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تاریخ معاصر ایران درماه مرداد شاهد  دو رویداد 
و  امرداد ۱۳۳۲  رویداد ۲۸  است:  بوده  مهم  
رویداد  آتش سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ 

امرداد ۱۳۵۷ خورشیدی. 
با  مصدق    محمد  دکتر   ، نخست  رویداد  در 
فرمان شاه عزل می شود و تیمسار  فضل اهلل 
زاهدی جانشین او ست. مصدق ابتدا فرمان عزل 
خودرا  نافذ نمی داند و از ۲۵ تا ۲۸ مردادماه به 
صدارت خود ادامه می دهد. او تا آخرین  لحظه 
در دادگاه نیز  خودرا نخست وزیر قانونی می 
داند. او کارخودرا قانونی می داند و معتقد است  
شاه هرگز فرمان عزل صادر نکرده بلکه پس از 
رأی تمایل مجلس به نخست وزیر ی  فرد مورد 
نظر ، پادشاه فرمان نصب نخست وزیر را صادر 
می کند. وبعالوه چون فرمان عزل در نیمه شب 
به خانة او تحویل داده شده است  او درمورد 
ا  این فرمان دچار تردید شده و آن ر  صحت 
نپذیرفته است.  بدیهی است وقتی برای مصدق 
مسلم می شود که فرمان ازطرف شاه صادرشده 
است باز  از اجرای آن فرمان خودداری کرده و 
می گوید : اگر قانون اساسی حق عزل ونصب 
وزراء  را به شاه داده است  تشریفاتی است و 
باید هرفرمانی بامضای وزیر مربوطه برسدو شاه 
را   مجلس  تمایل  رأی  تشریفاتی   نظر  از  فقط 

باصدورفرمان صحه می گذارد.
دادگاه با نامه ای که ازسوی شاه دریافت می 
دارد  مصدق را فقط به سه سال حبس مجرد 
محکوم می کند.   رأی دادگاه بدوی در دادگاه 
تجدید نظر نیز تأیید می شود و آنگاه با فرجام 
خواهی مصدق پرونده اش به دیوانعالی کشور 
فرستاده می شود و این دیوانعالی حکم دادگاه 
بدوی وتجدید نظر را ابرام می کند. پس از سه 
در  مصدق  که  مدتی  احتساب  )با  زندان  سال 
بازداشت بوده است( تا آخر عمرش  درملک 

شخصی اش  احمد آباد  تحت نظر می ماند.
مصدق درطول حکومت دوسال و چندماهه اش  
قانون اختیارات را به تصویب مجلس رساند. این 
قانون به او اجازه می داد که خوداو رأساً قوانینی 

تصویب کند و پس از یک دورة آزمایشی  آن 
را برای تصویب نهائی به مجلس ببرد. بنابراین  
مجلس عمالً نقش قوه مقننه را از دست داده بود 
و قوانینی به مورد اجرا گذاشته می شد که فقط 
مورد تصویب مصدق قرار گرفته بود. عالوه براین  
مصدق اختیارات دیگری نیز از شاه درخواست 
کرد ازجمله پست وزارت دفاع ملی بود که شاه 
با آن موافقت کرد. شاه دراین باره بعدها گفت: 
هرچه مصدق طلب می کرد با آن موافقت کردم 

تا ببینم آخر داستان بکجا ختم می شود. 
دشمنان مصدق بعدها ادعا کردند که مصدق 
 . است  داشته  ایران  رژیم  تعویض  به  تصمیم 
ابتدا مصدق وجبهه ملی می خواسته اند   یکی از 
شاهزادگان قاجاررا که در اروپا میزیست بعنوان 
شاه  برتخت سلطنت بنشانند اما آن شاهزاده 
که می دانست قاجارها دیگر درایران هواداری 
ندارند از آمدن بایران  سر بازمی زند. الجرم 
مصدق ویارانش بفکر برقراری جمهوریت می 
نوشتند که  افتند. حتی روزنامه های آن زمان 
تمبرها و پول های رژیم جمهوری را هم به چشم 
خود دیده اند که توسط عوامل مصدق درخارج 
ازایران به چاپ رسیده بوده است. اما هیچیک 
یا  و  تمبرها  ازاین  تصویری  ها  روزنامه  ازاین 

اسکناس هارا چاپ ومنتشر نکردند.
آنچه مسلم است نقش حزب توده در کشاندن 
یاران مصدق  به بی راهه، بسیار اهمیت داشته 
است. درزمان کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا 
از ملت ایران بخاطر کودتای ۲۸ مرداد و سقوط 
طرفداران  اما  کرد  عذرخواهی  مصدق   دولت 
شاه این ادعارا نپذیرفتند و رویداد ۲۸ مرداد را 
خیزش خود جوش مردمی یا قیام ملی   نامیدند. و 
آنچه درروز ۲۵  امرداد روی داد و یاران مصدق 
کودتا   ، کردند  بازداشت  را  نصیری  سرهنگ 
نامیده شد. و رویداد ۲۸ امرداد را  خنثی کردن 
این کودتا دانستند. رویداد ۲۸ امرداد را هرچه 
بنامیم  - چه کودتا یا قیام ملی  یا بقول بعضی 
ها انقالب-    در افکار  طبقات مختلف سیاسی 
و مردم کوچه وبازار تأثیر مهمی برحا گذاشت 
از ۶۸ سال هنوز  هم  عده ای  بطوریکه پس 

 بطرفداری از مصدق و گروهی به طرفداری از 
محمدرضاشاه، خشم ونفرت  را  چاشنی بحث 

های سیاسی خود  می کنند. 
انقالبیون که   از  امرداد ۱۳۵۷  گروهی  در۲۸ 
بدست  مترصد   امرداد ۱۳۳۲  رویداد ۲۸  از 
آوردن موقعیتی برای جبران شکست  سیاسی 
خود بودند  بمنظور همراه کردن افکار عمومی  
تصمیم به آتش زدن سینما رکس آبادان گرفتند. 
با توجه به اثبات این حقیقت که شاخة مذهبی   
انقالبیون  دست به این فاجعه هولناک زده است  
دولت  وقت  به دلیل جوسیاسی حاکم بر جامعه  

که بنفع انقالبیون و به ضرر  حکومت بود تصمیم 
به سکوت دربرابر این فاجعه گرفت. ودرنتیجه 
مذهبیون بر سر منابر بخوبی توانستند عامل فاجعه 
را ساواک معرفی کنند. دکتر باهری که درآن 
زمان  سمت وزیر دادگستری را داشا، درسال 
ای درمصاحبه  .سی   واشنگتن دی  در   ۱۳۶۹

 که بااو داشتم  بدون اینکه اجازه ضبط آن را 
کاماًل  ما  گفت:»  بمن  خصوصی  بطور  بدهد  
مطمئن بودیم که آتش زدن سینما  رکس آبادان 
پیروان  و  ای  خامنه  از   که  است  گروهی  کار 
خمینی   دستور گرفته اند. اما اگر این حقیقت 
فاش می شد نه تنها کسی حرف مارا قبول نمی 
نیز  تظاهرات  و  برشدت  شورشها  بلکه  کرد  

افزوده می شد.«
 سینما رکس آبادان  آتش انقالب را شعله ور 
ساخت  و ازآن پس مردم خشمگین  به آتش 
زدن سینماهای دیگری درتهران و شهرستانها 

ادامه دادند. 
شاه برای خاموش کردن این آتش  سوزان تالش 
بسیاری کردوچون می دانست  جبهه دملی با 
خمینی ائتالف کرده است  از دشمن قسم خورده 
نخست  پست  خواست  سنحجابی  دکتر  خود  
وزیری را قبول کند. و سنجابی  خمینی را برشاه 
ترجیح داد. همین پیشنهادرا به صدیقی کرد و 
صدیقی شروطی را پیش آورد که مورد قبول شاه 
نبود. سرانجام - شاپور بختیار-  این پیشنهادرا 
پذیرفت و همه یارانش در جبهه ملی ازاو بریدند.  
بختیار نیز کاری ازپیش نبرد و سرانجام مالها با 
استفاده از ائتالف چپی ها و جبهه ملی و بازاری 
از  ها توانست حکومت را بدست بگیرد. یکی 
نخستین کارهای جمهوری اسالمی رسیدگی به 
پرونده سینمارکس بودکه باهمة  پنهان کاری ها 
در کار محاکمه متهم این پرونده  حقایق بسیاری 

برای مردم ایران روشن شد. 
مرگ  از  سال   ۴۲ گذشت  از  پس   ، امروز 
بیگناهانی که در آتش جهل و جنون اسالمی ها 
سوختندو  جان باختند  هنوز رژیم  اسالمی  به این 
جنایت خود اعتراف نکرده است.و بازماندگان 
این سوختگان در آبادان نه توانسته اند  عاملین 
اصلی این فاجعه را بدادگاه تسلیم کنند  ونه  از 

چگونگی  این فاجعه  بطور کامل باخبرند. 
درسالروز قتل هموطنان آبادانی خود  یاد آنهارا 
امرداد   ۲۸ شهدای  برای  و  داریم  می  گرامی 
۱۳۳۲ و شهیدان  سینمارکس آبادان   آرامش 

ابدی  مسئلت داریم.

روان همة آنها آرمیده باد.

مرتضی پاریزی

یادداشت
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جناب هومان مورخ ملی ایران بادرود به 
شما ازاینکه درزمینة مبارزه همکاری 
سپاسگزارم فرمائید  می  وهدایت 
جناب  بوسیلة   هم  شمارا  کتاب 
پاریزی دریافت کردم ومتشکرم. می 
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دوران تاریخ زندگیمان هستیم هیچ 
ایرانی تقصیر ندارد چون وضع اسفبار  
ازهمان  که  وغلطی  کهنه   سیستم 
ابتدای  خلقت  وتاریخ ، سکان حرکت 
ملتهای جهان را  برای ادامة زندگی 
بافریب بنفع خود بدست  گرفته باعث 
آن هستند  واین نه تنها  برای ایران 
برای همگی ملتهای جهان است. راه 
است  سیستم  این  تغییر   در  چاره 
ابتدا  آن   الزمة  که  ملتها،  بوسیلة 
را  مردم  تواتد  می  که  است  آگاهی 
معتقد کند  که باید  این سیستم را 
شدن   ملی  امادرمورد    . داد  تغییر 
بود   خارجی  ترفند  یک  این  نفت، 
کشور   مالی  بنیة  کردن  ناتوان  برای 
ودر آمدهای آن.  اصوالً قرض کردن  
ازسایر دَول  مثل دوران قاجاریه  را 
ومی  نداشت   قبول  بزرگ  رضاشاه  
این کار  درواقع گرو گذاشتن   گفت 
استقالل کشور است  ودیدیم  برای 
تأسیس  بانک ملی  وقتی از  بازاری ها  
تقاضای کمک کردند  هیجکس کمک 
نکرد تا خانم فخرالدوله پیشقدم شد. 
ازبازاریان   موقع   همان  اگر  ولی 
درنجف  علی  امام  گنبد   برای  پول 
می  رضایت   باکمال  خواستند   می 
ملی   غیر  های  روش  این  پرداختند. 
را همان سیستم  برای منافع  خودش   
پشتیبانی می کند. بنابراین ناچاریم 
خودجوش  سیستم  آن  درتغییر 
زیانبار  تمام کوشش خودرا همراه با  
پشتیبانی  هم میهنان  وطن پرست  

انجام  بدهیم . باتشکر مجدد ازشما  
سرتیپ اقصی

باألخره چه کسی مقصر است؟

ما ایرانی ها بیش از هرملتی  مایلیم 
آید    می  سرمان  یه  که  هربالئی 
آن  برای  خودمان  غیراز  مقصری 
کوید- بزرگ  بالی  کنیم.  تعیین  بال 
باشد.   داشته  مقصری  باید  هم    ۱۹
پرزیدنت ترامپ همیشه می گفت و 
هنوز هم می گوید که مسبب شیوع 
اما  هستند.  ها  چینی  ویروس  این 
موضوع  کنند  می  سعی  دموکراتها 
را  خیلی طبیعی جلوه دهند. ما بی 
بعنوان  کسی  تا  منتظریم  صبرانه 
از  پس  اگرچه   ، شود  معرفی  مقصر 
تعیین مقصر هم کاری از دستمان بر 
نمی آید اما  الاقل   درون پر  خلجان 
خودرا می توانیم کمی آرام کنیم.  و 
روح  بر  بفرستیم  جانانه   لعنت  یک 
کسی که  این وضع نابسامان را برای 

همه جهانیان بوجود آورد.
یکی از طنازان  ساکن  غرب آمریکا

دست شما مریزاد

نویسندگان  تک  تک  به  درود  با 
مجموعة دائره المعارفی  آزادی. واقعا 
دست مریزاد از هرشمارة آزادی کلی 
برمعلوماتمان افزوده می شود. مجله 
بجای  آنهم  جلد  داخل  که حتی  ای 
دانم  نمی  دارد.فقط  مطلب  تبلیغ 
بدون  تبلیغ چگونه امورات شما می 
گذرد. البته  طرفداری از گروه خاصی 
بنابراین هزینه های  نمی کنید   هم 
شماهم توسط گروه خاص تأمین نمی 
نه حق  توّرم هم   افزایش   با  شود.  
اشتراک را اضافه کردید ونه  برقیمت 
تکشماره افزودید.  حقا که باید به شما 
صدها آفرین گفت. خسته نباشید از 
دور دست یک یک نویسندگان را به 
نشانه سپاس  می فشارم وبرای راهی 
که درپیش گرفته اید موفقیت های 

بیشتری رابرایتان آرزومندم.

 پروین -غ  لوس آنجلس
بر  افزودن  از  هدف  گرامی.  خوانندة 
بهای چیزی  یا برای سودبردن بیشتر 

است ویا برای جبران هزینه ها.
کردن  آگاه  برای  هم  ازاول  ما   
هموطنان خود دراین راه گام نهادیم. 
نداشتیم.  جوئی  سود  قصد  هیچ  و 
هفته  تلویزیونی  های  برنامه  با  ابتدا 
ای یکساعت شروع کردیم و پس از 
متوقف  هزار دالری  دوازده  خسارت 
ایران  صدای  رادیو  همزمان  شدیم. 
به مدت  را دربوستن   آنجلس  لوس 
با  تاکنون   و  کردیم  رله  سال   ۲۷
هزینه های مجله حدود ۱۲۰ هزاردالر 
قرض  روی دست خودمان گذاشتیم  
وعالوه بر هزینه های جاری  مجله . 
ماهانه حدود یک هزاردالر هم قسط 
بدهی هارا می پردازیم. اما  هیچ گله 
ای نداریم .خوشحالیم که می توانیم 
در غربت که اکثر روزنامه نگاران بفکر 
خود   وقلم  صدا  از  کالن  درآمدهای 
هستند  ما برای آگاه کردن هموطنان 
عزیز خود  حتی از جیب خودمان هم 
هزینه می کنیم. ناگفته نگذاریم که 
حامیان ما  شما خوانندگان عزیز مجله 
و نویسندگان عزیز ما هستندکه اگر 
کمکهای آنها نبود هرگز قادر به ادامه 

این راه   نبودیم.سپاس از همه شما.

عیب و مزیت

شما  خدمت  گرم  درودهای  با 
وهمکاران عزیزتان

ماهنامه آزادی همیشه یکی دوهفته 
هرماه  )اول  مقرر  موعد  از  زودتر 
خورشیدی(  به دست من می رسد. 
اگرچه این یکی از محاسن هر نشریه 
است که زودتر به دست خواننده اش 
خودرا  خوانندگان  چندروز  و  برسد 
منتظر نگذارد. اما یک عیب هم دارد. 
وآن این است که تازه ترین خبرها را 
نمی تواند به آگاهی خوانندگان خود 
برساند. من فقط نظر خودم را بیان می 

کنم . تا تصمیم شما چه باشد.
ارادتمند ا.نیاکان- آمریکا

حرف  عزیز.  نیاکان  آقای  یا  خانم 
بشرط  بجاست  و  درست  کامالً  شما 
حرف  خبری  نشریة  دربارة  اینکه 
بزنیم. نشریه ما ابتدا خبر هم داشت 
ولی بخاطر همین  که خودماهم مثل 
خوانندگان خود در انتشار هر شماره 
برنامه  از  خبرهارا  لذا  داریم  عجله 
بنابراین  دیم.  کر  حذف  خود  کاری 
بدست  زودتر  تواند   می  ماهنامه 
مشترکین برسد. و عیبی هم دراین 
کار نمی بینیم. از توجهتان به ماهنامه 

آزادی سپاسگزاریم.

ترجمه هارا بیشتر کنید

ما  مجالت  درایران  آید   می  یادم 
هرکدام صفحات زیادی را به ترجمه 
مقاالت روزنامه ها ومجالت خارجی 
از  خارج  در  اما  دادند  می  اختصاص 
کشور گویا این کار زیاد مورد استفاده 
نیست. برای مثال در مجلة شما گاهی 
خارجی   های  روزنامه  از  مقاله   یک 
این  اگر  من  بنظر  شود..  می  ترجمه 
صفحات ترجمه را زیاد کنید مطالب 
جالبی در روزنامه های خارجی هست 

که می توان استفاده کرد. 
به  مربوط  مطالب   اگر   برعکس 
انگلیسی  به  را  ایران  هنروفرهنگ 
ترجمه کنید   نیز کار بسیار جالبی 
اکثریت  بنظر  بسته  بازهم  است. 
شورای  شماو  خود  تصمیم  و  است 

نویسندگان مجله.
برای  روزافزون  موفقیت  آرزوی  با 

ماهنامه آزادی.
علی اکبر فتحی-  شرق آمریکا
پسندیم  بیشتر می  نظر دوم شمارا 
فارسی   مطالب  کنیم  می  وسعی 
مربوط به ایران را به انگلیسی ترجمه 
نظر  به  انگلیسی   دربخش  و  کنیم 

خوانندگان  انگلیسی زبان برسانیم.

مناسبت های امردادماه
۱۴۰۰شمسی 

و۲۵۸۰شاهنشاهی

دوشنبه ۴ مرداد)۲۶ ژوئیه سالروز 
درگذشت رضاشاه کبیر

سه شنبه ۵ مرداد)۲۷ ژوئیه( سالروز 
درگذشت محمدرضاشاه  پهلوی

پنجشنبه ۷ مرداد)۲۹ ژوئیه( مرداد 
روز،جشن مردادگان

یکشنبه ۱۰ مرداد)اول اوت( جشن 
چله تابستان

دوشنبه ۱۱ مرداد)دوم اوت( آغاز 
هفته جهانی شیردهی

ـ۵ اوت( صدور  پنجشنبه ۱۴ مرداد
فرمان مشروطیت

یکشنبه ۱۷ مرداد)۸ اوت( روز 
خبرنگاروسالروز  کشته شدن 

فریدون فرخ زاد
شنبه ۲۳ مرداد)۱۳ اوت( روز جهانی 

چپ دست ها
سه شنبه ۲۶ مرداد)۱۷ اوت( سالروز 

ورود آزادگاِن سرافراز به وطن
پنجشنبه ۲۸ مرداد)۱۹ اوت( سالروز 

وقایع ۲۸ مرداد و برکناری دکتر 
محمد مصدق و سالروز فاجعه آتش 

زدن سینما رکس آبادان
جمعه ۲۹ مرداد)۲۰ اوت( روز جهانی 

عکاسی

مجله  یکسال  اشتراک  حق 
آزادی برای  کشورهای مختلف به 

شرح زیراست:
آمریکا                                 ۵۰    دالر
کانادا          ۱۰۰ دالر
اروپا          ۱۵۰ دالر
خاورمیانه         ۱6۰ دالر
استرالیا         ۱۸۰ دالر

پست  با  مشترکین  برای  نشریه    
سریع ارسال می شود.

