگلیس یک دستگاهي هست که 
قدرت و امنیت و جان و ملت انگلیس 
دستگاه  این  و  است  آن  به  بسته 
این  در  بحریه.  وزارت  از  عبارتست 
اوقات انقالب و احتمال جنگ عمومي 
محکم تر  را  دستگاه  این  خواستند 
یک  کردند؟  چه  کنند.  معتبرتر  و 
شخصي را آوردند وزیر بحري کردند 
که هرگز در خدمات بحریه و عسکریه 
نبوده و از اوضاع دریا و کشتي اصاًل 
اغلب  طور  همین  به  ندارد.  اطالعي 
بزرگ  دستگاه هاي  سر  بر  مي بینیم 
از  که  مي شوند  مأمور  آدمها  چنان 
علوم مخصوصه آن دستگاه به هیچ 

وجه بویي نشنیده اند.
با وصف وزراي بي ربط ، چطور مي شود 
که نظم امور اینها ساعت به ساعت در 
ترقي است؟ سببش همان است که 

عرض کردم:
وزراي فرنگستان هوش و ذهن خود را 
با وسعت علوم دنیا مشتبه نمي کنند. 
را که در مدرسه تحصیل  هر علمي 
نکرده اند بدون خجالت مي گویند ما 
به حکم  و  ایم  نخوانده  را  علوم  این 
این اعتراف حکیمانه همیشه تحقیق 
مسائل عمده را رجوع به اصحاب علم 

مخصوص مي نمایند.
ما در  این رسم فرنگستان،  برخالف 
ایران تحقیق جمیع مسائل را منحصراً 
رجوع به هوش و ذهن شخصي خود 
مي کنیم. در هر کار هوش و سلیقه 
قرار  مطلق  حکم  را  خود  شخصي 
براي ما  از  مي  دهیم. علم و تحصیل 
آن  از  که  علمي  مسائل  است.  هیچ 
عمیق تر و مشکل تر نباشد حکم آن 
را در آن واحد جاري مي کنیم. هیچ 
بپرسند که  ما  از وزراي  نیست  الزم 
این علوم و کماالت را در چه زمان و 
در چه کتاب تحصیل کرده اید. چون 
هوش و ذهني که دارند کافي است. 
مي دانند.  نخوانده  را  علوم  جمیع 
نمي دانم و نخوانده ام در زبان ایشان 
کفر است. دانستن جزو منصب است. 
خیال مي کنند که اگر احیاناً در یک 
مسئله بگویند نمي دانم شأن و منصب 

شخص آنها 

بقیه درصفحه ۴۵

نامه ای رسمی از ناظم الملک برای دربار

ناظم الملکناصرالدینشاه
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)گرامافون(   فونوغراف  صدای  که 
درکوچه ها شنیده می شود.

وزیر داخله گفت:
های  خانه  فونوغراف   صدای  جلوی 
ولی  گرفت.  توان  نمی  را   مردم 
می  را  گوششان   جلوی  مخالفین 

توانند بگیرند.
آن وکیل سخت  برآشفت.

مرحوم مدرس که سیاستمدار روشنی 
بود  رو به آن وکیل  کردوگفت:

 مرحوم سپهساالر دربهارستان  دو 
اینجاست  که  عمارت ساخته. یکی 
نامش مجلس شورایملی است وبرای 
یکی  است،  سیاسی  درامور  بحث  
کمی آن طرف تر که نامش  مسجد 
شرعی  بحث  وجای  سپهساالر 
شرعی  بحث  اگر   آخوند  تو  است. 
مسجد  در  جایش   . آنجا  برو  داری 
دیگر  طریق   بدین  سپهساالراست. 
واستیضاح   فونوغراف  کوک  بحث  

ازدولت  مسکوت ماند.

پیشگوئی های نوستراداموس

نوستراداموس   که  وقایعی  ازجمله 
حقیقت  وصورت  کرده  بینی  پیش 
بخود  گر فت، سلطنت  لوئی شانزدهم  
بود. فرانسه  انقالب   از  قبل  ووقایع 
حتی وی  وجودآدمی بنام روبسپیر  
نوشته  هم  اورا   شوم  وسرنوشت 
است. نوستراداموس  همچنین تولد  

ناپلئون بناپارت  راباذکر تاریخ وروز، 
اینطور   او   ودرباره  کرده  پیشگوئی 

اظهارعقیده نموده بود:
پدیدار  فرانسه   درتاریخ  مردی   «
با  را  کنسولی  لباس  که  خواهدشد  
پالتوی امپراتوری  تعویض خواهد کرد .
این مرد  تبعید خواهدشد  وبعد دوباره  

بفرانسه باز خواهد گشت.«
انقالب  درایران  که   ۱۹۷۹ درسال 
اسالمی روی داد  مردم ایران به دنبال  
پیشگوئی های نوستراداموس برآمدند 
حکومت   این  شر  از   کی  ببینند  تا 
سرانجام  و  یافت.   خواهند  رهایی 
به این نکته رسیدند که  ایران براثر 

نجات  پوش  سفید  گروهی  تالش 
هنوزبراین  ها  وخیلی  یافت.  خواهد 
پوش  سفید  مردان  که  اند  عقیده 
همان  نیروی دریایی آمریکاست که 
باحمله به خلیج فارس  ایران را آزاد 

خواهند کرد.

ورود سیب زمینی به ایران

تازمان سلطنت  فتحعلیشاه  درایران 
سیب زمینی  نبود وکسی  ازاین ماده 
درآن  زیرا  نداشت  خبری   خوراکی 
زمان  اروپائیان هم  تازه سیب زمینی  
وکشت  کرده   کشف  درآمریکا  را 
اشاعه  خود  درممالک  را   آن  وزرع 

داده بودند.
رو زی وزیر مختارانگلیس به حضور 
فتحعیشاه رسید ودرپشت سراو  چند 
صندوقهای  هریک  که  سیاه   غالم 
بزرگی راروی سرگذاشته  بودند دیده 
می شد. وزیرمختار حامل نامه ای با 
امضای پادشاه انگلستان بود. درنامه 

آمده بود:
خشکسالی  اغلب  درایران  چون   «
قحط  بروز  موجب  آب   وکمی  است 
وغال می گردد  لذا چندصندوق سیب 
آورده  آمریکا  از   اخیراً  که  زمینی 
اند  بضمیمۀ کتابچه ای که جزئیات  
بحضوراقدس   را   آن   دستور کشت 
توضیح خواهدداد  ارسال می دارم تا 
پادشاه امر بکشت آن فرمایند و بابذل 
آینده   چندسال  در  وتوجه  همت  
عموم رعایا  راازمحاسن  ومزایای  این 
نعمت  خدادادی  مستفیض گردانند 
نعمت   این  که   درهرمملکتی  زیرا 
تکثیر یابد مردم آن مملکت  از آفت 

قحط وغال درامان  خواهند بود.« 

آمد  خشکسالی  سال  همان  اتفاقاً 
ایران شایع شد که  و درتمام دهات 
این خشکسالی بخاطر کاشتن سیب 
انگلیسی  هدیۀ  که  است   زمینی 
ها  به تحریک روس  بوده است.و  ها 
انگلستان  نفوذ  خواستند   نمی  که 
درایران بیشتر شود مردم فریاد می 
زدند » لعنت برسیب زمینی« بهمین 
محصول  این  کشت  مدتی  دلیل 
بعد  سالها  تا   شد  تعطیل  درایران 
که مردم فهمیدند سیب زمینی چه 

محصول مفیدی است.

سگ وگربه شاعر

دو  ایرانی  شعرای  ترین   عجیب 
شاعربودند  که یکی تخلص »سگ«  

داشت  ودیگری»گربه« بود. 
»سگ« شاعری  شوخ وبذله گو  بود 
کرد.  می  زندگی  عباس  شاه  وبعداز 
روزی  عیسی خان اسلحه دارباشی از 
آنجا می گذشت. شاعراز وی خواست  
که ساعتی  درخانۀ او استراحت کند. 
آمد   بزیر  ازاسب  دارباشی  اسلحه 

وهمینکه خواست  واردشود سگی 

درآنجا دید. بشوخی گفت: همکارت 
شاعرگفت:  است.  خوابیده  دراینجا 
اذیتش نکنید اسلحه دارباشی ماست. 
صبح  شاعر  روز   یک  گویند  می 
زود به  حضور  شاهنشاه رفت. شاه 
بشکاررفته بود. بالبداهه  چنین گفت:
سحرآمدن  بکویت  بشکاررفته بودی

توکه »سگ« نبرده بودی  بچکاررفته بودی؟ 
شوشتربود   اهل  که  شاعرگربه  اما 
روی  واز  زیست  می  یازدهم  درقرن 
داشت  تخلص  »گربه«  طبعی  شوخ 

واین بیت ازاوست:
 میرسانم خویش را چون »گربه« دربزم وصال
 راهی از هرگوشه ی دیوار  پیدا می کنم

نقل از تهران مصور  هفتۀ اول آذرماه  
۱۳۳۳

ستون پنجم

میالدی   ۱۹۳۶ سال  درژئیۀ  
آغازشد. دراسپانیا  داخلی  جنگ 

محاصره  را   مادرید  وفاالنژیستها  
گردند. ژنرال فرانکو  برای جلوگیری 
مادرید  وخرابی  کشتارمردم  از  
شهر   اهالی  به   خاب  ای  اعالمیه 

صادرکرد ودرضمن آن گفت:
من  بفرماندهی  ودوم  یکم  ستون   «
ازشمال  وخاور وستون سوم وچهارم  
جنوب  از  موال  ژنرال   بفرماندهی 
برهبری   پنجم   وستون  وباختر  
داخل   از  مادرید  ناسیونالیستهای 
شهر دروازه های پایتخت را  بروی ما 

خواهند گشود.« 
از آن زمان تا به امروز  کلیه ساز مان

هایی را که  درداخل هرکشور  برای 
آن  پایداری   نیروی  بردن  میان  از  
ملت تالش می کنند  ستون پنجم می 
نامند. شاید اگر  درآن روز  بجای چهار 
ستون شش ستون به مادرید  حمله 
می کرد  امروز این ستون  بنام ستون 

هفتم  نامیده می شد.

اتحادیة پادشاهان

وپدر  انگلستان  پادشاه  ژرژششم  
ملکه الیزابت روزی به کاخ ویندزور 
برای بازدیدرفت و لوله کشی  را دید  
که مشغول تعمیر  لوله های آب بود. 
پادشاه بطرف او رفت وبا مهرومحبتی 
بود   او  دموکراسی  ازروح  حاکی  که  
با او شروع بصحبت نمود. لوله کش 
دراثنای  صحبتی که ازوضع کارگران 

باپادشاه داشت  گفت:
- اعلیحضرتا  امروز  دردنیا هیچکس 
قادر نیست  مرا وادار کند  که بیش از 
ساعاتی که اتحادیه  کارگران تعیین 

کرده است کار کنم.ژرژ ششم گفت: 
- خو شابحال تو که ازمن  خوشبخت 
تری. چون دردنیا اتحادیه ای  وجود 
کند  دفاع  من  حقوق  از  که  ندارد  

وساعت کار من را محدود سازد.

زاهدی جان همه را خرید

گذشته   رژیم  در  کابینه  هفت 
حل  برای  خودرا  کوشش  بیشترین 

مسئله نفت  مبذول داشتند:
۱- ساعد قرارداد الحاقی را رهاساخت 

تا جان خودرا حفظ کرد.
»جان«  زدن  چانه  برسر   هژیر   -۲

باخت
۳- رزم آرا تا خواست  بخود بجنبد 

»جانش« را گرفتند.
۴-منصورالملک »جان« سختی کرد 

و ازمهلکه  بدررفت.
۵- عالء منصوروار» جان«  بدربرد.

خود  »جان«   مصدق  دکتر   -۶
ومملکت را  درکف نهاد

را  همه  سپهبدزاهدی»جان«    -۷
خرید.

عبور ممنوع

کوتاهی  داستان  عبورومرور  مسئله 
پلیس   تابلوهای  روی   سابقاً  دارد: 
نوشته می شد»  عبور ممنوع«  بک 
بادرشکۀ  السلطنه  صمصام  روزر  
خود از خیابانی عبور می کرد. متوجه 
بود  نوشته  آن  روی  که  تابلوئی شد 
»عیور ممنوع« پاسبان  هم به کالسکه 
چی  گفت: عبورازاین خیابان ممنوع 
است. صمصام السلطنه  سراز کالسکه 

بیرون آورد  وگفت: مرتیکه  نمی بینی 
«هستیم؟وبه  مرور  مشغول»  ما  که 
هاج  پاسبان  نداریم؟  «کاری  »عبور 
وواج  مانده آب دهانش را  فروداده 
وگفت : پس بفرمائید.سپس زیر لب 
می  یادداشت  را  »مرور«  من   گفت: 
کنم  تا از اداره بپرسم  آیا مرور هم 
یا فقط» عبور«  قدغن  قدغن است 
شد   دستورداده  روز   ازآن  است. 
ومرور   عبور   « بنویسند:  درتابلوها 

قدغن است«.

شاعر بي پول ...

یک شب نصرت رحماني وارد کافه 
نادري شد و به اخوان ثالث گفت :

پول  تومن  سي  حاال  همین  من   
احتیاج دارم . اخوان جواب داد : من 

پولم کجا بود ؟ برو خدا روزي ات
 را جاي دیگري حواله کند. نصرت 
بر  مدتي  از  بعد  و  رفت  رحماني 
یک  و  پول  تومان  بیست  و  گشت 
خودکار به اخوان داد . اخوان گفت 

این پول چیه ؟ تو که پول نداشتي 
؛  از دم در   : . نصرت رحماني گفت 
بردم پنجاه  تو رو ورداشتم  پالتوي 
از سي  بیش  . چون  فروختم  تومن 
این  ؛  بگیر  ؛  نداشتم  الزم  تومن 
بیست تومن هم بقیه پولت ! ضمنا، 

این خودکار هم توي پالتوت بود

ویس ورامین

منظومه ویس و رامین اثر فخرالدین 
عاشقانه  داستان  یک  اسعدگرگانی 
مربوط به دوران اشکانیان است. این 
ارزشمندی  اطالعات  حاوی  منظومه 
آداب  و  اسالم  از  پیش  ایران  درباره 
از  سرشار  نیز  و  زرتشتیان  سنن  و 
از  باشد. یکی  اشارات اساطیری می 
زمینه های اسطوره ای به کار رفته در 

این داستان، استفاده ازعنصر ماه 

برای وصف زیبارویان است و می توان 
گفت که این موضوع حجم زیادی از 
تشبیهات در این منظومه را به خود 

اختصاص داده است.

پیپ  استالین

یک روز استالین پیپ خودرا گم کرد . 
به رئیس پلیس خود تلفن کرد وگفت: 
پیپ من گمشده است.... وهمین تلفن 
رئیس  تا  بود   کافی  استالین  رهبر 
پلیس او که هنوزهم  معلوم نشده بود  

برای امپریالیسم کار می کند بوظایف 
قانونی خود عمل کند.

استالین بعداز نیمساعت  نگاهی به 
اینطرف وآنطرف  میزکارخودکرد  و

اتفاقاً پیپ  خودرا همانجا دید.... تلفن 
بریا  رئیس پلیس خودرا گرفت وگفت: 

پیپ من پیداشد.
ولی رئیس پلیس پاسخ داد:

نفر   وپنج  بیست  بحال   تا  قربان   -
اقرار به دزدیدن پیپ شما کرده اند...!

ماجرای فونوغراف

مجلۀ تهران مصور درشماره     
خود می نویسد:  دردورۀ  دوم مجلس  
شورایملی یکی از نمایندگان،  دولت  
گرامافون  کردن   کوک  جرم  به  را 
شنبه  سه  کرد.ودرجلسه  استیضاح 

ششم محرم ۱۳۲۸ در مجلس گفت:
وزارت داخله جلوی منهیات  را نمی 

گیرد. بنده بگوش خودم شنیدم  که
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
اهلی کردن حیوانات

اولین ملتی که به اهلی کردن حیولنات 
بودند.  ایران  فالت  ساکنین  پرداخت 
طی  که  است  بیادآوری  الزم  اما 
حیوان  هیچ  گذشته  چهارهزارسال 
جدیدی دست آموز واهلی نشده است.

سونامی یعنی چه؟

سونامی Tsunami  یک واژۀ ژاپنی 
شده  تشکیل  بخش  دو  از  که  است 
  nami سو یمعنی بندر و  tsu : است
بطورکلی سونامی  . امواج  معنی   به 

به امواج بزرگ آبی گفته می شود که 
در پی حرکت صفحات پوسته زمین 
تواند   می  ومعموال  می شود  ایجاد 

فاجعه بزرگی ببارآورد.

هفت دریا

دردوران باستان هفت دریا شامل این   
قسمتها بود:

سرخ،  دریای  مدیترانه،  دریای 
دریای  فارس،  خلیج  هند،  اقیانوس 
اما  چین دریای شرق وغرب آفریقا. 
بعدها که اقیانوس ها نامگذاری شدند  
اقیانوس   ۷ این  شامل  دریا  هفت 

منجمدشمالی،  اقیانوس  شود:  می 
اقیانوس  جنوبی،   منجمد  اقیانوس 
جنوبی،  آرام  اقیانوس  شمالی،  آرام 
اقیانوس  شمالی،  اطلس  اقیانوس 

اطلس جنوبی، و اقیانوس هند.

نام کشورها با پسوند»ستان«

پسوند  با  کشورها  بعضی  نام  چرا 
»ستان« ختم می شود؟  »ستان« یک 
پسوند درزبان فارسی برای سرزمین 
است.قزاقستان  از واژه قزاق  بمعنی 
آزاد و پسوند ستان است. قرقیزستان  
به معنی  سرزمین  ۴۰ قبیله است. 
افغانستان  درامپراتوری ایران درقرن 

نهم  اپاکان  نامیده می شد.

دیدن دواقیانوس باهم

توان   می  اززمین  نقطه  هیچ  در  آیا 
اقیانوس آرام واقیانوس اطلس را باهم 

مشاهده کرد؟

کوستاریکا  در  است.  مثبت  پاسخ 
فقط  «که  ایرازو   « بنام  است  گوهی 
آبی  پهنۀ  توان  می  کوه  این  فراز  از 
که متعلق به اقیانوس آرام واقیانوس 
اطلس است باهم مشاهده کرد. قله 

این کوه آتشفشان فعال است.

داوطلبین  پستهای سیاسی
یا کاندیدا  

چرا به داوطلبین پست های سیاسی 
کاندیدا می گویند؟

 درُرم باستان  کسانیکه  برای انتخابات 
باید در میان  نامنویسی می کردند  
جمع لباس سفید  بپوشند که سمبل  
صداقت آنها بشمار میرفت.کاندیدا از 
واژه candidatus  مشتق می شود که 

به معنی  مردی است که لباس سفید  
پوشیده است. به این ترتیب داوطلب 
پست سیاسی را که نیاز به رأی مر دم 

دارد کاندیدا می گویند.

چرا درهالوین لباس مبدل
 می پوشند؟

را  اکتبر  باستان۳۱  سلت ها درزمان 
بعنوان سال نو  جشن می گر فتند.و 
آن را شامگاه مقدس  یا » هالو ایو«  
می گفتند.آنها باوری شبیه به ایرانیان 

ارواح  نو  سال  درشب  داشتندکه  
از  گذشته   ماه  دوازده  در  کسانیکه 
دنیا رفته اند   به خانه بر می گردند 
و کالبد یکی از انسان ها یا حیوانات 
انتخاب می  ا  ر  حاضردرمحل جشن 
کنند تا قبل از ترک کامل این جهان  
درآن کالبد مأوا بگیرند. در جشنهای 
هالوین اولیه انسانهایی نیز قربانی می 
شدند. بنابراین لباس های وحشتناک  
می پوشیدند تا ارواح را ترسانده واز 

خود دور کنند.

بوسه داروش

دارواش یا داروش  گیاهی انگلی است 
که بر تنه درختان می روید وگلهای 
درحقیقت  گیاه  دارد.این  زیبایی 
انگل درختان است ولی فواید زیادی 
نیزدارد. دربین اروپائیان مرسوم است 
بوته  درزیر  کریسمس  ایام  در  که 

دارواش یکدیگررا ببوسند. 

این  گلیسا  میالدی  چهارم  درقرن 
گیاه را گیاه ممنوعه اعالم کرد. دلیل 
بوسیدن  یکدیگردرزیر این گیاه  به 
علت  آن است که  سمبل زایش است 
و مورد عالقۀ  خدای عشق بوده است.

SOS   به چه معنی است؟

خیلی ها فکر می کنند که  این سه 
ویا   Save Our Ship مخفف  حرف 
 Save  Our  Souls مخفف سه کلمۀ
است  و زمانی که  کشتی شکسته ای 
یا گمشده ای دربیابان  از هواپیماهای 
عبوری  کمک می خواهند بکار برده 
نیست.   این  حقیقت  اما   شود.  می 
ُمرس  حروف  برمبنای   ۱۹۰۶ درسال 
سه نقطه، سه خط فاصله، سه نقطه  
تلگراف  اپراتور  برای  آن  ارسال  که 
شد  انتخاب  تراست  آسان  همه  از 
فوری  کمک  درخواست  بعنوان   تا 
استفاده شود و چون  سمبل سه نقطه  
حرف S, وسمبل سه خط فاصله  حرف 
O است  بنابراین کسانی که   دردریا 
ویا بیابان   دچار فاجعه می شوند از  
جملۀ S.O.S.  استفاده می کنند واین 
جمله هیچ معنی خاضی ندارد. فقط 

یک عالمت  تلگرافی  یا مرس است.

جمعه سیزدهم ماه شوم است؟
روز جمعه را خیلی از مسیحیان روز 
درروز  مسیح  زیرا  دانند  می  شوم 
چرا  اما  شد.  کشیده  بصلیب  جمعه 
شوم  نیز   ماه  سیزدهم  جمعه  روز 
ها   انگلیسی  پیش   سالها  تراست. 
ازبین  را  خرافه  این  گرفتند  تصمیم 
ببرند.بهمین دلیل نام یک کشتی تازه  
ساخت را »جمعه« گذاشتند.وسپس 
درروز جمعه سیزدهم ماه آن  را به 
آب انداختند. نتیجه ای که انگلیسی 
ها گرفتند خالف آنچه انتظارداشتند 
ساحل  از  کشتی  وقتی  زیرا   بود. 
دورشد دیگر نه سرنشینان آن و نه 

خود کشتی   هرگز دیده نشدند.
ماجرای آپولوی سیزده را هم که به 
نوعی  پایانی تلخ و شوم داشت را هم 

حتما بیاددارید. البته ماجرای آپولو۱۳ 
کمی متفاوت بود. این سفینه   

روز  یازدهم  آوریل  درساعت ۱۳:۱۳   
پروازکرد و درروز ۱۳ آوریل  منفجر 
خرافات  این  که  کرد  ادعا  ناسا  شد. 
دهد  نمی  وفق  حقیقت  با  و  است 
برای سفینه  را  اما هرگز  شماره ۱۳ 
دیگری بکار نبرد.جالب است بدانید 
که سرنشینان آپولو۱۳ سالم بزمین 

رسیدند.

مسابقة اسب دوانی  یادربی

دوانی  اسب  مسابقات  به  گاهی  چرا 
   ۱۷۸۰ درسال  گویند؟  می  دربی 
دوازدهمین ُکنت  دربی  درانگلستان  
با دوستش سر چارلز بانبری  شام می 
برروی  گرفتند  تصمیم  آندو  خورد. 
شرکت  برای  ای  ساله  سه  اسبهای 
  Surrey در مسابقه  ای که در شهر

برگزار می شد  سرمایه گذاری کنند.
برای تعیین نام این سری از مسابقات 
قرارشد  با شیر یا خط نام یکی از آن 
شود.  گذاشته  مسابقات  برروی  دو 
ومسابقات   شد  برنده  دربی   آقای 
ببعد   ازآن  برگزارشد.  او  نام  تحت 
بیشتر مواقع به مسابقات اسب دوانی  

» دربی« می گویند.
برروی  نیز  بری  بان  آقای  نام  البته 
کنتاکی  در  که  اسبدوانی  مسابقات 
برگزار می شود  گذاشته شده است. 

مسابقات   به  هم   درایران  ها  تازگی 
یا شهرآورد  فوتبال  ،  دربی  فوتبال 

می گویند  .

مصرف کافئین و وزن کم نوزاد

مقدار  حتی  مصرف  گزارشها  به  بنا 
اندکی کافئین دردورۀ بارداری به کم 
شدن  وزن  نوزاد منجر می شود. در 
تحقیقات پیشین  نیز به تأثیر  مصرف 
کافئین  بر اندازۀ کمتر نوزاد  هنگام 
تولد اشاره  شده بود. امادراین تحقیق ،

 پژوهشگران  مقدارکافئین رادرخون 
اندازه گیری کردند  ودریافتند حتی  
مقدار کم کافئین  ظاهراً  تأثیر بسزائی  
بروزن نوزاد  هنگام تولد دارد) بااین  
حال مصرف کمتراز ۲۰۰ میلیگرم یا 
کالج  ازسوی  درروز  قهوه  دوفنجان  
مجاز  آمریکا  زنان  وپزشکی  مامائی 

دانسته شده است.(
برای این تحقیق جدید  که در مجلۀ  
 )JAMA(آمریکا پزشکی   انجمن 
نمونۀ  پژوهشگران  شده،  منتشر 
خون  ۲۰۵۵ زن را بین  هفتۀ دهم تا 
سیزدهم بارداری  جمع آوری کردند  
های  نوشابه  مصرف  دربارۀ  آنها   وبا 

کافئین دار  مصاحبه نمودند. 

آنان دریافتند  هرچه سطح  کافئین 
درخون  مادر باالتر باشد  وزن نوزاد  
دایرۀ  محیط  کوتاهتر،  قداو   ، کمتر 
سر ، بازو وران کوچکتر خواهد بود. 
گزارشهای  دربررسی   پژوهشگران  
مقدار  همان   دربارۀ  زنان،  شخصی 
همین  به  دار  کافئین  های  نوشابه 

نتیجه رسیدند.
که  اند   کرده  برآورد  دانشمندان  
میلی  اندک ۵۵  مصرف حتی مقدار 
گرم درروز می تواند  منجر به باالرفتن  
ودرنتیجه  درخون  کافئین   سطح 

اندازۀ کوچکتر نوزاد  شود. 
مقاله  نویسندۀ  گلیسون  جسیکا 
انستیتوی  در»  دکترا  فوق  ودارندۀ 
ملی تندرستی«  می گوید براساس 
این تحقیق  هیچ توصیه ای درمورد 
این نظریه نمی کند، اما» این یافته ها 
نشان می دهد، زنان  باید درمصرف 

قهوه محتاط  باشند  تازمانی که ما  
آن  تأثیر   دربارۀ  بیشتری  اطالعات 

بررشد  جنین داشته باشیم.«
ترجمه  شده از  نیویورک تایمز

پرندگان و  توربین های بادی

برق  درصد   ۸ حدود  حاضر  درحال 
با  که  ژنراتپورهائی  ازطریق  آمریکا 
تولید می شپود   برق کار می کنند  
وقراراست بر تعداد این دستگاههای 

مولد برق افزوده شود.
آنچه نظر فعاالن محیط زیست را بخود 
مشغول داشته است برخورد پرندگان 
بااین دستگاههای مولد برق  و نابودی 
آنهاست. درحال حاضر  ساالنه یک 
براثر  پرنده  هزار  وچهارصد  میلیون 
مولد  دستگاههای  این   با  برخورد 
انرژی بادی  تلف می شوند. که باید 

دراین مورد  فکر  بکری کرد.

نفرت از واکسیناسیون

زمانی درایران خودمان مردم از مایه 
درقرن  وز  امر  بودندو  گریزان  کوبی 
متمدن   آمریکای  در  ویکم  بیست 
درصد باالئی ازمردم از واکسیناسیون 
فراری هستند. وگروهی برای توجیه 
این فرار  به شایعاتی پیرامون مرگ 
ومیر براثر واکسن کورونا  می پردازند. 
هم اکنون جمهوریخواهان در کنگره 
آمریکا  پی گیر   این موضوع هستند 
در  کورونت  ویروس  کنند   ثابت  که 
آزمایشکاهی درووهان چین ساخته 

شده وازآنجا شیوع پیداکرده است.
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شعِر عشق، روشنی و خورشید
بررسی مجموعه شعِر ..

».. ذوق حضور ..«.. ۱۳۶۸ شمسی
اثرمنوچهرکوهن 

توسط : استادعبدالعلی دستغیب
ذوق   ..«... درمقدمه  کوهن  منوچهر 
نظردارد  شعرحافظ  به   ...»... حضور 
که سروده است »... بیا که چاره ذوق 
حضورونظم امور../.. به فیض بخشی 
اهل نظر توانی کرد ...« اما من گمان 
شعری  بایست  شاعرمی  کنم  می 
دیگرازدیوان حافظ برمی گزید مثل 
شعر«... خورشیدی زشرق ساغرطلوع 
کرد ...« پیشنهاد من  بی سببی نیست، 
زیرا که روشنی وخورشید به نحوی 
شگرف فضای دفترشعرمنوچهرکوهن 
 ، موج  واژگاِن  است.  سرشارکرده  را 
ابر،   ، ، جنگل  ، آزادی  ، دریا  ساحل 
و   ، عشق  ویژه  وبه  چشمه،   ، باران 
روشنی وخورشید به تقریب درهمه 
ازمیان  شود.  مکررمی  اشعارش 
 ... حماسه  شعر:  گانه  سه  صداهای 
...این  وتغزل  ...غنا  سرود  سوگ 
ذات  کننده  نمایان  که  است  سومی 

شعراوست.
..«.. درکل در فضای  ».. ذوق حضور 
است  درحرکت  لیریسم  شعرغنائی 

 »...
دربسیاری  شعرغنائی  این  اما 
پیوند  است.  وآفتابی  روشن  موارد، 
صفت ها وموصوف ها ، اضافه ها ، و 
سطور،  وتشبیهی  استعاری  روابط 
درک  حوزه  به  زود  و  آشکاراست 
درپس  آید.  می  خواننده  تجربه  و 
انسانی حساس  تعابیرواشعار،  پشت 
با  که  بینیم  می  را  اندیش  ظریف  و 
مخاطب، محبوب، یا انسانی دیگردر 
گفتگوست. شاعردرزمینه ای انسانی 
با این مخاطب سخن می گوید وآنچه 
 ... روشنی   ... ...عشق  طلبد  ازاومی 
ناچارچنین  است.   ... رهائی  و  آزادی 
شعری، شعری رومانتیک خواهد بود.