حق اشتراک برای یکسال پیشاپیش 
دریافت می شود

کامل ترین روایت از رویداد ۲۸ مرداد۱۳۳۲ توسط رسانه گروهی 
پارس منتشر شد برای خرید این کتاب  با مجله آزادی تماس بگیرید.  
آمریکا. درداخل  سریع  پست  دالرهزینه   ۸ باضافه   دالر   ۲۸ بها 

چه  دربارة   ۱۳۳۲ کتاب 
موضوعی  است؟

و  باشید  مصدق  طرفداردکتر  چه 
پادشاهی   حکومت  دوستدار  چه  
که    »۱۳۳۲« کتاب  خواندن  از 
شرح  رویداد ۲۸ مرداد به روایت 
است    ایران  زمان  آن  مطبوعات 
شد.   خواهید  آگاه  بیشترازپیش 
کتاب  مطالب  است  شده  سعی 
بدون طرفداری از یک فرد انتخاب 
 ۳۴۲ در  کتاب  شود.  عرضه  و 
از۵۰  بیش  و  شده  تنظیم  صفحه 

تصویر رادرخود جای داده است.
بهای کتاب ۲۸ دالرو ۸ دالر  هزینه 
پست سریع درآمریکا،  است. می 
توانیدازطریق مجله آزادی  کتاب 

را سفارش دهید
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دارد  درسرزمین  ریشه   وطن 
وسرزمین وابسته به واحد  جغرافیائی  

باوحدت جغرافیائی است.
پس بُعد  اصلی، سرزمین  وبُعد دیگر ، 

خانواده است.
اما اشتراک منافع اقتصادی واشتراک 
مساعی  درنهادهای  اجتماعی وحتی  

سیاسی برآنها مزید می شوند.
مدیریت   با  دررابطه  کشور،  واما 
آن  وسکنة  سرزمین  آن  سیاسی 

است.
مد یریت سیاسی همان نظام  سیاسی 
اداری است که  سند زیر بنائی  آن را 
قانون  اساسی هر کشور  تهیه وتنظیم 

می کند.
بعداز جنگ  جهانی دوم که آمریکا  
ازیکسو  غربی   واروپای  وروسیه  
وایتالیا وآلمان وژاپن  را به بی سابقه 
بزرگ   دَوِل  برد  ها  ویرانگری  ترین 
بفکر سازمانی جهانی افتادند  که بعد 
طی  مر احلی  دروجود سازمان  ملل 

متجلی شد.
ازجمله اندامهای  اصلی این سازمان  
مجمع  ملل است که هرکشور  درآن 
صاحب یک  کرسی ویک رأی  است. 
ودادن  امنیت  شورای   تأسیس  ولی 
موجب   اصلی  اعضای  به  وتو   حق 
دورشدن  از  برابری  کشورهاشد واین 
بندی درآن  بحث که  وجود دسته  
شورا  مفید است یانه همیشه وهنوز  

ادامه داشته ودارد. 
طبعاً  مشارکت مالی  دولتهای ثروتمند  
مفید  ادارة  امور سازمان ملل است 
ولی  به آنها خواهی نخواهی  امتیازاتی 
می دهد که به کل آرمان  سازمان ملل  

لطمه وارد  می سازد.
ملل   موازات  سازمان  به  یا  درجوار  
خوشبختانه  درقوة  حقوق بین الملل  
که  وجوددارند  بشر  حقوق  واصول 
بیشتر  درنظرونه درعمل موردتأیید 

همگان  است .
وبدنبال  داری  برده  الغای  بعداز    
ها   وقیمومیت  استعمار  ترک  آن  
درسراسر جهان  کشورها پای بندی 
بسیاربه استقالل  همه جانبه از خود 
بودنشان   برای  که  دهند  می  نشان  

ضروری است. 
جّو  کشورهای جهان طی  درچنین 
قریب  یک قرن کوشش  بسیارکردند 
چشمگیر  وتفاهماتی   توفیق   وبه 
رسیدند. بطوریکه مثالً  تجزیة شوروی 
وجداشدن  مستقل  جمهوریهای  به 
ملل تابع  روال  مستعمرات  مشکل 

ایجاد نکرد. 
برابری ها خوشبختانه  به حس روابط 
جهانی  دادوستد   وبهبودی  دولتها  

کمک کرد.
آنجا که  ناسازگاریها  آغازشد  نیازبه 

مواداولیه بود.
هیچ کشور ی  صاحب انواع مواداولیه 
کافی   به نیاز صنایع ومصارف خود 
نیست. پس باید  به مدد قراردادها، 
دیگر   جای  از  ظریف،   تحمیالت  و 
تهیه کند  ونیز سطح  فناوری ها  بین 
کشورها  درنابرابری هاست. درمیان  
نخست  نیاز صنایع  مورد  مواداولیه  
مسئله  نفت  سپس  سنگ،  زغال 
ناشی  های  آلودگی  باالبودن   شد. 
مردم  به  سنگ    زغال   مصرف  از  
کشورهای صنعتی صدمه زد. کشف 
نفت  زغالسنگ را  درمصرف پس زد. 
ونفت طی  قریب یک قرن  موضوع  
بزرگ  کشورهای  نزد  ها   رقابت 
شد.  درین میان  نخست انگلستان،  
وسپس آمریکای  پیروز دردو جنگ 
جهانی صمیمانه دراخذ امتیازنامه ها 

درخصومت  ورقابت ها بودند  
انگلستان    ، نفتی  میانة  درخاور 
به  راه  استعماری   شوم  باسوابق 
برتری آمریکاداد وآمریکای آن زمان  

محبوبیتی عظیم در جهان  داشت.
***

 ازاین پس  دست آمریکا  برکشورهای 
صاحب نفت  باز نهاده شد. ملی کردن 
ها درمکزیک وایران به زیان  انگلیس 
و آمریکا بود ودردسرها آفرید. اما جا 
افتاد. پیشکسوتی آمریکا  درقدرت 
وارتش  نفت   ومقدار  دالرومیزان 
بهانة جنگ  به  نیرومند  آن   بسیار 

سرد محرز شد.
قرن   نیم  ظرف  دنیا   که   بطوری 
دردایرة  نفت و دالرو قدرت صنایع 

نظامی  نشست وآمریکا  به سروریها 
رفت. سروریهایی که آهسته آهسته 
تردیدها   به  ودولتهارا   دنیا  مردم  

ازباب  حسن نیت آمریکا کشانید.
جنگ کره، جنگ هندوچین،  اشغال 
عراق، اشعال افغانستان،  کار تردید 
آمریکا   براقدامات  جهانیان   نزد  را  
باالبرد. ونیز تدارک کودتاها دریونان و 
چند کشورآسیایی و درایران منتهی 

بظهور مقاومت ها وحتی انقالبهاشد.
» جرج واکربوش با حیرت روزی گفت: 
این  دنیاست.  منظور  آمریکا   چرا 

کشور معهذا  منادی  تمدن است.«
درجهان اسالم  حساسیت ها  ازباب 
نشانده  دست  از  آمریکا   حمایت  
اعتراضی   حرکات   به  منتهی  ها  
بسیارشد..  حرکت اخوان المسلمین  
سایقه ای داشت . این حرکت  شعب 
وشاخه هایش  درمنطقه تنیده  شد. 
حرکت عرفاتی  علناً  ضد اسرائیل نوپا 
بود. جهت گیری  ها علیه دخالت  ها 
وحمایت ها  درمنطقه بود. درنهایت  به 
ایران سرایت کرد.  استاد یارشاطر  در 
جائی نوشت:»  جنبش وپویش ما غالبًا  
ریشه  دردلهای مادارد. انقالب اخیر 
ایران بگمان من  بیش از آنکه  نتیجة 
پاسخی  باشد،  اقتصادی  تحوالت 
خشم آمیز  به مجموعه  احوالی بود  
ماراتهدید  ملی  وغرور  هویت   که 
می کرد ومی کند. ودردل ها  منافی 
سرفرازی  وموجب شرمساری  بشمار 
می  آمد ویکی ازواکنشهای مألوفی 
است  که ملل دیرپایی  که دیروزشان  
شوق  به  است   بوده  امروز  بهتراز 
بهروزی وامید رهائی  از خفت حال  به 
آن دست می زنند.« ) نقل از  جریدة 
شمارة   درلندن  نیمروز   برونمرزی 
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بیگانه  دخالت   از  بشدت   ایرانیان   
درایران  رنجوربودند و آمریکارا  زایل 
کلمه   واین  دیدند.  استقالل  کنندة  
»آزادی،  معروف  شعار  سه  از  یکی 
استقالل، جمهوری اسالمی«  شد. هم 
پیش از آنکه  نظام ملقب  به جمهوری 
اسالمی شود.. کوارد  دخالت  زاینده 

دانیم  را می  استقالل  کننده  زایل  و 
وجای برشمردن  آن اینجا نیست.

***
آمریکا  با انقالب تحقیر شد، بسیار 
یا  دوسال   متعدد..  موارد  ودر 
کمترطول کشید  تاشاید  با انقالبیون  
به موافقت ها رسد. نشد. پس ایران 
وآمریکا  به مصالحه نرسیدند ونمی 
استقالل  انقالبیون   برسند..  شد که 
غرب  ودرقبال  آمریکا  بی  را  ایران 
بصورتی  انقالبی  وبسلیقة خود آنها 
اسالمی  جمهوری   نظام  ساختند. 
غرب   دولتهای  به  اعتماد   اساساً  

نداشته وندارد.
باروی کار آمدن  دونالد ترامپ  آمر یکا
ازغرب   وجدا   تنها  موارد   همة  در   
دموکر ات عمل کرد ودرمورد ایران  به 
تحریمات  وتبلیغات  سهمگین رفت. 
ایران والیت فقیه  به مقاومت ها رفت.
مذهب   حرمت   به  مردم  دردرون  
تحریمات   وعوارض  تحمل   فشاررا 
را درست نتیجة کار  آمریکادیدند و   
به سائقة  وطن تهدید شده  ولطمه 
نظام  از  حمایت  به  آن  استقالل  به  
ایرانیان   درحقیقت  رفتند.  باالسر 
باور دارند که  آمریکا  درکار اعمال  
آن  علیه  که  است   سیاستی  همان 
جامعة  مرز،  دربیرون  شد.  انقالب 
ایرانیان  فراری، تبعیدی، مهاجر که 
از انقالب بیزار  بودند و بسبب همین 
اند   بیزاری  علیه نظام  والیت فقیه 
درحسرت وطن  مألوف  وآبرومندی 
و تجدد  نظام پادشاهی  سر سوزنی  
نظام وانقالب را  محق نشناختند. پس 
اینکه  حتی  وطن واستقالل  را جدا 
از نظام های گذرا  فرض کنند  میسر 

طبع آنها  نشد.
درین حال  ظرف چهل سال  مردم 
ایران  بسیار تجربه اندوختند وابعاد 
را  سیاسی  ومدیریت   وسیاست  

آموختند.
درعین حال  ایرانیان  برون مرز  به 
دالیلی که می دانید واینجا  جای بحث 
آن نیست  نتوانستند  به تأسیس یک  
وصاحب  مخالف   منسجم   سازمان 
که   شد  این  برسند.  وفراگیر  نفوذ  

بصورت پراکنده  وغالباً فردی  علیه 
نظام ایران اقدام  کردند.

وطن را  جدا از نظام ندیدند. مردم را  
درداخل  درست ارزیابی نکردند .

وباور  ندیدند  رامستقل   ایران    
نکردند. رشد فکری درون مرزی ها 
بسبب  وانقالب  نظام  درحالیکه  را 
جنگ تحمیلی وفشار دولتهای غرب  
فردی  ودستاوردهای  مقاومت   به 
ودیپلماسی تازه ای رسیدند ولی در 
چهارچوب استقالل آرمانی   شیعوی.

ایران امروز  یک کشور ۸۰ میلیونی  
است که انگلستان  وآلمان وفرانسه 
وبسیاری دیگر  مشتاق تجارت  باآن 

هستند. البته آمریکا مانع آنهاست.
قدرت تحریم  آمریکا نتیجة  ۶۰ سال 
سروری  درسه بعد  نفت وسالح ودالر 

است.
نفت ایران متعلق به ایران است. ایران 
مالک نفت خود است وحق فروش آن 

رادارد.
این فرض که  بصورت یقین   آمریکا 
به  ایران   اگر  که  گوید   می  ازآن 
عایدات نفت برسد  به تروریست ها 
کمک می کند عین حقیقت نیست. 
ولی تا حدی درست است. منتهی به 
ازایران  سلب  شود  نمی  بهانه   این 
مالکیت  کرد. ایران تروریسم  را می 
جهانی  دخالتهای   بر  ولی  شناسد 
آمریکا  مهر رّد می زند. آنهم بصورتی 

انقالبی.
اباید  مقابل قوانین جهانی  ر  ایران   
قرارداد. ولی اتهام  تروریست  به یمن 
وفلسطین  زدن کافی برای نفی آنها 
اتحاد   درصدد  والئی   ایران  نیست. 
شیعیان است تا  تحقیرات دَوِلَ  عرب 
را که نخواستند  دین رسمی  ایران  
درقالب یک مکتب  از مکاتب اسالمی  

شناخته شود.، جبران کند.
ایران بمب اتمی نداردولی می تواند  
که  دانند   می  همه  باشد.  داشته 
رسیده   مردم  به  زیانش  تحریمها 

وسودش نصیب  نظام شده است.
آمریکای امروز  غرور ملی، حماسی، 
ووطن ستائی  وعشق به هویت  ایرانی 

را نمی شناسد. شاید!
فشارآمریکا برایران  موجب  شکست  
ودرین  است  شده  مقاومت  قدرت 
اپوزیسیون   ورادع   مانع  شرایط  
درون مرزی است که بانواع مختلف  

وجوددارند ولی عالماً در سکوت اند.
هرنظام  ارزش هائی  را می آفریند و 
می ستاید . این  ارزش ها متعلق به  
مردمند یا نتیجة  اعمال دولتهایند. 
دولت  اینهابروند   اگر  اینکه   فرض 
بیگانه   اطالعت  به  سر  بعدی   ونظام 
می نهد محال است. ایرانیان فراموش 
اند  که هایزر آمد  چه گفت  نکرده 
ایرانی   وطن  های   ارزش  کرد.  وچه 
ایرانیان  ذاتی  طلبی   واستقالل 
راباید حرمت نهاد. درهرنوع و. رسته 
ودسته که باشند. بی آن  ایران  می 
می  درهاون  آب  گران  ماندوتحریم 
کوبند. ومردم همه ر ا  بحساب آمریکا  

می نهند.
از  اگر ژنرال سلیمانی  درجبهه ای  
رفت   می  ازبین  جنگ   های  جبهه 
بخاطر  طبیعی   بود.   طبیعی  امری 
جّو جنگ در آوردگاه ها. اما آمریکا 
ترجیح داد  دست بیک  ترور  فردی 
درآورد.  ازپای  واورا   بزند  هوا   از 
ترور،      ، وکارشناسان  بباورمردم  و 

زمینی وهوائی ندارد.
می شود نفی  نظام والیت  فقیه کرد 
چنانکه شاهد آن هستیم. نمی شود  
مألوف   ووطن  طلبی  استقالل  نفی 

وارزش های  برآمده از آن کرد.
تحولی  کورونا  جهانی  بحران 
شده  باعث  رادرافکارعمومی  
دراین خط  تواند   می  آمریکا  است. 
علیه  خود  های  تحریم  درسیاست 
را   کندوایران  نظر  تجدید  ایران  

دربرابر  اصول هادی صلح  بدارد.

                 وطن واستقالل وطن
                    آمریکای امروز  غرور ملی، حماسی، ووطن ستائی  و

 عشق به هویت  ایرانی را نمی شناسد.

باغـباندکترکاظم ودیعی - اپریس
باغبانی می گفت:

گله ای نیست
ولی؛

با عبورش توفان
خون گل  ریخت ورفت
ریشخندی می کرد....

بیم آن داشت 
که برگردد  توفان

روز دیگر 
بسالمش رفتم

گفتم:
 خون گل  درتن گل جاری نیست

اما
 بذرگل درخاک است

درامان از بدتوفان!

انقالبی که تو دیدی 
شدورفت.

فکر گل کن

ماندانا، 
 باغبان  روی بگرداند زمن

زیر لب گفت:
باغبانی دانم،

باید اول  لب آن  آب روان
 بوسه  زند برتن خاک

تا بجنباند بذر

ماندانا
 

مانبودیم
باغبان هم 

واینک
باغ درباغی ها

پاریس- کاظم ودیعی
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رئیسی به چه کار؟
دکتر کاظم ودیعی

مقاله دوم

من  را  بیان   آزادی  گفت:  رئیسی 
ضمانت می کنم.

مردم گفتند: پس وجود نداشته است. 
احراروایثار  به  نازیدند  می  که  وآنها 

وحریت،  بما دروغ گفتند.
والبد شنیده اید  مثل من ، کهصندوق 
انتخابات   دراین  درایران   رأی 
سوراخی دارد  که جز اسم رئیسی  از 

آن در نمی گذرد.
وانتخاب   رئیسی   علیه  هرسو  از 
شدن حتمی او صداها بلند بود ولی 
بعضی صدای خودی ها  بود تا اسالم ، 
براندام خود  ازدموکراسی   روکشی  

بکشد.
درداخل   ما  تشییع  قدرت  دوکانون 
قم است ومشهد. درطول تاریخ این  
شده  ایرانی  األصل،  لبنانی  مذهب 
است . قم همیشه  دراعتراض است  
به  وبیشتر   شریعت   انداختن  وجا 
همیشه   ومشهد  ها  شورانیدن  مدد 
ازهرجا که  اوقاف ووجوه  درافزایش  
ها   سوداگری  درایجاد   ونیز  برسد 

وتجارت وجلب زّوار .
شورید  خمینی  اگر  که   است  این 
وابسته  ای  خامنه  بعدازاو  وشوراند 
بگیرد  اورا  جای  مشهد   قدرت  به 
بیفتد   سیاسی  دور  از  شوریدن  تا 
قاهر  نظام  ضامن  اندوزی   وثروت 
عین  واین  شود.  طلب  توسعه  و 
شرقی   درآلمان  که  است   مکتبی 
های  شوریده  به  شوروی   عهد 
انقالبی دردوره هائی  ویژه  تدریس 
نیستند   وکم  شد   می  وتلقین 
اند. مکتب  آن  دیدة  دوره  که  آنها 
قرن  نیم  دراین  نظام.   ودرخدمت   
یعنی ده سال قبل از انقالب  وچهل 

سال حکومت آن.
رفسنجانی  پروردة مکتب قم ونظریه 
سیاسی«   وفقه  عبادی  »فقه  پرداز  
ودیدیم  برسد  برهبری  بود   محال 
که  رهبر خامنه ای، عزیزش داشت 
درسمت ها، تا  ذلیلش بدارد درنظریة  
بالزی بقصد  تضعیف خامنه ای غالم 
درگاه  مکتب مشهد. یعنی رفتن  به 
ماندن  ودرافتادن ها با غرب  به بهانة 
استقالل  که تحریم ها  را آفرید . اما 

عمر سیاسی تحریم گرای »ترامپ«  
وفا نکرد.