 .../... فریادی  به  گشوده  هرحنجره 
که   .../... است  ازخورشید  ای  پنجره 
شود...   می  شهرگشاده  درظلمت 
.../... به سوی  /... هرمشت بسته ای 
آسمان ظلمانی .../... ستاره ای روشن 
می  پرتاب  آسمان  به  که   .../... است 

شود.)ص ۱۴(

اجتماعی  های  مدلول  دنبال  اگربه 
تعابیروتصاویربرویم،  این  روانی  یا 
کار  سرو  جا،  دراین  که  یابیم  درمی 
با ایماء واشاره است. اما نه اشاره  ما 
ها وایماها، یا نمادهای پیچیده ای که 
درآثارنمادگرایان یا      سوررئالیست 
ها می بینیم. شاعرحرفی دارد و این 
حرف را به زبان تغزل و تعابیرغنائی 

می گوید:
سرود  ای   .../... آسمان  سوسن  ای 

ستارگان .../ )ص ۶۱(
به  چنین  نخست،  دروهله  بنابراین 
نظرمی رسد که آماج شاعر... وصِف 
زیبائی وعشق است ... اما این زیبائی 
وعشق زمینی است. صداها ، رنگها ، 
صور، وتعابیِرشعر، گاه عواطف دقیقی 
را بیان می کنند وبا دانِش دل سروکار 
دارند. شاعربربرگ های سبزبا عشق 
 ../... اشک  با  خود  های  ..برگونه   /...
نام   ../... با خون  برماسه های ساحل 
باد  سپس  نویسد.  می  را  مخاطب 
برگها را می برد .../ ..  اشک درآفتاب 
می پژمرد .../.. وموج نام او را ازماسه 
ها می سترد .../ ودنباله شعر چنین 

است:
اما../.. با من بگو../.. با داغ نام بلندت 
../.. که بردلم حک شده با درد ../.. چه 

باید کرد؟ )ص۱۰(
برافروز  رخ   »... سراید  می  حافظ 
 ...« گلم  ازبرگ  کنی  فارغ  که 
خود  تنهائی،  به  مصراع  همین 
ای  مقارنه  شاعر،  است.  شعرکاملی 
برافروخته  رخ   « بین  کند  برقرارمی 
)سرخ(،    گل  برگ  و   « معشوق 
  اما شاعربه صرف، مقارنه قانع نیست 
و رابطه ای ازاین دست، درطرح ..«.. 
ذوق   « درصفحه ۲۵        ..« توان.. 

حضور« نیزآمده است.

روزها .../... می گذرد .../... چون رود 
.../... کاش یارائی .../... عشقم بود ../.. 
عشق  باید  فرصت     اغتنمام  برای 
ساده  ها  زمینه  شاعردراین  ورزید. 
کند.  می  بیان  وساده  اندیشد  می 
پس اهمیت وشعربودن          قطعه 
 ...»... حضور  ذوق  دفتر...«...  های 
یا  ازعشق  سخن   ... درچیست؟ 
گفتن..؟  وخورشید  باران  یا  روشنی 
 ...»... که  سپردن،  یاردل  نوازش  وبه 
 ...»... تست  تن  تنها  من،  سازجهان 
هم  آن  درآویختن،  خود  خلوت  وبه 
درعصری که شرم و حق، حسابشان 
جداست. زیبائی ناب ومجرد، زیبائی 
 ( باشد  می  ها  سمبولیست  مطلوب 
اِدگارآلن پو گفته است، شاعر کاری 
با نیک حقیقی ندارد. فقط با زیبایی 
به  رسیدن  او  وظیفه  سروکاردارد، 
زیبائی برتراست ( البته او نمی تواند 
دیالکتیک پیچیده واقعیت را بیان کند 
وشعراگرنمی خواهد صرفا در آسمان 
به  که  ناچاراست  کند،  پرواز  تجرید 
بازگردد.  واقعیت،  پروازخود،  سکوی 
می  نیزچنین  کوهن  وشعرمنوچهر 
کند. تنهائی، هراس، از خود بیگانگی، 
شاعررا احاطه کرده است. دربهترین 
 »... نام  با  حضور«  ذوق  شعردفتر« 
نوروزدرمرداب »... کوهن را درزمین 
واقعیت می بینیم، که درغیاب طلوع 
و ترنم گلها ../.. آسمان بی نوروپرنده 
 ../.. دریا  و  جنگل   بی  جهان   ../..
است  کرده  گم  را  وجانش  را  انسان 
واقعی  قطعه  شاعردراین  تجربه   ../..
است ومحتوای آن القائی و رساننده و 
رساست. شهربمباران می شود، خانه 
هائی ویران می گردد، تندروآذرخشی 
درفضا موج می زند، وحشت تا ژرفای 
عصب آدمی راه می یابد. شاعر در این 

جا، همه این ها را درچند سطرفشرده 
بیان میکند:

ای  رخنه   .../... درخورشید  خنجری 
درچشمه  ای  دشنه   .../... درآفتاب 
درآب  شیاری   .../... نامرئی  های 
شعله  بار.../...  خشونت  تندری   .../...

ورمرداب... )ص۱۲(
دو  درمیان   .../... رحم  بی  وکابوسی 
لحظه تابش شعر.../... شکافی درسقف 
ها .../... و گورهائی دردلها .../... بیان 
آن  کامال  جا  دراین  سراینده  مقطع 
کابوسها وهراس ها را القاء می کند. 
نوشته  صورت  این  اگربه  شعرحتی 
نشده بود بازخواننده ناچاربودهرلغت 
وجدا  بطورگسسته  را  سطری(  )یا 
شاعرنیززیرهیجان  زیرا  بخواند، 
وهراِس لحظه های بی اماِن بمبارانی 
را  هراسی  و  هیجان  وچنین  بوده 

منتقل             ساخته است.
 « قطعه  در  منوچهرکوهن  توفیق 
جنگل » بیشتراست. بیان دراین جا 
آرام است و سطرهای شعررا می توان 
پیوسته و بدون گسستگی خواند. ».. 
جنگل ..« ساختارموسیقائی خود را به 
وسیله قافیه ها پیدا میکند. محتوای 
شعر که بطورنامستقیم بیان می شود، 
تجسم صحنه ای است که دو نگاه ، 
دو دست و دو تن بهم می رسند و از 
این دو نام شعر می توانست ».. وصل 
..« باشد، قطعه درسه بخش به نسبت  

کوتاه شکل می گیرد:
هماهنگ  گامهای  از  مبهم  سایه  دو 
بالهای  درکشاکش   .../... دلی 
آغشته   .../... نگاه  دو   ... پرندگان 
از  لبالب   .../... ودرخت  آفتاب  به  
و  آتش  های  درلحظه   .../... شعبده 
.../... نبض  هزار  وکوبش   /... باران 
شمارشاخه  بی  بردروازه   
... سرانگشتان  های 
 ../.. معجزه  فوران   ../.. ناگاهان   
../.. خواب  انتهای ظلمت  درشب بی 
رامش آسمان )ص۲۶( آ   ../.. مهتاب 
به قافیه های پرندگان ...،... باران ...،... 
سرانگشتان ...،... آسمان نگاه کنید و 
ببینید چه اندازه بطور طبیعی آمده اند 
وچگونه موسیقی وطنین دلنشینی به 
شعرمیدهند. کوهن دراین قطعه ها 
دیگر شاعری منحصرا غنائی نیست، 
بقیه درصفحه ۴۹

یکی از مطبوعات  فارسی  ازسر اتفاق 
پراحساس  نقاش  »جرج«  از  کاری 
دهه چهل مطبوعات آن زمان ایران :  
سپیدوسیاه، امید ایران، روشنفکر،... 
بیاد  جوانی  ا  بود که مر  چاپ کرده 
انداخت  که خودرا بخاطر عشق  به 

کشتن داد.
درگورستان او   قبر  سنگ  روی 

آسوری ها این جمله کنده کاری شده 
است: »نمی سوختیم، نمی ساختیم، 

اگر سنگ  بودیم.«
جرج متولد ۱۹۳۱ بود ودرسال ۱۹۶۸  
درعنفوان جوانی  روی درنقاب خاک 

کشید.
ازاو کتاب  نحیفی باقی مانده  است 
حاوی  اشعار آزاد او . ناگفته نماند  که 
کارو وقتی که  نقاشی های تازه اورا  
می دید هورا می کشید، فریدون کار 
غش می کردو سیمین  ازته دل می 
می  مست  رحمانی  ونصرت  خندید 

کرد.
جرج جوانی اش را  دررضائیه وتبریز  
وتهران گذراند. او هرکاری که می کرد  
درآن »اول« بود  دردبیرستان  ستارۀ 

دردوهای  بود.  ها  فوتبالیست  اول 
میدانی همۀ مارا  عقب می گذاشت. 
درپرش  طول یک متر ازما بیشتر  می 
عشق  نشد   معلوم  درهرحال  پرید. 
اورا کشت  یا نقاشی هایش  یا نامردی 

انسان ها..
دراینجا به نمونه هایی از شعر  آزاد 

جرج و همچنین  یکی دو اثر نقاشی 

او بسنده می کنم .
یادش  جاودان و روانش آرمیده باد

الیانور
الیانور ازمن مخواه که غم های خودرا  

باهم عوض کنیم.
من باغم تو  زندگی خواهم کرد 

ولی تو
 باغم من خواهی ُمرد.

مرگ
سال ها  وقرن ها آسوده وراحت

مرده بودم. 
مرگم تمام شد،

 زنده شدم افسوس

سنگ
دریا چون  چشمان تو آبی است

وگل ها به لبانت 
و سنگها

 به قلبت می مانند

برگ
گرمن وتو  دوبرگ بودیم هنگام خزان

 زودتراز تو می شکستم
ومی افتادم

تازمانی که تو می افتی
 درآغوشت گیرم

خدا
خدا  گفتند   من  به  خردسالی  وقت 

هیچ جا نیست
ولی همه جا هست

خیلی بدبختی کشیدم
 تا فهمیدم خدا  همه جا هست

 ولی هیچ جا نیست. 

قلب طالئی
قلب مادر، خواهر ودوستان را

 شکستم
تاقلب تورا به دست آورم

اماتو 
هنگامی مرا خواستی 

که یک قلب طالئی 

 برایت هدیه دادم

قلب غمگین
همیشه خنده برلب داری، 

اما اگر قلب من درسینۀ تو بود
ازاندوه مدام می گریستی

اندوه نقاش
نه بهار سبز،

نه تابستان سرخ،

ونه زمستان  سفید
آه... هیچکدام  نتوانست

رنگ روزهای سیاه مرا تغییر دهد.

بسیار  جرج  اندوهبار   های  نوشته 
است ولی گریه مجال نمی دهد.

یاد کارو دردریان هم بخیر که عاشق 
کارهای جرج بود.  این شعرازاو ست:

خدایا  چرا چنین نوشتی
 سرنوشت مرا؟
اگر بلد نبودی 

می گفتی 
خود می نوشتم.

هرایر خاالتیان: نویسنده ای سیاسی 
بودودرنشریه معتبر اندیشه درتهران 
تا  نوشت  می  غارسی  به  مقاالتی  
مجلس   در  ارامنه  نمایندۀ   باألخره 
شورایملی شد شغل اصلی او  سرذبیر  
فارسی  زبان  بود  درتهران  »آلیم« 
بفارسی  بود.کتابی  انگیز  او  شگفت 
خان  یپرم  دربارۀ  است  کرده  تألیف 

یکی از  بانیان  مشروطه ایران.

در  ارمنی  معروف  شاعر  آرمان  
بوستن.وهمچنین قارابنتس نویسندۀ 
که  بوستن  مقیم  ارمنی  معروف  
»باغ  نام  به  اورا  ازداستانهای  یکی 
اهلل«  ازانگلیسی ترجمه کرده ام که 
امیدوارم  روزی درمجلۀ آزادی  چاپ 

شود.

   ذوق حضور  )شعری از منوچهر کوهن( 
الکساندر َتمَرز- کالیفرنیا 

      
هب یاد  دوستان ازدست رفته

بازنویسی یک اثر

                              وهم           
آیا تو در پس پشت برگها پنهانی...؟

که برگها این چنین شادند؟
                                     می رقصند...؟

و در میان قطرات شبنم، شناورند...؟
و دل من هم   نا آرام و بی قرار میلرزد...؟

آه ... دریغا... دریغ
فقط نسیم است، می وزد...!                       »منوچهر کهن«

کارو دردریان

سنگ قبر جرج

استاد  عبدالعلی  دستغیب

طرحی از جورج
طرحی از جورج
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سیاست امیرکبیر  شیعه رداریان

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

... امیر کبیر  در۴ سالی که از ۱۲۶۴ 
ایران  صدراعظم   قمری    ۱۲۶۸ تا 
اول  داشت.  اتکاء  بردواصل   بود  
نبود. بین  نسبت به علما زیاد خوش 
نمی  دخالت  درکارها  زیاد  وآنهارا 
خود،  صدارت   دورة  اودرتمام  داد. 
کوشش  آغاسی،  میرزا  حاج  مانند  
علما  خانة  در  تحصن  حق  تا  کرد  
را   عرف  های  کندومحکمه  لغو  را 
تضعیف  را  شرع   ومحاکم  تقویت 
وتوجه  مخصوصی   اعتقاد  کند. ۲-  
داشت.  مرکزی  دولت  تقویت   به 
بدین جهت  درتمام دوران  صدارت 
را  تمام کارها  باقدرت کامل   خود  
دراختیار خودداشت. نه شاه، نه علماء  
بدون موافقت  او نمی توانستند  کاری 
از  دریکی  کبیر   امیر  دهند.  انجام 
کنسول  استیونس  با  یش   مالقاتها 
انگلیس در تبریز  به وی گفته بود:»  
ازروزی که  قدرت علماء  درعثمانی 
تقلیل یافته ، دولت عثمانی  تالش می 
به دست  کند  قدرت قدیم خودرا  
آورد. میرزا تقی خانامیر کبیر اگرچه  
برخالف  میرزا آقاسی  عالقه ای به  
تصوف وصوفیان  نداشت  وبادخالت  
اولیاء دین هم  در کار دولت مخالفت 
می کرد ، باوجود این  قاآنی  شاعر 
ای  قصیده  در  دوره  آن  مشهور  
حاج  و   متقی  اعظمی   صدر  اورا  
میرزاآقاسی را  »ظالمی شقی«  نامید:
 بجای  ظالمی شقی نشست عادلی تقی
افتخارها کنند  متقی   مؤمنان  که 
محاکم شرع  اینکه  برای  امیرکبیر  
رادراختیار خودبگیرد  چندی خود 
شد   متوجه  شدولی  شرع  حاکم 
اطالعات الزم را برای  این کارندارد. 
کرد  راعوض  تهران  شرع  اوحاکم 
وشیخ عبدالحسین  تهرانی ، شیخ 
تا  کرد   شرع  راحاکم  العراقین  
محکمۀ شرع را  تحت نظارت خود 

درآورد....

... امیر کبیر  بهیچوجه  اجازه نمی 
داد علما درکار دولت دخالت نمایند. 
هنگام قیامفوج آذربایجان  درتهران، 
ابوالقاسم   میرزا  تهران   جمعه  امام 
العراقین   شیخ  عبدالحسین  وشیخ 
وعده ای دیگر از علماء به کمک امیر 
اتفاق بدی  تا  درشهر  کبیر  آمدند 
نیفتد.درزمان امیر کبیر  حاج میرزا 
باقر مجتهد  میرزا علی اصغر  شیخ 
ابوالقاسم  میرزا  پسرش  و  األسالم 
تبریز   حاکم  کار  مزاحم   درتبریز 
شده بودند. امیر کبیر  سلیمان خان 
افشار را به تبریز فرستاد  تا آنهارا 
سه  این  بیاورد.  وبتهران  دستگیر  
امیر  درتهران  تا آخر صدارت  نفر  
هرگز  روز  تاآن  شدند   نگهداری 
بایک  هیچ  سلطانویا صدراعظمی  
بود.  نکرده  کاری  چنین  مجتهد  
برعدم  حمل  را   عمل  این   علماء 
دانستند،   قاجاریه   تقوا در سلسلۀ 
که  است  کسی  اولین  امیرکبیر  
نشستن   بست  تا  کرد  کوشش 
بردارد.  ازبین  را  مقدسه   دراماکن 
فقط امام جمعه تهران  تسلیم شد 
وحاضر شد بست نشستن  درمسجد 
شاه را  ممنوع کند. ولی در تبریزو 
بااسلحه  اصفهان  همیشه عده ای  
آماده اجرای دستورات علماء بودند 
وهرکسی می توانست  درخانۀ علماء  
کبیر   امیر  درزمان  بنشیند.  بسا 
مشروبخواری   کردند  تقاضا   علماء 
گردد.  ممنوع  فروشی   ومشروب 
ولی امیر  فقط موافقت کرد  کسی 
تنبیه  باشد   مست  عام   درمأل  که 
دادگستری   دستگاه  در  گردد.   
شریعت   به  مربوط  گناهان  امیرهم  
تخلفی   به  مربوط  گناهان  از  کمتر 
از دستورات  دولتی جریمه داشت. 
یکی از مشکالت  صدارت امیر کبیر،  
توسعه  فعالیت »بابی ها« بود. سید 
سلطنت   درزمان  باب   محمد  علی 

ولی  کرد.  ظهور  قاجار   شاه  محمد 
صدارت  شاه   ناصرالدین  درزمان  
امیر کبیر  کار بابی وبهائی  ها توسعه 
مردم  قیام  و  اغتشاش  وبه  یافت 
با   علماء مبارزه  کشید.  دولت   علیه 
این فرقه هارا  وظیفۀ خود دانستند  
بدست  را  رهبری   مورد  ودراین 
گرفتند. وفتوای قتل »باب«  را صادر 
کردند.وامیر کبیر ناچارشد  دستور 
دیگر   یکی  بدهد.  را  فتوا  اجرای  
با  مخالفت  کبیر   امیر  اقدامات   از 
تعزیه بود . درعصر قاجار یه مراسم  
صفویه  دوران   از   بیش  عزاداری 
توسعه  یافت. بااین تفاوت که  اوالً 
آن  به  هم  تعزیه   خوانی،  شبیه  
مجالس  اینکه   دوم  شد.  اضافه 
روضه خوانی  وعزاداری  با تجمالت 
وتشریفات  انجام می گرفت. درزمان 
ناصرالدینشاه  شاهزادگان  واعیان ،  
اکثراً  روضه خوانی را  وسیلۀ  تشخص 
شبیه  دادند.  می  قرار  تظاهر  و  
خوانی  یا  تعزیه درزمان ناصرالدین 
شاه  بسیاررایج وبحد کمال رسید. 
اعتمادالسلطنه  می نویسد: شخص 
ناصرالدینشاه  به تعزیه عالقۀ خاصی 
داشت . بدینجهت  درزمان این شاه  
اعداد تکیه ها  که درآن تعزیه  می 
و  تعزیه  زیادشدوانواع  خواندند  
تعزیه خوان پیداشد. شاه بقدری  به 
این کار عالقه داشت  که به خارجی 
داده  تعزیه   مشاهدۀ  اجازه  هاهم  
شد وحتی برای آنها دعوت نامه  هم 
تکیه  زمان  درآ«  می شد.  فرستاده 
دولت  را ساختند وتعزیه را  درآن  
باتشریفات خاص  اجرا کردند وخود 
شاه هم باسفرای خارجی  حضور می 
یافت. علما به حضور  سفیران غیر 
مسلمان  درروزهای تعزیه  اعتراض 
کرده وورود سفرا ء به غیر از  سفیر 

عثمانی  قدغن شد.
بتدریج شبیه  سازی در موضوعات  

چون قیام مختار ثقفی ، بازار شام، 
شاه  الوداع،  حجت  بلقیس،  تعزیۀ 
رواج  قریش  دختر   عروسی  چراغ، 
وقایع  در  اعتمادالسلطنه  یافت.  
قسمتهای  نویسد:برخی  می  روزانه 
تعزیه خنده دارتراز  کمدی فرانسه 
را  تعزیه  علماء   از  زیادی  بود. عده 
برای  کبیر   امیر  کردند.  سرزنش 
زیادی  کوشش  دتعزیه  بردن  ازبین 
کمک  تهران  جمعه  وازامام  کرد 
بالفاصله  هم   جمعه  امام  خواست. 
دین   علمای  زیرا  کرد.  موافقت 
کرده  مخالفت  تعزیه  با  قدیم  از 
بودندولی عالقۀ عمیق شاه  ومردم به  
تعزیه  آنقدرزیاد بود  که امیر کبلیر  
باوجود اینکه  عده ای از علماء ازاو 
نتوانست  آن را   ، پشتیبانی کردند 
ازبین ببرد. خصوصاً مخالفت  مردم 
امیررا   کوشش   وتبریز  اصفهان  

باشکست مواجه کرد.
امیر  کوششهای  خالصه   بطور 
کم   بود کم  مؤثر  ابتدا  در  که  کبیر  
اینکه  تا  داد    ازدست  اثرخودرا 
مخالفین  امیر شاه را راضی کردند  
که اورا ازکار برکنار کند. امیر کبیر  
در ۱۲۶۸ قمری معزول  وچندی بعد 

فرمان قتل او  صادرشد.
امیر کبیر   برکنارشدن  از  قبل  کمی 
واقعۀ بسیار مهمی  اتفاق افتادوآن 
ظهور  مشهورترین  فقیه قرن  شیخ 
انصاری  آقای شیخ مرتضی  الطایفه 
است که باید اورا بزرگترین مجتهد   

پس از وحید بهبهانی ذ دانست.
از فوت  انصاری  پس  شیخ مرتضی 
یگانه  نجفی   محمدحسن  شیخ 
مرجع تقلید جهان شیعه شدوبرای  
شیعیان   همه  روز   آن  بار   اولین 
از  ترکیه  هندوستان،  ولبنان  ایران 

یک مرجع واحد تقلید کردند.
شیعه  کتاب    ۲۶۲ صفحه  از  نقل 

درایران نوشته دکتر رضا نیازمند.

  حضورآخوند درطول تاریخ

اعراب  هم میهنان عزیزم   وقتی که 
چون  شدند  موفق  باایران  درجنگ 
هدف اصلی آنها  سرقت وغارت بود 
این هدف را  درپناه حمله به شهرهای 
ایران همراه باقتل وآدم کشی  انجام 
ازشهرهای  ترتیب   وبه  دادند  می 
یک   یک  تا  کردند  آغاز  جنوبی 
شهرعها رابطرف شمال  کشتاروغارت 
تشکیل   به  مدتی  از  پس  لکن  کنند. 
کردند   بسنده  خالفتی  حکومتهای 
وابتدا خلفای اموی  دردمشق  بمدت 
عباسی   خلفای  وبعد  سال   یکصد 
هالکوخان  بوسیلة  که  بود   دربغداد 
باهلل   المعتصم  خلیفه   آخرین  مغول  
کشته شد ازآن ببعد  حالت فقروگدائی  
پیدا کردند وبصورت درآمد از مساجد 
و امامزاده  داری روزگار  می گذراندند 
تا اینکه بفکر افتادند  ازمالکین تقاضای  
پول برای طالکاری گنبد اماکن زیارتی 
بگیرند وهرکدامشان  پولی نمی دادند 
رعایای آنهارا  بعنوان  خالف دین  علیه 
آنها تحریک می کردند تارعایا  آنهارا 
غارت کنند. بنابراین  مالکین زراعتی  
آخوند  طرفدار  خود  رعایای  ازترس 
شدند. درنتیجه به این وسیله از نظر 
بفکر  ازآن  پس  شدند.  موفق  مالی 
مقامات  با  کاررا  همین  که  افتادند  
وحکام دولتی  انجام بدهند وکم کم به 
دربار پادشساهی هم نفوذ کردندتا اینکه 
دردوران  صفویه خیلی از مشاغل دولتی 
کردندومسلمانی  احراز  را   وقضائی 
بصورت خرافی  شکل گرفت بطوریکه 
صفوی  حسین   سلطان  شاه  درزمان 
که  بود  رسیده  بجائی  خرافات   کار 
قوم افاغنه هم بحکومت ایشان  حمله 
کردند تا سرانجام نادرشاهی باقدرت 
فراوان ظهور کرد  وباحمله به افغانها  
آنهارا  درنقاط مختلف  مهماندوست  
دامغان، خوار ورامیبن، مورچه خورت

 اصفهان، ، شیرازوکرمان  شکستهای 
پی درپی  داد وازایران  خارج ساخت 
وفرمود  کرد   محکوم  وآخوندهارا 
کرد  اعدام  دوبار  باید   آخوندرا 
برای  یکبار  و  نکردن  کار  یکباربرای 
فریب  مردم. حتی موفق شد به کشور 
هندوستان حمله کند  ولی تاج بخشی 
بعداً  که  قیمتی  وباالماسهای   کرد 
پشتوانه  پول ایران قرارگرفت برگشت.

شدند  فقیر  دوباره  آخوندها  درنتیجه 
وکم کم  نوحه خوان   وروضه خوان  
پادشاهان  خوان   ومرثیه  سرقبرها 
شدن  فراهم  برای  شدند.  وسالطین 
که  قاجار   پادشاهان  دردوره  معاش 
ابتدا   بود   پیداشده  استعمار  غول 
ازطریق   خودش  منافع  استعماربرای 
ومنابع   کرزد  می  عمل  قاجار  شاهان 
زرخیز ایران راباقراردادهائی مثل نفت 
وقرارداد  شیالت وصیدماهی  دارسی 
روسیه  تبعه  نفرارمنی  سه  روسها  به 
و  بیلکف  ملیک  لیانازوف،  بنامهای 
سالیانه  بودند  داده  اجاره  آزاریانس  
تمام  وآنهاهم   هزارتومان   ۵۰ بمبلغ 
وخاویاررا   شمال   دریای  های  ماهی 
می بردند وبه خارج صادر می کردند 
وماهی های معمولی را هم به خودمان 

میفروختند..
جنگلهای شمال هم  به شخصی روسی 
بنام  خوشتاریا  اجاره  داده شده بود.. 
رابه  وصاف   خوب  الوار  تمام  اوهم  
روسیه صادر می کرد وآشغالهای آن را 
بصورت ذغال  به خودمان می فروخت 
وبطور کلی منابع مهم  ایران بصورت 
واگذارشده  ها   خارجی  به  امتیاز  
بود، بطوریکه  دولت انگلیس ۱۹ قلم 
امتیاز ازایران گرفته بود که مهمترین 
دیگر  های  وامتیاز  دارسی  نفت  آن  
شامل راه سازی، خط تلگراف، تلفن، 
پل سازی، راه آهن کوتاه، بانک نشر 
ها،  دررودخانه  کشتیرانی  اسکناس، 
رانی،  گاری  انحصار  تنباکو،  انحصار 
این   درتمام    ..... دریائی  چراغ  نصب 
اقدامالت  عنله ارزان  روزی ۵ شاهی 
امتیاز   برای  صاحب  فراوان  منافع    ،
ها داشت. فغرانسه، امتیازهائی شامل 
حفریات وبلژیک  سه امتیاز شامل راه 

وکارخانه  امتیازگمرک،  شهری،  آهن 
اعتراض  ها  عمله  وقتی  قندراداشت. 
کردند که روزی  ۵ شاهی کم است 
دهیم  می  بشما  غذاهم  دادند   پاسخ 
نان و حلوا ارده غذای آنها بود. باتمام  
این وضع استعماردید  ازاین طریق  که 
باسالطیم معامله  می کنند  برایشان  
که  وفهمیدند   شود  می  تمام  گران 
دسته ای بنام آخوند هستند که باندازة 
فراوان  روی ملت اثر گذارند.درنتیجه 
استعمار  برای منافع  خودش  سراغذ 
انجام  که  دربررسی   . آخوندهارفت 
دادند  دیدند  سران آخوند ده نفرشان 
در نجف هستند وده نفرشان درکربال. 
هند  شرکت   ازطریق  دستوردادند  
این  به  پول   مبلغی  هرماهه   شرقی 
عضو  کابلی  وآقای  شود.  داده  عده 
کنسولگری انگلیس درکربال مأمور بود 
که این مبلغ نقد را به این دوگروه ده 
نفری  بدهد. اوهم این مبلغ را  برای  
ده نفر به آخوند بزرگترزشان می داد 
که بین  دیگران توزیع کندولی چون  
است   دزدونادرست  اصوالً   آخوند 
پول را که می گرفت به ۹ نفر دیگر 
نداده  اظهار می کرد  هنوز  نمی داد. 
اند. یامبلغی کسر  کرده اندکه باعث 
شکایت آنهاشد  وقرارشد که همان آقا  
پول ماهیانه را  پول ماهیانه را  به فردفرد  
آفراد پرداخت کند وجلوی دزدی را 

گرفتند. مرکز اینها درعراق بودووقتی 
که درایران رضا شاه بزرگ به قدرت 
رسید بکلی دستورداد  پوشیدن  لباس 
آخوندی  ممنوع است. درنتیجه اکثریت 
آنها  باهدایت انگلیس  به عراق  رفتند 
ودرنجف سکنی گزیدند. درجنگ دوم 
که به ایران حمله شد انگلیس وروسیه 
هرکدامشان سوغاتی به ایران آوردند. 
هم   وانگلیس  کمونیستی  مرام  روسها 
برگرداندن مدرسه مذهبی از نجف به 
قم بود. اجازه بدهید درمورد خرافات 

مذهبی حکایتی را تقدیم کنم:
هابیل وقابیل    فرزندان حضرت آدم 
این  خدا  پیامبر  هزار  بودند.از۱24 
داشتند.  شغلی  هرکدامشان  دوبرادر 
می  وگندم  کرد  می  زراعت  قابیل  
اما  غیره   و  میوه  درخت  کاشت، 
دامی  های  فرآورده  کارش  هابیل  
مرغ   وتخم  ومرغ  شیرگاو  بودمثل 
درموقع  ازآنها  هرکدام  وعسل.  وکره 
رسیدن  محصولشان مقداری ازآن را  
بوده  بردند البد مرسوم   نزد خدامی 
که باید چیزی برای خداهم برد. خدا 
ازمحصوالت  دامی شیر وکره وعسل 
وازهابیل  آید  می  خوشش  بیشتر 
تعریف می کند قابیل هم ناراحت  می 
کشد.  می  را  برادرش  میزند  و  شود 
این حکایت اسفبار  رااززبان  مشیری 

بشنوید:
 ازهمان روزی که  دست حضرت قابیل

گشت آلوده بخون  حضرت قابیل
ازهمانروزی که  فرزندان آدم

صدر پیغام آوران  حضرت باریتعالی 
راه ورسم دشمنی درخونشان جوشید

آدمیت  ُمرد
گرچه آدم زنده بود

ازهمانروزی که  یوسف را برادرها بچاه 
انداختند

ازهمان روزی که  باشالق وخون 
دیوار چین را ساختند آدمیت مرده بود...

وتاآخر.
وفریدون توللی می ُسراید:

 آخرای فرسوده ملت 
تابکی دررنج وذلت

کوششی، رزمی،  نبردی
جنبشی، عزمی، شتابی

جنبشی تاشیخ ومیرو شحنه ودزد
وعسس را

دردل اندازیم  ازبیم هالکت اضطرابی
ورنه خائن تابروز حشر دست ازما ندارد

گر نبیند انتقامی، 
کیفری، زجری ، عذابی

امیدوارم این مطالب  مؤثر واقع شود
ادامه دارد

باسکرویل

                                         تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی                                   قسمت  ششم

                    راه  رسیدن هب  یک زندگی واقعی
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نصیحت آتاتورک به رضاشاه

ایران  کنسول  که   ۱۹۶۵ درسال 
اززنده  ازروزها  بودم روزی  دراستانبول 
یاد اسماعیل  رائین  دوست دیرینه ام 
نامه ای  دریافت کردم که نوشته یود 
فراماسونری   کتاب  سوم  جلد  چون 
به  نیازفوری   دارد  تهیه  رادردست 
اسنادی درخصوص  فرقۀ »بکتاشیه«  
وتشابه آن به  فراماسونری  دارد که 
نورعثمانیه  درکتابخانه  اسناد   آن 

استانبول موجوداست.
کتابخانه  این  به  من   که  درروزهائی 
مراجعه می کردم تاباارسال اسناد به 
تهران ، خواهش دوستم رااجابت کرده 
باشم، پیرمرد  سفیدموی و وارسته ای
خمیده   کمر  با  که  دیدم  می  را 
وازروی  نشسته   روی صندلی  خود  
مطالبی  قدیمی  خطی   کتاب  یک 
فهمیدم  کندووقتی  می  رارونویسی 
آن مرد  مجرب ودنیا دیده ایرانی است  
دراستانبول  است   سال  وسالیان 
اقامت دارد، ازدیدنش بسیارخوشحال 
کردم  معرفی  او  به  را  وخودم  شدم 
وروزی که سرحال بود، ازاو  خواستم 
کمی ازگذشته های دور برایم صحبت 
آیا  ازاوسئوال کردم  کند، مخصوصاً  
موقعی که رضاشاه به ترکیه آمد  شما 

دراستانبول بودید؟
من  اینکه  بخاطر  گفت:   درجوابم 
صادق  خان  میرزاصادق  باآقای 
ایران   کبیر  )مستشارالدوله(سفیر 
درترکیه دوست بودم، ازنزدیک  افتخار  
شرکت  دراغلب آن مراسم راداشتم.
داشت   کوتاه  قدی  سفیرکبیرایران  
سفیر  ایلچی(  )اوفاق  اورا  وترکها 
کوچولو  خطاب می کردند . رضاشاه 
درروز ۲۱ خرداد ماه ۱۳۱۳  وارد ترکیه 
پاشا)آتاتورک(   کمال   ومصطفی  شد 
در پذیرائی  ازاو سنگ تمام گذاشت 
ودرتمام مدت مسافرت  هم با میهمان  

خود به زبان ترکی صحبت می کرد  
ونیازی  به مترجم نبود. روزی ازروزها که 
رضا شاه  با آتاتورک  مشغول  مذاکرات 
صحبت،  دراثنای   بود،  ای  دوستانه 
ازروزنامه های محلی   آتاتورک  یکی 
»عصمت  به  داشت  دردست  راکه 
داد   ترکیه  وزیر  نخست  اینونو«  
وراجع به  یکی از مطالب آن  روزنامه 
که  کارمندان  یکی از وزارتخانه هارا 
متهم  به اختالس  وسوء استفاده می 
کرد،  دستوررسیدگی داد. رضا شاه که 
به زبان ترکی آذربایجانی  آشنابود وبا 
هوش وفراست  طبیعی می توانست  
زبان ترکی استانبولی  راهم استنباط  
مذاکره  ازموضوع  همینکه   کند،  
وزیر   ونخست  جمهوری  رئیس  بین 
اطالع حاصل کرد ، نتوانست سکوت 
کند  ورو به رئیس جمهور ترکیه کرد  
: به چه جهت  به مطبوعات   وگفت 
که  دهید   می  اجازه  ترکیه  وجراید 
ازرویه  مأمورین دولتی انتقاد نمایند.
ضمناً اضافه نمود  من درایران  به هیچ 
ومجالت   جرایدومطبوعات   از  یک 
اجازه نمی دهم  که کوچکترین   ابداً 
اعتراض ویا انتقادی ازرفتار وعملیات  

مأمورین  دولتی  بنمایند.

توصیه آتاتورک به رضاشاه

آتاتورک پس از قدری تأمل  درپاسخ 
ازاینکه  قبل  اظهارداشت:  رضاشاه 
داده  اعلیحضرت  آن  وپاسخ  جواب 
رابرای  حکایتی   است  خوب  شود  

اعلیحضرت تعریف نمایم.
ترکیه   مردم  که  عثمان   آل  درزمان 
آلوده به اوهام وخرافات بودند  کسب 
وکار رمالی، دعانویسی، فالگیری وجن 

گیری زیاد رواج داشت.
به  وطناز  خانم خوشکل   یک  روزی 
نمود   مراجعه  ها  رمال  ازاین  یکی 
ندارم  رادوست  شوهرم  من  وگفت 
ولی او برعکس  به من خیلی  عشق 

دعائی  خواهم  می  دارد.   ومحبت  
ازدل  من  محبت  که  بدهید   من  به 
مرا   ودرنتیجه  رفته   بیرون  شوهرم 
مشاهده  که  رمال   مرد  دهد.  طالق 
نمود  مشتری متمول  وپولداری به او 
مراجعه کرده تصمیم گرفت  تا آخرین 
 . نماید  استفاده  ازاو  امکان   درجۀ 
بنابراین باوعده ووعید  ودادن  بعضی 
دستورات وانجام عملیاتی قول داد که  
اگر آن دستورات  راانجام دهد  درآینده 
نزدیکی  محبت او ازدل شوهر بیرون 
رفته  وباألخره  اورا مطلقه وآزاد خواهد 

نمود.
رمال   به  مجدداً  خانم   بعد  مدتی 
مراجعه کرد  واظهارداشت  که تمام 
دستورات  راانجام داده  ولی متأسفانه  
نشده   واقع  مفیدومؤثر   فقط    نه 
بلکه روزبروز  محبت او دردل شوهر  
ومستأصل   ناراحت  واورا  زیادترشده 
ازیک  مردرمال   است.  نموده  وبیمار 
طرف نمی خواست  که این مشتری  
وازطرفی  بدهد   ازدست  را   متمول 
دیگر  وسیله ای نداشت  که تقاضای 
اورا  عملی نماید.باألخره حیله ای  به 
خاطر او رسید  وبه خانم گفت که یک 
به  استاد خود  پیر  از  دستورجالبی  
او  به  مرتبه  آخرین  وبرای  خاطردارد 
کند   راعملی  آن  اگربتواند  دهد  می 
حتماً از شّر شوهر سمج خود رهائی 
است  دستوراین  آن  یافت.  خواهد 
که  یک بسته کوچکی  به خانم داد 
ازشبهای  دریکی  را  آن  باید   وگفت 
تاریک  دریک قبرستانی  دفن نماید  
دفن  درموقع  که  شرط   بااین  ولی 
دعا   آن  گذاشتن  خاک  وزیر  کردن  
فکر  »گرگ«   به  نبایستی   او  ابداً 
نماید  واگردرموقع عملیات  به گرگ 
فکر کرد  ومتوجه گرگ شد  نتیجۀ 
عملیات معکوس خواهد بود  ومحبت 

شوهر به او چندین برابر خواهدشد.
بیچاره خانم  که چندین مرتبه فرصت  
قبرستانی  به  وخودرا  آورده  بدست 
خواست  اینکه   مجرد  به  رسانید  

دستوررمال  راعملی واجرا نماید  فوراً  
نه فقط  به فکروخیال  »گرگ« افتاد  
درمقابل  زنده   گرگ   منظرۀ   بلکه 
چشم او  مجسم شد وازترس اینکه 
نتیجه معکوس داده   او  مبادا  عمل 
ومحبت شوهر  نسبت به او چندبرابر 
رمال   ودستور  عمل   ازانجام  شود  
منصرف شد  وباألخره بعدازمدتی به 
من  که  واظهارداشت  مراجعه   رمال 
درتمام عمرشاید  برای یک مرتبه هم  
به فکر»گرگ«  نیفتاده ام ولی ازروزی   
که این  دستور رابه من  داده وشرط 
نموده ای که نباید به فکر گرگ باشم 
همیشه منظرۀ گرگ درنظرم مجسم 

می شود
اعلیحضرت،  حال  گفت:  آتاتورک 
برادرم، قضیۀ مطبوعات  ورفتارورویۀ  
مأمورین  دولتی هم  کمتراز حکایت 
باشد.  نمی  وگرگ  طناز  خانم  این 
تأسیس   دربدو  کرد:  اضافه  آتاتورک  
جمهوری من هم مطبوعات  راسخت 
نمی  واجازه  قرارداده  کنترل   تحت 
دادم که درامور  دولتی ورویۀ  مأمورین  
متوجه  بعداً  ولی  بنمایند  انتقاداتی 
ممکن  رویه   این   ادامۀ  که  شدم  
سازمان  وشالودۀ   اساس  که  است 
مملکتی   راسست  وحدفاصلی  بین 
بنابراین   نماید.  ایجاد  دولت  ومردم  
داشته  حق  مطبوعات  دادم   اجازه 
باشند  وبتوانند  درامورداخلی  وانتقاد  
مطالبی   ناصالح  مأمورین   ازاعمال 
بنویسند . اینک نیز  به اعلیحضرت 
همایونی توصیه می نمایم که پس از 
تشریف فرمائی به ایران  اجازه فرمایند  
که جراید ومطبوعات  درامور داخلی 
مأمورین  عملیات سوء   از  واستفاده 
پرداخته   وانتقاد   بحث  به  دولتی  
خواهید  مالحظه  رویه   این  وباقبول 
تشکیالت  وپایۀ   اساس  که  فرمود  
اداری  تدریجاً اصالح  شده ومأمورین  
را   خالفی  عملیات   کمتر   دولت 

مرتکب خواهند شد.

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

کاافت  دارم
- در۲۳ ژوییه سال ۲۰۰۳ میالدی ، 
در یک درگیری مسلحانه ۴ ساعته

 » عدی « ۳۹ ساله و 
فرزندان   ، ساله   ۳۷  » قصی   «
و  حسین  صدام  جنایتکار 
تن   ۲۰۰ دست  به  همراهانشان 
سربازان آمریکایی کشته شدند... 
این برخورد در ویالیی در حوالی 

شهر موصل صورت گرفت...
مرده  یا  زنده  لیست  در  عدی   
قصی  و  گشنیز  آمریکایی ها آس 

آس دل بود...
با این دو نفر بدن کامالً سوخته و 
خاکستر شده ۴ تن از همراهانشان 

پیدا شد...

عنکبوت یک آرشیتکت کامل

 

عنکبوت یک شکارچی حرفه ای
با  که  است  آرشیتکت  یک  و   
حوصله بسیار در کمین طعمه اش 

مینشیند تا آنرا غافلگیر نماید...
پس از شکار با تار خود دور طعمه 
آنرا  فرصت  سر  تا  میپیچد  اش 

بخورد ...
و  دارد  نیاز  آب  به  عنکبوت 
عنکبوت توی دستشویی و دوش 
میتوانند بدون آب تا دو ماه زندگی 
مناطق  های  عنکبوت  و  کنند 
خشک قادرند ، تا ۹ ماه آب و غذا 

نخورند...و وقتیکه غذا
بدنشان  هموزن  تقریباً  میخورند 

غذا میخورند...
دشمن  دو  عنکبوت  و  زنبور 
بتواند  اگر عنکبوت   ، سرسختند 
دورش تار میتند و اگر زنبور قوی 
را  عنکبوت  شکم  زیر   ، باشد  تر 
تخم  شکمش  در  و  میزند  نیش 

گذاری میکند...
خبره  آرشیتکت  یک  عنکبوت 
است و هیچگاه خانه های ساخته 
شده با تارش یک دیزاین و طرح 
یکسان و تکراری ندارد و متنوع 

ساخته میشود...

 مهار ۴ پنالتی رد یک بازی
 در سال ۱۹۸۶ میالدی ، در مسابقه 
فینال جام باشگاه های اروپا بین 
دو تیم بارسلون و استوا بخارست ،
 پس از مساوی در ۹۰ دقیقه و ۳۰ 
دقیقه وقت اضافه ، کار این دو تیم 
به ضربات پنالتی کشید و در اینجا 
یکی از عجیب ترین اتفاقات دنیای 

فوتبال اتفاق افتاد...
اهل  بان  دروازه  دوکادام  هلموت 
رومانی ، ۴ پنالتی از ۵ پنالتی تیم 
حریف را مهار کرد ، با وجود اینکه 
دروازه بان بارسلون هم دو پنالتی 
را مهار کرده بود...ولی تیم استوا 
بخارست قهرمان باشگاههای اروپا 

شد...
هنوز  باورنکردنی  رکورد  این 

شکسته نشده است...

خوهش اهی خشم
در ماه آوریل سال ۱۹۳۹ میالدی ، 
کتاب پرفروش و خواندنی » جان 
های  نام خوشه  به   » بک  اشتین 

جهانی  بازار  به  و  منتشر  خشم 
عرضه شد...

میشل افیفر

ساله   ۶۲ ستاره  فایفر  میشل   
های  فیلم  بازیگر  و  آمریکایی 
جادوگران   « و   »  ۲ »گریس 
ایستویک « ، میگوید ؛ وقتی در 
کت   « نقش  در   » بتمن   « فیلم 
الستیکی  لباس  آن  با   » وومن 
سیاه و خیلی تنگ و چسبان بازی 
میکردم ، هر بار که آن را از تنم 
در میآوردم تقریباً به حالت غش 

یکسو میافتادم...!

قتل بن الدن

 در سوم ماه مه سال ۲۰۱۱ میالدی 
ای  عده  با  اوباما  باراک  پرزیدنت 
طریق  از  اتاقی  در  همکارانش  از 
زنده  بطور  ای  ماهواره  تلویزیون 
شاهد قتل اسامه بن الدن ،توسط 
از  که  بود  آمریکایی  کوماندوهای 
طریق دوربینی که روی کالهخود 
 ، بود  نصب  کوماندوها  از  یکی 
فیلمبرداری و از طریق ویدیو کامرا 
) دوربین ویدیویی ( برایش ارسال 

میشد...
باراک اوباما بطور زنده شاهد صحنه 
ای شد که گلوله ای به چشم چپ 

بن الدن اصابت کرد و او را کشت...
اقیانوس  به  را  الدن  بن  جنازه 
انداختند تا مزارش زیارتگاه برخی 

از طرفدارانش نشود...

۵ هنرمند مشهور جهان هک حقوقدان بودند

 ژول ورن )نویسنده فرانسوی ( ، 
تاگور ) شاعر و نویسنده هندی ( ،
فرانتس کافکا ) نویسنده چک ( ،

 ) فرانسوی  نقاش   ( سزان  پل   
موسیقیدان   ( چایکوفسکی  و 

روسی(...

گفته اهی شنیدنی ؛
اما غذا   ، روزه خواری جرم است 
خوردن در مقابل فرد گرسنه ای 
 ، ندارد  خوردن  برای  چیزی  که 

جرم نیست...
آوریل   ۹ در  وی   ( هدایت  صادق 
سال ۱۹۵۱ میالدی ، در پاریس ، در 
سن ۴۸ سالگی ، با گاز خودکشی 

کرد ( ...
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بیــا هک بــال گشــائیم زیــن قفــس رهچنــدشعروغزل
 هک سنگ می رسد از رهکنارربمن وتو

موالنا جالل الدین محمد بلخی

آفـتابا ! باردیگر
آفتابــا! باردیگــر، خانه را پرنور کن

دوستان را شادگردان، دشمنان را کورکن
ازپس کوهی برآی وسنگهارا لعل ساز

باردیگر غــوره هارا  پخته وانگور کن
آفتابــا! باردیگر  باغ را سرســبز کن

دشتهارا، کشت را، پرحلّه و پرحورکن
اینچنین روی چومه، درزیر  ابر انصاف نیست

ساعتی آن ابررا ازپیش آن مه ، دورکن
ای طبیب عاشــقاُن ای چراغ آســمان

عاشقان را  دست گیرو چارة رنجور کن
گر جهان پرنور خواهی ، دست از رو بازگیر

ورجهان تاریک خواهی، روی را مستور کن

منصوراوجی

ردخواب
- »  دردیاری که یکی

ازشور می گوید، یکی ازپردة بیداد،
وکسی وناکسی، 

همه باخویشتن  بیگانه ای همزاد،
می شود آیا  کسانی یافت

راهشان یکراه،
فکرشان یک جور،

جاده های  دوستیشان ازکجی
 بس دور،

میوه های مهرشان شاداب؟«
- »می شود!«
-» اما کجا؟«
-» درخواب!«

رهی معیری

خیال انگیزوجان رپور

خیال انگیزوجان پرور چو بوی گل سراپائی

نداری غیرازاین عیبی که می دانی که زیبائی

دانستم آیینه  با  تو  های  دلبستگی  از  من 

که بر دیدارخودای تازه گل عاشق تر از مایی

به شمع و ماه حاجت نیست بزم عاشقانت را

تو شمع مجلس افروزی تو ماه مجلس آرایی

منم ابر و تویی گلبن که می خندی چو می گریم

تویی مهر و منم اختر که می میرم چو می آیی

را هوس جو  رندان  ورنه  نجویی  ما  مراد 

پیمایی باده  حریف  شادی انگیزی،  بهار 

نمی ماند پنهان  اختران  میان  روشن  مه 

میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی

کسی از داغ و درد من نپرسد تا نپرسی تو

تا نبخشایی دلی بر حال زار من، نبخشد 

مرا گفتی: که از پیر خرد پرسم عالج خود

خرد منع من از عشق تو فرماید چه فرمایی

مِن آزرده دل را کس گره از کار نگشاید

مگر ای اشک غم امشب تو از دل عقده بگشایی

رهی تا وارهی از رنج هستی ترک هستی کن

ناتوانیها به ترک جان توانایی با این  که 

محمدذکائی

دست روی دست

چــه تلخ می گذرد  روزگاربرمن  وتو
خوشــا که نگذرد ازاین قرار برمن وتو

به جشن صبح  نداریم یارو بخت حضور
که راه بســته شب  سوگوار برمن وتو

چه عصر تیره وتاری! خداکند خورشید
دوبــاره چهره کند زین غبار برمن وتو

امید سبز شدن هست  ای درخت ملول
دعــا کنیم ببــارد  بهار ، برمن   وتو

نفس نمانــد، خدارابگو چه باید کرد؟
دراین قفس، که هواشــد هواربرمن وتو

بیا که بال گشــائیم زین قفس هرچند
 که سنگ می رسد از هرکناربرمن وتو

من وتو  دست نهادیم روی دست ایدوست
 من وتوآه-! غم بی شــمار،  برمن وتو

 زبرق وباد به باغ وچمن  ببین نرســید
رســید  آنچه  زیار ودیار ، برمن   وتو

ممان چوریگ! گذرکن زخویشتن هومن
گذشت وگفت چنین  جویبار، برمن وتو

اصغرواقدی

زغل رغوب
غروب دردل تنگم  دوباره خانه گرفت

دلــم هوای می وگریة  شــبانه گرفت
به شهر خویش غریبم ولی چه خواهد کرد

کبوتری که به ویرانه   آشــیانه گرفت
ازآن شــبی که تو از شهرما سفر کردی

بــه باغ های خزان دیده زاغ النه گرفت
کنون حکایت تکرار   ورنگ بیزاریســت

بلهانه گرفت ا ز  یــن همــه آوا ازا دلم 
دراین قفس به فغانم کســی جواب نداد

به نام شب   همه کس خواب  رابهانه گرفت
 بجــز ســیاهی  وغم  روزنــی  نمی بینم

ستاره گم شدوشب رنگ جاودانه گرفت
پس ازتو دل  به چه بندم؟ شکایت از که کنم؟

زمانــه از منت ای گوهــر یگانه گرفت
بزیر گنبد شــب ناله های مــن پیچید

دوباره دل  هوس شعر عاشقانه گرفت

محمدرضا شفیعی کدکنی

گـشمده
طفلی بنام شادی، دیریست گمشده ست

باچشمهای روشن براق
باگیسوئی بلند، بباالی آرزو

هرکس ازاو  نشانی دارد،
مارا کندخبر 

این هم نشان ما:
یکسو خلیج فارس،

سوی دگر خزر
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حرفهاوتهمت  این  با  گفت  نازنین 
هامیخواهی مانع ازدواج ما بشوی،من 
چندروزه  این  طی  را  مطلب  این 
درک کرده ام،چرا بامن وباسرنوشتم 
می  بازی  رحمانه  بی  اینگونه  دارید 
تعمدی  کارتان  این  ی  کنید،همه 
جمله  ازآن  که  شما  بزرگ  بود،بابا 
بزن  بزن  پرخاشگرواهل  آدمهای 
کردی  سرهم  دروغ  اینهمه  نبودی، 
این  بزنی؟اگر  بهم  مارا  ی  برنامه  که 
خانوادگی  چرانام  است  پدرمن  آقا 
من«زهرایی«است وچرا به من گفته 
یاغیان ُکشته  با  اید پدرت درجنگ 

شده است!؟
خونسردی  با  آحسن  حاج          
ودرحالیکه دست نازنین رارها کرده 
پیرمرد  این  دخترم  بودمیگوید:آری 
وعقل  تواست  پدر  متأسفانه  بدذات 
جایش  برسر  نیز  وحواسم  وهوش 
هست،نمیدانم زمانیکه پی به حقایق 
ببری با اینهمه بی احترامی که به پدر 
بزرگت که زندگی اش را به شهادت 
خودت وقف تو کرده است،با وجدانت 
مرد  آمد!؟این  خواهی  کنار  چگونه 
نانجیب وبی رحم مسّبب مرگ مادرت 
شدواوراناکام به زیر خاک کردو ُعقده 
ی بی پدری ومادری رادراعماق قلب 
ازاینجا  عزیزم  کاشت،بیا  ومغزت 
برویم که با همه ی بی احترامی که به 
عزیزمایی،اینجا  همچنان  کردی  من 
ی  بقّیه  تا  بیا  تونیست،باما  جای 
نامردوکثیف    این  شورانگیز  داستان 
را با ارائه ی سندومدرک باتو درمیان 
بگذارم تا بدانی این نامرد که دلت به 
حال او سوخته وگمان کردی که پدر 
است،چه  باخته  را  عقلش  بزرگت 

جانوِروحشی است!
        دراین میان دخترآقا به سوی 
می  واورادرآغوش  رود  می  نازنین 
من  این  گوید،عزیزم  ومی  گیرد 
به  پدرشهروز  دیدن  با  که  بودم 
پدربزرگت هشیاردادم که ما به خانه 

ی چه کسی آمده ایم،آری او پدرت 
هست،به حرفهای ما اعتمادکن برویم 
بازگو  ازبرایت  را  بیشتری  حقایق  تا 
کنیم،بهتراست هرچه زودتراین خانه 
را ترک کنیم،حالم از دیدن این مرد 

ناپاک بهم خورده است.
        حاج آحسن پس از بوسیدن 
نازنین که از شدت تأثّر وفشار عصبی 
بی اختیار قطرات اشک برگونه هایش 
سرازیر شده بود ومات ومبهوت گاه 
شهروز  به  وگاه  ومادربزرگ  پدر  به 
کرد  شهروز  به  انداخت،رو  می  نظر 
وگفت:بلی، این دختر خواهر تواست، 
حسن  حاج  من  بگوکه  پدرت  بروبه 
معروف به درویش هستم،هرشکایتی 
نکند،اومرا  کوتاهی  دارد  ازمن  که 
رادر  ام  ونشانی  شناسد  می  خوب 
شهری که زندگی می کنم درکوچه 
داند،سالهاست  می  بخوبی  زُمّرد  ی 
که درانتظارچنین برخوردی باپدرت 
بودم،توراهم باهمه ی بی احترامی که 
به من کردی به خاطر جوانی ات می 
بخشم وسپس دربرابرچشمان حیرت 
نازنین  شهروزهمراه  وپریشان  زده 
چندروز  حاجی  که  اتوموبیلی  سوار 
کرده  خریداری  نازنین  ازبرای  پیش 
به  بودند  آمده  تهران  به  وباآن  بود 

شهرشان برمی گردند.
همچنین  آحسن  حاج          
از  گفت:درنظرداشتیم پس از خروج 
منزل سهراب پور، نزد شما بیاییم،اما 
ونه  داشت  درستی  حال  نه  نازنین 
شهرمان  به  شمارا،ناچار  دیدن  روی 
برگشتیم تادریک زمان مناسب ضمن 
دیدارباشما،آنچه را که ُرخ داده است 

ازبرایتان بیان کنیم.
شرح  ی  ادامه  در  مادرم          
انگیزگفت:  شگفت  ماجرای  این 
آنان  به  ماجرا  این  شنیدن  از  پس 
گفتم،اگرچه انتظار چنین رفتاری را از 
نازنین نداشتیم،شما هم نداشتید،به 
به  شده،ما  که  است  کاری  هررو 

دل  ازاو  نازنین  خاطراشتباهات 
نبریده ایم وهمچنان دوستش داریم 
کرده  فراموش  ماجرارا  هم  وهوتن 
بود،چه خوب شد  که شما به موقع 
از  پس  پوررا  شدیدوسهراب  متوجه 
است  شناختید،عجیب  سال  آنهمه 
سهراب  نشناخت،حق  شمارا  او  که 
پور همان بود که حاجی کف دستش 
خورده  که  خاطرکتکی  به  نهاد،آیا 

ازشما شکایت نکرده است؟
        دختر آقا گفت: تااین ساعت 
نشده  ماابالغ  به  ای  احضاریه 
است،اگر شکایت کند آبروی خودش 
خواهدرفت وازجاییکه بچه ی صغیرش 
را نپذیرفته وحتا از گرفتن شناسنامه 
کرده  خودداری  اش  خانوادگی  بنام 
او  محکومّیت  عوامل  از  خود  است 
دست  کنیم  نمی  بود،گمان  خواهد 
آن  با  بزند،ضمناً  کاری  چنین  به 
عینک ته استکانی که روی چشمش 
ی  فاصله  از  مارا  که  بود  بودبدیهی 
ی  نشناسد،اودرادامه  چندمتری 
روانی  ازلحاظ  افزود:نازنین  گفتارش 
آنچنان ضربه ای خورد و وپریشانحال 
شده بود که پس از رسیدن به خانه،به 
اتاقش رفت ودررابست وتا دوسه روز 
لب به غذا نزد،آنقدر پشت دِر اتاقش 
خواستم  وازاو  کردم  وگریه  نشستم 
تادررا به روی من بازکند که نزدیک 
بود خودم ازرمق بیفتم،باالخره پس 
از سه روز دررابازکرد وباهزار خواهش 
مختصری  غذای  بزرگش  وپدر  من 
خورد،ولی تاچندروزدیگرباما گفتگو 
نمی کردوحتا نگاهش را به چشمان 
ما نمی انداخت،تااینکه پس از گذشت 
یک هفته، بامداد روزیکه درآشپزخانه 
پریده  ای  باچهره  بودم  کار  مشغول 
وپُف  خون  رنگ  به  وچشمانی  رنگ 
کرده نزد من آمد ومرا درآغوش گرفت 
وسرش را روی شانه ام نهاد وشروع به 
گریستن کرد،اورا دلداری دادم وروی 
صندلی نشاندم وبادستهایم نوازشش 