درآغاز انقالب فرض  بعضی از گروه 
ها  براین بود  که قدرت جهانی  نزد 
ندا  خمینی   زبل  یاران  آمریکاست. 
سلطانی  ازشما  دارند    « که  دادند  
نداداد   خمینی   پس  سازند«.  می 
بر»بگوئید مرگ برآمریکا  تا ابدالدهر« 
برآن  تحقیری   چه  که  ودیدیم 

کشوررفت.
 ، بینان  واقع  رفت   که  خمینی  اما 
قدرت را درضدیت با آمریکا  دیدند 
شد..  روز  مد  کشور  آن  با  ومعاملة  
الوروف  بدستور  ای   خامنه  ونظام 
کشید   دست  پوتین   خارجة  وزیر 
برآن  ویا  براین  مرگ  شعارهای   و 
کشوررا منع کرد. این سیاست مشهد 
گرا  اینک مفتخر است  که درشرایطی 
که  آقای ترامپ  دست بستگی مالی 
است  کرده   والئی  ایران  نصیب  را  
جین   چتر   ،گشودن   راه  بهترین  
برسر  کل کشوراست.وبدور از  شعار:» 
نه شرق ونه غرب« ، » هم شرق وهم 

غرب«  راه کاراست.
آمدن آقای رئیسی  حادثه ساز نیست. 
بیشتروبیشتر  برای   کردن  باز  راه 
مجمع  نزد  دارد   کلیدی  ماندن  
اروپا   تبلیغات  بمدد   وآمریکا  چین 
باید   منتهی  جانسون   وانگلستان 
صبر کرد تا  جانشین ترامپ درست 
ها  جاسازی  تا  بیفتد   جا  دردرون 
دربرون میسر شود. واین خود مهلتی 
است  تا نظام رهبرب وشخص رهبر  
سیمائی نرم  ومعامله گر از خود  ارائه 
گویندة  رئیسی  حال  دراین  دهد. 
»آزادی سیاسی«  باید سرازصندوق 
در آورد. دربعضی رسانه های معتبر  
ازاین  حتی درلوموند  فرانسه حرف 
غیر  کشور   یک  ایران    « که  است 
درست   من  بنظر  هاست.«  منتظره 
وگرنه  خوانند   نمی  را  نظام  دست 
دست نظام  از آغاز تا  امروز خواندنی  
را  اسالم   غرب،  های   رسانه  است. 
متون  در  نه  شناسند.  نمی  درست 
قرآنی ونه در حدیث های نبوی ونه 
در شرایع واز همه بدتر نه درفرهنگ 

خرافی ، موازی باقم ومشهد.

دربیرون حوزه های قم  وقدرت مالی  
محافل وابسته به  حرم حضرت رضا، 

هرزمان تولیت  پادشاهان بر مشهد ،
فرآورده  است  کاسته  را  قم  قدرت   
های شورش گرانمکتب قم به درگاه 

نجف  وبصره روی می آورند.
بیاد آوریم  که در سخت ترین  ایام 
پادشاه  ازسوی  ایران   ترک  از  قبل  
رنجور  ایران هیئتی  به رهبری ملکة 
ایران  عازم عراق شد  تا با آیت اهلل  
خوئی به مذاکره رود. ونقل کردند  از 
ایشان که گفت اگر  آرام نگیرند» من 
از مرز می گذرم«  یعنی  به ایران می 
آیم تا بمبارزه بروم. باقی را میدانید  
شد  و  نخورد   تکان  آب   از  آب  که 

آنچه  که شد.
***

سلسله ای بنام  رهبر خامنه ای  پا 
از  ای   سلسله  چنانکه  گیرد   نمی 
خمینی پا نگرفت . اما وابستگی ها  به 
دو مکتب قم ومشهد  بصورتی نگفته  
ونشنیده وننوشته  همیشه  برپاست. 
از  پنهان  عظام  آیات  بین  قدرت  
انظار  ولی ابدی وازلی دست بدست 
می شود   این آزادی بیان  که آقای 
رئیسی  مدعی وضامن  آن است  به 
از کلمة دروغ فهم  ما   معنا  که  آن 
مردم  زود   یا  دیر  نیست.  کنیم  می 
بزرگوار   این  که  یافت   درخواهند 
مرادش از آزادی بیان، همانا آزادی در 
چهارچوب  شریعت  خودشان است 
وبس. که هرکس بخواهد  ازآن متمتع 
وبهره مند  می شود  ودرنظام محترم 
است وهرکس  به خالف   شرع برود  
در محاق انواع  اتهامات  بسر خواهد 

برد.
حال ممکن است  ازسر تفنن  بعضی از 
درونی ها  یا بیرونی ها  حرف از قانون 
اساسی  همین نظام بزنند . البته  دِر 
بحث باز است  وکم نیستند  کسانی 
که  درایران  دراین باره می نویسند 
یابند  که مثل   ولی سرانجام در می 
دنیای مسابقه های ورزشی  دراسارت  
یا در حرمت محدوده هایند. این است 

هنر والیت فقیه.
ایران   کنونی  جمهوردرنظام   رئیس 
مخلوق یک  سیاست است  ونه مبتکر  

بعالوه  سیاسی.  خط  یک  ومبدع  
وقبل  فعلی  درایران  اساسی   قانون 
ازآن  هرگز  مرکوز ذهن  مردم نیست. 
اند  راغب  بیشتر   توکل  به  ومردم 
ها   همان  آنکه   وعجب  قانون.  به  تا 
وهموها که می گفتند  اگر به اسالم 
نداریم  مشکلی  مادیگر  شود  عمل 
قانون  بنوشتن  رفتند   همه  از   اول 
و  اسالمی  جمهوری  برای  اساسی 
در  نفسی  خواستند   اینکه  بمحض 
جّو  باصطالح اسالمی  آزادفکری نوع 
بازرگان  بکشند وحرف  از»جمهوری 
رهبر   بزنند  اسالمی«   دموکراتیک  
فریادزد نه یک کلمه  بیش ونه یک 

کلمه کم... جمهوری اسالمی.
***

ازانقالبی مشهور می شنیدم که نظام  
مابه آن عرب مسلم ماند که زن برهنه ای
 رادرآینه دید  پس برآن  هفت تیرزد 
تازن برهنه را نجات دهد. پرسیدندش 

چرا؟ گفت من از قتل نفس بیزارم.
میانه   برخاور   ، اسالمی  جمهوری 
تأثیرات  دیرپائی نهاده  است. قدرت 
است  کشیده  بروباال  را  شیعیان  

ووحدت آنهارا  میسر  می پندارد.
درهمین حال آمریکا  درپی دلجوئی 
وضع  قبول  درحال   ونه  هاست 
وحتی  ولبنان  وسوریه  موجود.عراق 
واستراتژی   ها  درسیاست  یمن  
الهام می گیرند ونه  ازمقاومت ایران 
درتقلید ازآن هستند. روسیه وچین  
ازتردید و بی وفائی  آمریکا  سودمی 
را گواه می  الملل  بین  برند  وحقوق 
آمریکا  دست  رئیس جمهور  دارند. 
بی کم وکاست  از سیاست  حمایت 
ازاسرائیل  وعربستان سعودی  فعاًل 
کشیده است. ولی دست کسی راهم 
کرد   رها  نتانیاهورا  است.  نفشرده 
تاقاضی ها  دست باز داشته باشند.

وپرنس ریاض دردست اقدام اوست.
دارد بسبب  برنده  برگ  ایران دوسه 
امضاء  لغو  ترامپ.  آقای  اشتباهات  
وبهرحال تحریم ها باعث  فکر کردن  
وضع  دردو  ایران  هاست.  غرامت  به 

نیازمند  آمریکاست.
۱- برای دشمنی با آن وداشتن یک 

دشمن خارجی.

۲- برای آشتی ظاهری  تا اخذ غرامت 
ها.

اما باید  دید غرب تا چه حد می تواند 
باغرور  خودرا   تاریخی  خام  غرور 
بزند.  گره  ایرانیان   شکسته   درهم 
بهرحال همکاری باایران آسان نیست.
ومدیران   رهبران   درایران 
مواضع  در   آنکه  با  صدرانقالب  
تصمیم گیری  نیستند ولی در تأثیر 
گذاری ها  هستند. برای سالهای دراز 
ایران والئی  باز مسئله آفرین  است 
به قیمت  بد وبدترشدن ها. ولی اگر 
نفسی  تند بدرون خود می فرستد  
فردابرای رفتن  به تعادل  الزمة حیات  

بر  اصالحات پای خواهد فشرد .
 دربعضی جبهه ها  ازجمله حر مت 
استقالل  ومنع دخالت خارجی  ایران 
به توفیق  رسیده ولی  ضمناً نمی داند  
با توفیق خود چهخ کند؟ زیرا اسب 
جهنده  به سر ُسم می رود. آیا ایران 
برود؟  به متانت سیاسی   تواند   می 
سیاسی   متانت  به   رسیدن   برای 
دارد.  ضرورت  انقالبی  زبان  ترک  
نه   ولی  رادارد   آن  استعداد   ایران 
باین زودی ها. باید دید ایران  بارقبا 

درمعامله است یا درمقابله.
ازسوی دیگر ما باایرانی سروکارداریم  
که لذت  پیروزی انقالب آن با جنگ 
های  گستری  دام  وداعش  عراق  
اسرائیل  ونفرت آمریکا  بدهانش زهر 

شده است.
مردم درنفرت از دیروز وامروزند.پس 
پناه  ها  خبری  بی  به  دارند   دوست 
داند  نمی  هیچکس  درایران  ببرند. 
پروراند؟  می  چه  در سر  تازه  نسل  
جز بصورت سطحی. سه قدرت: رهبر، 
دولت وسپاه  دررقابت بسر نمی برند 
این   معهذا  رهبر.  به  موقوفند  زیرا 
ایران  نیست.  صادق  همیشه  حرف 
آبستن  تحولی است . این را می شود  
باورکرد ولی  حرف مردم این است:» 
آن که آمد چه کرد تا اینکه  می آید 

چه کند؟!«

آب شدن یخچال های  طبیعی، گرم 
شدن پ آب اقیانوسها، توفانهای شدید ،

سیل   ، خشکسالی  داغ،  هوای  امواج   
وآتش سوزی، همة اینها بی شک نتیجة  
وهواست؛  آب  تغییر  مستقیم  تأثیر 
زمانی  لحاظ  از  بسیاری   بنظر  ولی  
باعث  وهمین  باشد.  می  دورواندک  
می شود  که رفتاری  اتخاذ نکنند  تا 
سرعت  گرمایش زمین  را تا حدممکن  
ُکند کنند. حتی اگر  خانه های محلة 
آتش  یا   دریائی  براثرتوفان   شما  
سوزی  جنگل نابودشد، ممکن است  
فکر کنید  این وقایع  مصیبت بار  فقط 
برای دیگران  اتفاق می افتد. مگر بشما 
نگفتم مهم نیست  شما کجا زندگی 
اجتماعی   ازچه موقعیت   یا  می کنید 
واقتصادی  برخوردار هستید، تغییر  آب 
وهوا  می تواند  سالمتی شمارا -چه از 
لحاظ بدنیوچه از نظر  روانی، چه اکنون 
وچه درآینده- بخطر بیندازد؟ نه تنها 
سالمتی شما  بلکه تندرستی  فرزندان  
ونوه های شما؟ آیا نباید  درفکر این 
باشید  که این تهدید  را کاهش دهید؟

 بطور نسبی ، آمریکا ئی های معدودی  
تغییر آب وهوا  را با  آسیبهای  احتمالی  
بسالمتی  مرتبط می دانند  وبیشتر مردم  
توجه اندکی به این امر دارند.. بااینکه  
مطالعات گسترده ای  درزمینة  مسائل 
از  بسیاری  مانند   اما  دارم،  پزشکی 
مردم  آمریکا  از اینکه  چقدر  خطرات 
بهداشتی  می تواند  با تغییر  آب وهوا  

همراه باشد، بی خبر بودم.
لی  ادوارد  و  هاتاوی  جولیا  عقیدة  به 
اطالعات   تبادل   مرکز   در»  باخ 
درزمینة  تغییر  آبوهوا «  دردانشگاه  
درایاالت   تحقیقات   میسون،  جرج 
متحده وبریتانیا نشان می دهد مردم 
قویاً  فکر می کنند  خطر  تغییر آب 
است  مؤثر  دیگران  برسالمتی   وهوا 
نه برسالمتی خود وخانواده شان.اخیراً 

دوگزارش توجه مرا  جلب کرد:
بهداشت  دومتخصص  بوسیلة   یکی 
همگانی، برای پایه گذاری »انستیتوی 
وبهداشت«،  وهوا  آب  تغییر  ملی 
درمحدودة » انستیتوی ملی بهداشت« 
نظریه ای  ازائه کرده اند  تا از طریق  

آن بهتر  به جامعة پزشکی ، مقامات 
رسمی  ومردم عادی  دربارة راههای 
کننده  نگران  خطرات  کردن  متوقف 
ازافزایش گرمایش   انسانها  بسالمتی  

زمین درآینده، هشدارداده شود.
فرانکلین   هوارد  دکتر  متخصصان 
از   هردو   ، جکسون  ریچارد   ودکتر 
مدیران سابق  » مرکز ملی بهداشت 
مرکز    « به  وابسته   زیست«  محیط 
کنترل وپیشگیری بیماریها«  هشدار می 
دهند که بالهای ناشی  از تغییر  آب 
وهوا ، از جمله  آتش سوزی  ویرانگر  
توفانهای   سابقة  بی  موسم  جنگلها، 
دریائی، گواه بر قصور ماست که تغییر  
آب وهوارا  جدی نگرفته ایم ونتیجة 
منتظره  ومیر غیر  آن مصیبت ومرگ 

است.
گزارش دوم درست وقتی  که شروع 
به تحقیق درتأیید شواهد نظریة  آن  
نوامبر   در ۲۰  شد:  منتشر  کردم،  دو 
درنیویورک   ای  مقاله    ۲۰۲۰ سال 
تایمز تحت عنوان  » دود آتش سوزی 
جنگلها کودکان  را مسموم  می کند« 
رسید.  بچاپ  کامل   صفحة  دریک 
دراین مقاله  گذشته  از آسیبی  که به 
شش ها می رسد ، خطراتی که مادام  
ناچار  که  را  جوانانی  سالمتی  العمر  
سوزی  آتش  دودآلود  هوای  بودند  
جنگلها را از ماه اوت  تا پائیز استنشاق 

کنند ، شرح داده شده بود.
خطر نه فقط کودکان ، بلکه کسانی را 
که به آسم  مبتال هستند  نیز تهدید  
هوا  آلودگی  درجة«  ووقتی  کند  می 
)درتمام  آنان  ، بیماری  گیرد  می  اوج 
ضمنًا  گیرد.  می  شدت  عمر(  طول 
خطر بیماری  وسکته قلبی  زیاد می 
شود. همچنین تحقیق اخیر  دربخش 
عصب شناسی » مجله انجمن پزشکی 
هیجده  درمورد    )JAMA(»آمریکا
هزار  آمریکائي مبتال به عارضة » اختالل 
  Cognitive impairment »شناخت
باالی   سطح  زیادیبین   بسیار  اارتباط 
»اختالل  فزایندة  وخطر  هوا  آلودگی 
کرده  پیدا    )dimentia(»مشاعر
اند. دکتر هاتاوی ودکتر  می باخ در 
گزارش  بهداشت محیط زیست  نوشته 
اند:» بدیهی است هرکس  ممکن است 
تحت تأثیر  آب وهوا ی آلوده  صدمه 
ببیند اما بعضی  افراد درمعرض  خطر 
بیشتری هستند، ازآن جمله کودکان، 
افرادی  سالخوردگان،  باردار،  زنان 
مردم  معلولین،  مزمن،  بیماریهای  با 
بیرون  که  وکارگرانی   درآمد  کم 
«دکتر  کنند.  می  کار  ساختمان  از 
جکسون  استاد ممتاز  دانشگاه  لوس 

آنجلس کالیفرنیا باافسوس  می گوید:
» انسانها  فقط به خطری که درحال 
حاضر                    بقیه درصفحه ۲۳

نوشتة جین برودی نوشتة جین برودی . نیویورک تایمز                                ترجمه دکتر  محمدعلی صوتی

چگونه تغییرات  آب وهوا برسالمتی شما تأثیر می گذارد
* مهم نیست  شما کجا زندگی می کنید ، آسیب های بدنی وذهنی 

 می توانند  زندگی شمارا مختل کنند.

ماهنامه  تلفن  شماره 
ماه  تا  احتماالً  آزادی 
دیگر  قطع و بجای آن 
استفاده  همراه  ازتلفن 
درشماره  شد.  خواهد 
بیشتر  باره  بعد  دراین 
خواهیم  آگاهی  بشما 

داد.
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ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

این   احیای  پرچمدار   ترین   برازنده 
هنرمند  عارف،  باشد.  تاریخی   روح 
محبوب روز، زباِن آرزوهای  مردمش 
با ترانه های ملی ومیهنی پرشور  وطن 

پرستی رادردل ها زنده می کند:
آمد فروش  می  پیر  از  دوشم  پیام 
بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد
استبداد درید  ازایران  پرده  هزار 
هزار شکر که مشروطه پرده پوش آمد
آزادی راه  شهیدان  پاک   زخاک 
ببین که خون سیاوش چه سان بجوش آمد
.تصنیف ازخون جوانان وطن  الله دمیده  
، پیکار  ساختة عارف در سنگرهای 
ها،  درجشن  شهدا،  گورستان  در   
ایران  درآسمان   ها  گزاری  درشکر 
ودل  گیرد  می  اوج  بیشتر  هرلحظه 
های پر اکنده را از چهار گوشة ایران 
آگاه می کند ودرمدرسه ای  بزرگ به 
پهنای کشورش  به مردم درس  وطن 
آموزد  می  خواهی   وآزادی  دوستی 
وبآنها  یادآور می شود که  بقای  این 
است  آن  مردم  آزادی  درگرو  وطن 
میدان  مرد  راه  دراین  باید   ومردم 

باشند:
جامه ای کو نشود غرقه بخون بهروطن
بدر آن جامه که ننگ تن وکم از کفن است
تصنیف   :» وقتی  است  نوشته  عارف 
وطنی ساختم  که اینی از دوهزار نفر  
یک نفرش نمی دانست  وطن یعنی 
چه. تنها تصور می کردند  وطن ، شهر 
یا دهی است که انسان در آنجا  زائیده 

شده است.«

نقش زانن  رد رباپئی  مشروهط

وقتی از انقالب  مشروطیت  می گوئیم 
زنان  در جنبش  نقش  از  باید حتماً 

مشروطیت  ایران بگوئیم.
از همان آغاز  انقالب، گروهی از زنان   
تهران  به طرفداری  از انقالبیون  درگیر
  جنبش مشروطه شدند ونخستین  
مجلس   مقابل   خودرا   تظاهرات 
که  بااین   . کردند  برپا  ملی   شورای 
دولت وحاکم مستبد  با زور سر نیزه  
مجلس را  منحل ذمی کند ، اما  کار 
از کار  گذشته است. سیاست  بهانه 

جوی روسیه  تزاری  درسال  ۱۹۱۵ 
 ، اول  جهانی  جنگ  درگرماگرم  
سربازان خودرا  به داخل خاک ایران  
سربازان  این  وظیفة    . فرستد  می 
ونهضت   خواهان  آزادی  سرکوب  
آزادی خواهی  و ضمیمه کردن شمال 

ایران به روسیه است. اغتشاش  باال

 می گیرد . قوای اشغالگر برسرکوب 
خود می افزاید  و بعضی از روشنفکران 
را به ترکیه تبعید می کند واین زنان 
هستند  که جنبش را ادامه می دهند.

شاپور بختیار ، آزاد رمدی دیگر

درسالگرد  انقالب مشروطیت  ایران ، 
وآزاد  آزادی   از  صحبت  وقتی   
از  نمی شود  کنیم   می  اندیشیدن  
آزاد مردی صحبت نکرد  که در همین  
جان    )۱۳۷۰ مرداد    ۱۷( مردادماه 
شریفش  را نه در راه آزادی  و آزاد 

اندیشیدن  فدا کرد.
مصدق  محمد  نام  که   همانگونه 
اعتباری  روزافزون دارد ،  نام شاپور 
بختیار هم  که با سربلندی  وفداکاری   
راه اورا ادامه داد   روز بروز  ارزشی 
واالتر  پیدا می کند. بسیاری از آنان 
با  او   وزیری  نخست  زمان   در  که 
کوردلی  اورا آماج  تهمت قراردادند 
، امروز به  درستی راه او  اقراردارند. 
بنا به سنت  نا خجستة  ما، قدراین  
درگذشتش  از  پس  مردهم   بزرگ 
از  بختیار   قدر شاپور  شناخته شد. 
آن لحظه ای شناخته شد  که بستگان  
ودوستان او  از یک حادثة  تروریستی 

باخبر شدند.
قتل شاپور بختیار  ومنشی او  سروش

از  اعزامی  مأمورین   توسط  کتیبه   
تهران  کامالً حرفه ای صورت گرفت. 
قاتالن  ابتدا  باضربه ای  فلج کننده 
برگردن قربانیان ، آنهارادچار خفگی 
کردند وسپس با ضربات  متعدد کارد  
شهید کردند. از آنجا که منزل بختیار

  تحت مراقبت  پلیس فرانسه  قرار
داشت  ورفت وآمد ها ثبت می شد، 
تحقیقات   آغازین  مرحلة  درهمان 
آخرین دیدار کنندگان  مورد سوء ظن  
بویراحمدی،  فریدون  قرارگرفتند. 
که  راد  وکیلی  علی  آزادیو  محمد 
ششم  روز  بعدازظهر  پنج  ساعت  
اوت به آپارتمان  بختیار  رفته بودند  
و یک ساعت  بعد خارج  شده بودند 
، ازاین سه نفر دیگر اثری دیده نشد  
تا آن که علی وکیلی راد  دربیست 
ویکم اوت  درژنو شناسائی و دستگیر 
قتل  که  معلوم شد   شد.دربازجوئي 
بختیار درتهران  طراحی شده وسپاه 
پاسداران  ودستگاه امنیتی  ووزارت  
امور خارجة  رژیم اسالمی  مأموریت 
اجرا و بعد  فراردادن قاتالن را  بعهده 

داشته اند.
پروندة قتل  سه سال وچندماه  بعد 
دردادگاه مطرح شد. این  یکی از معدود  
مواردی بود که با طرح جزئیات  قضیه، 
دخالت مستقیم یک دولت  در توطئة  
قتل  یک شخصیت  سیاسی مقیم  
یک کشور خارجی را آشکار می کرد.

درسالگرد قتل  شاپور بختیار  یاداورا 
گرامی می داریم.

زندگی سالخوردگان
ویاوری   مراقبت  مسئلة   اکنون 
از  بیش  درآمریکا   سالخوردگان  
همیشه  توجه دولت ومردم  را بخود 
جلب کرده است. از یک طرف بعلت  
وبهبود  پزشکی   علم  پیشرفتهای 
افراد   عمر  طول  به  زندگی  شرایط  
افزوده شده است  وافزایش  مداومی  
درگروه سالخوردگان  بوجود می آید  
واز طرف دیگر تجهیزات  اجتماعی 
وبرآوردن  کامل   مراقبت  به  قادر  

حوائج  انسانی این  طبقه نیست.
که  سالخوردگان   این   از  بسیاری 
بطرز  خود   های  خانواده  طریق   از 
قرار  مراقبت   مورد  ای   شایسته 
نمی گیرند  به بیمارستانها  یا  نیمه 
بیمارستانها پناه می آورند. اما در آنجا 
 ، نیز  کمتر به آنان  توجه می شود 
سهل است  گاه مورد اذیت  وآزار قرار

می گیرند  که صدها وکیل  وحقوقدان  
کارشان وتخصصشان این شده است 
کنند. دفاع  کهنساالن   این  از  که 

به  سالخوردگان   این  از  بسیاری 
سالمندان   خانة  بنام  که  مراکزی  
آورند   می  روی  شود   می  نامیده 
دربیماری،  خودرا   عمر  ومابقی 
وغیر  انزوا  افسردگی،  فقر،  تنهائی، 
فعال سپری می کنند. تعدادی ازاین  
باهم  را   مؤسسات  زوج های ُمسن 
می پذیرند وآنان را  در یک اتاق جای 
می دهند  تا همچنان  بزندگی مشترک  
خودادامه دهند. ولی دربسیاری دیگر 
وشوهران   زنان  مؤسسات   این  از 
سالخورده را  که به آنجا پناه آورده اند

از نظر روحی  این  جدا می کنند که 
وارد   آنان  عواطف  به  که  ای  ولطمه 
می آید  نتایج غم انگیزی دربردارد.

بعنوان   ایران  مشروطیت  انقالب 
نخستین جنبش مردمی درراه آزادی ،
مبدأ  یک  است.  تاریخی  روز  یک   
ایرانیان   ما  برای  نیکوست  تاریخی  
زمانی  چه  تاریخ،  درطول  هماره  که 
که زیر نفوذ  دیگران قرار گرفتیم ، 
ضعیف بودیم وچه زمان طوالنی تری  
که آقائی وسروری  خودرا  به منطقة 
بزرگی  از جهان تحمیل کردیم آزادی 
درذهنمان  بودوهست. قصد آن ندارم  
تادراین  مورد به تحلیلی  دست بزنم، 
رجوع  خود   ذهن  به  است   کافی 
ودموکراسی   آزادی  وببینید  کنید  
ذهنتان  در  واعتباری   ارزش  چه 
دارد  تامؤیّد  این سخن  باشیم که 
ایرانیان  همواره  درهمة مواقع تاریخ 
به آزادی با  احترامی دیگر نگریسته 
اند  ونخستین جوامع بشری بودند  که 

به آزاد اندیشی رسیده اند.
دراین بیش از یک قرن که از انقالب 
ایران  می گذرد  آزادی  مشروطیت 
است،  کرده  پیدا  ای  تازه  تعاریف 
تعریفی که درآن باید  متوجه حضور  
ماهواره ها ، کامپیوتر، اینترنت وهمة 
آنچه که مرزها  رابی اعتبار  می کند 
باشیم. متوجه باشیم که درروزگاری 
زندگی می کنیم  که هرروز تروریسم  
قربانی می گیردمتوجه باشیم که در 
روزگاری زندگی می کنیم که در آن 
افغانستان  هست، سوریه وفلسطین  
هست درعراق  که  وهمة مسایلی 
 وجود داردوجهان  به آن چشم دوخته
 است . دردنیائی زندگی می کنیم  که 

در کشورهائی اروپائی  متحد و یک 
پول  شده اند. بنابراین  از روزگاری 
که ستارخان   درایوان نشست .قلیان 
را  به گوشة لب گذاشت ودرامیرخیز  
فریاد سرداد  ونفیر کلوله و ضجه بلند  
بود ، شب نقشه می کشید ندوصبح
و کردند   می  پیاده  نظام   سواره   
را  مشروطیت   وانقالب  ایستادند  
شکل دادند  بیش از یک قرن گذشته 
درباغشاه   که  روزگاری  از  است. 
را  بزرگان وآزادگان   از   نفر  چندین 
روسهای  که  ازروزگاری  کشتند.، 
بدار  رادرتبریز  األسالم  ثقت  تزاری  
بود   ئی  عاشورا  روز   ، روز  زدند..آن 
وتبریزیان در عزای حسین وخاندان 
مردوزن   از  خلق   . بودند  سوگوار  او 
وکوچک وبزرگ  در تکایا وچهار سوق 
ها بذکر  مصیبت کربال ناله ونوحه می 

کردند  وجامه می دریدند ،
 

سوگواری  این  درگرماگرم   ودرست 
وتعزیه گردانی، روس ها نیز طناب دار 
بودند   انداخته  األسالم  ثقت  بگردن 
راد  آن  خواهانه  آزادی  ومجاهدت  
مرد  وطن پرست را بدینگونه کیفر 

می دادند.

مشروطیت    وروشنفکران

پیش از انقالب مشروطیت، دوجریان 
گرفتند.  قرار  هم  رودرروی  فکری 
می  که  حاکمه،  هیئت  اول:  جریان 

کوشید وضعیت موجود یعنی حکومت 
استبداد را حفظ کند.

دوم،  نیروی  یا  دوم:   جریان 
روشنفکران ونخبگان  جامعه بودند  
موجود  وضعیت  خواستند  می  که 
تغییر کند. وضعیتی  جدید ومترقی ،

کردن  پیاده  درصدد  درنهایت  که   
درنظام  مردم  که  بودند   حکومتی 
آن نقش داشته باشند. مردم حقوق 
بعنوان   مردم  باشند.  داشته  وآزادی 
ونه  باشند   انسان وشهروند  مطرح 

بعنوان  رعیت واُمت.
که  آن  از  قبل  مشروطیت  نهضت  
جنبة مشروطه بخود بگیرد  نهضتی 
عدالت خواه بود . ناراضیان که از بی 
عدالتی وفساد موجود  به تنگ آمده 
بودند  عدالتخانه می خواستند . بفکر 
گرفتن مشروطیت  وخاتمه دادن  به 
فکر  این  تدریج  به  بودند.  استبداد  
وگریخته  وجسته  گرفت  قدرت  
تهران  از  وجنبش  آغاز شد   مبارزه 
به قم، تبریز، اصفهان، شیراز وسایر 
شهرها گسترش پیدا کرد  ومشروطه 

خواهی جای عدالتخواهی را گرفت.
دارالشورا   وحتی  خانه  عدالت  دیگر 
بلکه  ؛  کرد  نمی  راضی  را   مردم 
سرنگونی دولت استبدادی وتأسیس 
می  را  مشروطه(  قانون)  حکومت 
بود.  شده  بیدار  ملت  خواستند. 
اندیشه  کردن  وارد  با  روشنفکران 
موضوع  تازه،  ، حرفهای  های جدید 
ومسائلی را مطرح کردند  که خارج 
از چارچوب سنت های موجود جامعه 
را  سیاسی  نظام  روشنفکران   بود. 
مورد انتقاد  قراردادند  وراه حل هایی 
می  روشنفکران  کردند.  پیشنهاد  
گفتند : حکومت متعلق به ملت است. 
حکومت برای مردم وحق مردم  است. 
بتوانند  آینده ی  خودرا  باید  مردم 
پیش بینی  کنند. واین بدون وجود 
قانون امکان ندارد. قوة قضائیه نهادی 
های  خواسته  ها  این  باشد.  مستقل 
آخوند  فتحعلی  میرزا  چون  افرادی 
میرزا حسن خان سپهساالر،  زاده،  
یوسف خان مستشارالدوله تبریزی، 
و  الدوله  ناظم  خان  ملکم  میرزا 

عبدالرحیم طالب اُف بود که همگی را 
می توان  از روشنفکران  اولیه بشمار 
آوردوازاین میان این ملکم خان بود  
که برروند نوگرائی ومشروطه خواهی 
تأثیر فراوان داشت.  او اول کسی بود  
که بذر قانون رادر سرزمین ما کاشت 
ملکم  میرزا  به  جهت  همین  به  و 
خان  قانونی شهرت دارد. از اقدامات 
اساسی او  که تأثیر  زیادی دربیداری 
ایرانیان داشت انتشار روزنامه قانون 

بود .

موسیقی ملی میهنی
سخن دربارة انقالب مشروطیت ایران 
عارف  ابوالقاسم  عزیز   آن  بانام  را  

قزوینی پی می گیرم.
بود،  خودرو  ُگلی  چونان  اگر  عارف 
دلی  اما  نداشت  درسینه  دانشی 
درشور از عشق داشت و عشقی که  
این  بود.  به وطن  برترین آن  عشق 
با شعرها و تصنیف های  بود  که  او 
میهنی اش شور وطن پرستی رادردل 

ها زنده کرد.
نوازنده، آهنگساز، آوازه  این  زندگی 
خوان وشاعر انقالبی، سازی است که 
دردوپردة عشق ومرگ به تناوب می 

نوازد.
 ، دارد  ای  دوگانه  زندگانی  عارف 
انقالب می گذرد و شبش  به  روزش 
عارف  جوئی  عشرت  عشرت.  به 
پرشی  اش  انقالبی  پیکار   همچون  
دیوانه  وار تا  سرحد نیستی است. 
حداقل  با چهاردختر  ناصرالدین شاه 
او  عاشقانة   داستان  ورزیده.  عشق 
وعام  خاص  زبانزد  باافتخارالسلطنه 
می شود و تصنیف افتخارآفاق رابرای 

معشوق می سازد ومی خواند.
آن   ، باش  خوش  جوان  این   ، عارف 
خواهی  آزادی  نهضت  که  زمان  
وطلیعة  انقالب مشروطیت  آغاز می 
شود، روح تشنة هنرمندرا  به آن سو 
می کشد. هزار  سال پس از فردوسی ،
 باادبیات مشروطه یکبار دیگر ایران  
خواهی و ایران  پرستی به ادبیات باز 
می گردد.وعارف این بخت را دارد  که 

مشروطیتـ

ثقت األسالم
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* بوف کوررا در جوانی خواندم که نگاه مرا نسبت  به هدایت  
وحتی نسبت به ادبیات  وهنرمندان  دگرگون کرد. به یک 
شاهکار برخوردم. هرقدر آن را می خواندم سیر نمی شدم. 
* از میان شاگردها  تنها من هدایت را خوب  می شناختم. 

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
                                                        قسمت بیست  وهفتم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

آشنائی با پرویز ناتل خانلری

آثار صادق  با  از آشنائی  بهروزی: 
هدایت  می گفتید.

فرازمند: درتهران  دبیرستان می    
 رفتم ودکتر  پرویز ناتل خانلری 
خیلی   کالس  سر  بود.  ما  معلم 
از هدایت  صحبت می کرد  واز 
که  کسی  تنها  شاگردها   میان 
شناخت  می  خوب   را  هدایت 
که خانلری   .هروقت   بودم.  من 
از شاگردها  ازآثار صادق هدایت  
می پرسید  من جواب می دادم 
وحتی  نثر هدایت  را از حفظ می 
گفتم. این  برای خانلری خیلی 
به  بود   رفته  حتی  بود.  جالب 

هدایت هم  گفته بود.
انشائی  بودم.  یازدهم   کالس 
در  وقتی  که  بودم   نوشته 
آنقدر   ها  بچه  خواندم  کالس 
بلندخندیدند  که مدیر مدرسه 
آقای ُمُدن پور  به کالسمان  آمد که

 

چه خبر است؟
خانلری گفت : چیزی نیست  به 

خندند!  می  فرازمند   انشاء 
درپایان کالس  خانلری آن انشاء  
را ازمن گرفت وپس از چندروز  

آن را برگرداندوگفت :
هدایت انشاء تورا خوانده است .

 ازشنیدن این خبر برای مدتی 
عرش را سیر می کردم. 

خانلری  به  روزی  باألخره  
می  دلم  خیلی  آقامن   گفتم: 
راببینم. هدایت  آقای  خواهد  

درکافه  هرشب  هدایت  گفت:  
ای  .)کافه  است  کنتیننتال 
بود  اسالمبول  درخیابان   که 
شد.(  شمشاد  کافه  بعدها  که 
هدایت  آقای  خانة  پرسیدم: 

خیابان  توی  گفت:  کجاست؟ 
روزولت.  فرهنگ ذبیح و ابراهیم 
زاده  همکالسی های من بودند. 
سخن  مجلة  عالقمندان   از  ما 

بودیم. 

گویا  بعدها  )که  ذبیح  فرهنگ 
در آمریکا  استاد دانشگاه شد( 
بود ومن  نورائی   دنبال  شهید 
خانلری  دنبال  زاده   وابراهیم 
بودیم.  درآن زمان  مجلة سخن  
نداشت  وحسابی  درست  دفتر 
خانلری  دستی   کیف  درواقع 
دفتر مجله سخن بود. حتماً  می 
دانید  که در ابتدا  حدود یکسال  
دکتر  ذبیح اهلل صفا  مجلة سخن 
را اداره می کرد  که درواقع ارگان 
دانشسرای  التحصیالن  فارغ 
 ، دوم  درسال  وبعد   بود  عالی 
را  دوم  دورة   امتیاز  خانلری  
گرفت.یک شب  تصمیم گرفتم  
کافه  به  هدایت  دیدن   برای 
دیدم  رفتم،  بروم.  کنتیننتال  
خانلری با عده ای سر  یک میز 

نشسته اند.

 بعضی از آنها ، مثل بزرگ علوی 
می شناختم.  را  و شهیدنورائی 
اما خجالت  کشیدم  سر میز آنها 
بروم. یک بستنی  برای  خودم 

گرفتم ورفتم گوشه ای  سریک 
میز نشستم. البته چشمم  به میز 
آنها بود. چون هدایت  را ندیده 
بودم  لذا نمی دانستم  هدایت 
یک  دیدم   ناگهان  است.  کدام 
؛  شد  بلند  آنها  سرمیز  از  نفر 
حدس زدم  هدایت باشد. از کافه 
بیرون رفت منهم  دنبال او روان 

شدم.

آشنائی با صادق هدایت

روزولت  خیابان   بطرف  وقتی 
که  شد   قطعی  برایم  رفت  
اینکه  خود  هدایت است. مثل 
شده  متوجه  هم  هدایت  
تعقیب  اورا  شخصی  که  بود 
می کند. خودم را به او رساندم 
وسالم کردم. خیلی وحشت کرد. 
حق داشت  وحشت کند  چون 
ترور  را  نفر   روزها چند  درآن  
بودند. هدایت  دستپاچه  کرده 
جیبش   توی  کرد  دست  شد. 
درآورد   را   سیگارش  وپاکت 
که  منهم   . کرد  تعارف  من  وبه 
بودم،  خورده  جا  او  ازوحشت 
ضمن تشکر گفتم : سیگار نمی 
شمارا  که  ام  آمده  فقط  کشم.، 
ببینم..  وقتی خواست  سیگاری 
برای خودش روشن کند دیدم از 
وحشت  دستش می لرزد.که من 

از کار خودم شرمنده شدم.
گفتم: بنده  شاگرد آقای خانلری 
هستم و دلم می خواست  با شما 

آشنا شوم.
من  به  ، نگاهی  شد  آرام  کمی 
انداخت وپرسید: آن انشاء را تو 

نوشته  ای؟
گفتم : بله.خیلی خوبی گفت وراه 
افتاد منهم بدنبالش روان شدم. 
پشت دانشسرای مقدماتی،  دِر 
خانه ای را باز کرد . بااو به اتاقش 

رفتم.
هدایت پشت میز  بسیار بزرگی  
نشست.  بود   کتاب  پراز  که 
سکوت سنگینی  فضارا تشخیر  
باألخره گفت: ُخب!؟   بود.  کرده 
نام چند کتاب هدایت را آوردم  
از  ام.  خوانده  آنهارا  که  وگفتم 
پشت میز بلند شد  وچند کتابش 

را آوردوگفت:  بوف کوررا ندارم، 
از  پیداکن.  را  آن  توانستی  اگر 
این که  اورا ترسانده بودم  عذر 
خواستم. اوهم به نحوی  دلجوئی 
کرد  ومن رفتم.  بعدها که مجلة 
کرد   پیدا  ومکانی  جا  سخن  
دیدم.  می  آنجا   در  را   هدایت 
فاصلة  او   خانة  از  ماهم   منزل 
زیادی نداشت . لذا  گه گاه  به 
رفتم.  می  منزلش  به  ای  بهانه 
وقتی هم که به دانشگاه تهران 
زیرزمین   توی  هدایت  رفتم، 
دانشکدة فنی یک میزداشت که 
می نشست وچیزهائی را  ترجمه 
اورادرآنجا   هم   گاهی  کرد.  می 
می دیدم. بین ما البته  ازسوی 
من  یک حالت مرید ومرادی بود 
که هدایت این حالت را  دوست 

نداشت..