باخودت  چرا  عزیزم  وگفتم  کردم 
میکنی،توفکرمیکنی  دشمنی 
به  شهروزدنیا  دادن  باازدست 
ازاین  توباید  است،؟  آخررسیده 
وگوشه  خوردن  غصه  بجای  رویداد 
گیری وزانوی غم دربغل گرفتن وغذا 
نخوردن، شادمان باشی که بابرادرت 
ازدواج  از   نکردی،اگرپس  ازدواج 
آشکارمیشدکه  قضیه  این  روزی 
توخواهر همسرت هستی،آنوقت اگر 
حتا چند بچه هم میداشتیدناگزیر به 
جدایی بودید،درکنار آن بچه ها بودن 
جان  عزیزبودند،اماکاهش  نیزاگرچه 
که  بهتر  بود،چه  روانی  بودند،عذاب 
کار به آنجانکشید ،توباید نقطه های 
مثاًل  بگیری  درنظر  رویدادرا  مثبت 
سبب  توباشهروز  تصادفی  آشنایی 
وزنده  کیست  پدرت  بدانی  که  شد 
است،یادت رفته که گه گاه می گفتی 
تا  داشتم  می  را  بخت  این  ایکاش 
پدرومادرم را ببینم؟ اگر مادر ناکامت 
را  سنگدلت  پدر  الاقل  ندیدی  را 
دیدی!پدربزرگت روزی را که ازتهران 
داستان  راه  دردرازای  گشتیم  برمی 
پدرت وظلمی  را که نسبت به مادرت 
وتو مرتکب شده بودو چگونگی نام 
مشروح  ی  بگونه  را  ات  خانوادگی 
کنم  می  گوکردوفکر  باز  ازبرایت 
نیازی به تکرار آن نباشد،ضمناٌتاکنون 
وبستگان  ازدوستان  هیچیک 
ازماجرای تووشهروزوآنچه که بین ما 
وپدر او گذشته آگاه نیستندونخواهند 
گلشهری  آقای  ی  خانواده  شد،مگر 
ما  بین  که  آنچه  میدانیم  الزم  که 
وسهراب پورگذشته است ازبرای شان 
بازگوکنیم ویقین دارم که آنان این راز 

راباکسی درمیان نخواهند گذاشت. 
        دراین لحظه نازنین  سرش را 
باال گرفت وچشمانش را به چشمان 
من دوخت وبرای لحظاتی بدون آنکه 
بُهت  آدمهای  بگوید مثل  کلمه  یک 
بود،سپس سرش  به همان حال  زده 

انزنین
        قسمت سی وهشتم

  از: ک - هومان
گرفته  وباصدایی  انداخت  پایین  را 
گفت:عجب  گریست  می  درحالیکه 
بود!آنگاه  کابوس  یک  تصادفی،مثل 
یک  اصوالً  من  افزودکه  آهی کشید 
وضع  باآن  بختم،مادرم  سیه  انسان 
دلخراش زمانیکه یکساله بودم ناکام 
گرم  آغوش  هرگز  ومن  ازدنیارفت 
ومهربانانه ی مادررالمس نکردم،پدرم 
برروی  را  نامش  نشد  حاضر  حتا 
یادی  سالها  گذشت  وبا  بگذارد  من 
تا  خواستم  باشد،می  کرده  ازمن 
که  هایی  دربرابرمحّبت  عمردارم 
رواداشته  بیدریغ  من  درحق  شما 
که  آنجا  وتا  اید،خدمتگزارشماباشم 
درتوانم باشد جبران کنم،دست قضا 
وَقَدروغفلتهایی که ازروی نادانی ونا 
پختگی انجام دادم ،مرا به راه دیگر 
باشم،  شرمنده  تاعمردارم  که  بُرد 

خواستم عروس 
آقا وخانم گلشهری شوم، مورد تنّفر 
آنان قرارگرفتم وسر افکنده شدم،آیا 
بااین حال، سیاه بخت تر ازمن کسی 

را می شناسی؟
        گفتم: عزیز من، ازمن انتظارنداشته 
یک  ویا  فیلسوف  یک  مانند  باش 
کنم،ولی  صحبت  تو  با  شناس  روان 
چند  وخواندن  زندگی  ی  تجربه  از 
ازتو  را  آن  سواد  که  ومقاله  کتاب 
ام  فراگرفته  را  آموختم،چیزهایی 
وفراگیری  تجربه  همان  وبراساس 
که  ومیگویم  میکنم  نظر  ها،اظهار 
متأسفانه تو جنبه های مثبت زندگی 
آوری،اگرمادرت  درنظرنمی  را  ات 
راندیدی،اگر پدرت نامهربان بود واز 
محروم  پدری  ومحبت  مهر  آغوش 
بزرگی  ومادر  پدر  ای،درعوض  بوده 
تأیید  به  که  بودند  ات  درزندگی 
خودت برای رفاه وخوشبختی ات حتا 
ازجان خود مایه گذاشته اند،که امکان 
که  بودیم  می  آنچنان  ماهم  داشت 
پدرت بود،چندتا دختر را میشناسی 
که توفیق ادامه ی تحصیالت عالی در 
خارج، حتا درداخل کشور نصیب شان 
شده باشد،فراموش نکن که این بختی 
بوده که هوتن نصیب تو کرده،محبت 
یاد  به  را  گلشهری  وخانم  آقا  های 
بیاور،اگر اینها بخت سفید نیست،پس 
بخت سفید چیست؟شرمندگی ازمن 
وپدر بزرگت بی مورد است،مگر می 
شودماازتو دلگیر باشیم،نمی خواهم 
ی  درباره  باردیگرازدهانت  برای 
شرمندگی از من وپدر بزرگت چیزی 
بشنوم،ازمن وپدر بزرگت که بگذری 
که  وهست  بوده  یارت  سفید  بخت 

وباگذشت  شریف  ی  خانواده  بایک 
ومهربان طرف هستی نه مانند پدرت 
خودت  از  رحم،اگر  وبی  عاطفه  بی 
کمی بردباری وپایداری نشان بدهی 
قول  تو  به  باشی  وبراعصابت مسلط 
میدهم که روزهای خوشی در انتظار 
توخواهدبود،خودت را دست کم نگیر 
خودت هم دختر خوبی هستی ما رفتار 
احترام آمیزوپر وقار تورا طی سالها 
انسانها  ی  ایم،همه  نکرده  فراموش 
اشتباه  درطول زندگی شان مرتکب 
میشوند،توهم ازاین قاعده ُمستثنی 
نیستی ،آنچه که مهم است این است 
که چگونه می شود به جبران اشتباه 
پرداخت،دراینجاست که میزان فهم 
وشعور انسانها آشکار می شودوقدر 
می بینند،اشتباهی شد وخوشبختانه 
این اشتباه تاحدودی رفع شد،اگر به 
توصیه وپیشنهادمن گوش کنی به تو 
کمک خواهم کرد تا همه چیز به میل 

ودلخواه توپیش برود.
        گفت: فکر می کنی به راستی 
ها  گذشته  جبران  برای  راهی 

وجودداشته باشد!؟
بسپاری  من  به  را  :اگر خودت  گفتم 
وهرآنچه که میگویم انجام دهی،شاهد 
روزهای خوش در آینده ای نه چندان 

دور خواهی بود.
        پرسید:مثالً چه باید بکنم؟

        گفتم: چندروزدیگرزمانیکه ازاین 
تهران  ،به  آمدی  بیرون  وهوا  حال 
داشته  باآقاهوتن  دیداری  وابتدا  برو 
باش وضمن پوزش خواهی ازاو،آنچه 
سبب  که  وهرآنچه  افتاده  اتفاق  که 
توشده  نادرست  واستنباط  اشتباه 
بازگوکن،ممکن  صادقانه  ،ازبرایش 
دلشکستگی  خاطرعمق  به  او  است 
اش ازتودردقایق نخست حتا دردیدار 
نخست عذروپوزش تورا نپذیرد،این 
پاک  انسان  ازیک  رفتاری  چنین 
ما  نیست،اما  بعید  عشق  در  باخته 
وام  ویژِه  وتوبه  خانواده  این  مدیون 
هستی  نیز  آقاهوتن  داروجدانی 
چرکینی  ودل  کدورت  این  رو  ازاین 
یک  تو  که  شود،ازآنجا  برطرف  باید 
خانم تحصیلکرده هستی باید بدانی 
توضربه  سوی  از  بااوکه  چگونه  که 
بنشینی،که  گفتگو  به  است  خورده 
اورا  ی  دوباره  سددرسداعتماد  نه 
تورا  پوزش  الاقل  کنی،بلکه  جلب 
خالی  تو  ازرنجش  قلبش  بپذیردو 
مهری  سرد  ازاو  شود،اگراحیاناً 
دیدی مأیوس نشو،تووما هرآنچه که 
ازدستمان برمی آید باید کاری کنیم 

چرکینی  دل  ازاین  خانواده  این  که 
بیرون بیاید.

         گفت :اجازه میدهی تا درباره ی 
پیشنهادت کمی فکر کنم ؟

که  هرمدتی  :تا  گفتم          
دیر  چندان  ،اما  بخواهی،فکرکن 
عالمت  به  سر  دادن  تکان  نباشد،با 
را  من،آشپزخانه  پیشنهاد  پذیرفتن 

ترک کرد ورفت.
        چندروزبعد،بامدادروزیکه من 
ناشتا  خوردن  مشغول  وحاجی  واو 
بودیم،گفت:ازآنجا که قرارشده است 
به توصیه خیرخواهانه ی شما عمل 
فردا  بامداد  ام  گرفته  کنم،تصمیم 

پیش ار دمیدن آفتاب به تهران 
،البته  بروم  هوتن  آقا  دیدن  وبه 
ام  رسیده  نتیجه  این  به  هم  خودم 
حاصل  که  را  کدورت  این  باید  که 
ناپختگی ونادانی من بود،ازقلب هوتن 
وپدرومادربزرگوارش به دور ازهرگونه 
چشمداشتی برای برقراری دوباره با 
هوتن، درآورم،ازبرایم دعا کنیدتا قادر 
باشم به چشمان او نگاه کنم وبتوانم 
آنچه درسینه دارم ازبرایش بیان کنم.

از  وپدربزرگت  من  گفتم:          
بسیار  ای  گرفته  که  تصمیمی 
باش  مسلط  خوشحالیم،براعصابت 
کن،مراقب  حفظ  را  ات  وخونسردی 

رانندگی ات باش ،برو به امان خدا.
        درسحرگاه روزبعد  ما را برای 
رفتن به تهران ترک کردوساعاتی از 
برگشت،  روز  درهمان  گذشته  شب 
وپریشان  حال  آشفته  بسیار 
گفت:هوتن  من  بود،دربرابرپرسش 
صحبت  بااو  دوساعت  رادیدم،حدود 
مدت  دراین  اودرحالیکه  ولی  کردم 
مانندیک ُمجسمه چشم به چشم من 
دوخته بود،یک کلمه نگفت وکمترین 
چندبار  نکرد،باآنکه  من  به  اعتنایی 
تأکیدکردم که تنها منظورم ازدیدن 
وکمترین  است  خواهی  اوپوزش 
قصدی برای تجدید رابطه ندارم،مع 
وهمچنان  نرفت  خرجش  به  ذلک 

دربرابر گفته هایم سکوت کرد.
        ـــ اورا بوسیدم واشکهایش را 
پاک کردم وپرسیدم چرا پس از آن نزد 
آقا ی گلشهری نرفتی؟ گفت :اعصابم 
چنان درهم ریخته شده بودکه نمی 
دانستم چه باید بکنم ،اگرچه ازپیش 
تصمیم گرفته بودم پس از گفتگو با 
هوتن ،نزد آقای گلشهری بروم ولی 
ازتهران  دربرگشت  دانم  ونمی  نشد 
توانستم  تا  کردم  رانندگی  چگونه 
خودم راپس ازرّدکردن دوخطر حتمی 

به شما برسانم!
که  حالی  باآن  عزیزم  گفتم:          
داشتی چرا یکشب درهتلی نماندی تا 
روزبعد با اعصاب آرام گرفته رانندگی 
کنی،خداراشکر که به خیر گذشت،تو 
من  نوبت  اینک  دادی  راانجام  کارت 
تو  جانب  از  است،اگر  وپدربزرگت 
خیالمان آسوده باشد به تهران نزد آقا 
وخانم گلشهری خواهیم رفت وباآنان  
گفتگو خواهیم کرد،آنان اگرچه ازتو 
دلگیرند ولی باما همچنان برسرلطف 
که  هستندوباشناختی  ودوستی 
تورا  وپوزش  عذر  داریم  ازآنان 
خواهندپذیرفت،دریغ است که قلب 
همچنان  تو  به  نسبت  انسانها  این 
از  نحوی  هر  به  بماند،باید  شکسته 
این  آنان دلجویی شود وما مقدمات 

کارراازبرای تو فراهم خواهیم کرد.
        گفت: نگران من نباشید مطمئن 
باشید که دست به خودُکشی نخواهم 
بیش  شمارا  ناراحتی  موجبات  زد،تا 
زنده  خواهم  نکنم،می  فراهم  ازاین 
بمانم تا گذشته هارا جبران کنم،ضمنًا 
که ضمن  است  این  ازشما  خواهشم 
جایی  به  را  صحبت  ماجرا  شرح 
که  شود  تلقی  چنین  تا  نکشانید 
من،  خواهی  پوزش  از  قصدوغرض 
من  ی  دوباره  ی  مراوده  ازسرگیری 
صورتی  درچنین  است،که  هوتن  با 
خواهم  خاطر  رنجیده  سختی  به 
شد،چراکه به راستی با کاری که من 
کرده ام ابداً خودم را الیق همسری با 

هوتن نمی دانم.
که  دادیم  قول  او  به  ـــ          
خواهیم  رفتار  اش  خواسته  طبق 
کردوباخیالی آسوده ازجانب نازنین،به 
تهران آمدیم وخدمت شما رسیدیم 
تا شمارا درجریان ُرخدادها بگذاریم 
خواهش  شرمندگی  ابراز  وضمن 
کنیم اجازه دهید نازنین که به اندازه 
کاری  وندانم  نادانی  چوب  کافی  ی 
هایش را خورده است،خدمت برسدو 
بخواهد،قصد  پوزش  شما  از  حضوراً 
او فقط این است که با بزرگواری تان 
اورا ببخشیدوکمترین انتظاری دیگراز 

شما ندارد. 
کشیدن  سر  از  پس  مادرم          
بودآنچه  این  گفت:  آب  لیوان  یک 
آقا  ودختر  آحسن  حاج  که  را 
ابراز  ما  دردیداردیروزازبرای 
هرعلت  به  نازنین  داشتند،ازآنجاکه 
شد  ناکام  درعشق  وجهت،دوبار 
وشکست خورده است،ممکن است به 
خاطرهمین ضربه ها دچارنوعی بقیه:  
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آموزگار و روزگار
حرف معلم ار بود زمزمه محبّتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را
بابا نان داد، دارا آمد، جمله هائی بودند 
ابتدای  در  آموزگاران  مهربانی  با  که 
یادگیری به ما یاد می دادند. دورانی بود 
که با یونیفرم که رنگ طوسی مخصوص 
دبستان ما بود و از جنس پشمی بود به 
یَقه  هم  ُکت  باالی  و  رفتیم  می  مدرسه 
ای  هفته  که  انداختیم  می  رنگی  سفید 
یکبار می بایست شسته شود. روز شنبه 
گرفته  های  ناُخن  و  کوتاه  موی  با  صبح 
شده، ناظم دبستان در صف صبحگاهی 
از ما دیدن می کرد. بعد از آن به کالس 
را  اعداد  یا  و آموزگار حروف  می رفتیم 
یادمان می داد. بطور کلی همه آموزگاران 
کوشش  بودند،  گرفته  یاد  که  را  دانشی 
می کردندبه شاگردان ُمنتقل کنند ولی 
شخصیت و رفتار آموزگاران یکسان نبود: 
برخی خنده رو و گروهی اَخمو. چنانچه 
اگر کوچک ترین اشتباهی رخ می داد با 
خط کش چند تائی هم کف دست دانش 

آموز می زدند.
حدود  بود  آقائی  ما  اول  کالس  آموزگار 
شلوار  و  ُکت  همیشه  که  سال  پنجاه 
مشگی می پوشید و با کاله شاپوی سیاه 
رنگ و سبیل های ُکلفت، قیافه اش خیلی 
ترسناک بود. کوچک ترین اشتباهی که 
مرتکب می شدیم ما را تهدید می کرد 
گذاشت  خواهد  مان  دهن  توی  گچ  که 
کالس  نفتی  بخاری  داخل  را  سرمان  یا 
به طریقی  بود  ولی هر چه  خواهد کرد. 

خواندن را به ما یاد می داد.
که  ششم  کالس  شاگردان  دارم  یاد 
بزرگی  اشتباه  اگر  داشتند  باالتر  سنی 
نَحو  به  دبستان  ناظم  توسط  کردند  می 
خاصی تنبیه می شدند: نیمکت را سر و 
ته می گذاشت و دو پای دانش آموز را به 
پایه های نیمکت می بست و با کمر بند 
این  به  که  زد  به شاگرد می  چند ضربه 
بر عکس  گفتند.  می  کردن  َفلک  عمل 
آموزگاران دیگری هم مثل صمد بهرنگی 
قلب  در  عشقشان  داشتندکه  وجود 
شاگردان بود و معّلم های فدا کار دیگری 
و  دیوار  و  در  بدون  درسشان  که کالس 
فقط با تخته سیاه است که دانش آموزان 
را با کمترین وسایل آموزش می دهند و 

دلسوز و نیک خواه آنان هستند.
گذاران  پایه  شناس  وظیفه  آموزگاران 
با  آنها  هستند.  آموزان  دانش  زندگی 
تشویق و گفتن یک کلمه “ آفرین “ می

 توانند آینده سازان شاگردانشان باشند 
باشند  نداشته  دبستان  از  گریزی  که 
خودشان  پای  روی  آینده  در  بتوانند  و 
َقوی حرمت  نَفس  به  اعتماد  با  و  باشند 
آموزگار  بیاموزند.  را  دیگران  و  خود  به 
وظیفه شناس یاد گیری را از کالس درس 
شروع می کند اّما می تواند شاگردانش 
را از همین کالس توسط کتاب خواندن 
که  آموزی  دانش  کند.  وصل  جهان  به 
نمی  درسی  کتاب  در  تنها  را  یادگیری 
ها  کتاب  در  را  خود  بزرگ  دنیای  یابد، 
پیدا می کند و از داستان ها می آموزد.

بهتر ز کتابخانه جائی نبود
مانند کتاب آشنائی نبود

در َدهر برای رفع امراض وجود
مانند مطالعه دوائی نبود

) شاعر ناشناس(
دانش  و  راهنمائی  از  آموز  دانش  اگر 
الفبای  همان  و  گرفت  یاد  آموزگارش 
داد  قرار  زندگیش  الفبای  را  ابتدائی 
کاپیتان زندگی خود خواهد شد. اّما اگر 
رفت  مدرسه  به  گریخته  شاگرد جسته 
و درس و یادگیری را پیشه خود نکرد، 
یاد  که  را  هائی  درس  که  است  روزگار 
نگرفته و پندهای معّلم را به کار نبسته 
به او نشان خواهد داد و زندگی را برایش 
مشگل خواهد کرد. “ انسان دو نوع معّلم 
دارد: آموزگار و روزگار. هر چه با شیرینی 
از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می 

آموزد.”

روشن دالن
ذهن  و  قلب  در  دیدشان  دالن  روشن 
شان جا دارد. ایشان افرادی هستند که 
را  بینایان  ما  دنیای  استعدادهایشان  با 
روشن می کنند. شعله عشق و مهر ورزی 
را در قلب ها بارور می سازند و ندای آنها 
داروئی برای آسان کردن زندگی ها می 

شود.
“امیرنصر”  روزگاری  گویند  رودکی:می 
سلطان بخارا که در زمان سامانیان می 
زیست، از بخارا به مکانی دیگر می رود 
که از آب و هوای آنجا لذت ببرد. باز گشت 
وی به بخارا برای مدت طوالنی به تأخیر 
می افتد و اطرافیان او جرأت نمی کردند 
بگویند دوست داریم به بخارا برگردیم. 
تصمیم می گیرند این موضوع را با شاعر 
نابینای پارسی “رودکی” در میان بگذارند 
که به امیرنصر نزدیک بود. رودکی که در 
نواختن چنگ مهارت داشت با آواز خوش

 خود شعری را که سرود برای امیرنصر 
خواند که او را خوش آمد و قصد بازگشت 

به بخارا کرد:
بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی
ای بخارا شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی

گر به گنج اندر زیان آید همی
اشعار  شعار-گزیده  جعفر   (
نابینا  که  این  با  رودکی  رودکی-ص۶۹(. 
کرد.  نورانی  را  پارسی  شعرهایش  بود 
او کلیله و دمنه را که بوسیله ابوالفضل 
محمد بلعمی به پارسی ترجمه شده بود 
چهارم  قرن  در  رودکی  درآورد.  نظم  به 
هجری متولد شد و سلطان شاعران لقب 
گرفت)آراکل خواجه توریانس-پیشتازان 

شعر وادب پارسی-ص۲۵(.
از دیگر روشن دالن دنیا می توان لوئیس 
بریل متولد ۱۸۰۹ میالدی را نام برد که 

اهل فرانسه بود.
او در قرن نوزدهم می زیست و آموزگار 
که  پدرش  پیش  کودکی  در  گویند  بود. 
زین ساز بود کار می کرد و روزی هنگام 
بازی، درفش زین دوزی به چشمش خورد 
و به مرور زمان از هر دو چشم نابینا شد. 
بریل هیچگاه نا امید نشد و باور داشت که 
می توان مانند دیگر مردمان بینا زندگی 
کند و به تحصیل خود ادامه دهد. زمانی 
که به مؤسسه نابینایان پاریس رفت، او 
روشن  که  کند  اختراع  کرد خطی  اراده 
بگیرند.  یاد  و  بخوانند  بتوانند  دالن 
نامیده شده  بریل”  بنام “خط  او  اختراع 
)ژ. کریستان- ترجمه سیروس طاهباز-

پیروزی در شب-چاپ۱۳۹۵(.
)Helen Keller( هلن کلر

 ۱۸۸۰ سال  در  دل  روشن  بانوی  این 
میالدی در آالبامای آمریکا به دنیا آمد. 
بیماری  علت  به  ماهگی  هیجده  از  او 
مننژیت بینائی و شنوائی خود را از دست 
نا  را  او  این دو مشگل هیچگاه  داد ولی 
امید نکردند. کلر آموزگار بیست ساله ای 
داشت بنام سالیوان که تا آخر عمرش با 

او بود. سالیوان با فشار دادن نشانه هائی

بر  حروف  عنوان  به  خود  انگشتان  با   
داد.  می  آموزش  او  به  کلر  دست  کف 
کلر آموزگار دیگری هم داشت که برای 
آموختن صحبت کردن از راه لب خوانی 
و لمس دهان و گلو به او یاد می داد. کلر 
اولین زن نابینا و ناشنوا بود که از دانشگاه 
او  پدیا(.  )ویکی  شد  التحصیل  فارغ 
نویسنده ای بود توانا، طرفدار حقوق زنان، 

ناتوانان، و فعال سوسیالیست آمریکا.
)Andrea Bocelli( اندریا بوچلی

بوچلی در سال ۱۹۵۸ میالدی در ایتالیا 
متولد شد. او دوازده ساله بود که در اثر 
نابینا  چشمش  به  فوتبال  توپ  برخورد 
شعله  سالگی  شش  از  بوچلی  گشت. 
را  خوانی  آواز  و  پیانو  نواختن  عشق  و 
داشت. او یکی از سرشناس ترین خواننده 
خواننده  این  باشد.  می  اپرا  و  پاپ  های 
کالسیک و خوش نوای دنیا صاحب آلبوم 

هائی مانند “رومانزا” و
“ آمور عشق” است که کثرت آلبوم ها و 
کنسرت های بوچلی نشان دهنده شهرت 

و محبوبیت اوست.
)Stevie Wonder( استیوی واندر

ایالت  در  میالدی   ۱۹۵۰ سال  در  او 
استیوی  آمد.  دنیا  به  آمریکا  میشیگان 
زمان  شد،  متولد  رس  زود  چون  واندر 
در  شد.  نابینا  تولدش  از  بعد  کوتاهی 
او  برای  مادرش  جوانی  ابتدای  سالهای 
سالگی  یازده  در  و  ساخت  می  آهنگ 
به   ”Fingertips“ بنام  آلبومش  اولین 
بازار آمد. او یکی از خوانندگان سرشناس 
تهیه  و  ساز  آهنگ  که  است  آمریکائی 
کننده سی دی هم می باشد )ویکی پدیا(.

اگر چه دنیا در چشم روشن دالن تاریک 
است ولی درون آنها روشن است و ذهن و 
قلبشان زیبائی ها را می بینند. پیشرفت 
های این روشن دالن درس بزرگی برای 
افراد بیناست، چون ثابت کرده اند با وجود 
نداشتن بینائی می توانند از استعدادهای 
زیادی برخوردار باشند. خواه در دانش و 

خواه در هنر.

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

بـخیراندـشیه اهی ان ب
آن روزاه یادش 

دکتر زهرا کریمی پور- ُاهایو

زنان لر و نان شاطه*

رسیدن بهار آزادی همگان را مژده 
می داد. شلوغی خیابان ها و رفت 
وآمد های درشکه ها و زنده شدن 
درخت  های  غنچه  بوی  با  ها  دل 
سنجد و درخت های بلوط و بید در 
این سو و آن سوی خیابان ، جوی 
های آب پر و روان و قل قل کنان و 
دست فروشان در کنارشان خیابان 

ها را پر از جنجال  می کردند.

میدان  نزدیک  لختي  خیابان  در 
بر  هاي  صورت  با  لر  زنان  رازو، 
بهاری  آفتاب  گرماي  از  افروخته 
در کنار خیابان تا چشم توان دیدن 
بودند  نشسته  ردیف  به  داشت 
بلند  چین  پر  لري  هاي  لباس  و 
سرخ  و  بنفش  و  زرد  رنگارنگشان 
و آبي و سبز مانند چتری در کنار 
زندگی  همهمه  به  خیابان  جوی 
پیش  سال  چند  و  شصت  بروجرد 
از  پر  یشان  ها  دامن  افزودند.  می 
چین  از  پر  و   بوته   و  گل  و  رنگ 
بنفش  های  گل  با  بهاری  زرد  بود. 
سرخ  های  گل  با  چمنی  سبز  یا  و 
به  داشتند  تن  به  که  هایي  رنگ 
زیبایی صحرا و گل های خود رو ی 
بنفش و زرد و شقا یق کو هستان 
می افزود. آنها در دهکده ای به نام 
در  بروجرد  نزدیکی  در  »گوشه”  
می  زندگی  گلیشان  کاه  های  خانه 
کردند. خانواده ای چند فرزندی با 
پدر بزرگ و مادر بزرگ زیر سقفی 
که در دل آن بادجه* ایي برای نور 
و در کف آن تنوری برای نان پزی و 
خوراک پزی بود روز ها و شب ها را 

می گذراندند.
ای  ویژه  زیبایي  از  لر  زنهاي جوان 
در  آزاد  هواي  در  بودند.  مند  بهره 

و  شفاف  چشمهایشان  آفتاب  زیر 
پوست چهره »برنزه« مي درخشید. 
برخی از آنان چشم هایي سبز یا آبی 
و برخی دیگر چشم هاي قهوه اي
و  چشمه  آب  داشتند.  شفاف   
دمن  و  انگیزدشت  دل  ی  هوا 
آنان  بود.  هایشان  آرایشگرچهره 
قامت هایي بلند و کشیده و پوستی 
نماد یک رنگی  زمخت داشتند که 

آنان با طبیعت بود.
با  را  کوچکشان  هاي  بچه  آنها 
بسته  شکمشان  روی  اي  پارچه 
بودند.  زده  گره  گردنشان  به  و 
رنگ  و  چشمان  در  خاصي  زیبایي 
چهره این بچه ها نیز بود. به عالوه 
طبیعت نشیني و ساده زیستي این 

زنها را نیرومند و آزاده کرده بود. 
زنهای  همراه  لر  سالخورده  زنهاي 
جوی  کنار  در  ها  بچه  و  جوان 
إفتاب  و  بودند  نشسته  خیابان 
زیاد سالها پوست آنها را چروکیده 
و  رنگارنگ  هاي  لباس  ولي  بود 
را  آنان  سرشان  »کیش«*روي 
و  زیستی  ساده  و  آزادگي  نشانه 
رهایي از قید و بند دنیاي امروزی 

کرده بود. 
این زنها ی جوان و سالخورده نان 
سنگ  تخته  روي  را  شاطه*  هاي 
هاي بسیار صاف سیاه رنگ بزرگ 
یا  خانه  در  به  نزدیک  بیابان  در 
قالیشان * با آتشي که از گیاهان و 
شاخه هاي درختان برمی افروختند 
نازک  بسیار  ها  نان  پختند.  مي 
اي مزه  با  بودند  برشته  سفید  و 
هیچ  در  امروزه  دیگر  هرگز  که   
زنان  این  آید.   نمی  به دست  ناني 
براي  را  نان هاي دست پخت خود 
خود  جلوي  دسته  دسته  فروش 
زمین  به  که  تمیز  هاي  سفره  روي 
در  و  گذاشتند  مي  بودند  انداخته 

کنار خیابان مي فروختند. . 
پیش  سال  شصت  ساده  زندگي 
هاي  فروشنده  این  را  بروجرد 
ای  ویژه  ولعاب  رنگ  خیابان  دور 
نان  خیابان  کنار  از  بخشیدند.  می 

خریدن  و از نزدیک زندگي این 

تجربه  خود  دیدن  را  روستاییان 
بود.  ها  بچه  ما  برای  یاب  نا  ای 
زنان  این  لری  گویش  در  کنکاش 
و  آفتاب  برابر  در  ایستادگیشان  و 
خیابان  کنار  در  کاسبیشان  و  کار 
واجور  جور  فرهنگ  از  بود  درسی 
بروجرد و ثروتی از رنگارنگی زبان 

و پوشاک و راه و رسم زندگی. 
آبی  و آسمان  آفتابی  هوا  بهار   در 
بود. و مردم بروجرد روزشان را در 
و  خنده  و  گفتگو  با  بازار  و  کوچه 
خرید و فروش با این روستا نشین 
هاي آزاده آغاز کرده وبه پایان مي 
نان  که  دیگری  روز  تا  رساندند. 
سرشان  روی  به  لر  زنان  تازه  های 
بار شده به بازار بیایند و کنار جوی 

و   برسند  فروش  به  ها  خیابان  آب 
بماند  بعد  های  دهه  تا  شان  مزه 
نقش  نوشتاری  امروز در چنین  که 

ببندد. 