بهروزی: بوف کور را توانستید  پیدا 
کنید؟

فرازمند: بله ، درهمان  جوانی آن 
راخواندم وخواندن آن  نگاه مرا 
نسبت  به هدایت  وحتی نسبت 
به ادبیات  وهنرمندان  دگرگون 
برخوردم.  به یک شاهکار  کرد. 
سیر  خواندم  می  را  آن  هرقدر 
نمی شدم. تا مدت ها توی این 
یا  کتابی  گاه  بودم.  غرق  کتاب 
قطعه ای این مستی را  به جان  

آدم می ریزد
بهروزی: حالتی همراه باشوق، امید    

   یا یأس ونومیدی؟
فرازمند:  نه ، حالت  نومیدی نبود .
بود.  کننده  امیدوار  هم  خیلی   
زیبائی  ستایش  کتاب   این 
حالتی  آورد.  بوجود  درمن   را  
بود.  معمولی  دنیای  برتراز  که  
در  بعد  چندی   که  ای   بگونه 
ای تازه  زندگی   وجوی  جست 

  ازایران خارج شدم.

ادامه دارد

دکتر پرویز ناتل خانلری

دکترذبیح اهلل صفا

صادق چوبک
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مردان   به  گاهی  ایران   درتاریخ   
دلیروکاردانی بر می خوریم  که یا

گذشت  روزگارباایشان سازگار نشد 
ویا گرفتار  مردی شایسته تر  ازخود 

شدند وناکام زیستند.
 یکی از این مردان کارآمد  که حوادث 
جهان  بزیان وی  برخاسته وناکام  از 
جهان  رخت بربسته است  خان احمد 
خان  حکمران گیالن است که مردی 
نویسنده  ودرضمن   آمد   کار  دلیرو 

وشاعری  توانا بشمار می رفته است.
درقرن دهم هجری  سرزمین گیالن  
به دو ناحیه  ممتاز تقسیم می شد  که 
نیمه استقاللی  داشتند وحکمرانان  
موروث درآنها  فرمان روائی  کرده اند.

   
هوادارانش  های  دربرابرخواسته 
گفته  او  به  ایران،  به  برگشت  برای 
است:»حاال تو چه میگویی، می گویی 
یکسر  زمین  روی  بهشت  جا  این  از 
بزنم  بروم پشتکوه وبالرها سرو کله 

...؟«!
از شاهان  پیش  ما  زمامداران         
وبی  تفاوتی  بی  در  آنچنان  پهلوی 
غیرتی نسبت به کشور و مردم بودند 
که شاعره ای به نام مستوره سلماسی 
در اشاره به کارها و رفتارآنان سرود:» 
شد پاره پرده ی شرف ازغیرت شما / 

سوزن بیاورید که زنها رفو کنند«.
       جای کمترین تردید نیست که 
هایی  کاستی  و  کم  گذشته  دررژیم 
حتا به اعتراف شاه در کتاب» پاسخ 
به تاریخ«، وجود داشته است،اما اگر 
به  غرضانه  بی  و  ُمنصفانه  نگاهی  با 
سنجش کارها و خدمات انجام شده 
در قیاس با کم وکاستی ها پرداخته 
شود، در خواهیم یافت که کارنامه ی 
شاهان پهلوی درپیشگاه تاریخ بسیار 
اگرشرایط  حتا  که  است   ستودنی 
در  را  رفورمی   ۱۳۵۷ موجوددرسال 
کشورایجاب می کرد، نیاز به انقالبی 

چنین خونین و واپسگرا نبود.
     امیداست نسلهای آینده ی میهن 
ما،با آگاهی از آنچه که بر سر میهن و 
هم میهنان شان آمده است،با روشن 
که  درش  »زهر  خردمندی  و  بینی 

بخوانند، بی خبر نروند«.
 ک - هومان ۲۰ ماه می ۲۰۲۱

»بیه  رود  به قسمت  شرقی  سفید 
آن  نشین  وحاکم  گفتند  می  پیش« 

شهر الهیجان بود.
به قسمت غربی  این رود » بیه پس«

شهر آن   نشین  گفتندوحاکم  می 
رشت بود.  دربیه پیش  سلسله ای از  
سادات حسینی  ازاواخر قرن  هشتم 
بحکمرانی  آغاز کرده بودند  که چون 
بیشتر افراد این خاندان  کلمه »کیا«   
را بعنوان  لقب  در پی نام خود داشته 

اند به سلسلة کیائیان معروفند.
کیا  سیدعلی  سلسله   این  مؤسس 
پسر امیر کیا، در ۷۷۰ بحکمرانی آغاز 
این   کرد  وآخرین حکمران مستقل 

خاندان همین  خان احمدخان است.
بود  حسن  سلطان  کیا   پسر   وی 
در  طاعون  بیماری   به  در  ۹۴۳  که 
گذشت و  پسرش احمد  بیش از یک 
سال  نداشت و بیاری امیر عباس که 
از بزرگان  آن دستگاه بود  اورا بجای 

پدر نشاندند.
حکمرانی وی  مصادف با زمانی شد  
که کار پادشاهان صفوی  درایران روز 
وبرنیروی  شد   می  تر  استوار  بروز  

ایشان  می افزود.
نخست  شاه طهماسب  صفوی  وی 
این  وچون  بدین سمت شناخت   را 
دلیر  برشد رسید  وجوانی   کودک  
از کار درآمد  برآن شد  که از زیر بار  
صفوی  پادشاهان   نشاندگی  دست 
جهت   وبهمین  آورد  بیرون   خودرا 
را  سرکشی   بنای  ق.(   )ه.  در ۹۶۴ 
سلسله  یک  پس   آن  واز  گذاشت 
وسرداران  وی   میان  در  جنگهائی 
وی  پیشرفت  به  گاهی  که  درگرفت 
انجامید.  می  او  بشکست  وگاهی  
درکتابهای  جنگهارا   این  تفصیل  

تاریخ آن زمان  همه جا آورده اند.
پی  جنگ  چند  از  پس  سرانجام  
وگیالن   خورد   شکست  درپی  
طهماسب  شاه  فرستادگان   بدست 
افتاد  وخان احمد خان  بکوهستان  
گیالن  وجنگلهای  اشَکَور  پناه  بردو  
 ۹۶۵ األخر  جمادی  دوم  شنبه  روز 
حسام بیگ از سرکردگان  لشکر شاه 
با هجده سوار سرسخت   طهماسب  
را  وی  آفتاب   برآمدن   درهنگام 
درخواب اسیر  کرد وبا  خود به قزوین

 بردواورا   از آنجا به قلعة  قهقهه  که 
قراچه  درسرزمین  یافت  ناحیة   در 
پاغ )مهاباد امروز(  وبرسرکوه سختی 
بود   صفویه  زندانهای   از   یکی  که 

فرستادند ودرآنجا زندانی کردند.
این  ماند   زندان  در  چندی  چون 
رباعی را  سرود وبرای شاه طهماسب 

فرستاد:
گریم می  واژگون  چرخ  ازگردش 
وز جور زمانه بین که چون می گریم
با قد خمیده، چون  صراحی شب وروز
درقهقهه ام  ولیک خون می گر یم

اثر  طهماسب   درشاه   رباعی  این 
کرد ودستورداد  اورا به قلعة استخر  
نزدیک شیراز  بردند ودرآنجا زندانی 

کردند.
پس از مرگ شاه طهماسب بدستور 
شاه محمد خدابنده  پدر شاه عباس 
زیرا   کردند  آزاد  اورا   ۹۸۵ درسال 
مادر  بیگم  با مهدعلیا خیرالنسا  که 
شاه عباس خویشاوندی داشت. شاه 
سلطان  مریم   خود  خواهر  محمد  
واورا  داد   او   همسری  به  را  خانم  
درهمانسال  ۹۸۵ باردیگر بحکمرانی 

گیالن فرستاد.
وی تا سال  ۱۰۰۰ همچنان  در مقام 
بواسطة   سال   ودراین  بود   خود 
آنکه در  فرمانبرداری  از شاه عباس  
براو  عباس  شاه  بود  کرده   کوتاهی 
خشم گرفت  ولشکریانی  بجنگ او 
دراین جنگ وی  شکست  فرستاد. 
خورد  وازراه دریای خزر  به شروان  
و بخاک عثمانی  رفت ودر استانبول  

بدربار عثمانی  پناه برد.
بشاه  بار   چند  عثمانی   دربار  از 
عباس نامه نوشتند وشفاعت کردند 
باو  بار دیگر   که حکمرانی گیالن را 
بدهند. وی دراین کار طفره رفت واین 
پیشنهاد را نپذیرفت. تا آنکه  خان 
ببغداد  که  احمد خان  درسال ۱۰۰۵ 
آمده بود  تا به ایران  نزدیکتر باشد  
وبدینگونه   درگذشت  شهر  آن  در 
حکمرانی  این خاندان  درآن سرزمین  

بپایان رسید.
خان احمد خان  مردی دلیر  وکاردان 
و نیکورفتار ومهربان  وزیر دست نواز  
بوده است ودر کتابها  ستایش بسیار 
حکمرانی  دوران   اما  اند  کرده  او  از 

او مصادف  باعهد دو پادشاه  توانای 
صفوی  شاه طهماسب و شاه عباس 
اول  شده ودر برابر ایشان  ناتوان مانده 
است. چیزی  که  برشأن وی  بسیار 
می افزاید  این است که  نویسندة توانا  
وشاعر  زبردستی  بوده واز معروفترین  
بشمار  روزگار خویش   نویسندگان  
نوشته  راکه وی  می رودونامه هائی  
زمان  آن  انشای  درکتابهای  است 
جالب   اردادهوازآثار  قر  سرمشق   

نویسندگان آن زمان شمرده اند.
بوده   زبردست  نیز  سرائی   درغزل 
برخی  است.  کرده  تخلص  واحمد 
اشعار ازاو مانده که چندنمونه  از آن 

را دراینجا  می آورم:
مرا ناتوان  زمانه سوخت جنان جان 
که هیچ تاب صبوری  نماند جان مرا
زسنگ خاره روان گردد آب چون چشمه

مرا  داستان  بگویند  بکوه  اگر 
***

زمی افروخت آن مه آتشین رخساربازامشب
که عاشق شمع سان گیرد زسر سوز وگدازامشب
غم زلف درازش  دیگر ازسرکرده بی هوشم

دورودرازامشب افسانة  پندگو،  ای  گذار، 
مرو، ای همنشین،غافل مشو ازصورت حالم
بهرصورت که باشدیارمن  محزون مسازامشب
غم بیمار ودورازیار ودردهجر عاشق کش
عجب گر جان برم ازدست هجر جانگداز امشب
دوای دردهجران غیرمردن نیست»احمد« را
که دوران  اجل نگذاشت برسرچاره سازامشب

***
ندارم افکار  دردل  غمت  جزبار 
بارندارم. این  طاقت  من  که  دریاب، 

***
اندازم درپیراهن  چاک  دمادم   برسوائی 
که شاید کسوت ناموس را ازگردن اندازم
زهجران سوختم، صدداغ دل تسکین نمیابد
تن خودرا  مگر یکبارگی درگلخن  اندازم
بهر منزل  که حرفش گویم آنجا  افکنم آتش
بهربزمی  که یادش آرم آنجا شیون اندازم
غم افزاید بدل  برگل چوبینم بی رخش احمد
چرا سوی چمن آیم نظربر گلشن اندازم؟

***
من مجنون صفت ازموی سر پیراهنی دارم
تنی دارم پیراهن   تر  درزیر  باریک  زمو 

***
کند چون جلوه آن مه سروآزادست پنداری
پنداری پریزادست  نبود،  آدمی  زجنس 
اسیر کنج محنت باش، خان احمد، که درعالم

دِر راحت بروی خلق نگشادست پنداری 

آن  پیاپی۱۳۶  شمارة  در          
علی  محمد  دکتر  ماهنامه،آقای 
ترکیب  به  اشاره  ضمن  صوتی، 
زیر  نام سعدی   به  از شاعری  بندی 
عنوان»حمام بند« که برگرفته ازیک 
گنج  ی  کتابخانه  در  خطی  نسخة 
بخش در پاکستان  است، در حاشیه 
داده  توضیحاتی  مختصر؛  نیزاگرچه 
و هم عبرت  اند که هم جالب است 

انگیز.
        همانگونه که آقای دکترصوتی 
مرقوم داشته اند، نه تنها این ترکیب 
گرانقدر  شاعر  درکلّیات سعدی  بند 
وپُر آوازه ی ما دیده نمی شود، بلکه 
شعری  استحکام  و  انسجام  ازنگاه 
نیزآنچنان   پردازی  قافیه  و  ووزن 
آثارسعدی  به  وشباهتی  تجانُس 
عنوان  به  ازجمله  که  ندارد  شیرازی 
مثال می توان به اختالف وزن مصرع 
نخست ا بیات زیربا مصرع دوم ابیات 

اشاره کرد:
       رفت در جامه کن و کند زبَر جامه ی زر 
 بعد ازآن خوش به درآورد زانگشت بلور انگشتر     
رخت پوشیده برون آمده آن سرو ارم 
خم  شد  او  بوسی  پا  به  آزاد  سرو   
ویا: »گفتم آیم زعقب، گشت و به من 
معنای  به  توجه  با  کرد«.که  همچین 
، سیر  )=گردش کردن  مصدرگشتن 
و سیاحت( ویا با کسرحرف گاف که 
است،کلمة  آمده  معنای»همه«  به 
»گشت«دراین مصرع بی معنی است، 
اما  بود،  منظورشاعر»برگشت«  گویا 
چون قافیه تنگ آمده بود، ناگزیر شد 

کلمة»بر« رانادیده بگیرد! 
ُسراینده  تضمین  همچنین         
مفهوم  کرد«  همچین  ازعبارت» 
نمی  دست  به  یار  ازواکنش  روشنی 
آن  واکنش  رساند  می  که  دهد،چرا 
لعبت طّناز و زیبا روی محول االحوال 
چه در زمان مهرو رحم آوری به حال 
شاعر و چه در زمان روی گردانی و 
بی اعتنایی به اویکسان بوده است، 
و  قیافه  و  ژست  که  معنی  بدین 
پا ویا  با  دست و  احیاناً  اشاراتی که 

داد  می  نشان  بدنش  دیگراعضای 
با  که  بود!  »همچین«  درهردوحالت 
می  مزبورالزم  ابیات  شرح  به  توجه 
آمدکه ژست و ادا و اطوارگاه همچین 
و گاه همچون می بود، که اگر ترکیب 
بند به نوعی ساخته می شد که واژه 
گرفت  می  نیزبکار  »همچون«را  ی 
میشد به گونه ای تلویحی فرق رفتار 
را درمراحل متفاوت حدس  معشوق 
زد، ازاین رو سرایش این گونه اشعار 
از سعدی استادشعر و سخن بعید به 
به نکته ای نیز  نظر می رسد، ضمناً 
اشاره کنم که همنامی نه تنها در میان 
اقشار جامعه رواج داشته و دارد، بلکه 
شاعرانی نیزبوده اند که همنامی ویا به 
جهاتی تخلصی چون دیگر شاعران 

داشته اند. 
       ازاین ُمقّدمه که بگذریم، شرحی 
است که آقای دکتر صوتی، درحاشیه 
است  تأمل  قابل  مختصراما  اگرچه 
اینگونه مرقوم داشته اند :»کتابخانه 
سلطنت  زمان  در  بخش  گنج  ی 
پهلوی برای حفظ نُسخ خطی فارسی 
و  شد  تأسیس  درپاکستان  موجود 
اساتیدی چون احمد ُمنزوی و دکتر 
محمد حسین تسبیحی با اقامت چند 
ساله درآنجا فهرست مفصلی از نسخه 
های خطی محفوظ درآن کتابخانه به 
اندکی  اشارة  که  رساندند...«.  چاپ 
است از ده ها خدمات ارزنده ومیهن 
و  تاریخ  پاسداری  از  شاه  دوستانه 
فرهنگ میهن ما وزنده نگاهداشتن 
و  ایران  نام  اعتالی  جهت  در  آن 
ایرانی که به چیزی جزعشق ایشان 
به میهن وخویشکاری در اعتالی نام 
کرد،  تعبیر  توان  نمی  وایرانی  ایران 
آوری  گرد  و  درحفظ  که  جایی  تا 
میراث ایران حتا آنچه که نیز بیرون 
حّد  در  بود  میهنش  ی  ازگستره 
ممکن ومقدوربی تفاوت نگذشت،آن 
چنان که در برپایی  کتابخانه ی گنج 
دیده می شود،  پاکستان   در  بخش 
انتقال  و  وخرید  گذاری   سرمایه 
فرهنگی  و  آثارتاریخی  از  بسیاری 

طّی  که  ایران  به  میهنش  پرارزش  
دوران به ترتیبی ازکشور خارج شده 
بود، ازجمله کارهایی در جهت کسب 
نشان می  بودو  ایرانی  و  اعتبارایران 
دهد که آن پدر وپسرتا کجا درد وطن 
داشتند، دریغ که ۹۸٪مردم ناآگاه ما 
چشمان خودرا بستند و مرگ برشاه 
سردادند وآنگاه چندی بیش نگذشت 
آنان که توانستند از جهنمی که خود 
برپا کرده بودند جان سالم به در ببرند 
برمزار آرزوهایشان گریستند ویا آنان 
بی  برسر  ومال  جان  نتوانستند،  که 
خبری ویا کینه ورزی ویا رسیدن به 

اهداف خام شان نهادند! 
       شاه باهمه ی کم وکاستی هایی 
که داشت، کارنامه ی خدمات بسیار 
ایرانی   و  ایران  به  نسبت  اش  ارزنده 
در پیشرفت و رفاه مردمش ازنمرات 
بسیار خوب برخورداربود که مخالفان 
ازهرطیف به غرض ویا ناآگاهی نکات 
گرفتند،  می  نادیده  را  شاه  مثبت 
سهل است که از هیچگونه ناروا گویی 
و تهمت وناسزا نسبت به او دریغ نمی 
نسل  از  شمارزیادی  چه  اگر  کردند، 
متوّجة  و  برده  به حقایق  پی  کنونی 
شان  مادران  و  پدران  بزرگ  گاف 
درسال ۱۳۵۷ شده اند، تاجایی که در 
اعتراضات خیابانی سالهای اخیرفریاد 
که  کردیم  اشتباهی  زدند:»چه  می 

انقالب کردیم!«.
       شاه میهنش ومردمش را دوست 
سرزمینی  در  خدمت  داشت،انجام 
ُخرافه  و  مذهب  قشری  مردمی  با 
تا کسی  نیست،  آسانی  کار  پرست، 
دستی بر آتش نداشته باشد، از درد 
حاصل از سوختگی بی خبراست، نگاه 
کنیم به شاهان قاجار، نه تنها هرچه از 
خاک ایران به تصاحب دیگر کشورها 
عامیانه  اصطالح  به  بنا  آمد،  می  در 
سعی  بلکه  گزید«،  نمی  شان  »کک 
مردم  ماندگی  وعقب  خبری  دربی 
داشتند، تا جایی که ناصرالدین شاه 
گفته بود که نمی خواهم ملت من فرق 

بین پیازو بلژیک رابداند!

       به حاجی میرزا آقاسی ایروانی، 
گفتند  قاجار  شاه  محمد  صدراعظم 
که روسها سراسر دریای مازندران را 
در تیول و اختیار خود درآورده اند، 
داده  اندیشید...پاسخ  ای  چاره  باید 
بود» ما به خاطر ُمشتی آب شور کام 
شیرین دوستان را تلخ نمی کنیم«! 
ویا درزمان فتحعلیشاه قاجار، نماینده 
ای که از سوی میسیون مذهبی جهت 
اعزام  درایران  نمایندگی  تأسیس 
شفیع  میرزا  با  بود،دردیداری  شده 
کشور  بود»  گفته  شاه،  صدراعظم 
جغرافیایی؛  شرایط   خاطر  به  شما 
با  جه  موا  واغلب  خشک  سرزمینی 
خشکسالی و ناکامی در کشت و زرع 
است،من با خود چیزی آورده ام که 
آن  کشت  شما  سرزمین  شرایط  در 
بسیار ساده وثمر بخش است، آنگاه 
مقداری سیب زمینی از کیفش بیرون 
آورد و به شرح کاشت و برداشت آن 
سوی  از  ودرانتظارسپاس  پرداخت، 
صدراعظم به چشمانش خیره شد، اما 
جناب صدر اعظم فرمودند:» چه مبلغ 
می دهی تا دستوربدهم ان را کشت 

وزرع کنند«!
       درزمان ناصرالدین شاه قاجار،زمانی 
که حسام السلطنه توانست هرات را 
از دست افغان ها آزاد وبه مام وطن 
نوری،  خان  آقا  میرزا  گرداند،  باز 
صدراعظم وقت از طریق نماینده اش 
در بوشهربه نماینده انگلستان در آن 
شهر پیام داد این که اگرنیروی نظامی 
آن دولت  بندر بوشهررا تصرف کند، 
هرات  تخلیة  به  حاضر  آنگاه  شاه 

خواهد بود...«!! که چنین نیز شد.
       احمد شاه قاجار، که بخش زیادی 
گذرانید،  می  اروپا  در  را  عمرش  از 
درفرانسه  فروشی  کلم  بود:»  گفته 
ویا  ارزد!  می  درایران  پادشاهی  به 
نماینده ی  زاده،  رحیم  با  دردیداری 
دیگراز  تن  چند  و  ُمدّرس  اعزامی 
هوادارانش در نیس فرانسه، به جهت 
رساندن پیام آنان به احمدشاه، پس 
ازبرگشت به ایران نوشت که احمدشاه 

نگاهی به نوشتاری زیر 
عنوان حمام بند.

ک.هومان

از: زنده یاد استاد سعید نفیسی 

پـهلوان انکام
خان احمد خان، 
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ولیعهد شاه عباس ومادرش

بزرگان  عباس  شاه  مرگ  از  پس 
او  وصیت  به  خواستند   ایران 
عمل کرده  سام میرزا  را به تخت 
سام  مادر  ولی  بنشانند.  سلطنت 
میرزا  بخیال آنکه  آنها قصد  ازبین 
بردن  سام میرزا را دارند ، پسرش 
را برداشته، باخود بردو  درقلعه ای  
وزینل  میرزا   خسرو  شد.  مخفی 
هرطرف   ، بزرگان  از  دونفر  خان  
آمدند. در  قلعه  به  کنان    جستجو 
از  اطالع  از  پس  میرزا   سام  مادر 
ورود آنها  فوراً بطرف اتاقی  که در 

بود  کرده  مخفی  پسرخودرا  آنجا 
بست  ازپشت   را  آن  ودر  شتافته 
خسرو  ورود  از  مانع   اینکه  وبرای 
ای  حیله  شود  خان  وزینل  میرزا  
لباسهای خودرا  تمام  او   . اندیشید 
کنده وکاماًل برهنه شد. ولباسهایش 
پرتاب  اتاق  از  بخارج  پنجره   از  را 
کرد. موقعی که  ینل خان و خسرو 
میرزا  به پشت دِر آن اتاق رسیدند 
مادرسام  شوند   وارد  وخواستند 
حق  آنها  که  کشید   فریادی  میرزا 
زیرا  اتاق شوند   آن  داخل  ندارند  
میرزا   است.خسرو  عریان  کاماًل  او 
که داشت دِر اتاق را  می شکست ،
لباس های مادر سام میرزا   وقتی  
کرد   مالحظه  اتاق   از  خارج  در  را 

برداشت   دست  کار   ازاین  بناچار 
دِر  پشت  دوباره   ترتیب  بدین  و 
اتاق معطل شدندواز آنجا  مشغول 
هیچ  که  گشتند   خوردن  سوگند 
که  کردند   وتقاضا  ندارند   قصدی 
مالقات  را  میرزا  سام  زودتر  هرچه 
ولی  ؛  گذرد  می  وقت  زیرا  نمایند 
و  میرزا  سام  بگوش  حرفها   این 
از  وآنها  رفت   نمی  فرو  مادرش  
زینل  با  مالقات   به  حاضر   ، ترس 

خان و خسرو میرزا  نمی شدند.
نفر   دو  آن  نیز   را  دوم  وشب  روز   
در پشت دِر اتاق  سام میرزا مانده 
نشدند.  وی  مالقات   به  وموفق 

درروز سوم چون  خسرو میرزا  

صبروتوقف    که  کرد   مشاهده 
ووقت  ندارد   سودی  اتاق  درپشت 
این   را تلف می کند  وممکن است 
قضیه بگوش  بزرگان ایران  رسیده 
آنها  ودخالت   ظن  سوء  وموجب  
شود، تصمیم گرفت  که بزور  دررا 
میرزا سام  مادر  وباآنکه  شکسته  
و گردد   اتاق  وارد  است   عریان 
واورا  دیده   میرزارا  سام  باألخره 
با  نیز  خان   زینل  سازد.   مطمئن 
کرد   موافقت  میرزا  خسرو  تصمیم 
فریاد  به  نفر   ودرروز سوم  آن دو 
سام  مادر  پی   در  پی  واعتراضات  
به  وشروع  نکرده   اعتنائی  میرزا  
مادر  نمودند.  اتاق  دِر  شکستن  

فرزند  هنگام  دراین  میرزا   سام 
زار   وزار  گرفته   آغوش  در  خودرا  
گریه می کرد  و می گفت فرزند  برو 
بزرگ  ولی خدا  توراهم کشتند  که 
است وانتقام ترا  ازاین بلی رحم ها 

خواهد گرفت.
وخسرو  خان   زینل  که  موقعی 
مادرسام  شدند   اتاق  وارد  میرزا  
میرزا فریادی  کشیده وچون بدنش 
عقب   صندو.قخانة  به  بود   عریان 
فرار کرد  وسام میرزا  که از شدت 
لرزید  جلوی  واضطراب می  ترس  

آنها آمد.
بمحض  میرزا   وخسرو  خان   زینل 
مشاهدة  او فوراً  در مقابلش بخاک 
بوسیدند   را  پاهایش  و  افتادند  
ورسیدن  به تاج وتخت  سلطنت  را 
به او تبریک  گفته تقاضا کردند  که 
فوراً  برای تاجگذاری  با آنها بکاخ 

سلطنتی بیاید. 

سرکشور یا سرتیپ

شهر  رئیس  مختاری   الدین  رکن 
که  خدماتی  بمناسبت  سابق   بانی 
اعلیحضرت  تفقد   بود  مورد  کرده 
روزی   شاه   . قرارگرفت  فقید  
اظهار  باو  و  طلبید   را  مختاری 
داشت  خیال دارم تورا  ترفیع بدهم  
ولی چون بعداز  سرهنگی سرتیپی 
درجه  هنوز  شهربانی   ودر  است  
طرف  واز  ندارد   کسی  سرتیپی  
دیگر  نامی برای سرتیپی  شهربانی  
وجود ندارد) زیرا افسران  شهربانی  
نام دیگری داشتند.( پس برو  اسم 
مناسبی  برای درجه سرتیپی  کشور 
درنظر بگیر  وبیا  وبمن گزارش بده. 
ببعد   روز  آن  از  مختاری   سرهنگ 
جلسات متوالی  با فرهنگ نویسان  
پرداخت   بمشاوره  وفرهنگستان  
را   سرکشور«   « نام  سرانجام   تا 
آن  آراء   وباتفاق  کردند  انتخاب 
باعلیحضرت   کردندکه  تصویب  را 
اعلیحضرت رضاشاه   گزارش شود.. 
را   »سرکشور«  لفظ  اینکه   بمحض 

شنید ابروهارا  درهم کشیدوگفت:
کشور یک سر بیشترندارد  وآن هم 

عجالتًا  خودم هستم. برو این حرف 
رقابت  که  کن  خارج  ات  ازکله  را 

بامن  خوش آیند نیست.
مختاری از شنیدن  این حرف بقول 
وتا  کرد   کیسه  هارا  ماست  عوام 

مدتی از  اشتباه خود ناراحت بود.

 دیگه چه بهتر

اعلیحضرت رضا  تابستان  دریکروز 
شاه  سرزده وارد  هنگ جمشیدیه 
شد .   هنگ  برای تعلیمات  وآموزش 
به  خارج از  پادگان رفته بودند شاه 
 . شد  خانه  آشپز  وارد  زنان   قدم 
گروهبان نگهبان ، گروهبانی زرنگ 

از اهالی اصفهان بود 
 رضاشاه ازوی پرسید  نهار سربازان  
پاسخ  بالفاصله  گروهبان  چیست. 

داد  آبگوشت قربان.

نزدیک  ها  دیگ  از  یکی  به  شاه 
و مشاهده  برداشت  را  دِرآن  و  شد 
پلو  عدس  دیگ  محتوی  کرد   
گروهبان  به  عصبانیت   با  است. 
آبگوشت  که  این   مردیکه  گفت  
گروهبان  پلپ هست.   این  نیست. 
دستپاچه  اینکه  بدون  اصفهانی  
شود وخودرا ببازد  با همان لجهجه 
شیرین اصفهانی گفت:  قربان دیگه 

چه بهتر.
شاه  آنقدر   ازاین حاضر جوابی  وی 
اطرافیان   از  هیچکدام  که  خندید  
شاه، اورا  آنقدر خندان ندیده بودند.

داستا   ن اهی کواته اتریخی

و  گرفت  ازشهرو  را  گوهرها  بهرام 
هم  دیگر  اگرگوهرهای  گفت  او  به 
به  فروش  برای  تا  بیاور  فردا  داری 
شهریاران نمایان کنم. شهرو و بهرام 
به سوداگری با هم پیمان بستند. دو 
ماه گذشت و شهرو شب تا صبح از 
پر  از دل  آه سرد  و  نمی خفت  اندوه 
درد بر میآورد اما لب از لب باز نمیکرد 
تا مبادا رازش آشکار گردد. گاهی نیز 
به دربند ارگ میرفت و از دور آنرا نگاه 
میکرد تا مگر راهی بدان یابد. یکبار 
باز  خانه  به  ارگ  دربند  از  که شهرو 
میگشت ، بهرام او را دید ، به نزدش 
آمد و گفت بیگاه است و در این وقت 
شب از چه نخوابیده ای و کجا بوده ای؟ 
از دیده روان ساخت و  شهرو اشک 
گفت ازغم مرگ شوهر دلتنگ بودم 
و به در ارگ رفتم تا شاید از اندوهم 
کاسته گردد. بهرام از شهرو خواست 
تا به خانه او رود  و زمانی نزد فرزندان 
و خویشان او بیاساید و نیز گفت خانه 
در  نوازنده ای  و  است  ارگ  در  من 
برزو  و شب همدم  روز  که  آنجاست 
است و برزو از شنیدن آواز خوش او 
در شادی میباشد. زن رامشگر را به 
نزد تو میآورم تا جان غمگینت را با 
آواز خوش خود از رنج و اندوه برهاند. 
شهرو در دل بسیار شادمان شد، اما به 
روی خود نیاورد و بهرام گفت بیم آن 
دارم که از آمدن من به سرا تو برایت 
پاسخ داد که  بهرام  دردسری گردد. 
باک مدار چون رنجی به من نخواهد 
و  رفت  بهرام  خانه  به  شهرو  رسید. 
بهرام دستورداد تا رامشگر را هرچه 
رامشگر  آوردند.  او  پیش  به  زودتر 
آمد و به رامشگری پرداخت. شهرو 
انگشتری خود را که برزو خریده بود 
و به او بخشید. در همین هنگام خبر 
آوردند که رامشگر را برزو فرا خوانده 
است. رامشگر به نزد برزو شتافت و 
برزو از او پرسید که به کجا رفته بوده 
است. رامشگر گفت در این دژ جوانی 
است گوهرفروش، بهرام نام که چون 

زنی امشب میهمان او بوده است و از 
من خواست برایش بربط بنوازم و آواز 
بخوانم. از شنیدن آواز و نوای سازمن 
سرشک از دیدگان زن جاری گشت و 
این انگشتری را به من هدیه داد. از 
دیدن انگشتری برزو لب رابه دندان 
مادر  زمان  آن  که  دانست  و  گزید 
اوست. برزو در حالی که به جای اشک 
خون از دیدگان میبارید از قد و قامت 
و روی و موی زن جویا شد. خروشی 

برآورد از دل به زار
ز دیده ببارید خون برکنار

به درد دلش گفت آنکه بدوی
که ای نامور دلیر خوبروی

چگونه است باال و دیدار اوی
چه می جوید امشب در آنجا بگوی

گفته  بهرام  که  داد  پاسخ  رامشگر 
گوهرفروش  شهروی  زن  نام  است 
شوهر  که  بازرگانان  سرآمد  و  است 

خود را در آمل از دست داده است.
بدو گفت که ای شاه آزادگان

چنین گفت بهرام بازارگان
که بازارگان است این شهره زن

به بازارگانی سر انجمن
نکو روی آزاده یی تیزهوش

ورا نام شهروی گوهر فروش
به باال بلند است و زیبا به روی

شخوده است روی و بریده است موی
به آمل بگوید که شویم بمرد

مرا در غم و درد و محنت سپرد
برزو اندوهگین و دردمند شد و سخت 
اندیشناک. رامشگر از او پرسید این 
آورده  یاد  به  را  چیز  چه  انگشتری 
است که گل رخسارت چنین پژمرده 
شده؟ برزو در پاسخ او گفت از افشای 
رازدار  زنان  چون  دارم  بیم  خود  راز 

نیستند.
بترسم که چون بازگویم سخن

بد آید به روی تو ای نیکزن
زنان گر بدوزند لب راز بند

به آخر همان بند پاره کنند
اما اگر سوگند یاد کنی و با دو دست با 
من پیمان ببندی که دمساز من باشی 
گفت.  خواهم  تو  به  را  ها  گفتنی  نا 
رامشگر به گردون گردان و مهر روان 
) پیشینیان زمین را ثابت و خورشید 
یاد  سوگند  میدانستند(  متحرک  را 

کرد که اگر سرش به دم تیغ سپرده 
شود هرگز لب ازلب نگشاید.

چون بشنید زن گفت ای پهلوان
به گردنده گردون و مهر روان

که گر برسرم تیغ بران بود
تنم در کف شیر غران بود

نگویم کسی را من این راز تو
بباشم در این کار دمساز تو

که  بانویی  گفت  رامشگر  به  برزو 
به خاطر  است  داده  تو  به  انگشتری 
من بدین دیار آمده اگر از این زندان 
مرا برهانی به پادشاهی خواهی رسید. 
هم اکنون به سرای بهرام بازرگان برو 
و در هنگامی مناسب با آن زن خلوت 
و هدفش جویا  نشان  و  نام  از  و  کن 
شو. رامشگر به خانه بهرام بازگشت 
گشت.  شادمان  دیدارش  از  بهرام  و 
چون شب به نیمه رسید بهرام و زن 
و فرزندانش به خواب رفتند و شهرو و 
رامشگر تنها ماندند. رامشگر از شهرو 
است؟  برزو  مادر  او  آیا  که  پرسید 
شهرو آه سرد از دل پر درد بر آورد و 
از او پرسید که گفته است که من مادر 
کسی  راز  این  از  جهان  در  برزویم؟ 
آگاه نیست. به گمانم برزو پرده از این 
راز برداشته اشت. رامشگر شهرو را به 
سکوت واداشت و گفت مبادا بهرام و 
از این داستان آگاه  زن و فرزندانش 
کاری  برزو  رهایی  برای  گردند چون 
از ما ساخته نخواهد بود. رامشگر به 
شهرو گفت که برزوبا دیدن انگشتری 
به وی گفته است که مادر او هستی. 
شهرو گفته او را آگاهی داد و رامشگر 
برزو  نزد  به  شادمان  و  سرخوش 
مژده  مادر  ورود  از  را  او  و  بازگشت 
داد. برزو از رامشگر پرسید که چگونه 

میتواند به دیدار مادر رود و 

از زندان نجات یابد. رامشگر به برزو 
گفت که غم به دل راه ندهد و او چاره 
کار خواهد کرد و فردا به نزد شهرو 
خواهد رفت و از او خواهد خواست که 
چهار اسب با ابزار جنگ و توشه راه 
آماده کند.شب رار رامشگر و برزو در 
گفت وگوی با هم به روز رساندند. در 
نخستین پرتو بامداد رامشگر به نزد  
اراده خود آگاه  از  را  او  و  شهرو آمد 
خواسته  رامشگر  آنچه  شهرو  کرد. 
رامشگر  کرد.  فراهم  روز  دو  در  بود 
سوهانی با خود به زندان برد تا برزو 

بند گران از پای خود بگشاید.
بیاورد سوهان به برزوی گفت
که با تو خرد باد همواره جفت
بسا بند ازپای و هوشیار باش

ز دشمن سرت را نگهدار باش
قرار بر این گذاشتند که شب هنگام 
که تاریکی همه جا را فرا گرفت برزو 
از دژ به زیر آید و همراه رامشگر  که 
پوشاک مردانه به تن دارد از دروازه 
که  شهرو   به  و  گردند  خارج  شهر 
بپیوندند برزو   به راه آنان بود  چشم 
خواسته  بر  و  داد  آفرین  را  رامشگر 
شهرو   نزد  به  دو  هر  نمود.  رفتار  او 
و  تاب  برزو  با دیدار  . شهرو   رفتند 
توان از دست بداد و خروش برآئرد و 
بر گردنش آویخت . برزو اشک شادی 
از دیدگان روان ساخت و آنچه در آن 
را  مادر   ، بود  آمده  او  سر  بر  هنگام 
آگاه کرد. برزو به مادر گفت درست 
آنست که هر چه زودتر به دیار خود 
روی نهیم. شهرو نیز پوشاک مردانه 
و هر سه بسوی شنگان  تن کرد  به 
از سه شبانه روز  روان گشتند. پس 
دور  از  برزو  دمان  سپیده  راه  در 
گردی دید و درفشی اژدها پیکر در 
جنبش و هزاران درفش نیز به دنبال 
به  ایران  دالوران  یکبار  سالی  آن. 
رستم  بزم  در  و  می آمدند  سیستان 
افشانی  گل  به  و  می آمدند  هم  گرد 
میپرداختند. آن درفش ازآن رستم و 
درفشهای دیکر ازآن پهلوانانی چون 
فریبرز و  گرگین و طوس و گستهم بو 

که به سیستان می آمدند.   
 

ادامه دارد

  زنده یاد دکتر طلعت بصاری )قبله(                                                             بخش  پنجاهم

زانن شاهناهم  )شهرو-بخش سوم(
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موقعیت خانوادگی: 
فاتح سردار  بختیار  پدرشاپور 
دختر  مادرش  و  بختیاری 
جنگ(  امیر  سرداراقبال)خواهر 

است.