*شاطه، نان لواش به زبان بروجردی
در  بود  کوچکی  پنجره  *بادجه، 
به داخل خانه می  را  نور  سقف که 

فرستاد
است  لر  زنان  سر  پوشش  *کیش، 
دارند  ریشه  و  هستند  سنگین  که 
و به طرز ویژه به سر بسته میشوند

*قال، ده یا روستا ست
های  واژه  برگرداننده  و  ویراستار 
سعید  کدبان  پارسی،  به  عربی 

کریمی پور
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ومحبت   باعشق  وشبها   روزها 
دنیا   دراین  گذشت.  می  وآرامش 
خوشبختی چفدر  شیرین ودلچسب 
است. از خانه  خارج نمی شدمگر از 
بگویند   مبادا  مردم  که  شرمساری  
که او اززمان  ازدواج  از خانه بیرون 
نیامده است. دلش سرمست  از شادی 
عشق  از  کرد  می  تمنا   هرچه  بود. 
ومهربانی  وتوجه برایش  فر اهم بود. 
دید  بود.ومی  خانه  نظافت  شیفتۀ  
همه چیز  مرتب و سرجایش است. 
فضا عطر آگین بود.  قمررا نمی دید  
روشن   باچهرۀ  کرده   آرایش  مگر 
وعاشقانه. یک روز  که دراتاق نشیمن  

کنار هم  نشسته بودند ، قمر گفت:
- من ترا همچون بره ای  رام می بینم. 
نه چیزی می خواهی ، نه دستوری می 
دهی ، نه  پرخاش می کنی ، در حالی 
دراختیار  خانه  دراین  که  همه چیز 

تست.
قاسم بایک رشته از گیسوان  حنائی  

او بازی کرد وگفت:
- من به حالتی رسیده ام  که چیزی 

نخواهم.
زن دست اورا باقدرت فشارداد وگفت:
- قلبم ا زهمان اول  به من می گفت تو 
بهترین مرد محلۀ ما هستی ، اما ادب 
نظر می رسد در خانۀ خودت   به  تو 
غریبه هستی. نمی د انی چقدر  این 

مرا آزار می دهد.
که  کنی   می  صحبت  باکسی  تو   -
شن  از  اورا   مساعدش  سرنوشت 
سوزان به بهشت این خانۀ خوشبخت  

آورده است.
قمر برای اینکه  لبخند  نزند، قیافۀ 

جدی بخود گرفت وگفت:

کافی   اندازۀ  به  کنی   نمی  فکر   -
 . ای  کرده  استراحت  من  درخانۀ 
جای   توانی  می  چندروزه  درهمین 
عموی مرا  درادارۀ امالک بگیری. فکر 

می کنی کار  سنگینی است؟
قاسم خندیدوگفت:

- درقیاس با گوسفند  چرانی بازس 
است.

محلۀ  بین  که  را  امالک   وادارۀ 
موشهای  دوپا وجمالیه پراکنده بود ، 

بعهده گرفت.
به  نیاز   شرور  ساکنان   با   معامله 
کاردانی داشت. اما انعطاف  او باعث 
شد همه چیز به خیروخوشی بگذرد. 
این شغل  چندروز درماه  وقت اورا می 
گرفت، بجز آن به فراغتی  دست یافت 
که پیش از آن  به آن عادت نداشت. 
دراین  دستاورد   بزرگترین   شاید 
زندگی  جدید  جلب اعتماد  عویس  
عموی زنش بود. قاسم از ابتدا به او 
وداوطلبانه   داشت  وعنایت  احترام 
دربعضی کارها به او کمک می کرد، 
تا آنجا که مرد  به او خوگرفت و بین 
آن دو دوستی واحترام متقابل  برقرار 
صراحت  به  عویس  عمو  روزی  شد. 

گفت:
- واقعاً  پاره ای افکار  گمراه کننده  
است. من  به تو شک کرده بودمکه 
کوچۀ  کالهبرداران  از   یکی  توهم 
ماهستی. ازمهرومحبت دختربرادرم 
اموالش  که  کنی  می  استفاده  سوء 
راتصاحب کنیوآن را  به زنبارگی یت 
به ازدواج  بازن دیگری تلف کنی. اما 
تو ثابت کردی  مردی امین  وحکیم 
کرده  درستی  انتخاب   واو  هستی 

است.
با  صادق  دنجل  خانه  درقهوه 

خوشحالی خندیدوگفت:
- مارا  به قلیان مهمان کن، همچنانکه 

آدمهای پولدار مثل تو  می کنند.
حسن گفت:

- چرا مارا به میخانه نمی بری؟

اما قاسم خیلی جدی  جواب داد:
ازادارۀ  آنچه   مگر  ندارم  پولی  -من 
که  کاری  دربرابر   یا  امالک همسرم 
برای عمو عویس  می کنم ، نصیبم 

می شود.
صادق با تعجب گفت:

- زِن عاشق بازیچۀ دست مرداست.
 قاسم با تغیُیر گفت:

عاشق  او  مثل  مردهم  اینکه  مگر   -
باشد.

سپس سرزنش کنان به او خیره شد 
وگفت:

ما  کوچۀ  اهل  مانند   تو   ، صادق   -
هستی که درعشق  چیزی نمی بینند 

جزبرای  سوء استفاده!
وبا  لبخندزد  شرمزده  صادق 

عذرخواهی گفت:
کنند!  می  فکر  اینطور  ناتوانان   -
من قدرت  حسن را ندارم، نه حتی 
توانائی ترا. بلندپروازی باجگیرشدن 
هم ندارم. اما درکوچه مایاباید  کتک 

بزنی، یا کتک بخوری!
قاسم انگاری پوزش  اورا پذیرفت که 

لحن تندش را عوض کرد:
کوچۀ  چه  توست،  با  حق  صادق   -
تأسف  مایۀ  ما  کوچه  حاِل  عجیبی! 

است.
- اگر مردم خارج ازاینجا  حال وروز 

مارا  می دانستند!...
صادق گفتۀ  اورا تصدیق کرد:

- آنانمی گویند کوچۀ جبالوی! کوچۀ 
جوانان قوی.

قاسم  درچهرۀ  افسردگی  
که  بجائی   چشمی  ظاهرشدوزیر 
قهوه خانه نشسته  درباالی  سوارس 
بود، نگاه کردکه مطمئن شود  کسی 

به حرف او گوش نمی دهدوگفت:
ما  ازبدبختی   هرگز  آنان  انگاری    -

چیزی نشنیده اند!
کنند،  عبادت می  را  قدرت  مردم   -
حتی  آنان که قربانی قدرت شده اند.
قاسم  چندلحظه ای مکث  کردوگفت:

- بخاطر   داشته باش قدرتی که باعث 
جبل  قدرت  مانند   شود=  می  خیر 
ومجرمین  قلدران  باقوت  ورفاعه- 

متفاوت است.
ظازۀ شاعر  حکایتش را ادامه داد :

» ادهم سراورا کشید وگفت:
- برادرت رابردار!

قدری نالید:
- نمی توانم.

- توانستی اورا بکشی.
- نمی توانم پدر

- مراپدر خطاب مکن. قاتل برادر نه 
پدری دارد، نه مادری و نه برادری.

- نمی توانم.
ادهم شانۀ اورا محکمتر گرفت وگفت:
-- برعهدۀ  قاتل است که قربانی اش 

را حمل کند...« 
وبه  رابرداشت  ربابش  شاعر 

آوازخواندن  پرداخت.
دراین هنگام صادق به قاسم گفت:

به زندگی رسیده ای که  امروز تو   -
ادهم  آرزو می کرد.

رفت  درهم  اعتراض  با  قاسم  چهرۀ 
وگفت:

دارم،  می  بر  که  درهرقدم  اما   -
باآشفتگی و تباه کنندۀ پاکی وصفا 
بر می خورم. ادهم درآرزوی زندگی 
به   راحت  وروزی فراوان نبود  بلکه 
به  رسیدن  برای  طریقی  اعتبارآنها  

سعادت  حقیقی می جست.
تااینکه   هرسه مدتی  ساکت شدند 

حسن به صراحت گفت:
حقیقی  سعادت  ندارد   امکان   -

بوجودآید.
قاسم بانگاهی خمار  گفت:

همه   برای  آن  اسباب  اینکه  مگر   -
فراهم شود.

باآنکه   فرورفت؛  بفکر  باره  ودراین 
 ، برخورداراست  وراحتی   ازپول 
چرارنج  وبدبختی دیگران  سعادتش 
را ضایع می کند؟ باج را به سواترس به 
نشانۀ فرمانبرداری می پرداخت. دلش 

می خواست  دراوقات فراغت  کاری 
انجام دهد. انگاری از خودش گریزان 
بود. یاازین کوچۀ ستمکار .ر نج آور  
آرزو  آنچه  به  ادهم   شاید  بگریزد. 
می کرد ،  داشت. اما مانند  وضعیت 
پریشان   اش   خوشبختی  از  خوداو، 
وخسته شد ومی خواست کاری بکند.
حالت  دچار  قمر  روزها   دراین 
بیمارگونه غریبی شد. سکینه گفت 
نمی  قمر  است.  بارداری  نشانۀ  این 
بارداری  کند.  راباور  آن  خواست 
بود.  آرزوهایش  بزرگترین   از  یکی 
بااین همه  شادی اش را  پنهان کرد. 
قاسم آنچنان  ذوق زده شد که خبررا  
درهرجا که  دوست وآشنائی  داشت- 
ازخانۀ عمویش ، دکان مسکری، بقالی 
آقایحیی  کلبۀ  تا  گرفته  عموعویس 
پخش کرد. قمربی اندازه مراقب حال  
خودش بود تا آنجا که به قاسم بالحنی 

معنی دارگفت:
- من باید  ازهرکارسختی پرهیز کنم.
فهمید  می  را  منظورش  که  قاسم 

لبخندزد وگفت:
داری  خانه  وظایف  همۀ  سکینه   -
بهتراست  ومن  دهد.  می  انجام   را 

بردبارباشم.
قمراورا بوسید وباشادی کودکانه ای 

گفت:
- برای سپاس  زمین را می بوسم.

را  آقایحیی  تا  صحرارفت  به  قاسم 
زیارت کند. اما درصخرۀ هند متوقف  
شد  وزیر سایۀ آن نشست.   درآن 
دورترها  چوپانی گوسفند  می چراند. 
هیجانزده شد، دلش  می خواست به 
او بگوید : انسان نه تنها  باقدرت به 
خوشبختی  نمی رسد، بلکه  انسان 
مطلقاً  خوشبخت نمی شود. اما  بهتر 
نیست  این را  به باجگیران  مثل ذ 
چقدر  بگوید؟!   سوارس  و  لهیطه 
اش  کوچه   فرزندان  به  باعطوفت 
فکر کرده بود  که بیهوده  دررؤیای  
سعتدتند. اما با گذشت  سریع زمان  
دور  به  زباله   مانند  زؤیاعایشان  
سعادتی  از   چرا  شود.  می  رسخته 
که  از آن  برخوردار است ، لذت نبرد  

وچشم به روی اطرافش نبندد؟
 شاید این سئوال  روزی جبل وزمانی  
رفاعه را  حیرت زده کرده بود . برای 
هردو  امکان  داشت زندگی  راحتی  
داشته باشندومادام العمر  درصلح و 
صفا وآرامش زندگی کنند. چه رازی  
دراین عذاب هست که مارا رها نمی 
کند. به آسمان باالی کوه نگاه کردوبه 
لکه های    بجز  فرورفت. آسمان  فکر 

ابرپراکنده  مانند گلبرگهای ُرز سفید 
، صاف بود. سرش را با بی حوصلگی  
چیزی  به  ونگاهش   انداخت،  پائین 
افتاد  که حرکت می کرد. عقربی را 
دید  که به سرعت  به طرف سنگی 
برداشت   فوراً  را  عصایش  دوید.  می 
زاری   بی  با  مدتی    ، کوبید  آن  وبه 
وبه  برخاست  آنگاه  نگاه کرد.  به آن 

راهش ادامه داد.
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 خانۀ قاسم به زندگی نوزادی  خوشامد 
گفت. تنگدستان محله در  جشن او 
شرکت کردند . اورا به نام مادر قاسم- 
احسان  بود-  ندیده  اورا  هرگز  که 
نامیدند. تولد او خانه را  با چیزهائی 
ذ  خوابی  وبی  کثافت  گریه،  مثل  
آشنا کرد. اما شادی  ورضایت خاطر  
نیز افزود.بااینهمه ، چرا پدراو گاهی 
ح.اس پرت ونگران بنظر می رسید؟ 
قمر به شدن ناراحت ودلواپس شده 

بود. یکبارازاو پرسید:
-  تو حالت خوب است؟

- بلی...
- اما مثل همیشه نیستی.

قاسم  نظر به زیر انداخت وگفت:
- موال حال مرا می داند.
قمر باکمی تردید گفت:

-من  باعث ناراحتی ات شده ام؟
قاسم خیلی جدی گفت:

- من هیچکس  را به اندازۀ تو دوست  
ندارم.  حتی این عزیز کوچک را.

زن آهی کشید :
- شاید  چشم زخمی به تو رسیده!

قاسم لبخند زد:
- شاید.

زخم  چشم  ورد  او   برای   قمر 
صمیم  واز  کرد.  دود  خواند،]اسفند[ 

قلب دعا کرد.
یک شب  با گر یۀ احسان  از خواب 
بیدارشد   وقاسم را درکنارش ندید. 
دروهلۀ اول  فکر کرد  که بعداز  شب 
زنده داری  ازقهوه خانه برنگشته اما 
همینکه گریۀ بچه قطع شد ، پی برد  
کوچه بعداز بسته شدن  قهوه خانه 
ساکت است.. دچار شک وتردید شد. 
برخاست  وبطرف پنجره رفت واز آن  
نگاه کرد ودید کوچه  غرق درتاریکی  
به  است.  فرورفته  عمیق   خوابی  به 
سوی بچه  برگشت  که دوباره شروع  
به گریه کرد. متعجب شد  چرا قفاسم 
بار   اولین  تا این  وقت شب  - برای 
درزندگی مشترکشان - دوراز  خانه 

واو  احسان شیرداد   به  است.  مانده 
دوباره  به خواب رفت. قمر بستر را 
ترک کرد  وباردیگر  به طرف پنجره  
رفت. هیچ چیز نشنید، بله تاالر رفت  
خواب  کنیز   کرد.  بیدار  را  وسکینه 
آلود نشست ووقتی که  بانویش  به 
او خبردادچرا آمده بااو صحبت کند، 
بالدرنگ  کنیز  جاپرید.  از  بادلهره  
زکریا   عمو  خانۀ  به  گرفت   تصمیم 
برود. ودربارۀ آقایش  پرس وجو کند. 
قمر از خودش می پرسید  کجا ممکن 
است مانده  باشد وچه چیزی  ممکن 
ُخلق  وخویش  تغییر  است موجب  
شده باشد؟ آیا به پیاده روی درصحرا  
دربعداز ظهر وشب  عالقه پیداکرده 
است؟  عموزکریا  وحسن متوحش  با 
ندای سکینه  از خواب پریدند. حسن 
نبوده.  بااو   را  شب  آن  قاسم  گفت 
از  پسربرادرش   گی  پرسید   رکریا 
سکینه  است؟   رفته  بیرون  خانه 
جواب داد  اوایل بعداز ظهر. آن سه 
از  خانه خارج شدند حسن به  خانۀ 
که  برگشت  صادق   وبا  مجاوررفت 

بالحنی ناآرام گفت:
- سحر نزدیک است! کجا می تواند 

رفته باشد؟ حسن گفت:
 . برده  کنار صخره خوابش  -  شاید 
نزد  دستورداد   کنیز  به  عموزکریا  
بانویش  برگردد و به او خبردهد که 
ماراه افتادیم  ودرجاهایی  که ممکن 
دنبالش  باشد   رفته  قاسم   است 
بطرف  سه  آن  گشت.  خواهیم 
صحرارفتند. رطوبت شب پائیزی  را 
روی  سرشان حس کردند  و دستار 
بستند. باراهنمائی  هالل آخر ماه - 
که در کنار  ستاره ها دربین ابرهای 
پاره پاره  پیدابود- پیش رفتند. حسن 
با فریادی  که فضارا  مانند شهاب  می 

شکافت صدازد: 
- قاسم... قاسم!

مقطم   جانب   از  بار   چندین  صدا 
افزودند  برسرعتشان  شد.  منعکس 
نت به صخرۀ هند  رسیدند. آن را دور 
زدند ولی اثری ازاو نیافتند. زکریا با 

صدائی گرفته گفت:
ومسخره  لودگی  اواهل  کجارفته؟   -

بازی نیست. دشمنی هم ندارد!
حسن حیرتزده زمزمه کرد:

-  دلیل دیگری هم  نداشته که فرار 
کند.

صادق  به یادآورد  صحرا ازراهزنان خالی 
فروریخت.   درسینه  قلبش   . نیست 
اما چیزی نگفت. دراین موقع زکریا  

باتردید گفت:

یحیی  استاد   نزد  نیست   ممکن   -
باشد؟

هردو جوان انگاری  خیالشان راحت 
شده باشد، فریادزدند:

- استاد یحیی؟!
نزداو  شده  باعث   چیزی  چه   -
بماند؟وباافکار مشوش  در سکوت به 
بانک  ازدورترها  ارفتند.  صحر  طرف 
بخاطر  تاریکی   ند.  شنید  وس  خر 
بود.صادق  نشده  کمتر  فشرده   ابر  
آهی کشید  وگفت: »قاسم کجائی؟«  
جستجویشان بنظر  بیهوده می آمد، 
اما  به رفتن ادامه  دادند.تا به کلبۀ  
خاموش یحیی  رسیدند. زکریا پیش 
کوبید. صدای  در  به  وبا مشت  رفت 

استاد آمد  که می پرسید:
- دم در کیست؟

برعصا  تکیه  او  هیکل  بازکرد.  ودررا 
ظاهرشد. زکریا با تأسف گفت:

- ببخشید. ما دنبال قاسم می گر دیم.
استاد به آرامی گفت:

- منتظرتان بودم.
 گفته اش به آنان دلگرمی داد ، اما به 
سرعت  دلواپس شدند. زکریا پرسید:

- آیا ازاو خبری دارید؟
- او درداخل خواب است.

- حالش خوب است؟
- ان شااهلل.

سپس بسادگی ادامه داد:
از  بعضی  است.  اآلن حالش خوب   -
برمی  از عطوف  که  من  همسایگان  
گشتند  اورا کنارصخره هند  یافتند 
باینجا  اورا  بود.  افتاده  بیهوش  که  
تا  زدم  صورتش  به  عطر  آوردند. 
خسته  خیلی   نظر  به  اما  بیدارشد. 
می آمد، گذاشتم بخوابد. بالفاصله به 

خواب  عمیقی فرو رفت.
 زکریا سرزنش کنان  گفت:

-  کاش مارا خبر کرده بودی.
- اورا  نیمه شب آوردند. من کسی را 

نیافتم نزد شما بفرستم.
صادق با تشویش گفت:

- بی شک او مریض است.
پیرمرد گفت:

خوب  حالش  شد  بیدارکه    -
خواهدبود.

حسن گفت:
بیدار کنیم  که مطمئن  بگذاراورا   -

شویم.
اما یحیی  با قاطعیت گفت:

- ماباید  منتظر  شویم خودش بیدار
شود.

ادامه دارد
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نمی دانم

دوتا ددکتر درراهرو بیمارستان به هم برخوردند. 
یکی شان خیلی پکر ودلخور بود. 

دکتراول: چته دکتر؟
شفا  مریضم  ناراحتم،  خیلی  واهلل  دکتردوم:   -

پیداکرده
دکتراول:  این که غصه نداره، برعکس باید خوشحال 

باشی.
دکتردوم: نمیشه خوشحال باشم.

دکتراول: چرا نمیشه؟
دکتر دوم: برای اینکه  ازبین اون همه  دوائی که 

بهش دادم نمی دونم  کدوم معالجه اش کرده!

آقای محترم

به  ازآنجا که رؤسا ومسئوالن وکارمندان همگی  
صافر وسادگی ماشااهلل خان  مستخدم اداره آشنا 
با  بااو  شوخی می کردند  واو هم  بودند وگاهگاه 
جواب های شیرین  حالشان را  جا می آورد یک روز 

رئیس  اداره به او گفت:
- راستی ماشااهلل خان  شنیدم در آبادی  شما به 
هرآدم کم عقلی که برسند به او تعظیم  می کنند و 

به اومی گویند: آقای محترم، راست میگن؟
ماشااهلل خان  که سرش را  به حالت تعظیم پائین 

آورده بود  گفت:
 بله ، آقای محترم.

***

پیرزن وسارق

»پیرزنی را ستمی درگرفت«
کرد به پا چکمه و خنجر گرفت

درپی  اموال به هرجادوید
گه کمک از اشرف واختر گرفت

از همه پرسید ز  اموال خویش
پشِت دِر نظمیه  سنگر گرفت

نعره زنان  سابقه  داران   بدید
گرفت مذکر  دزد  یقـه   تا 

 مال خوداز دزد ستانید و  بعد
 حال عجیبی  زستمگر گرفت

 گفت که باید بکنی ازدواج
 بامن و پس جانب محضر گرفت

 دزد پریشان  چو ُکله چرخ داد
 دید درآئینه که همسر گرفت

 حبس ابد گشت سزاواراو
 تا که چنین همسرودلبر گرفت
کاظم  روحبخش

سمعک

یارو میره سمعک بخره. فروشنده  میگه:
- همه جور شو داریم. صددالری تا سه هزاردالری

یارو می پرسه:
- صد دالریش چه جوری کار میکنه؟

 فروشنده میگه:
- این اصالً کار نمی کنه، فقط  چیزی که هست  وقتی 

مردم  اونرو می بینن  باشما بلند تر حرف میزنن.

یک کوبیده بدین

غضنفر: آقا سیگار  برگ دارین؟

 سیگار  فروش: نه خیر!
غضنفر: پس یک بسته  کوبیده بدین!! 

خوب فکرهات رو بکن

پدر:  دخترم راجع به پیشنهاد  ازدواجی که بهت شده  
خوب فکراتو  بکن

دختر)گریه کنان( :  ولی من می خوام  پیش مامانم  
باشم !

پدر: خوب ،  اونم با خودت ببر عزیزم.

شرطش اینه؟

پدر: پسرم، بزرگ شدی می خوای  چیکاره بشی؟
پسر: سیاستمدار پدر.
 پدر: مگه  عقلت کمه؟

پسر: یعنی شرطش اینه؟

آرزو

محکوم به اعدام:   آخرین آرزوم اینه که پسرم راببینم.
دادستان: اشکال نداره . پسرت کجاست؟

محکوم: من هنوز ازدواج نکردم.!

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

برف کمی هم بخند که  سخت   زمستان  دریک 
سنگینی درتهران باریده  وشهر کفن 
خیابان   درکمرکش  بود  شده  پوش 
اکباتان موجود مچاله شده ای رادیدم 
که هراسان می دوید، زمین می خورد 

وبرمی خاست وبازهم می دوید.
درحالیکه  رسید  من  نزدیک  چون 
سراپایش  غرق ِگل بود  ونفس نفس 

می زد گفت:
سالم» نقطه ادب مدن«

محجوبی  رضا  که  بود  لقبی  این 
که  داد  به کسانی می  »رضادیوانه«  

مورد محبتش بودند..
گفتم  پاسخش  واحترام  بامهربانی 
درحالیکه  شدم.  جویا  مقصدش  واز 
اشک  روی گونه های چروکیده  اش 
می لغزید ودریک دست مقدارزیادی 
قرص مسکن  ازقبیل آسپرین  وردین 
سوراخ   دیگر  بادست  داشت  وغیره 

راه آبی را  نشان دادوگفت:
- آنجاست، آنجاست. مگر نمی بینی؟ 
فرورفت.  سوراخ  درآن  اکنون  هم 
ازدست من می گریزد. خیال می کند 
من دیوانه ام. دنبال روح مادرم  می 
دومکه رفت توی راه آب. می خواهم 
آسپرین  بدهم بخورد تادراین سرمای 

سخت  سرما نخورد.
اندوه مرگ مادر  ازهمان آغاز جوانی 
رضا محجوبی  هنرمندبزرگ را  سخت 
تحت تأثیر  گرفت تاآنجا که دوستانش 
او  ومالیخولیای  جنون  گویند   می 

مقارن مرگ جانگداز  مادر رخ نمود.

فرارازمجلس  سردارسپه

رضادراوج شهرت بود که به یک جشن  
سردارسپه   درحضور  که  خصوصی 
تشکیل  می یافت محترمانه دعوت  

شد.
بخصوص  فقید سازرضا  اعلیحضرت 
العاده   فوق  اورا  ترک«   »بیات 
دوست می داشتند وچون  درسالن 
نبودند   نزدیک  رضا  به  پذیرائی  
بیکی ازسران لشکر  می گویند» به 
رضابگو چرا معطلی، پس بیات ترک 
من  چطورشد؟« سرلشکر مزبور  که 
باروحیۀ هنرمندان  بخصوص هنرمند  
حساس و متکبر ومنیع الطبعی چون 
رضا محجوبی  آشنائی نداشته  بالحن 

آمرانه ای  به رضا می گوید:»  پسر 
اند؟  برای چه دعوت کرده  ترا   پس 
چرا معطلی   مزن هر دمت کو؟ بدون 

مطلعی  شروع کن . بیات ترک!«
این طرز گفتار  برضا محجوبی  سخت 
اشک  که  حدی  تا  آید  می  گران 
درچشمش حلقه زده ومخفیانه از آن 

مجلس خارج می شود.
اعلیحضرت فقید  وقتی متوجه غیبت  
رضا می شوند  باهمان هوش وذکاوت  
اوضاع  چگونگی  از  خود   مخصوص 
می  مزبور  وبسرلشکر  شده   مطلع 
گویند:» مگرفراموش کرده بودی که 
بارضامحجوبی صحبت  می کردی نه 
با یک قزاق« جمعی را عقیده براین 
رضا  حال  شب   ازهمان  که  است 
منقلب گردید  وبعضی ازدوستان  او 
شروع جنونش  رادرپایان  یک شب 

مستی می دانند.

مرتضی خان محجوبی 
چه می گفت؟

پیانیست  محجوبی  خان   مرتضی 
 . است  رضا  محجوبی  برادر  معروف 
این  دوبرادر هنرمند  هردو درمکتب  
حسین خان اسمعیل زاده  کارکرده 

وبارموز موسیقی  آشنا شده اند.
مرتضی خان می گفت شبهای زمستان  
به  یکسر  آمد   می  خانه  به  رضا  که 
ودرمنقلی  رفت  می  خودش  اتاق 
از  ومملو  خودداشت   دراتاق  که  
خاکستر بود  آنقدر نفت می ریخت  تا 
چیزی شبیه به  گل درست  می شد. 
خوابید. می  زده  آتش  را  آن  آنوقت 

بر  شبها  من 
خاستم   می 
که  اورا  ودِراتاق 
نفت  پرازدود  
شده بود  باز می 
رضا   ولی  کردم 
من  علیرغم  
همان  دوباره  
ازسر می  را  کار 
وعجب  گرفت 

اینجاست  که
آدم یک  اگر   
یک معمولی 
 ساعت در چنان

تنفس  اتاقی    
بدون  کرد   می 
میمرد.  تردید 
در رضا  ولی 

صبح   حالیکه  
تمام سرورویش 

را  دوده گرفته  بود صحیح وسالم بر 
می خاست.

آخرین دیدار

وهنرشناسان  هنردوستان  تمام  
محجوبی   رضا  که  القولند   متفق 
وارجمندترین   ترین   از گرامی  یکی 

هنرمندان عصر حاضر بود.
متقدم  اساتید  شعر  مثل   سازرضا 
ها،  شکنجه  رنجها،    ، ازدردها 
باستانی   ملت  یک   های  محرومیت 
ولی اسیر،  حکایتها می گفت. دریغ از  
آن سرپنجه هنرمند  که روی  صفحه 

ویلن شوروعشق ودرد  می پاشید.
سیمهای  روی  رضا   آرشۀ  وقتی 
قومی   نالۀ  صدای  لغزید   می  ویلن  
اسب  زیرسّم   که  رسید  می  بگوش 
مغول   وشالق  اسکندر   لشگریان  
وچکاگاک  شمشیر عرب  می نالید. 
ضجه می کشید  وبیاددوران  آزادی 
و سروری خویش  اشک می ریخت. 
وسرشناس   بزرگ  ازخاندانی  رضا 
آذربایجانی   امیرنظام  پدرش   بود  
دختر  السلطنه   تاج  ومادربزرگش  

ناصرالدین
شاه بود .

به قمرالملوک وزیری  وملوک ضرابی 
عشق  وارادت می ورزید  وتاآخرعمر  

نیزبا آنان  روابط دوستانه داشت. رضا 
یأس   ازفرط  هنرمندان   اکثر  مانند  
واندوه به الکل  وافیون پناه برده بود  
واعصاب حساس خودرا  بدینوسیله 

تخدیر می کرد.
دشتی و بیات ترک  وپیش درآمدسه 
رضا  همایون   وچهارمضراب  گاه  

معروف بود.
آخرین روزی که  رضارادیدم درکافه 
ای مست  وبی خبر مانند  یک روحانی 
زانوزده   زمین   روی  دوزانو   بودائی  
دستهای  گریست   می  ودرحالیکه 
افر  آسمان   به  خودرا  استخوانی  
اشته  باهمان صدای دورگه ومرتعش 
ومردانۀ خود  تصنیفی می خواند  که 

مطلع آن این است:
یارب زگر داب جنون 

کشتی مارا برهون
وچندروز  شد  مستجاب  رضا  دعای 
دچار     )۱۳۳۳ تیر   ۲۹ بعد)درروز 
مرضی  شد)همان  سرماخوردگی 
ازآن وحشت داشت( وازگرداب  که  
جنون که  دراین اواخر واقعاً  ناراحتش 
وبامرگ رضا  یک  رهید.  بود   کرده 
جهان شور وعشق ونبوغ دردل تیرۀ 

خاک مدفون گردید.

سال   ۱۴ شماره   خواندنیها   از  نقل 
پانزدهم

وقتی دعای رضا دیوانه  مستجاب شد!
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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 
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بقیه : نامه ای رسمی ...

به کلي خواهد رفت.
صد  این  میان  در  که  مي خورم  قسم 
یک  هستند  تهران  در  که  فرنگي  نفر 
من  بگوید  بکند  جرأت  که  نیست  نفر 
جمیع  اما  مي دانم،  پولتیک  اکونومي 
در  را  علوم  این  کل  ما  خانه  اهل درب 
سینه خود مضبوط دارند. اگر از سفراي 
را  بانک  بپرسید  فرانسه  و  انگلیس 
بالتأمل  یقیناً  مي دهند  ترتیب  چطور 
جواب خواهند داد که این مطلب علوم 
و  نخوانده ایم  ما  و  دارد  الزم  مخصوص 
این مسئله را رجوع  اگر  اما  نمي دانیم. 
به مجلس وزرا نمائیم نه تنها جمیع وزرا 
جاري  قطعي  احکام  آن  دقایق  کل  بر 
خلوت  فراش هاي  بلکه  کرد  خواهند 
ما نیز جمیع معایب آن را در آن واحد 

خواهند شکافت.
دنیا  عقول  اعظم  از  یکي  که  ارسطو 
محسوب مي شود هرگاه حاال زنده بشود 
بدون  نمي تواند  خود  عقول  جمیع  با 
استقراض  بفهمد  تازه  علوم  تحصیل 
شهاب الملک  اما  چه،  یعني  دولتي 
علم  با  او  مرحوم  غیر  امثال  و  مرحوم 
کاماًل  را  علم  این  نکات  همه  نخوانده 

مي دانند.
علوم  ترقي  جهت  به  فرنگستان  دول 
اکونومي پولتیک کرورها خرج مي کنند و 
چندین هزار نفر عمر خود را در تحصیل 
این علوم تلف مي نمایند تا اینکه چند 
نفر اکونومیست پیدا مي شوند. در ایران 
ما  نیست  نقل ها  این  به  احتیاج  هیچ 
همه اکونومیست کامل هستیم. بانک و 
راه آهن و علوم مالیه و علوم اداره همه 

در نظر ما مثل آب سهل و روشن است.
مادامي که در ایران وضع تحقیق ما این 
است مادامي که وزراي ما همه علوم را 
در  که  است  بدیهي  مي دانند  نخوانده 

ایران هیچ کار تازه ممکن نخواهد بود.
پس چه باید کرد؟

اوالً آن فضول هاي احمق که مي گویند 
ما همه این کارها را فهمیده و همه این 
علوم را مي دانیم باید آنها را از مجلس 

وزرا بیرون کرد.
ثانیاً آن اشخاص باشعور که مي گویند ما 
از این علوم بي خبر هستیم ولي اجراي 
ایران  از براي  این کارها را موافق عقل 
واجب و ناگزیر مي دانیم باید دست این 
اشخاص را بوسید و ایشان را مأمور کرد 

که این قبیل کارها را مجرا بدارند.
مي دهید  حرکت  تأسف  به  را  سرتان 
ناظم الملک  این  که  مي کشید  آهي  و 
اوضاع  از  این شدت  به  چرا  لوح  ساده 

که  مضموني  است.  بي خبر  ایران 
بنویسید  جواب  من  به  مي خواهید 
ایران  اینجا  رفیق  اي  که  است  این 
اینجا ملک اسالم است )صد  است 
باد صبا اینجا بي سلسله مي رقصند(. 
مستوفي ها صد نوع مضمون خواهند 
گفت، علما پوست ما را خواهند کند.

این تعرضات کهنه حاال دیگر واقعًا 
بدتر از فحش است. هرگاه این کارها 
قدر  به  اسالم  دین  به  شد  ذکر  که 
به  یا  باشند  داشته  مخالفت  ذره اي 
دستگاه علما سرموئي ضرر برسانند 
مستوفي ها  اعتبار  و  مداخل  از  یا 
به  شما  ایراد  بکنند  کم  چیزي 
ساعت  نیم  در  لیکن  و  مي شد  جا 
مي توان مثل آفتاب روشن کرد که 
مصلحت مال و مستوفي و خیر دین 
و دولت در اجراي این کارها و مجبوراً 
و منحصراً بسته به این کارهاست.با 
صد کرور سرمایه و با آن تدابیر معجز 
نما که سایر دول را غرق نعمت کرده 
سي  ایران  محصوالت  سال  دو  در 
چهل مقابل بیشتر خواهد شد. یعني 
حاال هر قدر غله و ابریشم و تریاک 
و تنباکو به عمل مي آید سي چهل 
مقابل بیشتر شده )مالیات ایران هم 
سي چهل مقابل زیادتر خواهد شد( 
و آن وقت مال و مستوفي، رعیت و 
لشکر، نوکر و پادشاه در جمیع امور 
خواهند  پیدا  وسعتي  چنان  خود، 
کرد که از تصور حالت امروزه خود 

وحشت نمایند.
مطلب را بیش از این شرح نمي دهم. 
به سلیقه بنده کارهاي کردني عبارت 
از همان چند فقرات است که ذکر 

شد.
هر گاه این کارها را به میزان ذهن 
بسنجیم  خود  شخصي  فراست  و 
شکي نیست که همه معیوب و مضر 
و بي معني و محال به نظر خواهد آمد. 
اما هر گاه این کارها را از روي علوم 
معینه تحقیق کنیم بالتأمل تصدیق 
خواهیم کرد که اجراي آنها سهل و 
طبیعي و موافق دین اسالم و متضمن 

نجات دولت است.
مقبول خواه  کارها خواه  این  معني 
خواه  کارها  این  اجراي  و  مردود 
مشکل، خواه آسان جان مطلب این 
کارها هرچه  این  از  است که خارج 
و  بي معني  فرنگستان  در  بکنید 
جز بازیچه و اسباب تمسخر و مایه 

تضییع عمر دولت نخواهد بود.

بقیۀ: درام القرای اسالمی

های  پدیده  منظورش  البد 
که  است  وسائلی  و  الکترونیکی 
گرفته  بکار  دنیا  همه  در  امروزه 
میشود چون اگر دست این بابا بود 
رسانی  خبر  و  مناره  باالی  میرفت 
کر شستشو  آب  با  هنوز  یا  میکرد 
میکرد و بجای بیده و آب با سنگ 
وکلوخ احکام تطیهر را بجا میاورد. 
هویت ایرانی - اسالمی نه ایرانیست 
نه اسالمی بلکه ملقمه یی از قوانین 
انقالب  که  دوگانه  رسوم  و  آداب  و 
با شکوه چهره کریه آنرا رونما کرد.  
ابلهان  این  فکر  طرز  است  چنین 
چاشنی  که  منش،  اهریمن  غارتگر 
ایرانی را به آش شله قلمکار اسالمی 
و  عادات  بتوانند  راحتتر  تا  بزنند 
رسومات غیر اسالمی را محو و نابود 
کنند. هیح وطنپرستی حاضر نیست 
مملکتش به این روز بیفتد و این امت 
اسالمزده حالیش نیست که کشور 
برابر  در  ببینید  نابودیست.  به  رو 
که خودشان ساخته اند  مشکالتی  
چه راه حلی پیشنهاد میکنند.  در 
در  که  کرونا  بحران  با  مقابله  مورد 
از  منتهی  ایستاده اند  اول  سکوی 
ماتحت. علیرضا رئیسی سخنگوی 
کسی  اگر  :«...که  گفت  کرونا  ستاد 
بزند،  واکسن  زودتر  می خواهد 
از کشور برود...«  می تواند به خارج 
همین جمله نمایانگر ناتوانی استادان 
ماست که تقصیر را گردن این و آن 
و  مرغ  کمبود  مورد  در  میاندازند. 
بی  رییس  روحانی  استاد  گوشت، 
یال و کوپال دولت آخوندی پیشنهاد 
 ، گوشت  و  مرغ  بجای  که  دادند 
همچنین  بخورند!!!  آبزیان  مردم 
در مورد کمبود منابع آبی که طبق 
گفته خودشان پنجاه درصد کاهش 
از  فرمودند:«...بسیاری  است  یافته 
ظرفیت سدهای ما امروز خالی است 
کشور  آبی  برقی-  نیروگاه های  و 
امسال دچار مشکالتی می شوند. از 
از  بیش  امسال  که  میخواهم  مردم 
سالهای گذشته در مصرف آب و برق 
صرفه جویی کنند...« و چنین است 
هموار کردن راه بهشت با راهبردی 
بهشت  به  دوزاری.  آخوند  مشتی 

اسالمی خوش آمدید.

شهر تهران
پایتخت  را  آقا محمد خان تهران 
این  انتخاب  برای  داد.  قرار  خود 

شهر ده بیست هزار نفری جهت
شهر  این  نزدیکی  جز  پایتخت 
و  حاصلخیز  نسبتا  ببلوکات 
ایل  بمسکن  آن  جوار  قرب 
ورامین  عرب  و  افشارساوجبالغ 
و  اند  بوده  او  هواخواهان  که 
و  باسترآباد  نزدیکی  همچنین 
ستاد  حقیقت  در  که  مازندران 
نیروی او بوده است راهی نمیتوان 
ای  عالقه  پادشاه  این  کرد.  فکر 
راه  از  خود  نام  گذاشتن  بباقی 
ابنیۀ عالیه نشان نداده و از او جز 
ساختمان  اسلوب  که  مرمر  تخت 
تاالرهای  آن همان طرزساختمان 
اثر  و  شیراز  کریمخانی  عمارت 
بوده  اسارتش  دورۀ  هویوهوس 
حتی  نیست  بنائیمعروف  است 
ازاره  مرمر  سنگهای  معروفست 
از  و ستونها و آئینه های آنرا هم 
در  و  کنده  کریمخان  سالم  تاالر 

اینجا کار گذاشته است.
قاجاریه  سلطنت  دورۀ  مورخین 
هر  از  بناهائیکه  بذکر  کمتر 
است  مانده  باقی  پادشاهی 
پرداخته اند وآنچه هم که نوشته 
با  بتوان  که  نیست  طوری  اند 

بناهای موجوده تطبیق کرد.
هم  پادشاه  هر  وحوش  حول 
اصراری داشته اند که اگر در بنائی 

اسم پادشاهان قبل در کتیبه ای
و  محو  آنرا  باشد  داشته  وجود 
بنویسانند  را  وقت  پادشاه  اسم 
نیست  معلوم  که  است  باینجهت 
که سایر ابنیه و عمارات سلطنتی 
شاه  بکدام  متعلق  هریک  تهران 
عمارت  دور  دیوار  و  است.خندق 
آن  شمالی  حد  که  سلطنتی، 
خیابان  آن  شرقی  و  سپه  میدان 
خیابان  آن  جنوبی  خسروو  ناصر 
خیابان  آن  غربی  و  بوذرجمهری 
پشت  و  بوده  )خیام(  آباد  جلیل 
گل  از  بلندی  دیوارقطور  خندق 
آقا  کارهای  از  شاید  است  داشته 

محمد خان باشد.
دوره شهر تهران دیواری از زمان 
داشته  صفوی  طهماسب  شاه 
است. کندن خندق و بزرگ کردن
تهران از کارهای آقا محمد خان است

من  زندگانی  شرح  ازکتاب  نقل 
تألیف  عبداهلل مستوفی
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گفت وگو ی اختصاصی با محمدرضاعالی پیام»هالو«
* به من گفته اند حق نداری کارفرهنگی بکنی ، فقط می توانی تاکسی برانی 

ارشف حمیدی- نیوهمشاری

دلت  حرفهای  گفتن  برای  گاهی      
کاغذ  یک صفحه ی سفید  و  قلم  یک 
از  قلم  این  نوک  گاهی  و  است  کافی 
اما  است   تر  بُرنده  هم  شمشیر  تیزی 
شد  انباشته  دلت  در  حرفها  وقتی 
دیگر نمیتوانی در صندوقچه سینه ات 
نگهداری و روی صفحه ی سفید کاغذ 
؛ فقط بشکل شعر طنز  روان می شود 
نه بیشتر نه کمترو نمیدانی این طنازی 
و این قلم ؛ روزی تو را مجرم می کند 
را در  بازگشت  از عمر بدون  و یکسال 
زندان سپری می کنی .وتمام سال ۹۴ 
انجا  در  و  بری؛  می  بسر  زندان  در  را 
و فن  ادبیات  معلم  هم معلم می شوی 

عروض و قافیه.
پرداز  طنز  شاعر  ؛  شاعراست  او 
به   متخلص   ) پیام  عالی  رضا  ...)محمد 
هالو و گاهی بهلول زمان که مشکالت 
در  ای  گونه  رابه  اجتماعی  دردهای  و 
شعر هایش می سراید که در عین درد 
لبان  بر  لبخند  گل  مسایل؛  بودن  آور 

مستمعین می نشاند .
در تهران ازگذر لوطی صالح تا دبستان 
کوچک  کیف  ؛  نبود  زیادی  راه  گویا 
برف  ؛  داشت  دست  در  را  مدرسه 
گاهی  بود  پوشانده  را  کوچه  سراسر 
کت  را)ازجیب  کوچکش  دستهای 
پیچازی)چهارخانه(  با یقه سفیدی که 
لباس  این  و  بود  دوخته  آن  روی  مادر 
) بود  مدرسه  پسرهای  ی  همه  فرم 

بیرون می آورد و آنها را  ها  میکرد تا 
گرم شود و بعد کیف مدرسه را بدست 
توی  مدرسه  از  بعد  و  داد  می  دیگر 
ها.....زندگی  محل  بچه  با  بازی  کوچه 
؛  آینده  برای  نگرانی  و  دغدغه  بدون 
تنها چیزی که فکر را مشغول می کرد 
بعد از نوشتن مشق های شب و جریمه 
بچه  با  توی کوچه  فردا  که  بود  این  ها 
محلها چگونه از بچه های کوچه پشتی 
این  و  برنده شده  الک دولک  بازی  در 

امتیاز بزرگی بود!!
و دوره دبیرستان محله شاپور بازارچه 
جعفری  اسالمی  مدرسه  و  سعادت 
وشبها  داشت   دیگری  هوای  و  حال 
باستانی  ورزشکاراران  تماشای  برای 
میدان  در  فوالد   باشگاه   راهی  کار  
می  ضرب  علی  مرشد  شاپورمی شد،  
گرفت و می خواند...یکی و دوتا و سه 
تا و چهار تا ...  و ورزشکاران باستانی 
موزون  چه  زورخانه  گود  داخل  کار؛ 
می چرخیدند و میل های چوبی نقش 
این  .ودر  بردند  پایین می  و  باال  را  دار 

این  جای  را  خود  و  شدن  ذوب  تماشا 
پاک  رویای  .چه  گذاشتن  ورزشکاران 
کوچک  دکه  باشگاه  کنار  ای.  ساده  و 
کتابفروشی بود کتاب هم اجاره میداد 
کتاب های کم حجم یک ِقران و کتاب 
از خرید  بود  واین  ِقران  های بزرگ ۲ 

کتاب ارزانتر بود ؛اما پدر و مادر
 که با خواندن بعضی از کتاب ها مخالف 
کردند  می  پنهان  را  کتاب  آن  بودند 
قیمت  پول  شدی  می  مجبور  آنگاه  و 

کتاب را به کتاب فروش بدهی .
گرفتن  با  دبیرستان  آخر  سال  وحاال 
خیابان  از  رسید.  می  پایان  به  دیپلم 
فرهنگ و خیابان مهدی خانی یا )مهدی 
از آشپزهای ناصرالدین  موش که یکی 
شاه بوده واین نام خود حکایت مفصلی 
دارد(تا خیابان امیریه راه زیادی نیست 
به  را  خود  اتوبوس  یک  با  میتوانی  و 
رویای  ،حاال  برسانی  تهران  دانشگاه 
؛ پیداکرده  تحقق  دانشگاه  در  قبولی 

گویم.                                                                                    می  را  زیبا  های  هنر  دانشکده 
؛ دانشکده  در  ها  همکالسی  با  روزها 

به  وگاهی  فیلم  ساختن  به  گاهی   
می  انقالب  و..  اندیشی  می  بازیگری 

شود و مدتی وقفه در کار تحصیل. 
س:اقای عالی پیام چند فرزند دارید ؟

؛  دارم  پسر  فرزند  دو  ---من  ج 
مجازی  فضای  در  پیش  سال   ۱۰ ولی  
عروض  و  شعر  زمینه  در  را  کالسهایی 
اندازی کردم  و ۴۰ تا بچه  و قافیه راه 
ندیده  را  همدیگر  آانها  و  شدند  جمع 
بودند چون هرکدام در یک شهرستان 
از  بعضی  زمان  به مرور  اینکه  تا  بودند 
تهران  به  آمدند  و  دانشجو شدند  آنها 
بهر حال  و  رفتم  آنها  به شهر  یا من  و 
االن  و  کردند  پیدا  را  همدیگر  ها  بچه 
یک خانواده ای شده ایم به نام خانواده 
)هالوچه ها( و هرکدام از بچه ها یکی 

از آن )ها لوچه ها (هستند  .

س ---اقای عالی پیام چه فیلم هایی 
را بازیگری و کارگردانی نموده اید؟

ج-سال ۱۳۶۴ بازی درفیلم ) توهم (
 که شبکه ۲  تلویزیون آن را تهیه کرده 
بود . اول به عنوان طراح دکور و صحنه 
فیلم  این  در  بازیگری  به  هم   بعد  و 

دعوت شدم وجالب اینکه سال ۹۴ 

که در زندان بودم چند بار این فیلم از 
تلویزیون پخش شد و زندانی ها از من 
می پرسیدند ایا این بازیگر تو هستی؟ 

پس چرا اینجایی؟
ولی اولین فیلم را قبل از انقالب بازی 
به  اَطهر(  )ُجنگ  نام  به  فیلمی  ؛  کردم 
بازی  و  نجفی  محمدعلی  کارگردانی 
تجربه  اولین  قریبیان  فرامرز  کنار  در 
بازی  انقالب  از  بعد   . بود  من  بازیگری 
موذن  نقش  )سربداران(  فیلم  در 
چنینن  وهم  داشتم  را  جامع  مسجد 
سکانس  از  بسیاری  دکورصحنه  طراح 
های فیلم ازجمله بازار سبزوار و کوچه 
باشتین خانه ی شیخ  های  پس کوچه 

حسن ُجوری را من انجام داده بودم.
فیلمی  هم  خودتان  آیا   -- س 

کارگردانی کرده اید؟
ج---وقتی شرکت مینا فیلم را داشتم 
نویسنده  را   ) )موشو  نام  به  فیلمی 

وکارگردان و تهیه کننده آن بودم،  که 
از  نکرد.چون  پیدا  نمایش  مجوز  هرگز 
سال ۸۴ ممنوع ازکار شده بودم و این 
من  .به  آمد  بیرون  زمان  همان  فیلم 
فیلم  روی  از  را  اسمت  باید  گفتند 
که  فیلمی  گفتم  هم  من  برداری 
کننده  تهیه  و  کارگردان  و  نویسنده 
 !!!!. است  حرامزاده  پس  باشد  نداشته 
اکران  هرگز  فیلم  این  ترتیب  بدین  و 

نشد.
خودتان  ادبی  انجمن  به  س---راجع 

بگویید آیا مجددا دایر نموده اید؟
ج ---بعد از فوت مرحوم آقای صدرا 

برای  کبیر؛  امیر  ادبی  انجمن  مدیر 
انجمن خاموش نشود  این  اینکه چراغ 
بی  و  ادبی  )انجمن  نام  به  را  انجمنی 

ادبی هالو (
ادامه  جلسه   ۱۲ تا  که  نمودم  پا  بر   
داشت. هرچند مجددا انجمن امیر کبیر 
بر پا شد ،  اما من اجازه حضور در این 
خودم  امیدوارم  و   . نداشتم  را  انجمن 
را  هالو  ادبی  بی  و  ادبی  انجمن  دوباره 

راه بیاندازم .
یا  و  عاشقانه  طنز  غیر  س---شعر 

عارفانه هم سروده اید؟
ج---- بله شعرهایی دارم و در انتهای 
 ، طنز  نه   = باعنوان  کتاب  ششم  جلد 
استقبال  که  فاصله  کوتاه  شعر  مثل 

ازشعر حمید مصدق است  که سروده 

ما  تو  و  من  میخواهد  :  چه کسی  بود 
نشویم؟ خانه اش ویران باد...

من »خط فاصله «تو                                               
تو »خط فاصله «من

چه تفاوت دارد
فاصله فاصله است 

آن که میخواست من و تو 
تو و من

ما نشویم....
همچنان خانه او آباد است .                                                                           
به  شعر  کتاب  جلد  چند  کنون  س-تا 

چاپ رسانده اید ؟
به  شعر  کتاب  جلد   ۸ کنون  تا 
نام)افاضات اقای هالو ( را به بازار داده ام
 و نهمین آن هم به زودی خواهد امد.

  قاطی میکنم

هر که هر جا گفت حرف زور قاطی میکنم
گاه از نزدیک گاه از دور قاطی میکنم

ان زمان که سیر هستم ؛جمله ی دنیا به پشم
چون شکم افتد به قار و قور قاطی میکنم
مثل آب و روغن پیکان سال شصت و دو 
یا چو تَل و شیره بر وافور قاطی میکنم

ای که جای ُمهر تو چون گاو پیشانی سیاه 
روی اعصابم نرو؛ بد جور قاطی میکنم

آن که ِهراز بِر نمی داند نشسته پشت میز 
می کند شعر مرا سانسور قاطی میکنم

هر کجا که می روم در مجلس شعر و ادب 
نیمی از سالن پر از مامور قاطی می کنم
من تخلص میکنم )هالو(خودم عالی پیام

هر کسی می گوید 
)عالی نسب، عالی مقام، عالی نژاد،    

عالی بیان (
عالی پور ... قاطی می کنم.

صفحه  بر  چنان  هم  .....................وقلم 
کاغذ می تازد  با اجازه و یا بی اجازه.

     می پرسم: آقای عالی پیام از پنج 
دیگری  فیلم  آیا  امروز  تا  پیش  سال 

ساخته اید یا کارگردانی نموده اید؟
هنری  و  فرهنگی  کار  :هیچ  گوید  .می 
انجام نداده ام چون ممنوع ازکار هستم 
و از تغییرات این چند سال اینکه  چند 
شعرهایم  بخاطر  دادگاه  دیگر  حکم 
را  کار  دفتر  و  خانه  چنین  هم  و  دارم 
هم از دست داده ام و اکنون مستاجر 
هستم ، در دادگاه به من گفته اند  هیچ 
می  بدهی  انجام  نباید  فرهنگی  کار 

توانی راننده تاکسی شوی، 
آنگاه به طنز می گوید : من در جوابشان 
برود  خواست  مسافر  اگر  خوب  گفتم 
فرهنگسرا  گفت  یا  و  فرهنگ  خیابان 
یا  برسانم  مقصد  به  را  او  توانم  آیا می 

باید اورا پیاده کنم !!!
هیچ  به  خودش  گفته  طبق  ایشان 
.فقط  ندارد  وابستگی  گروهی  و  حزب 
دارای شعر های طنز داغ با جنبه های 
رضا  .محمد  است  واجتماعی  سیاسی 
هالـــو(  شعر  در  )تخلص  پیام  عالی 
و  فیلمساز  منتقد،  نویسنده،  شاعر، 
کتاب  جلد  هشت  دارای   کارگردان 
شعراست که در آمازون به فروش  می 

رسد به آدرس=
ht tps: / /www.amazon.com/

   author/mr.halloo
زیرودرتصویر  درعکس  مقام  عالی 
ازفیلم  ای  صحنه  در  قبل  صفحه  پائین 

سربداران  دیده می شود.

 مصاحبه کننده درکنار آقای عالی مقام در انجمن ادبی هالو درمردادماه ۱۳۹۲

شعرطنزی از محمدرضاعالی پیام)هالو(

باور می کـنیم
شایعات حضرت سرکار باور می کنیم

حرف مفت و زر زر و لیچار باور می کنیم
زهر دادند و به ما گفتند داروی شماست

باور می کنیم بیمار  ما شفای عاجل 
شیر در حبس است و زنجیری به دست و پای او

جنگل و سلطانی کفتار باور می کنیم
معنی جمهوری  و آزاد ی و گفتار را

از زبان  چوبه های دــار باور می کنیم
بلبل و قمری و مرغ عشق   را گردن زدند

ناله های جغد و قاُرقار باور می کنیم
راز ماهی  سیاه کوچک  بهــرنگ را

از زبان مرغ ماهی خوار باور می کنیم
زنده رود و کرخه و کارونمان از یاد رفت

معجز چشمه علی در غار باور می کنیم
بیستونیم و سهند منکر الوند و کوه 

برجک زندان، پس دیوار باور می کنیم
آب دریای ارومیه چه شد؟ هامون کجاست؟

حوض مسجد شاه،   در بازار باور می کنیم
نذر کرد ه سکه ای در آب حوض انداختیم

وا شدن های گره   در کار ، باور می کنیم
جای پندار خوش   و گفتار و کرد ار نکو

خدعه های واعظ مکار باور می کنیم
چشم ها و گوش ها بسته به سیما و صدا

باور می کنیم از خر دّجالتان، اخبار 
الله های واژگون بسیار بسیارند و ما

از زبان چکمه ها ، آمار باور می کنیم
خورده ای و منکری و ما خروس و دمب را

نه، که سوگند تو را هر بار باور می کنیم
اصل کاری اش درون جیب شلوار شماست

آنچه بیرون مانده از شلوار باور میکنیم
چشم های هیز مردــان در پی زن ها روان

عفت زن در کمی چلوار، باور می کنیم
مصلحت در هر چه باشد حکم شرعی هم همان

عکس مار هر بار جای مار باور میکنیم
تا گرفتار خرافات و طلسم و غفلتیم

عکس را دــر ماه، هالو وار باور می کنیم
بی خیاِل شعرهای طنِز هالو می شویم

ِچرت و ِپرت شاعر دربار، باور می کنیم

درحال کارگردانی فیلم توقیف شده  موشو
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بقیه: انزنین

ی  عقده  ویژه  شودبه  سرگشتگی 
ومادر،درزودرنجی  پدر  نداشتن 
با  دربرخورد  اش  عجوالنه  وداوری 
مسایل نمی تواند بی اثر بوده باشد، 
این کمبودها ملقمه ای شد تااز نازنین 
یک جوان حساس  و وزودرنج بسازد 
بکشد  جایی  به  کارش  آخر  ودست 
زیادی  ونگرانیهای  بکشد  نباید  که  
گفتم:  بباربیآورد.  ما  ی  همه  ازبرای 
ُرخدادی عجیب وغریب است،روزگار 
چرا  امانمیدانم  بازیهادارد!؟  چه 
بودند  اونگفته  به  پدرومادربزرگش 
پدرش کیست وچرا شناسنامه اش را 

بانام خانوادگی زهرایی گرفته بودند؟
روزنامه  پدرم  هنگام  دراین          
کناری  به  داشت  دردست  که  را  ای 
نهاد وگفت: مادرت خسته شده من 
خواهم  توضیح  راازبرایت  چگونگی 
من  که  آنچه  شرح  اوبه  داد،آنگاه 
انتخاب  ازاین درباره چگونگی  پیش 
نام زهرایی برای نازنین به آن اشاره 
کرده ام، ازبرایم بیان کرد وافزود اما 
چراهویّت پدرش را ازاو پنهان کرده 
بودند که به نظرم کار بسیار سنجیده 
حاج  که  بود  این  آن  بودوعلت  ای 
دراصفهان  که  بابرخوردی  آحسن 
نتیجه  این  به  پورداشت  باسهراب 
رسیده بود که او کمترین دلبستگی 
به نازنین ندارد،سهل است که انتساب 
می  خودحاشا  رابه  فرزندی  چنین 
کرده است، به ویژه زمانی که دریافت 
افسران  از  بادختر یکی  پور  سهراب 
،بدیهی  کرده  ازدواج  ارتش  ارشد 
ازازدواج  پورپس  سهراب  که  بود 
پنهانکاری  ازجهت  دخترخانم  بااین 
بنام  فرزندی  منکرداشتن  وتزویر، 
نازنین می شد،باچنین صورت مسأله 
دنبال  به  که  هرزمان  اگرنازنین  ای 
مهری  سرد  وبا  رفت  می  پدرش 
زیاد  احتمال  به  میشد  مواجه  پدر 
وروان  وسرخوردگی  دچارافسردگی 
پریشی شدید میگردید که بیم سربه 
رفت،وازآنجا  خودمی  کردن  نیست 
که می بینیم پس ازاینکه دربرخورد 
حاج آحسن ودخترآقا بااو،دریافت که 
،درصددبرنیامد  اوست  دختر  نازنین 
وبا دیدن  بپردازد  به جبران گذشته 
برحسب  خود  باپای  که  فرزندش 
پدررفته  ی  خانه  روزگاربه  بازی 
بودبه جبران گذشته،اوراباآغوش باز 

بپذیرد،درستی تصمیم پدربزرگش

 بقیه: جلوه ای ازاوج ...