وبقولی  خورشیدی   ۱۲۹۳ اودرسال 
۱۲۹۱ خورشیدی متولد شد. بختیار  
پدرخودرا مردی فاضل واهل تحقیق 
کندودربارة  می  معرفی  وادب  وعلم 
چو.ن  نویسد:   می  پدرش   اعدام 
پدرش باسیاست انگلستان  مخالفت 
رضا  انگلستان   بدستور  کرد   می 
مبانی  کرد.)مأخد:   اعدام  اورا   شاه 
در  بختیار(.  شاپور  بقلم  ها  اندیشه 
تاریخ  صفحات    بختیار   گفتة  رّد  
واظهارات  شخصیت ها  وسران ایل 
بختیاری ازجمله  سردارظفر بختیاری  
پدر  که  سردارفاتح  دهد  می  نشان 
گردنة  عملیات   فرماندة  بختیار  
شلیل  بود که  درآن عملیات  گروه 
کثیری از  سربازان ارتش شاهنشاهی  
دربازستانی   شاه   رضا  درزمان 
خزعل   شیخ  وسرکوبی  خوزستان  
عام  قتل  بودند،  خوزستان  عازم 
شدند. حتی سردار ظفر  تعجب می 
کند  که چرا  سردارسپه  سردارفاتح

این بمناسبت  هارا   وبختیاری    
نکرد.گواه  مجازات  فجیع  عام  قتل   
 ۱۳۰۸ درسال  که  است  این  تاریخ  
سردارفاتح  درتحریکاتی که بدستور  
انگلستان  برای مقابله با  اقدامات رضا 

شاه آغازشد  دررأس آن قرارگرفت 
اعالن   بدولت  کرد  شهر  وباتصرف  

جنگ داد. 
که  بود   عملیات  این  بواسطة 
وبحکم  دستگیر   سردارفاتح  
دادگاه  به اعدام محکوم شد . ناگفته 
نگذاریم  خواستة سردار فاتح  ویاران 
عشایر   وخودمختاری  استقالل  او  
واستقرار حکومت  ایلخانی ،  توقف 
خلع سالح عشایر، تقلیل  مالیاتها، 
سربازی  خدمت  از  عشایر   معافیت 

ومخالفت با  تعویض  لباس وکاله.  

تابعیت فرانسوی بختیار

فرانسوی   تابعیت  بختیاردارای  
بوده است.حوداو هیچگاه  به این 
است  نکرده  ای  اشاره  مسئله  
زیراقبول تابعیت فرانسوی ازناحیة 
او  با توجه  به قوانین  تابعیت ایران

سئوال   زیر  اورا  سیاسی  موقعیت   
می بُرد. او همواره مدعی بود  بعنوان 
علیه  فرانسه  درارتش  داوطلب   
آلمانها جنگیده است. ولی در آخرین 
مصاحبه ای که با روزنامه صبح ایران 
خدمت  که  کرد   اعتراف  داشت 
سربازی اش  رادرفرانسه انجام  داده 
است. او دراین مصاحبه گفت: درزمان 
وظیفه  سرباز  درفرانسه  من  جنگ 
بودم معلوم است  که خدمت سربازی 
تابعین   ازوظایف   کشورها   درتمام 
بختیار  خارجیان.  نه  کشوراست  آن 
زن  فرانسوی داشت  واورا  درسال  
۱۳۳۲ طالق داد ودراواخر سال ۱۳۷۰  
خورشیدی زن دیگری گرفت. بختیار  
نامهای   دو دختر ودو پسر دارد  که 
دختران او  بموجب  اعالم رسانه ها 
ی گروهی وابسته  به شاپور بختیار، 
ویکی  است   و»فرانس«   »ویویان« 
از پسرهای او  گیو نام دارد که عضو 

پلیس فرانسه بود.

فعالیت های سیاسی

بختیار درهمان  اوان کودکی  ازایران  
 ۱۳۲۴ درسال  او  رفت.  خارج  به 
و   آشوب  مقارن  درست  خورشیدی 
قدرتمندی فرقة دموکرات  آذربایجان 
که خطر  تجزیة ایران  وحتی سقوط  
رژیم شاهنشاهی  ایران در میان بود  
به ایران بازگشت و به حزب  »ایران«  
که متفق  حزب توده  وهردو در ردیف 
کردند   می  عمل  دموکرات   فرقة 

پیوست.
خودرا   حال  درعین  بختیار  شاپور 
واز  دانست  می  ملی   جبهه  عضو 
بود. مصدق  محمد  دکتر  پیروان  
بامأمورین  سیاسی  درمذاکرات  اما  
مصدق  برای   ۱۳۴۰ درسال  آمریکا 

احترامی  قائل  نبود.
به  رسیدن  دیوانة  شاپوربختیار  
قدرت بود.وبرای کسب قدرت از هیچ 
اودراوائل  نمی کرد.  فروگذار  اقدامی 
جوانی  به اعتبار  تربیت اجدادش که 
خودرا رعایای انگلستان می دانستند 
تا  قرارگرفت  انگلستان   درخدمت 

جائی که وقتی بنمایندگی دولت ایران  
درکنگرة جهانی کار شرکت کرد نطق 
کرده  تهیه  انگلستان   اورا  سفارت 

بود.
اسناد منتشره حکایت می کند  که او 
از همان زمان ورود  به ایران تا سال 
۵۷ دائماً  با سفارت آمریکا  ومأمورین 
آن کشور  بطور مخفی  ودر جاهای 
او  گرفتهوتنها شرط  تماس می  امن 
برای ادامة  این تماسها ی اطالعاتی  
نشود. فاش  او   هویت  که  بود  این 
سفارت  استاد  بیستم  جلد   : )مأخذ 
بختیار   شاپور  وعمل   کار  آمریکا( 
مانند جاسوسان بود که برابر قوانین 

ایران مجازات آن اعدام است.
هم   ازایران  خروج  از  پس  بختیار 
C.I.A مأمورین  با  را   تماسهایش 

آمریکا ادامه دادوتا سال ۱۳۵۸  که 
اسناد  سفارت  اشغال شدة آمریکا 
درتهران  منتشر شد بخشی از  ماهیت 
تماسها وگفتگوهای  او نشان می دهد  
که نه تنها  رابطی را که آمریکا  برای 
هدایت بختیار  تعیین کرده بود  قبول 
کرده بود  بلکه اساساً عقیده داشت 
های  وراهنمائی  حمایت   بدون  که 
آمریکا  هیچ فعالیتی ممکن نیست. 

)جلد ۳۸ اسناد سفارت(
درایران   آمریکا  کنسول  شوارتز 
شاپور  گوید:   می  بختیار   درمورد 
فرصت طلب سیاسی  بختیار  یک  
برای  کوششی  هیچ  از  که  است 
بوجود آوردن تصویر خودش مضایقه 
نکرده است.)مأخذ جلد بیستم اسناد 
آمریکا   کنسول  اظهارنظر  سفارت(. 
بسیار درست بود چون  درفروردین 
با  درمصاحبه   او   ۱۳۵۹ سال  ماه  
هرالد تربیون  دست همکاری  بسوی  
یعنی  خلق   فدائی  های  چریک 
دراز  مزاج  آتشین  های  کمونیست 

کرد  ولی آنها   دست اورا رد کردند.

شاپور بختیار و شاهان پهلوی

شخصی  دشمنی   بختیار   شاپور   
داشت  پهلوی  پادشاهان   با  خاصی 
ازاین دشمنی  هم   مرگ  هنگام  وتا 
اقدامات   کلیه  او  نداشت.  بر  دست 
به   . کرد  تخطئه  را  پهلوی   شاهان 
محمدرضا شاه اهانت  ها روا داشت 
وبرای هیچیک از  اقدامات  آن پادشاه 

کوچکترین  قدری قائل نبود.
شاپور بختیار  علیرغم  تمابالت قلبی  
محمدرضا شاه  به مقام نخست وزیری 
رسید . شاید بهترین  تفسیری که  که 

محمد مجزا

شاپور بختیار
از موقعیت نخیت وزیری  او دردست 
روزنامة  که  است  تفسیری  باشد 
خود  اوت  ۱۹۸۴  درشمارة  گاردین  

نوشت:
» شاپور بختیار تالش کرد  تا رهبری 
دوران  انتقال یک  رژیم را به  رژیم 
دیگر با نظم وبرنامة مخصوص انجام 

دهد.« 
شاپور بختیار  پس از تحویل  کشور 
مخفی  مدتی   خود  سابق  یاران  به 
بود. سرانجام  به اعتبار همان  تابعیت 
فرانسوی اش  درامان سفیر فرانسه  
سفارت  امن  خانة  ودر  قرارگرفت 
ساکن گردید  تا گذرنامة او  با تصویر 
گریم شده  از فرانسه رسید  وبا آن 
بازرگان   های  وهمکاری  گذرنامه  

ازفرودگاه مهرآباد  به فرانسه رفت.
ازایران   خروج  از  پس  بختیار  شاپور 
مبارز  نیروهای  بازداشتن  مأموریت  
ایرانی  بخصوص سلطنت طلبها را از 
مبارزه علیه رژیم  جمهوری اسالمی 
برعهده گرفت وتا حیات داشت  دقیقه 
ای  از  سرکوب  مبارزه سلطنت طلبان  
بهرطریقی   آنها   کردن  ومتالشی  
غفلت نکرد  ومتأسفانه  بعلت اینکه  
اکثریت ایرانیان  اورا سلطنت طلب  
می دانستند فریب  اورا خورده  واوهم 

درمأموریتش  موفق بود.
داشته  انصاف  جو  اندازة یک  به  اگر 
شاه  درزمان  ایران  که  باشیموبدانیم 
کجاستوازسرنوشت   وحاال  کجابود 
ملت ایران آگاه باشیم که پدرخانواده  
برای اینکه  نانی درسفرة  بچه هایش 
خودرا   ُکلیه  مجبوراست   بگذارد  
بختیار   شاپور  به  نسبت  بفروشد  
این  که  آنها   ویاران دیگرش  وهمة 
رقم  ایران   ملت  رابرای  سرنوشت  
زدند  باید برزنده ومرده  آنها کاری 
کرد  که درس عبرت  برای آیندگان 
باشد. محمدرضا شاه  بختیاررا به این 
امید  به نخست وزیری  انتخاب کرد  
فروغی  محمدعلی  مانند   شاید  که 
زدة   توفان  کشتی  الملک(   )ذکاء 
امانت  در  او  دهد.اما  نجات  را  ایران 
برایش  که   ازفرصتی   . کرد  خیانت 
پیش آمده بود  به عوض نحات  ایران 
از یکپارچگی  ساقط کرد   را  ارتش  
دوست   تقدیم  دودستی   وکشوررا 
ویار قدیمی اش  مهدی بازرگان  داد 
این روز  سیاه  به  را  وایرانی   وایران 

نشاند. 
وقتی ملتی  نسبت به سرنوشت  خود 
بی تفاوت شد، ساده دل  و زود باور 
بود  بینش اجتماعی  نداشت، بدبختی  

بنی  آید.  بسراغش می  از همه سو  
را  ایران  که  شود   می  پیدا  صدری 
بنام  کند.آخوندی  می  ثانی  کامبوج 
خمینی پیدا می شود  که می خواهد  
دین وحکومت را  باهم در آمیزد.. یک 
سنجابی  استاد دانشگاه  پیدا می شود  
که  سرنوشت کشور را  فدای عقده 
های شخصی خود می کند. یک گروه 
روشنفکر  پیدا می شود  که دنباله رو  
سیدعلی  یک  شود.  می  چپ  گروه 
بدبخت  که  شود   می  پیدا  شایگان 
یا  باشد  شوروی   پادوی  داند   نمی 
آمریکا  وعده ای هم  بنام جبهه )ضد( 
ملی  پیدا می شوند  که برخالف ظاهر  
نداشته  هیچ شعوروتجربة سیاسی  
وبراحتی  نردبان وآلت فعل  خمینی 
پیدا  بختیاری  سرانجام  شوند.و  می 
می شود  که گرفتار فریب می گردد. 

گروه کثیری نیز  اغفال می شوند 

بختیار وجنگ ایران وعراق

شاپور بختیار در جریان جنگ  عراق 
قرار  حسین  صدام  درکنار  وایران  
گرفت.. اسناد موجود حاکی است  که 
ایران طرف  به  از  حملة عراق   قبل 
است  قرارداشته   صدام  مشاورة  
بااو  باایران   جنگ  دربارة  وصدام  
مشورت کرده است. بختیار  درتمام 
طول  جنگ با تمام  قدرت  واستفاده 
عراق   برای  نادانش   طرفداران   از  
ایجاد استعدادهای  جنگی، اطالعاتی، 
حقوقی وسیاسی کرد. بختیار نسبت 
وایران  حساسیتی  به  جنگ عراق 
کرد   می  سعی  او   . داشت  عجیب 
توسط روزنامه هائی  که آنهارا خریده 
ایران   ، ای  اجاره  بود  ونویسندگان  
را متجاوز  جنگ معرفی کند. وازاین 
که  گفته  ونوشته می شد »  جنگ 
می شد.  ناراحت  بسیار    » تحمیلی 
صدام پولهای هنگفتی  درتمام مدت 
بختیار  دراختیار   ایران،  با  جنگ  
بغداد   رادیوی  وهمچنین  گذاشت 
برنامه های تبلیغاتی  بختیاررا  پخش 
می کرد. ودرواقع عراق  پایگاه بختیار  
محسوب می گردید. وبختیارهم  واقعًا  
بلندگوی صدام  حسین شده بود.پس 
از خاتمة جنگ  عراق وایران  ومتعاقب 
درکویت صدام  عراق   آن  شکست 
لذا  بختیارنداشت   به  نیازی  دیگر  
پرداختهای خود  زا به بختیار قطع کرد.
صدام  با  همکاری  بختیار  شاپور 
حسین    را چنین تفسیر می کردومی 
شده  دیده  جهان   درتاریخ  گفت: 

از موارد  خاص  است  که درپاره ای 
وشرایط  مخصوص  آدم مجبور  می 
مدت  برای  خارجی   کشور  با   شود 
هدف  به  تا  کند  همکاری  کوتاهی  
همان  او  روشن   بیان  این  برسد. 
آنهم   است.  ایران  به  خیانت   اقرار  
درموقعی که  ملت ایران زیر بمباران 
وموشک پرانی عراق  متوحش وسر 
ایران   بود.ملت  گذاشته  بیابانها   به 
ارتش  پادشاهی   زمان  مانند  اگر 
یکپارچه  ورهبر وطن پرست  داشت  
شکم خارجی  متجاوز را می درید اما 
افسوس که  نه ارتش یکپارچه داشت 
بااینهمه  ناسیونالیست  رهبر  نه  و 
به  محکمی  تودهنی  ارتش  همین 
خرمشهررا  زدو  متجاوزین  و  صدام 

آزاد کرد.
پایگاه  واهی   کودتای  زمان   اگر 
شاهرخی همدان )معروف به کودتای 
بهترین  قتل   به  منجر  که  را   نوژه( 
خلبانان  جنگنده های نیروی هوائی 
ایران شد با زمان  حملة عراق به ایران   
را درنظر بگیریم  حّد خیانت بختیار  

آشکار می گردد.

بختیاروزندان

بواسطة  که  است   مدعی  بختیار 
رژیم   علیه  سیاسی   های  فعالیت  
بوده  زندانی   ایران  سالها  سلطنتی 
است. اسناد منتشره  وروزنامه های 
می  ثابت  را  او  ادعای  خالف  وقت  
کنند. حقیقت این است که  او به اتهام  
ثریا  ملکة  به  واهانت  اکاذیب   نشر 
تیمور  به  که  که   ومادراو وحسادتی 
به  دست  او  وعلیه  داشت   بختیار 
تحریکاتی می زد  بوسیلة فرمانداری 
بختیار   تیمور  که  تهران  نظامی  
دررأس آن بود  تحت تعقیب قانونی  
قرارگرفت وبموجب حکم  دادگاه  به 
سه سال  زندان محکوم شد  ولی پس 
از چند ماه  باوساطت خانم  فروغ ظفر 
بختیار  که همدم ملکه ثریا بود  مورد 

عفو شاهنشاه قرارگرفت.

استراتژی سیاسی  بختیار

استراتژی سیاسی  ومبارزاتی بختیار  
ابراز   از  که  قرارداشت   پایه  براین 
کندوبه  امتناع  خود  ثابت   عقیده 
دموکراسی،  آزادی،  مانند  مسائلی  
حاکمیت ملی وامثال آنها اکتفا کند  تا 
هرموج سیاسی که تداوم یافت  وبه 
راه رسیدن  به قدرت نزدیک گردید  

سوارشدن  برآن موج  برایش ممکن 
عبدالرحمن  را   مطلب  باشد. همین 
برومند  هم در مفهوم دیگری  گفته بود.

بختیاربه مناسبت  همین شیوة  خاص 
خود بود  که گاه سلطنت طلب  می 
هیچیک  خواه.  چمهوری  وگاه   شد 
بنابر  او   . نداشت  تفاوتی  برایش  
صحبت  واجتماع   زمان  موقعیت  
  ! برعقیده سیاسی  بنا   نه  کرد   می 
درجامعة سیاسی  رهبرانی که  دارای 
نیستند   وثابت  ای  مشخص  عقیده 
اززنان  خودفروش  خطرناک ترند. بیاد 
دارم که  دکتر مظفر بقائی  درمجلس 
خائن  گفت   مصدق  به  شورایملی  
کسی است  که حرف امروزش ، حرف 
دیروزش نیست .  لذا بختیاررا میتوان  
فردی دانست  بدون عقیدة سیاسی  
وفارغ از هرگونه  شناختی نسبت به 
هویت  ملی  ونهادقانونی  کشورش 
که البته این  طرزتفکر   خاص ایشان 
مدعیان  ترین   استثنائی  رابصورت 

رهبری سیاسی جهان  درآورده بود.

خصوصیات  اخالقی بختیار

حسود،   ، طلب  جاه  مردی  بختیار 
برای  بود.  متکبر،وخودخواه  بسیار 
دروغ و افشای آن قبحی قائل نبود  
نمونه اش همان اسناد سفارت  آمریکا  
در  هم   شد  معلوم  وقتی   که  ست 
مصاحبه اش  درایام نخست وزیری  
« اش وهم   »یکرنگی  کتاب  در  وهم 
گفته  دروغ  روز« ش    ۳۷« درکتاب 
است وبا سفارت آمریکا  سالهای سال  
در تماسهای  محرمانه بوده است  هیچ 

ناراحت نشد.  
ابا  ایران  مردم  به  توهین  از  بختیار  
مصاحبه  در  مثال   برای  نداشت. 
درباشگاه  فرانسوی   خبرنگاران  با 
 ۳۰ درتاریخ   پاریس  مطبوعات  
وسیع  های  توده    ۱۹۷۹ سپتامبر  
مردم را  رجاله خواند. که این مسئله 
مورد اعتراض  فرانسوا  پونشله  خبر 
نگارروزنامة  اروپ  قرارگرفت وبختیار 
در جواب آن خبر نگار  جز احساس 
واکنشی  وسرشکستگی   حقارت  
نداشت. باردیگر  بختیار   در خردادماه 
۱۳۵۹ خورشیدی)۱۹۸۱(  درمصاحبه 
با مجلة نیوزویک  سلطنت طلبان را 
چنین  او  عبارت  خواند.  امزاده  حر 
است: من ترجیح می دهم  که قدرت 
این  تا  بماند   باقی  درایران  خمینی 
ایران  حرامزاده های سلطنت طلب  

را نجات دهند.       بقیه درصفحه ۴۹
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دانستـنی اهی زپشکی
خشکبار سودمندربای  سالمت قلب

برروی   دراز مدت   مطالعه  بنابر  یک 
۳۹ هزار زن که درفوریه سال ۲۰۲۱ در 
مجلة Lipidology انتشاریافت ، مصرف 
کوهی،  بادام  گردو،  )بادام،  خشکبار 
بیماریهای  پسته( خطر مرگ بسبب 

قلبی  را کاهش می دهد.
زنهائی که الاقل  دوباردرهفته  یک ربع 
فنجان  خشکبار مصرف  کرده بودند  
درمقایسه با دیگران  ۲۷ درصد کمتر  
درمعرض خطر  مرگ به سبب بیماری 

قلبی بودند.
خشکبار   مصرف  تأثیر   آن  سبب 

درتنظیم قند و  کلسترول خون بود. 