بیشتر  پدرش  هویّت  درکتمان 
آشکار می گرددومن تردیدی ندارم 
رفتارمهربانانه  و  اگرتدبیردرست  که 

ودلسوزانه پدرومادر بزرگش نبود،به 
یژه پس از برخوردسرد توبااو،دست به 

خودکشی می زد             ادامه دارد

.

با همه ی مشکالت پیش رو)چه از 
چه  و  جامعه  قشری  باورهای  باب 
از  چه  و  بودجه  تنگناهای  ازباب 
دانش  کادر  کمبود  ویا  فقدان  باب  
بسته  رشته(  هر  در  آموختگان 
بود که هنوز چشمان کسانی چون 
پسیان همچنان بسته مانده است! 
دیدند،  می  و  بازبود  اگراحیاناً  ویا 
چون هدف مخالف خوانی و نق زدن 
و بها ندادن بود، دم بر نمی آوردند 
ضعف  ازنقاط  یکی  آورند!  نمی  و 
بسیاری ازما انسان ها شیفتگی وتابو 
وتحقیراین  ورزی  کینه  ویا  سازی 
ویا آن است، در حالت شیفتگی به 
جزنکات مثبت وانسانی وُمحق بودن 
ودرراه کینه ورزی به جزرفتار زشت 
نظرنمی  مورد  درشخص  وناصواب 

بینیم.  
       کارهایی که رضا شاه، درزمان 
داده  انجام  مدتش  کوتاه  پادشاهی 
که  کاری  کارستان،  بود  کاری  بود، 
نویسندگان  و  شاعران  شهادت  به 
وخاطره نویسهای زمان قاجارها به 
ویژه در سالهای پایانی آن، انجام آنها 
خواب و خیالی بیش نبود، رضاه شاه، 
نبود،  اشتباهات  از  عاری  و  فرشته 
اش  کارنامه  به  غرضانه  بی  اگر  اما 
نگاه شود، نمرات قبولی در کارنامه 
اش بسیار بیشترازنمرات تجدیدی 
انسانی  هیج  و  است،  مردودی  و 
از اشباه نبوده و نیست، مهم  منّزه 
شاه  رضا  اوست.  کارهای  راندمان 
هر گامی که در راه بیرون کشیدن 
جامعه از فرهنگ قرون وسطایی و 
واپسگرایی بر می داشت، به خاطر 
قشری مذهب بودن مردم که چشم 
و گوش به مراجع داشتند،با شورش 
و نافرمانی مواجه می شد، که دراین 
راه نقش ناجوانمردانه ی کمونیست 
نشینان  کرملین  به  وابسته  های 
مردم  اذهان  مشوب ساختن  نیزدر 
ناآگاه  نسبت به رضاشاه رانمی توان 

نادیده گرفت. 
       رضا شاه با هماهنگی  محمدعلی 

خواست  وزیروقت  نخست  فروغی، 
پوششی  ازنوع  را  میهنانش  هم 
بیرون  نبود  زمان  ی  زیبنده  که 
به  بود  دستورداده  رو  بکشد،ازاین 
جای پوشش جور واجور ُسنتی برروی 
سر؛ ازکاله ویژه موسوم به پهلوی یا 
شاپواستفاده شود،همین فرمان که 
بعدها کاری پذیرفته شدنی و پیش 
پا افتاده شد، درآن روزها با اعتراض 
رهبری  به  مردم  وشورش  مراجع 
بُهلول  محمدتقی  نام  به  آخوندی 
معروف به شیخ بُهلول روبروگردید 
که درآن گیر ودارمتأسفانه شماری 
انتظامی  نیروی نظامی و  از مردم و 
مشکالت  شدند،  درمشهدکشته 
کاله  پوشش  همین  کارمنحصربه 
نبود، درمورد لزوم داشتن شناسنامه 
و خدمت سربازی وتخته قاپو کردن 
کشیدن  بیرون  شیوخ،  و  ها  خان 
بانوان از زیر چادر و چاقچوردر جهت 
بها دادن با شأن بانوان که این روزها 
اکثریّت  نیافتنی  از آرزوهای دست 
بانوان ایرانی است و برپایی مدارس 
دخترانه  وهر گام دیگری که درراه 
تعالی جامعه برداشته می شد، همه و 
همه از جمله درگیری ها و تنگناهایی 
بود.  روبرو  آنها  با  شاه  رضا  که  بود 
مخالفان از هرگروه و طیف در توجیه 
مخالفت های خود؛ کارهای رضا شاه، 
را،  به ویژه درباره ی کشف حجاب 
می  تفسیروتعریف  گویی  زور  به 
کنند،اما نمی گویند در مورد فرزندان 
بیمار خود که برای بهبودی آنان نیاز 
به  تزریق و خوراندن داروست، در 
صورت تعلل آنان چاره راچگونه می 
ی  خواسته  به  نهادن  گردن  بینند، 
فرزندان یابرخالف خواسته ی آنان 
دارو؟  خوراندن  یا  تزریق  به  اقدام 
چه برهانی بهترازشعارهم میهنان ما 
دراین سالهای اخیر درباره خدمات 
ایرانسازشاهان پهلوی که با همه ی 
گفتند»رضاشاه  می  جانی،  خطرات 
روحت شاد« ویا» چه اشتباهی کردیم 
که انقالب کردیم« و شعارهایی ازاین 
ازآنان،  شناسی  درحق  دست 
دریغ که آقایان خسرو ُمعتضدها و 
نجفقلی پسیان ها شتر عّصاری شان 
چرخد!     محورمی  دوریک  همچنان 
آنهمه  آقای جهانسوزدر سال۱۳۱۸ 
کارهای مفید و سازنده را با همه ی 
مشکالت ومخالفت ها و کارشکنی 
مذهبان  قشری  های  وطغیان  ها 
و  رجال  از  کسانی  سوی  از  حتا  و 
بعضاً دانش آموخته در فرنگ رامی 

می باشند، اما دراین هیروویر، یقۀ 
رضا شاه و پسر اورا گرفته اند چرا 
که دیکتاتور بوده اند، که اگرشاهان 
اخّص  معنای  به  دیکتاتور  نامبرده 
کلمه بوده اند، درباره ی حکومتگران 
نه  که  گفت؟  خواهند  چه  اسالمی 
تنها تاکنون مطلبی از شرایط کنونی 
ایران و مردمش ابراز نکرده اند،بلکه 
بیان و  در فضایی برخوردارازآزادی 
نوشتارو مصاحبه ها که ازبرای شان 
فراهم شده است، دست به نگارش 
کتاب معماران عصر پهلوی با چنان 
آن  محتوای  با  متناسب  نا  عنوانی 
زدند وآقای پسیان همچنان دررثای 
نشان  که  است!  جهانسوزنشسته 
می دهد هیچیک از اعدام شدگان 
حکومت  درزمان  شدگان  ترور  و 
اسالمی را در شأن و فرهیخته گی در 
جایگاه  جهانسوزنیافته است! بدیهی 
است که نان  به نرخ روز خوردن می 
بیان  آزادی  دالیل  ازجمله  تواند 
وحضورآقای خسرو ُمعتضد، درصدا 

وسیمای  اسالمی باشد!
       چه بخواهیم و چه نخواهیم،تاریخ 
درباره ی نقش آفرینان خود دوراز 
هرگونه ُحب و بُغض به داوری خواهد 
نشست چرا که »تمام نیک و بد ما 
نوشته خواهد شد / زمانه را قلم و 

دفتری و دیوانی است«.
      ک - هومان  یکم اسفندماه ۱۳۹۹

       *به موجب پیمان عدم تجاوزبین 
اگوست  شوروی،در  و  نازی  آلمان 
۱۹۳۹، دولت شوروی پس از پیروزی 
آلمان درجنگ با انگلستان و فرانسه، 
در تقسیم کشورها؛ می توانست به 
خواسته ی ارضی خود درایران و بُغاز 

بُسُفرو داردانل برسد،    پایان

دید و خود یکی از فارغ التحصیالن 
که  بود  نوین  سبک  به  دانشگاهی 
رضا شاه بنیان نهاده بود، اماهمچنان 
به نق زدن وِشکَوه ومخالفت خوانی 
جوانان  از  بسیاری  ذهن  و  مشغول 
ناآگاه و زود جوش را برعلیۀ دولت 
این  که  ازآنجا  بود.  شده  موجب 
شماری  بین  نارضایی  ی  هسته 
دانشجویان  و  جوان  افسران  از 
سیاسی  شرایط  در  آنهم  افسری 
خاطر  به  که  روزها  درآن  جهان 
زیاده خواهی های هیتلررهبر آلمان 
سیاسی  مطامع  سوو  یک  از  نازی 
ایران*  به  نسبت  شوروی  ارضی  و 
قطع  خاطر  به  انگلستان  دولت  و 
منافع و نفوذش در میهن ما از سوی 
دیگربه وجود آمده بود،موجبات  بد 
گمانی و تردیدرضاشاه را نسبت به 
جهانسوزمبنی براین که اودرارتباط 
با یکی از دولتهای بیگانه درتدارک 
سقوطش می باشد، فراهم آورده بود 
که متأسفانه موجب اعدام جهانسوزو 

زندانی شدن هواداران اوگردید.
تخفیف  درراستای  پسیان،         
در  که  آنجا  او،  کارهای  و  شاه  رضا 
از خدمات  اعتراف  ناگزیربه  کتابش 
را  ها  آن  شود،  می  او  ی  ارزنده 
ازجبرزمان قلمداد می کند)رویه ۱۶۰ 
(، که اگربه پذیریم که هرکار ارزنده و 
ایرانسازشاهان پهلوی به خاطر جبر 
کارهای  چرا  پس  است،  بوده  زمان 
نادرست آنان) به زعم ایشان و دیگر 
کسانی که مانند ایشان می اندیشند(، 
خارج از قاعدۀ کلی جبرزمان خواهد 
بود؟ اگر جبرزمان عامل پدیده های 
خوب و بداست و انسانها مانند ُربات 
ROBOT چه بخواهند و چه نخواهند 
اسیر جبر زمان اند، چه جای انتقاد 
پهلوی  شاهان  از  گیری  خرده  و 
است و چرا ۴۲ سال است که همه 
دوران  ی  ارزنده  دستاوردهای  ی 
خارج  جبرزمان  مدار  از  ها  پهلوی 
شده وواپسگرایی دربرابر جبر زمان 

توانسته است قدعلم کند!؟
       گفتنی است که آقایان خسرو 
پسیان،زمانی  نجفقلی  و  معتمد 
دست به انتشارآثار خود زدند)۱۳۷۰ 
و ۱۳۷۹ُ(  که به ترتیب ۱۳ و۲۱ سال 
ازبرپایی رژیم اسالمی گذشته بود و 
دراین مدت شاهد اعدام و ترورشمار 
بسیاری از هم میهنان ما به سبک 
قرون وسطایی به اتهام مبارزه با خدا 
ویا مخالفت با رژیم اسالمی، و گروه 

گروه فرار مغزها بوده و همچنان 

خسرو معتضد

بقیه: ذوق حضور

رهائی   ...،... آزادی  کننده  بیان 
زیرچترتاریکی  که  است  آدمیانی 
می  وفریاد  گریند  می  وهراس، 
کشند وشالق زمانه برتنشان فرود 
ایستار  این  تنهائی  قطعه  آید.  می 
شاعر را  بهتر نشان        می دهد. 
بسرمی  محصور  شاعردرجهانی 
درهم  حصارها  زودی  به  اما  برد 
رویا  در  مرزها   ...،... ریزد  می  فرو 
وابسته  همه  واین  شود  می  محو 
سخن  کوتاه  است.  عشق  معجزه 
تهی  جهان   ...،... شاعر  دیدگاه  از 
است. رهاننده  عشق  فقط  و  است 

بقیه: قراردادالجزایر

شاه پهلوی  خورد کردن شخصیت 
صدام حسین بوده است که با کشتار 
بود.  رسیده  جمهوری   ریاست  به 
دولت الجزایر  بااعالم زمان مالقات، 
که  آورد   بعمل  دعوت  ازطرفین 
شخصیت   حاال  بیایند.  الجزایر   به 
محمدرضا شاه درالجزایرمانند  یک 

قهرمان شده بود.
موعود   وساعت  درروز  شود:  توجه 
درآسمان  که  هواپیمائی  اولین  
فرودگاه الجزایر پیدا شد هواپیمای 
وهیئت   حسین  صدام   حامل 
هواپیمای   بود.  عراقی  نمایندگی 
که  ای  فیروزه  رنگ  آن  با   شهباز 
بود   کشورما  وافتخار  غرور  سمبل 
باکمی تأخیر که داشت به فرودگاه 
هواپیمای  رسید.  می  الجزایر  
ازبرج  عراقی  حامل صدام حسین 
اجازۀ  الجزایر  فرودگاه   مراقبت 
فرود خواست. دراینجا اتفاقی افتاد  
که ملت ایران  به ایرانی بودن خود  
باید  محمدرضاشاه  ومنزلت  ومقام 

باغرور افتخار  کند.
به  الجزایر   فرودگاه  مراقبت  برج 
باند  گفت  حسین  صدام  هواپیمای 
فرودگاه هنوز آماده نیست بهتراست 
در آسمان دوربزند. دراینجا خلبان 
مراقبت  ازبرج  شهباز  هواپیمای 
خلبان  خواست.  نشستن  اجازه  
وسادگی  فروتنی  باکمال  شهباز 
گفت من محمدرضا پهلوی کاپیتان 
شهباز اجازۀ فرود می خواهم. دربرج 
مراقبت فرودگاه  شوروغوغا  بپاشد. 

مأموربرج مراقبت باصدائی لرزان از 
هیجان ولی بسیار خوشحال پرسید 
شما پادشاه ایران هستید؟ شاهنشاه  
جواب دادند، بله. مأموربرج مراقبت 
درجواب گفت:  اعلیحضرت فرودگاه 
مابی  است.  دراختیارشما  الجزایر  
بودیم.  درانتظارشما  صبرانه  
وهواپیمارا  کرده  تشکر  شاهنشاه 
به آرامی درباند فرودگاه  نشاندند.

هواپیما به آرامی  به جلوی جایگاه 
مخصوص رسید . دِر هواپیما  بازشد 
وشاهنشاه ازپلکان هواپیما  شروع به 
پائین آمدن  کردند. درپائین پلکان  
دیدن  برای   الجزایر  رجال   تمام 
وبی  بودند   شده  جمع  شاهنشاه  
اختیار  تحت تأثیر احساسات خود 
شروع به دست  زدن وهورا کشیدن 
کردند. آقای بومدین  رئیس جمهور 
الجزایر  شاهنشاه رادرآغوش  گرفته 
شاهنشاه  دادند.  دست  وباایشان  
مخصوص  درجایگاه  وبومدین 
ایستاده وگروه موزیک ارتش الجزایر  
نواختپس  را  شاهنشاهی  سرود 
ازپایان  سرود شاهنشاهی ، شاهنشاه

  شروع به  سان دیدن ازگارد احترام 
کردند  وعبدالکریم سیفی  کارداربا 
تجربه وایران دوست ، درپشت سر 
شاهخود درحرکت بود. کسی دقت 
نکرد  که در آن لحظه یک هواپیمای 
 . نشیند  می  زمین  به  دارد  دیگر  
حسین  صدام  حامل  هواپیمای  آن 
گرفته  اجازۀ نشستن   تازه  که  بود 
به جایگاه مخصوص  بود. شاهنشاه 
اکره   مذ  برای  که   ودراتاقی  رفته  
قهوه   نوشیدن  به  بود  شده  آماده 
پرداختند. خلبان هواپیمای شهباز 
پس  هواپیمارا  که   دستورداشت 
 ، جایگاه  درجلوی  ازسوختگیری  

درحالت آماده پروازباشد.
لحظه صدام حسین  دشمن  درآن 
وملت  محمدرضاشاه  دیرینۀ  
 . شد  ه  مذاکر  سالن  وارد   ایران 
که   کسی  مانند   محمدرضاشاه 
باشد  دیده  خودرا  دیرینه  دوست 
بالبخند  به سوی صدام حسین رفته  
دست اورا فشردند. شاهنشاه  برنامه 
اکرۀ  مذ  دریک  که  بودند   چیده 
طوالنی به سبک ماراتن  فرمایشی، 
هدف  به  تا  کرده  خسته  را  صدام 
نهائی  برسند. خود شاهنشاه رهبری 
مذاکرات  را بعهده گرفتند ودرست ۴ 
ساعت  این مذ اکر ات  طول کشید.

تنفس  نیمساعت   ساعت   هردو 
شاهنشاه  بود.  شده  ریزی  برنامه 

برای  که  اتاقی  به  استراحت  برای 
استراحت  آماده شده بود رفته  وروی 
در  که  ارتشی  تاشوی  کوچک  تخت 
آنجا برای ایشان مهیا شده بود  کمی 
مذاکره  میز  به  ودوباره  کشیده  دراز 
دراین مدت ۴ ساعت  برمی گشتند. 
به  دست  قهوه   از   غیر  اعلیحضرت 
هیچ چیز دیگر نزدند. نه صبحانه نه 
نهار . درآخر مدت  ۴ ساعت مذ اکر ه، 
کشورایران  به رهبری مدبرانه وبرنامه 
ریزی  دقیق شاه به تمام هدف هائی 
که  می خواست رسید. صدام حسین 
خسته ، گیج وخواب آلود  تازه فهمید  
که با چه سیاستمدار کهنه کاری طرف  
 . بود  دیرشده  دیگر  ولی  است  طرف 
صدام حسین  بازی را  بطور کامل  به 
نکته مهم  بود.  باخته  محمدرضا شاه 
این است که  شاهنشاه دستوردادند  
که این قرارداد  درسازمان ملل  متحد 
ثبت شود  وبنام قرارداد  الجزایر نامیده  
شود  ویکی از بهترین تاکتیک های 

مذاکره  دردنیا  شناخته شد.

دستاوردهای قرارداد الجزایر:

۱- قرارداد  الجزایر  دراوج  اختالفات 
مرزی بین عراق وایران به امضا رسید. 
پس ازآن  صلح ودوستی بین دو ملت  
برقرارشد. بهمین دلیل  صدام حسین  
قرارداد  الجزایر را  پیروزی ملی نامید  
قراردادرا  محمدرضاشاه  یاد  وزنده 
موفقیت  بزرگ سیاست خارجی ایران 

نامید.
گذاری  عالمت  دیگر  دستاورد   -۲
بین  ودوستی  وامنیت  زمینی  مرز 

مرزنشینان ایران وعراق بود.
احترام  رعایت  سبب  قرارداد   -۳
وامنیت بین کالنتران مرزی  درقسمت 
اتباع  چراگاهها وهمچنین  مسافرت 
دوکشور که برای زیارت اماکن مذ هبی 

درمسافرت بودند  شد.
گیری  جلو  دستاورد   بزرگترین   -۴
ازرخنۀ اخاللگران  اسرائیلی بود  که 
مرتب بین کردهای ایران وعراق اخالل 

می کردند 
۵- اگر خوب بنگریم  قرارداد الجزایر  
سبب جلوگیری از جنگ وخونرزیزی 
صلح  وایجاد   مردم  وآزار  واذیت 
ودوستی وهمزیستی  مسالمت آمیز  
وعراق  ایران  ودوملت  دوکشور  بین 

بود.
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان 

باقی.
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و  فتحعلیشاه   دربار  رامشگران 
استادان موسیقی درزمان او

وباریهای  تفریح  قاجار  فتحعلیشاه 
وعشرت  وعیش  داشت  گوناگون 
عالیۀ  رابرمصالح  طلبی  وراحت 
ازمیان  داد.  می  ترجیح  مملکت  
فرزندان او  فقط عباس میرزا  اوضاع 
درتوانش  که   تاآنجائی  را   مملکت 
بود  روبراه می کرد. فتحعلیشاه کمتر  
درمبارزات وجنگها  شرکت می کرد 
و.تفریح  عیش  سرگرم   وبیشتر 
وزیادی   خوشگذرانی   شهرت  بود. 
همسرواوالد  واعقاب وتجمل و جالل 
دربار  او نیازی به توضیح ندارد. برای 
مختصری  ازشرح  توان   می  نمونه  
که   فرزنداو  احمد میرزا عضدالدوله  
درتاریخ خود نوشته است  درباراورا  
دریافت. احمد میرزا درکتاب  تاریخ 
خود  می نویسد:»  ازروز اول نوروز  
خاقان   عید،  سیزدهم   تا  باستانی 
تاج  میهمان  حرمخانه   اهل   باتمام 
الدوله )یکی اززنان شاه(  می شدند 
عیش   به  تماماً  روز   سیزده  ودراین 
بودند  مشغول  سازوآواز   استماع  و 
موسیقیدان    آقامحمدرضا  دختر    .
معروف  بنام)شاهوردی خانم(  و )بیگم 
رستم آبادی( که بنام )یارشاه( معروف 
بود  با چندنفر دختران  جواهرپوش 
که کارشان  زدن ساز وخواندن  آواز 
مزوجات  حرم   خدمۀ  داخل  بود  
درفن  محمدرضا   آقا  دختر  بودند. 
موسیقی  استادواز  شاگردی پدر خود  
به این استعداد نائل  شده بود. ولی 
اینها دخلی به  دستگاه  بازیگر خانه  
بازیگر  دستگاه  نداشت.  وبازیگران 
خانۀ خاقان    یک فصل بسیار مفصلی 

است . وضع آنها  واسم ورسمشان

شرح  ومخارجشان   وشئونات     
خوف  هرگاه   خواهد.  می  علیحده 
نگارش  به  تفصیل   به  نبود   مالمت 

اوضاع می پرداختم.«
دردورۀ قاجاریه گروه رامشگران را » 
دسته« می گفتند وتعداد این دسته 
ها زیاد بود. درزمان فتحعلیشاه  دو 
یکی  بودند..  معروف  بسیار  دسته 
استاد زهره  ودیگری  دسته  دسته 
از  دوتن  ومینا   زهره   . مینا  استاد 
آن  معروف   ونوازندۀ  زنان خواننده  
بودند.که  فتحعلیشاه  عصر دردربار  
برادران آقامحمد  خان) جعفرقلیخان 
ومصطفی قلی خان( آنهارا  به همسری 
گرفته بودند. اعضای هرکدام  ازاین 
دسته ها  بیش از پنجاه نفر  شامل 
شد.  می  ورقاص   خواننده  نوازنده، 
بوداز  عبارت  آنها   موسیقی    آالت 
تارو سه تار ، کمانچه، سنتور، ضرب، 
دایره، زنگ و قاشقک. سرپرستی  این 
دستجات  را معموالً  اربابان موسیقی  
بودند   نام  صاحب  حرفه  دراین  که 
استاد   آنها   از  یکی  داشتند.  بعهده 
ودیگری  ارامنۀ اصفهان   از  مهراب  
استاد  رستم از کلیمیان شیراز بود. 
احمد  یعنی   عضدی  تاریخ   مؤلف 
میرزا عضدالدوله درمورد نقش زنان  
در باری در  مراسم عزاداری  و بازیگر 
کوچک   خانم  نویسد:»   می  خانه  
ملقب به ننه  کوچک  دختر تقی خان  
ونبیرۀ کریمخان  زند است ونظارت 
خانۀ اندرونی  خاقان مرحوم  دردسا 
او بود  که درایام عاشورا  مراسم تعزیۀ 
ننه  بعهدۀ  خوانی   وروضه  خوانی  

کوچک بودو...«
خان   محمد  آقا  مانند   فتحعلیشاه 
فردوسی  عالقه داشت   به شاهنامۀ 
ومیرزا ابوالحسن  جندقی متخلص به 
»حریف«  برایش شاهنامه می خواند. 
دیگر از  خوانندگان ونوازندگان  این 
عهد بایستی  از  زاغی  و  ریحان  و 
ملیخا  نوازندگان تار  . اکبر و احمد 
برد.  نام  تنبک   نوازندگان  بابائی   و 
شخصی بنام اوژن فالندن که مدتی 
در دربار خاقان بوده است  درسفر نامه 

اش می نویسد   :» ایرانیانی که  بسیار 
دولتمند ند  سرناهار  دو یاسه مطرب 
می آورند . یکی از آنها خواننده است  
که پیوسته  آواز یکنواخت می خواند  
واشعارش بیشتر  از عشق و شراب و 
شجاعت است. سازی که  بااین آواز 
است  زنگی  دایره  یک  است  همراه  
وهمچنین  یک چنگ و یک نوع ویلن 
که آن را کمانچه می گویند. کنسرتی 
که  این سازها  تشکیل می دهند زیاد 
خوش آهنگ نیست.  موسیقی ایران 
دارد.  دلیل  ودو  است  عقب  بسیار  
نقاشی   مثل  موسیقی  اینکه  یکی  
هنر تقلیدی  نیست بلکه علمی است 
ودیگر آنکه  موسیقی  ایران بدست  
لوطیان  و اشخاص بی سروپا افتاده 
دستشان  از  دیگری  کار  که  است 
ارزش  جهت   این  به  آید.  نمی  بر 
موسیقی  درایران  بکلی از بین  رفته 
است و به ندرت  اشخاص اسم ورسم  
داری یافت می شوند  که با موسیقی  

آشنائی  داشته باشند.«

موسیقیدانان دربار محمد شاه

که  میرزا  عباس  فرزند  شاه  محمد 
پس از فتحعلیشاه  به سلطنت رسید 
مرض  وشدت  مزاج   ضعف  بواسطۀ 
نقرس  به کارها  رسیدگی نمی کرد  
وکارهای مملکت  یک سره دردست  
حاج میرزا آقاسی  افتاد. حاج میرزا 
آقاسی هم  مردی بی خبراز  اوضاع 
سیاست ومردی  صوفی منش  وشاعر 
بود  ودرشعر تخلص خودرا  » فخری 
دست  درموسیقی  او  بود.  نهاده   »
داشت  وآهنگ می ساخت  . یکی از 
اضعار  منوچهری  دامغانی را بصورت  
همایون   دستگاه  در   ضربی  آهنگ 
ساخته بود که  که بااین بیت شروع 
می شد» ساقی بده رطل گران  زان 
شاه  محمد  پرورد...«  ساقی  که  می 
برخالف  فتحعلیشاه  که مدام درحال  
خوشگذرانی بود  بیشتراوقاتش  را به 
موسیقی وشعر می گذراند ودرزمان 
بعرصۀ   پا  بزرگی   موسیقیدانان  او  
این هنر نهادند امثال  آقا علی اکبر  
به   ملقب  خان   وحسن  تار  نوازندۀ 
سنتور خان  استاد سنتور  و خوشنواز 
خان  وآقا مطلب  نوازندگان کمانچه  
ومیرزا غالمحسین   پدر سماع حضور  
که کمانچه کش  ماهری بود. این  ها 
که نام بردیم پازموسیقیدانان معروف  
استادان  تمام  هستند.  عصرقاجار 
معروف  وبزرگ عصر  ناصرالدینشاه  

از دست پروردگان  این موسیقیدانان  
مخصوصاً  آقاعلی اکبر  وخوشنوازخان 
)فراهانی(  اکبر  آقاعلی  از  هستند. 
برادرزاده وفرزندان بنامی  بجا ماندند  
که مکتب موسیقی  تأسیس کردند  
 . نمودند  تربیت  بسیاری  وشاگردان 
آقاعلی اکبر  رابایستی پیشکسوت  
آ«  شاهد  امروز  که  موسیقی   هنر 
هستیم  بدانیم زیرا دراثر نبودن خط 
موسیقی  درایران آنچه او  درحافظه 
آن   سینه  به  سینه  ونقل   داشت  
همتی است  که از این بزرگان  باقی 
مانده است. از میان اسامی  یادشده   
باال ، سنتور خان  بسیار مورد توجه  
محمد شاه بودودر  مواقع خلوت  برای  
محمد شاه سنتور  می نواخته است  
یابد.  تسکین  پادشاه   پای   درد  که 
او  یافتگان  مکتب   از  تربیت  یکی 
محمد صادقخان  سرورالملک نوازنده 

معروف می باشد.

موسیقی  درعصر ناصرالدین شاه

دراوایل  سلطنت  ناصرالدینشاه  نامی از 
موسیقیدانان  بنام دیده نمی شود. »کنت 
ناصرالدینشاه   درزمان  که  دوگبینو«  
دردربار  او چند سال مأموریت سیاسی 
داشته  است در کتاب  معروف خود  
بنام » سه سال درایران«  می نویسد:»  
ریاضیدان   عبدالجواد  خراسانی   مال 
اصفهان  اقامتش  محل  که   معروف 
داشته   ومرید  ای شاگرد  ه وعده  بود 
درموسیقی خیلی  ورزیده بوده  وتار 
می  ادامه  ونیز  است.«  نواخته  می 
دهد:»  آخوند مال محمدعلی  یکی 
دیگر ازریاضیدانان  معروف این دوره 
است  که در موسیقی نظری  )نه عملی(  
خیلی استاد بوده است ولی هیچیک 
نواخته  نمی  را  موسیقی   ادوات  از  
است « ومی گوید:»  بطور کلی درایران  
ودرموسیقی  میزنند  تار  که   آ«هائی 
استادهستند نیز ازطبقۀ  اول ودوم می 
باشند ونجبا واشراف ایرانی تارزدن  را 
نوعی عیب می دانند یااقالً باعث سبکی 
خود  می شمارند.« دراواسط سلطنت   
ناصرالدینشاه  بعضی از علما وفالسفه  
وحکما  به علم موسیقی  واقف وبه 
زدن ساز  آشنائی داشتند ودرویش خان  
بطور پنهان  باآنان  دررفت وآمد بود. 
دراواخر  سلطنت ناصرالدینشاه  بسبب 
عالقه  او باین هنر ، موسیقی  رونق 
ورواج بیشتری گرفت ورفته رفته  به 
قشرهای  باالی اجتماع واشراف ونجبا 

راه یافت.                         ادامه دارد.

مجیدزندهی

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

صفی الدین ُارموی ارث حسین بهزاد

Tehran, June 1, IRNA – 
Head of Food and Drug 
Administration (FDA) for baby 
formula and special affairs 
Bahador Mohammadian said 
on Tuesday that the permit 
for producing six products 
in the field of baby formula 
and special foods in Iran

Kerman, May 30, IRNA - The 
head of Industry, Mine, and 
Trade Organization in Kerman 
Province said that over 2 mil-
lion dollars of hand-woven car-
pets exported from this prov-
ince to other countries.
Mehdi Hosseinnejadian made 
the remarks in an interview 
with IRNA on Sunday that in 
past one year, over two million 
dollars of hand-woven carpets 
exported from this province to 
other countries.
Carpet weaving is a well-
known Iranian art worldwide 
and is also very popular in dif-
ferent Iranian cities especially 

has been issued. Af-
ter producing Phenyl-
ketonuria (PKU) for the 
first time in Iran, the permit 
has been issued for produc-
ing Lactomil PKU, NAN 
LF, NAN Comfort, Truevital 
AR, Truevital CMA, Truevi-
tal Comfort and MCT OIL.

March 20, 2020).
The figure shows 800,000 dol-
lars decrease that seems logical 
due to the pandemic and clo-
sure of the borders, Rouhollah 
Latifi told IRNA.

Kerman, Isfahan, and Chahar 
Mahal and Bakhtiari provinces.
Rouhollah Latifi, the spokes-
man for Iran›s Customs Admin-
istration, said on Dec 19, 2020 
that the value of exports of the 
country›s hand-woven carpets 
has been 48.9 million dollars in 
past eight months of the Iranian 
year (starting on 

Tehran, June 1, IRNA – Head 
of Shanghai International As-
sociation of Small and Medi-
um-Sized Industries said on 
Monday that the friendship 
and solidarity between Iran 
and China are longstanding and 
meant to be strengthened.

Speaking at the launching cere-
mony of joint cooperation cen-
ter for small and medium-sized 
industries, Qian Zhen Hua 
said that Iranian and Chinese 
companies contributed to the 
integrated improvement of the 
green economy and trade in 
Asian countries as the corona-
virus pandemic changed the 
global trading system.

He underlined that the capaci-
ty can be deepened in the form 
of the 25-Year Comprehensive 
Iran-China Cooperation agree-
ment and leveraged in line with 
the welfare of the two nations.

Pointing to the launching of 
the joint cooperation center 
for small- and medium-sized 
industries, Qian Zhen Hua add-
ed that the Iranian and Chinese 
companies can be active in 
technology transfer, swapping 
trade delegations, investment in 
both countries, trading goods, 
and exchanging information 
needed by companies and in-
dustrial parks.

The event coincides with the 
development of the One Belt 
One Road initiative that can be 
used as a basis to expand co-
operation between Iranian and 
Chinese companies, he added.
He hoped that Iranian and Chi-
nese small- and medium-sized 
industries cooperate to form 
supply, production and talent 
chains and create new opportu-
nities to make valuable results 
out of the longstanding friend-
ship between the two nations.
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Iran produces diet baby formula for first time

Over $2 million of Kerman carpet exports

Chinese official hails longstanding 

China-Iran friendship

 Iran produces one million doses of COV-Iran
Barekat vaccine

Tehran, May 30, IRNA – The 
managing director of COV-Iran 
Barekat vaccine research group 
said on Sunday that one mil-
lion doses of COV-Iran Barekat 
vaccines were produced, which 
will be delivered to Ministry of 
Health.
The figure will increase to 18 
million doses soon.
Public vaccination with COV-
Iran Barekat is going to start in 
mid-June after clinical results are 

confirmed, Mass production of 
the vaccine would start as soon 
as the results of the third clinical 
test of the vaccine are confirmed 
by the Health Ministry.
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Sisco: We had meetings  with
amb. Dobrinyn, Mr. 
Goldberg and I, on 
Tuesday morning. We 
found out  that  there were 
several different texts to 
the  draft of the resolution.
Frankly the Russians were 
also confused.
So, we decidedto find out 
what the issues actually 
were, so that there will be a  
clear-cut understanding on 
everything. Unfortunately, 
however we realized that 
a number of points are not 
cleare. That means there 
will have to be further 
consultations on part with 
the Russians. We think we 
should find out  what the 
Jordanian paperactually 
means. I can  only say that 
Iran can play  a key point in 
this  situation, so I believe  
we should keep in close 
contact as we go along.

Zahedi: We are naturally 
interested, because any-
thing that happens in the 
area concerns us. We are 
on  freindly terms with 
both sides. I don’t  think 
anyone has been  candid 
with the Arabs as I have 
been. At one night, I 
remember.Ambassadore 
Vakil, told me that I had 
gone a little too far. Let me  
say,however , that we do 
not have a specific solution 
in mind. We do not believe 
that any action can be 
useful, if things are not 
quiet clear, as otherwise 
we would be going round 
and round. Let me also 
say that we are very much 
concerned ab out king 
Hussein. We have a great 
deal of  affection for him.

He has a great  deal  of 
respect for His Majesty. A 
few  days ago His Majesty 
made  a speech in the 
parliament, part of which 
I reflected in my speech 
at the U.N. I am  rather 
optimistic now, because 
although the Arabs are 
more or less  divided in 
three different camps, 
moderate states have the 
majority and we hope 
that reason will prevail. 
We are concerned  over a 
possibility of prolonging 
this situation. If this get to  
be something like a long 
drawn- out  situation, as  

we have in Vietnam, there  
is no telling what may 
happen. I think  we can 
settle the problem of non- 
belligerency...

Sisco: Excuse my interrup-
ting you,Mr.Minister, but
I like to say at this point  
Riad has told us no 
Egyptian government can 
permit Israeli  flags to pass
Through the Canal and 
survive...

Zahedi: Yes, but we  have 
told  the Arabs free passage  
through the  Suez  is 
essential. I think they will be 
prepared for that . But,  the 
problem, the  real

problem, today  is Jerusalem. 
There is also the question 
of recognition. At this 
stage,we cannot  expect a  de 
facto recognition of Israel, 
and I think Israel knows 
it too. But recognition by 
way of existence,I think, is 
possible, and I believe the 
Arabs have learned their 
lessons, at least I hope they 
have. I think they are tired 
of  having same-one play 
their leader. Anyway, as 
I was saying, we believe 
King Hussein is very 
important in this situation. 
I told this to Eban myself. I 
still believe he is realistic. 
But if we take advantage 
of him  he might end  up 
like his grandfather. I 
have not seen Eban  this 
time,otherwise I would 
have told him again.
Unfortunately, what Eban 
told me in private, his 
government announced 
same thing to the contrary 
in public. It was most 
embarrassing. I will also 
tell you why I did not see 
Eban this time. It is  only 
because I am not certain 
that they may not suddenly 
decide to make  an 
announcement of it when 
the Prime Minister of
 Israel announces that the 
Jordanians came over and 
talked to them, naturally 
that makes a  very 
embarrassing situation, 
and one has to be careful.

Sisco: I cannot speak for the
Israelis, but I like to say 
that it would help us very  
much if the Jordanian drafts 
was clarified. Frankly 
there is need  for some 
explanation. Here is the 

text. In the original U.S.- 
U.S.S.R. draft we have 
used  the word “principle”, 
and not “principles” 
because we  wanted 
both  parties to know that 
the”withdrawal” and “ 
the end of belligerency 
were linked and had to 
be considered as” one 
principle”. But that is not  
the case in the Jordanian  
draft. Our interpretation 
is the same as yours. We 
feel that if you renounce 
belligerency it means 
freedom of waterways. The 
Jordanian draft says, yes 
we renounce belligerency 
and  withdrawal, but then 
they go on in the next 
paragraph and make that 
freedom of waterways 
subject to a guarantee. 
That is not what we had in 
mind at all. Now, as I said 
we cannot  speak for the 
Israelis, but let me tell you 
something. I am speaking 
very candidly  now. You 
take problems  between 
Israel and Egypt. You have 
the  Gaza strip. What  is the 
Gaza strip? I  have been  
there and I know. It is an 
area with 450,000 people 
living in  effect off  the “ fat 
of the land” . The situation 
is so bad one can hardly 
imagine. What would the 
Israelis want with Gaza?  
Whoever gets  it has all 
kinds of problems. Then 
you have  the Sinai. What 
is Sinai anyway? Let me 
tell you something else. 
How can the  Israelis  think 
in terms of  setting their 
problems by way of gaining 
additional  territory? Here 
is a country with 2 million 
people, facing 100 million 
Arabs. Some years from 
now  it might face 200 
million Arabs.  Here is 
what  the Israelis  think: 
Is it wise for  Israel, with 
only  2 million  population 
to add  a lot of territories

and absorb millions of 
Arabs thus changing the 
entire composition of its 
people again? Is it safe 
for Israel to do this? Next 
comes the problems of 
Israel with Jordan. There 
you have something else. 
But here again  we have to 
remember one important 
fact. The Israelis really 
feel they Jordan  as an 
independent entity is to 
Israel’s advantage. So 
naturally they don’t want 
anything to happen to 
that. Therefore when we 
talk  about Jordan  as an 
independent entity, how 
can  we talk  only of  the 
East bank? That alone does 
not mean a thing. Of course,
 no government  can react 
only on the basis of “ifs”.
The government of Israel 
like any other government ,
 is composed of politicians. 
They can’t  say something  
on the basis of  a lot of 
“ifs” either. So all I can 
say , and this is  my own  
feelings is that once  there 
is a dialogue  any decision  
about the  West bank is 

bound to be made in a 
manner that cannot  be 
dissatisfaction to the 
Jordanians. Of course, you 
know  and I know  that 
by  dialogue we do not  
means  direct  negotiations. 
But a dialogue  through a 
friend or through a U.N.  
representative is essential  
if anything  is to emerge 
from  a;; these efforts. 

Zahedi:  What do you actual-
ly  have in mind?

Sisco: Next week  we hope  
to have  frank and detailed 
talk with  the Jordanians in 
New York. We hope to be 
able to first clear a number 
of  points in their drafts. 
Then  we will see.

Zahedi:I have a  report that 
King Hussein  is sending  
his  minister of Court  to 
Tehran, maybe tomorrow 
night, to see His Majesty. 
Is there something you 
wish  for us to tell him? 

Sisco: It would be most 
helpful  if you  can get 
King Hussein  to realize 
that the  Americans are 
honestly prepared to do 
their  best. And please tell 
him  that it is  not in  the  

best interest  of the U.S.  to 
be friends with only one 
side . Like  yourselves we 
are concerned about Soviet  
penetration in the area. So  
we really  have both sides 
to think about,  and we 
want  to be very  balanced  
in our  efforts. Please tell 
him  this as  your own  
preliminary impression, 
and then , of course, the 
talks can be held , so that 
we can  clarify their drafts.

Zahedi: What are  your 
questions there?

Sisco: First, we would want
to know why they  have 
mentioned  June 4th.
Second, we want them to 
explain  the background on 
redressing. Third, we want 
to know if they are linking 
the passage through the 
Suez Canal with  the refugee 
problem. Fourth,  we want 
to know  if they  understand  
that in  the U.S.- U.S.S.R. 
draft opening of  waterways 
was not left pending. Fifth,  
we want to know if they are 
linking withdrawal with the 
end of belligerency, or are 
they putting it off? If you 
want to know what I think 
, I will let you that  I  think 
they are  trying to put  it 
off. The reason , I think, is 
that apparently they have 
consulted the others. While 
Egypt may have had  no 
objection. I think that  Syria 
and Algeria did not  like it. 
So King Hussein has to have  
it  this way. But that is not 
acceptable. I must tell  you 
that Israelis did not even  like 
the original U.S.-U.S.S.R. 
draft. We had  difficulties 
with  them  even on that, so  
how can  we go even  lower? 
But , please don’t convey 
this as a clear hard fact  from 
the United States.

Zahedi: I understand.  

)From The Memoirs of 
Ardeshir Zahedi Vol3 -
Documents book part1(
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The importance of Iran's political position in the1960s
Summary of discussions  between J.Sisco, assistant Secretary of state for International   

affairs, and Iranian Foreign Minister Ardeshir Zahedi on Friday, October 13, 1967,

  

from left: Joseph Sisco and Abba  Eban

Ardeshir Zahedi
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had an idea that some people 
were not honest towards 
them and said why hurt them 
more?
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 university 
schedule Dodi was not able 
to celebrate Nowrooz 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 
friend invited Dodi for 
an afternoon. When Dodi 
returned 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 Nowrooz. This 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 year. Dodi 
had thanked and later she 
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 at the 
beginning, 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.
 •
The third element that 
bothered me, it was the 
behavior of the Spanish 
couple towards Dodi. The 
husband not much, he was 
a man that did his duties. 
We did not have too much 
contact or conversations 
with him. Whenever I arrived 
home earlier than Dodi, 
the wife tried to have some 
conversations with me. Soon 
she started complaining 
of her bad luck! “I know 
of a couple who work for 
Onassis (Aristotle). They are 
very lucky, not like us! The 
appartement of Onassis was 
on Avenue Foch.

 He had requested that his 
apartment should be always 
ready to receive him, as if 
he was present at home. 
His favorite dishes should 
be cooked every day so 
that if and when he arrived 
in Paris, he would have his 
favorite dishes warm and 
ready waiting for him. As 
they never knew when he 
would arrive, they prepared 
all his favorite menus ready 
for him. But as he did not 
show up by the end of the 
day, they enjoyed eating the 
fancy food themselves and 
lived a luxurious life. 
I looked at her and 
remembered of the Tenth 
Commandments: “Thou 
shall not covet.” I could not 
understand the reason she 
was envious of her friend! 
She was a simple Spanish 
housekeeper who did not 
have much work to do. 
Probably she used to live in a 
very small room back in her 
country. Here she was living 
in a beautiful house, had the 
best living conditions for her 
and her family. They ate the 
best food and probably by 
then she had saved enough 
money to buy a villa in Costa 
del Sol and still she was 
not happy and was looking 
elsewhere and envying her 

friend.  
Dodi never asked for a high 
maintenance, she was very 
simple and did many things 
by herself. She never rang 
the bell or called her to come 
up and do things for her. 
Princess Ashraf never came 
the entire time that I was 
living there. We did not have 
parties and guests. They 
used the car only once a day 
for us, the rest of the time the 
car was on their disposition. 
We rarely ate lunch at home 
and at the dinner table I 
always remarked that she 
first chose and put the best 
and the biggest portion of the 
steak or food on her husband 
and son’s plate even before 
Dodi served her dinner. She 
did not even learn to see that 
I always waited for Dodi to 
be served first. It was the 
least of politeness that we 
could practice! This woman 
and her family were living 
in a beautiful house near 
Avenue Foch which was the 
dream of millions of people 
in France and around the 
world, but she still envied 
others!

To be continued

Below: View of Avenue Foch 
in Paris

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 like 
Stalin, who once have said, 
that Princess Ashraf is a very 
smart and knowledgeable 
woman, if she was born 
a man, she could have 
occupied very high positions 
successfully anywhere in 
the world! 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 my brother 
and me. He taught us to be 
true and humble and have 
the military discipline in 
our everyday life. I was not 
present with my mother 
when she spoke at the United 
Nations or in different 
interesting meetings. I never 
lived long enough with her.”

Traitor

It is obvious that obtaining 
a degree should not be 
the main goal of a student 
when working for higher 
education.  One should also 
take the opportunity and 
time to learn the philosophy 
and the true meaning of life 
while studying academics.  
Somehow Paris has always 
been the right place for 
this purpose, probably 
because of its rich language, 
freedom, culture, traditions, 
history and its amazing 
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 hatefulness 
around themselves. They 
helped and loved everyone. 
They gave us a loving 
home and thought us to 
seek justice and be truthful. 
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, some of the more 
curious younger children 
of the family and I 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 
latest 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 so 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 accompanied 
with mocking laughter. A 

few moments ago, I heard 
their flattering words that 
I did not care much about 
them, I was just happy to 
see my mother and hear her 
voice, and now this awful 
man was insulting her with 
all the bad adjectives and the 
others were approving and 
laughing. Suddenly I got very 
upset and angry, not because 
he was disrespectful towards 
my mother, but because of 
his dishonesty. My mother 
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 flattering 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 to 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 that I had 
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 A
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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 fashionably 
dressed and were much 
older. After lunch they all 
decided to go to a movie and 
invited me to join them. We 
took the metro and went to 
Gaumont Champs Elysée 
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 enjoy 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. 
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 a very 
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 with them. 

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 brilliant 
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 
are present in Iran and 
especially near Persian Gulf. 
“When we 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 that I 
was feeling my freedom is 
threatened. 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 A
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As I look back to my student 
life experience in Paris, I 
realize that the friendships 
and events of each year 
has taught me important 
lessons of life that helped 
developing my mental and 
spiritual growth. I believe 
one of the reasons that we 
are created in this world is 
to live and learn constantly. 
We have to learn to respect 
people around us, as they 
are, because we will never 
be able to love everyone. 
Love has a special source 
and place in our being, but 
respecting others should be 
taught from childhood, it is 
étiquette, a manner.

•
 Soon I realized that 
we could never have a two-
sided logical discussion 
about the political or 
social conditions with our 
revolutionary residents. 
They did not have a full 
scale of gray color. To 
them, everything was either 
black or white, nothing in 
between. On the contrary 
my friend’s logical thinking 
and calmness gave me the 
peace of mind and security 
at the time that I could feel 
the presence of the storm in 
distance. We were able to 
discuss and exchange ideas 
about everything, literature, 
religion, politics, music and 
many other subjects. I was 
also surprised when I learned 
that his room number was 
110, nine floors below my 
room 910, 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 in one of the 
couple’s apartment on the 
fifth floor. 

•
 It did not take long that the 
graffities present in metros 
and on the walls of Paris 
entered our Maison. The 
clean white walls of the lobby 
were covered with graffiti 
banners, written in large 
black and red characters in 
Farsi and French, “Marg bar 
Shah” death to Shah, and all 
kinds of slogans, criticizing 
the Iranian government and 
the existing system. 
It was shocking and even 
disturbing to see all the 
one-sided messages around 
the lobby and on the 
newly painted walls. I had 
never seen or read such 
expressions, especially from 
these students who were 
the sons and daughters of 
the most privileged Iranian 
families. Their fathers were 
members of high-ranking 
military generals, parliament 
members and wealthy 
families who were probably 
proposing or executing 
some of the plans that their 
children were denouncing 
them in Paris. They were the 
ones who were receiving all 
kinds of privileges and help 
from government to enjoy 
their time in Paris, instead 
of bright and needy Iranian 
students, and their parents 
were invited to attend 
Shah’s Palace for meetings 
or dinners very often.
 
Soon a few of the residents 
with their friends who were 

not even students or residents 
of our Maison started “Grève 
de la faim - hunger- strike” 
in the entrance hall of the 
lobby. They had all kinds of 
demands and requests from 
Iranian government. They 
were asking them to free 
the prisoners, abolishing 
SAVAK and etc… They 
carried down their blankets 
and pillows from their rooms 
and slept in the lobby day 
and nights, some of them 
seemed serious and engaged 
and others were just having 
the fun of freedom!

•
Actually, one of the first 
critics against the Shah and 
the government was about 
the building of Maison 
d’Iran. Starting from its 
construction, architectural 
look. Wasting so much 
money in building a house 
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?  Their answer was 
that the Shah wanted it this 
way so that many students 
would not live and get 
together in one place!” 

Probably if at the first 
general meeting or later, the 
director of the Maison had 
created an exhibition on the 
history of the Maison and 
had posted the architectural 
designs and plans with the 
official letters and pictures 
of the early construction and 
had explained the reason 
of why they did not have a 

larger Maison, or even better, 
she could have invited one 
of the main the architects 
to present their plan and 
answer to the questions of 
the concerned students. I am 
sure that many of the gossips 
that became loud in time and 
took force among Iranian 
students would have been 
calmed down easily and 
the growing conflict would 
have been solved at its early 
spreading roots!

The construction of the 
building of Maison d’Iran, 
from its first design that was 
presented by Mr. Foroughi 
to the completion of the 
building, took exactly nine 
years. But the irony is 
that three years after its 
inauguration, on October 
15, 1969, 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 among the luckiest 
students ever to live at 
Maison d’Iran during its 
very short existence of three 
years.

•
One day the director of the 
house invited me for a lunch 
to her apartment. When I 
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Shahbanou with princess Azadeh
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US And UK Reject Reports 
Of Imminent Prisoner Deal 
With Iran | Associated Press
 

The U.S. and the U.K. 
dismissed reports coming out 
of Iran that they are thrashing 
out a prisoner exchange 
deal with Tehran that could 
see the imminent release of 
a British-Iranian woman, 
Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 
and four Americans, among 
others. Iran was a key topic 
of discussions between U.S. 
Secretary of State Antony 
Blinken and his host in 
London, British Foreign 
Secretary Dominic Raab. 
Their meeting took place 
a day before the first face-
to-face meeting of foreign 
ministers from the Group 
of Seven leading industrial 
nations in two years, largely 
due to the coronavirus 
pandemic.
 
Iran Envoy Drops Appeal To 
Jail In Belgium, No Prisoner 
Swap Seen | Reuters
 
An Iranian diplomat 
sentenced to 20 years in 
prison for planning a bomb 
attack in France has dropped 
an appeal in Belgium and 
will serve his sentence, his 
representative said. Belgian 
authorities have said they 

will oppose any potential 
swap deal with Western 
prisoners, lawyers said. 
Assadolah Assadi was found 
guilty of attempted terrorism 
in February after a foiled 
plot to bomb a 2018 rally 
of the National Council of 
Resistance of Iran (NCRI), 
a French-based dissident 
group. It was the first time 
an Iranian official had been 
tried for suspected terrorism 
in Europe since Iran’s 1979 
revolution.
 
Dozens Of Former UN 
Officials Call For Inquiry 
Into 1988 Iran Massacre | 
The Hill
 
Dozens of human rights 
experts, including former 
United Nations officials, 
in a letter called on the UN 
to open an inquiry into a 
series of killings of Iranian 
political dissidents by Iran’s 
government in 1988. An 
open letter signed by more 
than 150 international legal 
and human rights experts, 
including former UN 
High Commissioner Mary 
Robinson and former deputy 

Mary Robinson
UN Secretary-General Mark 
Malloch-Brown, urges 
the “establishment of an 

international investigation” 
looking into the killings of 
followers of the People’s 
Mujahedin of Iran which 
occurred throughout 1988 
on an order from Iran’s then-
supreme leader.
 
REGIME ABUSES
 
UN Experts Say Jailed 
Iranian Filmmaker Risks 
‘Possible Death’ | Radio 
Free Europe
 

Six United Nations rights 
experts are calling for 
the immediate release of 
imprisoned dissident Iranian 
filmmaker Mohammad 
Nourizad, who they say is 
reportedly so ill he risks 
“serious complications 
and possible death.” “We 
are seriously concerned 
at the mistreatment of 
Mohammad Nourizad and 
his continued imprisonment 
for expressing his opinion,” 
the independent UN experts 
said in a joint statement 
issued on May 4. “It is clear 
that Mohammad Nourizad 
is not in a medical state to 
remain in prison,” they said, 
adding that his continued 
detention and the denial of 
adequate medical care “may 
amount to torture.”
 
G7 Urges Iran To Release 

Foreigners, Dual Nationals 
Under ‘Arbitrary Arrest’ | 
Arab News
 
G7 foreign ministers 
concluded their first in-
person talks in more than 
two years, hitting out at 
China for human rights 
abuses and a crackdown 
on pro-democracy figures, 
and voicing concern about 
Russian aggression. The 
club of the world’s leading 
economies also called on 
Iran to release foreign and 
dual nationals who they 
said had been imprisoned 
arbitrarily, in a wide-ranging 
final communique after three 
days of meetings in London.
 
Anxious Families Await End 
To Iran ‘Hostage’ Ordeal | 
AFP
 
Mixing hope with fears 
of more disappointment, 
families of Western nationals 
held in Iran are anxiously 
following intense diplomatic 
contacts and recent rumours 
for signs their loved ones 
could be allowed home. 
Iran is holding over a dozen 
Western nationals -- almost 
all of whom also hold 
Iranian passports -- in prison 
or house arrest on charges 
their families say are absurd 
and in what activists say is a 
brazen act of hostage-taking 
to extract concessions.

 ***
Iran Releases Horrifying 
Fake Propaganda Video 
Showing The US Capitol 
Blow Up As GOP Sen Pushes 
Biden To Take Action . 

World news at a glance from Majour 
news agencies:
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Most Iranian summer 
festivals have some relation 
to water  and rain. These 
festivals were celebrated on 
the days that were named  
after the angels who are the 
gardians of water in general, 
namely khordaud,Nahid,and 
Tishtar. The main ritual of 
these ceremonies was to 
praise these water-guardian 
angels in appreciation of 
water. For this purpose, 
people celebrated  the 
day  by spending it near 
a body  of water,such as  
brooks,rivers,falls,springs, 
lakes and  seashores;washing 
their bodies, swimming,
sprinkling water on each 
other and playing in the 
water.
According to Iranian culture,  
water is a holyelement of 
nature and they were careful 
to keep it clean and proper 
all the time. This idea is 
reflected in avesta, as it 
frequently reminds us of 
the importance of water and 
the proper way of keeping 
it pure and fresh.One of 
the most charming ,oldest, 
and longest praise letters of  
Avesta is for  Naheed, the 
angel of water who is  also  
the guardian of the eighth 
month and the tenth day  of 
the month. In additionto this 
letter of praise, two  other 
yashts (letters of praise) of 
Avesta are allotted to the 
other two guardian angeles 
of water, which are, Tishtar-
yasht or praise to  Tishtar 
the angel of rain and  the 

guardian of the  fourth month 
as well the thirteenth day of 
month, and Khordaud-Yasht
or praise to the angel 
Khordaud, the guardian  of 
running waters as well as  
the third month and the sixth  
day of the month. These 
letters of praiseare discussed 
in detail in the section of 
Mazda-Yasna Angels of this 
book.

Festival of  Aubrizgaun

The festival used to be held  
on the first day of summer, 
Tir, for harvesting the first 
produce of the year. This day 
coincides with the Summer 
Solstice.
In some  parts  of Iran , some 
people  still celebrate the first 
day of  summer, and name  
it  Jashn-e Aubrizgaun (the 
festival  of water spraying).
Armenians also celebrate 
the first day  of summer by 
praising water, similar to

Aubrizgaun, called“Vartavar”.
 They say that, this festivalis 
their ancestral legacy before 
Christ, and attribute  it to 
Astegheek, their goddess of 
beauty.

Festival of Niloofar

This festival  is on  the 6th  
day of  each month is named  
after Khordaud the guardian 
angel of  running waters.
Apparently at the time of 
Biruni this festivalwas 
newly established.
Mary Boyce wrote that 
people go to the rivers and 
praise the Khordaud angel 
and give  donations  to her.

Tirgaun Festival

Tirgaun festival was the most 
important  Iranian  summer 
festival.This ceremonial  
festival  is still  celebrated in 
some parts of Iran. The time 
of this festival  is on  the 

thirteenth day  of the  month 
of Tir, the first month of 
summer.Again the occasion 
is the unity of the names of 
the day and the month,which 
are taken after the name of 
the angel  Tir, the gaurdian  
angel of rain.
As Razzi wrote:”This is  
one of the  most joyous 
Old Iranian Celebrations, 
because  the children’s share 
in having fun  is more than  
in most other celebrations. 
On this occasion, children  
tie a bunch  of different 
colors of silk thread around 
their wrists as the sign of 
the rainbow and sing songs 
in  the streets, alleys and  the 
roofs, or  go to  the riverside 
for  swimming or simply  
bathing in the river.”

Rituals of this celebration 
include cleaning house, 
wearing new clothesand 
preparing traditional dishes, 
fruit and  sweets.

Razzi added:” The colorful 
wrist bands which are 
named Tiroo-Band are 
specially made for this 
ceremony. They are made of 
seven different  colors of silk 
threadinterwoven with gold 
thread. On the day  of the 
ceremony, people  tie a piece  
of the Tiroo-Band ribbons 
to their wrists or pass them 
through the buttonholes of 
their jackets and do not untie 
or take them  off  of their 
vests before the end of  the 
celebration

Tirgaun and Iranian's Summer Festivals
By:Dr. Mahvash Amir-Mokri

Titgaun is  one of the  most joyous Old Iranian Celebrations, because  the 
children’s share in having fun  is more than  in most other celebrations.



ه60
صفح

  ۱۳
ه ۷

شمار ی- 
زاد

   آ

AZADI
     Pars Mass Media,Inc. P.O.Box 455,Westwood MA 02090   

      

No 5 Vol.12 ;  22 June, 2021  . Published by Pars Mass Media, Inc. 

Phoenix by Master Mahmoud Farshchian