ارثات  شغابخش و

شگفت انگیز ورزش یوگا

ورزش یوگا  درسالمتی بدن تأثیرات 
مهمی دارد ازآن جمله:

- پائین آوردن  فشار خون وکاهش 
خطر بیماری های قلبیو

- کاهش میزان کلسترول خون.
- تنظیم میزان قند خون وکاهش نیاز 

به داروهای ضد بیماری قند.
- تخفیف  دردهای مفصلی، کمردرد 

وسردردهای میگرن.
- تقویت توان فکری.

افسردگی  فشارروحی،  کاهش   -
وهیجانات.

 ۹۰ که  است   داده  نشان  پژوهشها 
درصد  مراجعات به پزشک  به سبب 
بیماریهای ناشی از  فشارهای روحی 

است.

اندازه گیری فشارخون

آشکار  النللی   بین  بررسی  در ۲۴  
گردید  که اختالف بین  فشار خون 
است  ممکن  وچپ  راست  دربازوی 
قلبی  بیماری  خطر  افزایش  نشانة  

باشد.
بنابرگزارشی که درفوریة سال ۲۰۲۱  
درمجلة فشار خون  منتشر گردید، 
دانشمندان فشار خون  ۵۷ هزار  فرد 
بالغ را به مدت بیش از  ده سال اندازه 
اختالف   که  افرادی  کردند.  گیری  
فشار خون  بین بازوی راست و چپ  
در  بیشتر  بود  درجه   ۵ الاقل   آنها 
معرض خطر بروز  حملة قلبی، سکته 

یا  مرگ زودرس بودند.
اختالف فشار خون  دربازوها ممکن 
شریانها   سفتی  اولیه   عالمت  است 
سبب   ها  شریان   سفتی  باشد. 
اصلی بیماری قلبی است. ازاین روی  
دانشمندان  اندازه گیری  فشار خون 

را  درهردو بازو  توصیه می کنند.

بیماری نقرس

مزمن،  های   ازبیماری   goutنقرس
است.  مفصلی  ودردناک  التهابی، 
ریز  های  کریستال  بیماری  دراین 
اسید اوریک  سوزنی شکل  درمفاصل 
رسوب می کنند . اسید اوریک موجب 
آزاد شدن  ترکیب Cytokin که عامل  

التهابی است  می گردد.
بیماری نقرس  دربیشتر موارد  مفصل 
شست پارا  مبتال می کند ولی مفاصل  
زانو، مچ پا، مچ دست یا انگشتان نیز  

ممکن است مبتال  گردند.
متناوب  درابتدا   بیماری  حمالت  
وزودگذر است ودر مراحل  پیشرفته  
چند  از  پس  شود.  می  تر  طوالنی 
اوریک   اسید  های   کریستال  سال  
وزیرپوست   ها  تاندون   ، درمفاصل 
جمع شده و بصورت برجستگی هائی

tophi  ظاهر می گردند.
عوامل مختلف درافزایش میزان اسید 

اوریک  دربدن  دخالت دارند:

کلیه  جگر،  مانند  غذاها  بعضی   *
 purin وخشکبار سرشار از ترکیبات
به  دربدن  ترکیبات   این  باشند  می 

اسید اوریک تبدیل می گردند.
بیماری  به  مبتالیان  های  کلیه   *
کلیوی اسید اوریک را  بمقدار  بسیار 

کم ازبدن دفع می کنند.
با  خون   فشار  به  مبتال  بیماران   *
افزایش  کلسترول خون  وبیماری قند  
نیز درمعرض خطر بیماری نقرس  می 

باشند.
*  پیشینة خانوادگی، چاقی، افزایش 
ناگهانی وزن و مصرف الکل از عوامل  

ابتال  به بیماری  نقرس  می باشند.
داروهای  بخصوص  داروها   بعضی   *
ُمدّر  ممکن است  اسیداوریک خون 

را  باال ببرند.

میکروب اهی سودمند روده

به  میکرب   تریلیون  تقریب ۳۸  به 
انسان  دررودهای   پاوند   نیم  وزن 
وجوددارد. این میکربها  برای سالمت 
بدن سودمند  بوده  ووظایف  مهمی 
مانند  کمک  به هضم غذا ، محافظت  
دربرابر  میکربهای بیماری زا وتأثیر  
در متابولیسم داروها انجام می دهند. 
از  ازاین روی می توان  آنهارا  یکی 

اعضای بدن بشمار آورد.
که   داد  نشان  جدید   مطالعات   
تعدادی از میکربها ی روده  با تبدیل 
کلسترول  به coprostreol  موجب  
میزان  کلسترول خون  می  کاهش 
گردند. همچنین  با کاهش وزن بدن  
درتنظیم فشارخون  وقند خون  مؤثر 
می باشند  تعداد  میکروبهای روده  
مبتالیان  به فشار خون  از افراد سالم  

کمتر است.
مواد  از  سرشار   غذاهای  مصرف  با 
لیفی وبا  دخالت  میکروبهای  روده ، 
اسیدهای چرب با زنجیر کوتاه  تولید 
اثر  دارای  اسیدها   این  گردند.  می 
ضد التهابی  هستند وبه تنظیم فشار 
خون ومیزان قند خون  وسالمت قلب  

کمک می کنند.
با  لیفی  مواد  دارای  غذاهای    
بروز   بدن خطر  از  کلسترول   حذف 
بیماریهای قلبی وسکته را  ۳۰ درصد  

کمتر می کنند.

زنده یادسعیدی سیرجانی

شوخی شعرا

سعدی وُهمام
گویند خواجه همام تبریزی را  زیبا 
ضمن  شیرازی   سعدی  بود.  پسری 
جهانگردی های خود گذارش  به تبریز 
وپسرش  همام   که  روزی  افتد.  می 
بحمام  رفته بودند عزم  گرمابه می 
کند . درحمام بین سعدی  وهمام - 
که شیخ شناخته بوده است-  شوخی 

هائی  رّد وبدل می شود.

می  شیخ  مولد   از  همام  منجمله    
پرسد وچون می شنود که شیرازی 

است  می گوید:
 عجب حالیست  که شیرازی درشهر  
وسعدی  است.  بیشتر  ازسگ  ما 
درست  دهد:»  می  جواب  بالفاصله  
تبریزی  که  ماست   شهر  برخالف 

درشیراز  از سگ کمتر است.
ضمن این که  همام بین  فرزند خویش 
از  پرسد  می  قرارداشت  سعدی  و 
؟  داری  بخاطر   همام  چیزی  اشعار 

سعدی این بیت  را می خواند:
درمیان من ومعشوق  حجابست همام
وقت آنست  که این پرده بیکسو فکنیم.

راحت درکجاست؟
با  درجنگ  تاتار   ایلخان   گر  غاری 
قهقهه   ودرقلعة  اسیر  لشکر صفویه 

محبوس شد.

این رباعی را  از آنجا به شاه نوشت:
 تا بود غم وشادی وحرمان بود

زینگونه  گذشته تا که دوران بود
ماتجربه کردیم که درملک شما

راحت همه  درقلعه ودرزندان بود.

جواب سالم
ظهیر فاریابی را ضمن سیاحت ، گذر 
سالم  به  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 
شد.  پس از آنهم  به دعوتهای  صدر 

توجهی نکرد ودراصفهان نماند:

عظمت آن  ندارد   دنیا  بزرگواری  
سرافرازی بدان  نزیبد  بار   هیچ  که 
زچیست کاهل هنررا  نمی کنی تمییز
نازی؟ همی  چرا  مزّور  نعیم  بدین 
شرف بفضل وهنر باشدومرا همه هست
ممتازی درزمانه   بهنر  هم  تونیز  
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 را  برتوسزاست
نپردازی دیگری  مظلمة  بهیچ 

عرض شکرانه
شاه عباس کبیر  به میرزا محمدرضا 
- معروف به » ساروخواجه«  کنیزک  

زیبا رخی می بخشد  تا شاعر پیررا  

بازآرد. میرزا  درعرض  نشاط جوانی 
تشکر می گوید:

ای شاه جهان  بکامت بادا
 تا هست جهان

دائم می خوشدلی بجامت بادا
با مغبچگان

ازوصل بتی کامروایم کردی
درآخرعمر

عمر ابد وعیش مدامت بادا
باالله رخان

رحمت بر مردنش
بود  ستمکاره  حکمرانی   درترمذ، 
باده  درمجلس  روزی   . نام  احظی 
گساری شراب به گلویش گرفت  وآنًا 
درگذشت. شهاب الدین  ادیب صابر 

گفت:
روز می خوردن بدوزخ رفتی ای احظی زبزم
صدهزاران آفرین  برروز می خوردنْت باد
شد زنده  تو  ازرفتن  عالمی  تورفتی  تا 
 گرچه اهل لعنتی رحمت  برین ُمردنْت باد

گل نرگس
دروصف  بداهتاً  غزنوی  سنائی  حکیم 

دسته گلی سروده است:
شاخکی چند نرگس رعنا

گلکی چند  تازه وچیده
آن همه دیده های   بی چهره

وین همه چهره های بی دیده

رّد شمس و شّق قمر
خان  حسین  میرزا   حاجی  همسر  
سپهساالر نامش  قمرالسلطنه بود وخود 
سپه ساالر هم از تفرعن  خاص اشراف 
نوروز  عید   روز  گویند   . نبود  بهره  بی 
ازاین  اصفهانی  سروش  الشعرا   شمس 

بی اعتنائی رنجید و بداهه سرود:
دربزرگی گرکه  رّد شمس کردی عیب نیست
زانکه من درکودکی شّق القمر بنموده ام

ُعذر مستی

مالزمان   از  بخارائی   عمید  الّدین  کمال 
ومصاحبان سلطان سنجر سلجوقی بود .

باده  در  افراط   براثر  شاه  دربزم  شبی   
گساری مست شد ومستی ها نمود. حالی 
باز آمد   ازآن حال  که - بقول سعدی - 

عرض معذرت را سرود:
شاه بساط  بعالی  نبید   ازفضلة 
خویش زسودوزیان  بنده   نبود  آگه 
خطا گفتة  زان  بلرزم  بخود  اکنون 
زآن جرم  جز دو چیز  نبینم امان خویش
شراب از  دل  م  بُبّر  آنکه  عالج   اول 

زبان خویش  بُِبّرم  آنکه  دیگر  چیز  یک 

پیل وپشه
عزم  سنجر  سلطان  بفرمان   بهرامشاه 
شد  کشته  سوری  کرد.  سوری  جنگ 
وسران سپاهش اسیرشدند. سیدحسن 
چون  بود.  اسیران  جمله  از  هم  غزنوی 
خواستند اورا بکشند ازبهرامشاه  اجازة 
مالقات خواست  وچون بحضورش رسید  
با انشاد این رباعی  ازکشته شدن خالص 

یافت ومقام ومنادمت نیزهم
رباعی رادرصفحه ۴۸ مطالعه فرمائید

یافته های جدید دانشگاه تافتز

قلعه قهقه درمشکین شهر

ظهیرفاریابی
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نداریم،،، لطفأ سئوال نفرمایید

»... اینکه ثروت و سرمایه در اختیار 
عده خاصی قرار بگیرد و بقیه پادوی 
اسالم  اقتصاد  نظام  این  باشند  آنها 
نیست! نویسندگان قانون جدید بانک 
مرکزی هیچ راه حلی برای جلوگیری 

از انحصاری کردن ثروت ندارند...«

حجت  آخوند  مغزی  ترشحات  از 
مسئول  قنبرزاده  کمیل  االسالم 
کارگروه علمی مرکز راهبری اقتصاد 
مقاومتی حوزه !!! که به تازگی از کره 
مهاجرت  اسالمی  ام  القرای  به  مریخ 
کرده یا به احتمال خیلی زیاد دچار 
بیماری دمانس شده است و یا اینکه 
اسالم عزیز مغز او را لوبوتومی کرده 

است.

در البالی گزارشهای رسیده از ایران 
که  دیدم  تصویری  عزیز،  اسالمی 
زیبای  با خط  مغازه ای  پشت شیشه 
شکر  بود:«  شده  نوشته  شکسته ای 
تو  نفرمایید.«  سئوال  لطفأ  نداریم، 
فکر افتادم و دیدم که صاحب مغازه 
عجب واژه درست و بجایی را استفاده 
کرده، چون دیگر جای هیچ سئوال 
و جوابی را نمیگذارد. فرض بفرمایید 
که مشتری شکر میخواهد و فقط با 
ندارم گفتن فروشنده قانع نمیشود و 
دنبال دلیل میگردد که جواب همسر 
و فرزندانم را چه بدهم. خب فروشنده 
هم اگر درد دلش باز شود و بخواهد 
باید   ، بگوید  مشتری  به  آنرا  دالیل 
را  گذشته  سال  دوسه  و  چهل  این 
در ده دقیقه خالصه کند ، وگرنه باید 
تمام روز همان داستان را برای بقیه 
مشتریان خود تکرار کند. پس آمده 
با همین واژه کوتاه » لطفأ سئوال  و 
نفرمایید » خیال همه را راحت کرده و 
قال قضیه را کنده است. همه میدانند 
که ماجرای اقتصاد خران هیچوقت بر 
کار  حسابی  و  درست  اساس  و  پایه 

نخواهد کرد.  کار  و هرگز هم  نکرده 
فرهنگ فساد و دزدی و رانت خواری 
اسالمی   _ مقاومتی  اقتصاد  بطن  در 
میباشد و اصال و ابدا هیچ همخوانی 
با حال و روز اقتصاد دنیای امروزه پسا 
نوین را ندارد . فقط از ابزارهای موجود 
آن استفاده میکنند تا اهداف ابلهانه و 
عقبمانده خود را دنبال کنند. این نهاد 
»علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی 
همین  کارش  هم  قم«  علمیه  حوزه 
است که در واقع از هر ابزاری استفاده 
کند تا تحریمها را دور بزند و سفره 
کند  پر  را  اسالمزده  امت  لشکریان 
همان کاری که ابا اجداد بیابانگردشان 
و  ایل  این  میکردند.  اسالم  در صدر 
حزب اللهی  و  بسیج  و  آخوند  تبار 
دشمن درجه یک ایران و ایرانیست 
مردم  و  وطنپرست  هیچ  وگرنه 
کشور  کار  نمیدهد  اجازه  دوستی 
این  که  بکشد  اینجا  به  مردمش  و 
پایه  وقتیکه  کشانده اند.  اهریمنان 
بر  متعصب  جاهل  امت  باورهای  و 
مبنای مشتی وقایع و احادیث عهد 
نمیشود. بهتر  این  از  باشد،  دوغ 
نود  رسانه  گزارش  طبق  مثال:  برای 
از  یکی  با  مصاحبه ای  در  اقتصادی 
اسالمی،  ایران  اقتصادی  نخبگان 
دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس 
اقتصادی و استاد دانشگاه در رابطه 
با جریان تک نرخی کردن ارز توسط 
کرد«:.. شروع  چنین  روحانی  دولت 
بزرگترین مانع رشد انسان جهالت او 
و در مرتبه دوم افراط و تفریط است. 
امام  امیرالمومنین  خلقت  عصاره  از 
علی ابن ابی طالب)ع( نقل شده که...« 
خب از اینجا به بعدش هر چیزی که 
این بیسواد الیشعر گفته است بدرد 
اون  بحال  وای  میخورد.  دیوار  الی 
ملت و مملکتی که استاد دانشگاهش 
این ابله باشد. این بابا را هر کاریش 
بکنید از خواب غفلت بیدار نخواهد 
شد. خود او هم جاهل است چون اصال 
مسئله اقتصاد امروزی ربطی به نهج 

وساختگی  موهوم  روایات  و  البالغه 
این  که  عمریست  چون  ولی  ندارد. 
 ، به گوشش خوانده اند  را  خزعبالت 
باورش شده است که دهکده علی آباد 
یک متروپلی در مایه های نیویورک و 
توکیو میباشد. معلوم نیست که این 
استاد کجا تحصیل کرده است و هیچ 
فرقی هم نمیکند چون هیچ دانشی از 
علم اقتصاد ندارد و هنوز در قعر چاه 
دیدش  ببینید  میزند.  پرسه  نادانی 
در مورد نظام بانکی چیست.  ایشان 
اینکه  به  توجه  :«...با  که  فرمودند 
نظام پولی ومالی و بانکی که از قبل 
ارث  به  ما  برای  اسالمی  انقالب  از 
و  ساختارلیبرالیستی  دارای  رسیده 
صبغه ی اقتصاد ربوی سرمایه داری 
یعنی  ِصبغه  نمیدانستیم  ما  است.« 
چی تا به فرهنگ فارسی عمید نگاه 
که  است  ماده ای  معنیش  کردیم. 
چیزی را با آن رنگ کنند. پیغام استاد 
ما اینست که اقتصاد باید دولتی باشد 
یعنی همین دکانی که رژیم نعلین و 
وارد  اصأل  است.  انداخته  راه  آفتابه 
لیبرالیسم هم نمیشویم چون  بحث 
ظرفیت  ما  استاد  این  مثل  افرادی 
بتواند  که  ندارد  آنرا  شعور  و  فهم  و 
تصمیم گیری های شخصی را در مورد 
زندگی و بویژه آزادی های اجتماعی 
و اقتصادی را هضم کند. اقتصاد ایران 
اسالمی عزیز خراب است چرا؟ » برای 
اینکه ما چهارتا آدم درست و حسابی 
 ،،، نداریم  بیارزد  تنش  به  که سرش 

لطفأ سئوال نفرمایید«.

این کفار هم که با تحریمها و برنامه های 
خیمه شب بازی و تیاتر کجدار مریز 
از یک طرف با دست پس میزنند از 
طرف دیگر با پا پیش. اگر همین فردا 
تحریمهای بانکی روی پول خارج شده 
از ایران بگذارند ، این امت گدا گشنه 
تازه بدوران رسیده ماستها را کیسه 
کرده و دست از پا درازتر به جمهوری 
پای  چون  ولی  برمیگردند  آخوندی 

در  یورو  و  دالر  میلیارد  صد  چند 
بازارهای اروپا ، امریکا ، کانادا ، امارات 
، شرق آسیا و جزایر کاراییب باز شده 
و در گردش اقتصادی است، مقامات 
کفار آنرا زیر سبیلی رد میکنند. رژیم 
آخوندی با ساختن چهارچوب کاسه 
لیسی و گروه های ماله کش در خارج 
از ایران تا به حال توانسته است چهره 
کریه خود را بزک کرده و داللی کند. 
دوتا مصاحبه  یکی  پیش  وقت  چند 
بدوران  تازه  رسانه های  این  در 
رسیده دیدم که ادای رسانه های آزاد 
خارجی را در آورده و در مورد تحریم 
انتخابات دو سه تاماله کش رژیم را در 
برابر مخالفان رژیم قرار دادند. خیلی 
جالب است که این افراد در کشوری 
که سنگش را به سینه میزنند زندگی 
نمیکنند و در مورد رای دادن اظهار 
نظر میکنند و مردم را تشویق میکنند 
که پای صندوقهای رای بروند و به دنیا 
نشان بدهند که بعله ما هم در مورد 
انتخابات آزادیم و از این چرندیات . 
این جور کارها بدرد جامعه ای میخورد 
نمایندگان  انتخاب  در  آن  مردم  که 
خود آزادند و شورای نگهبان و ولی 
فقیه و آخوند و مال ندارند بلکه یک 
گزیدن  برای  قانونی  مراتب  سلسله 
نمایندگان خود طبق قوانین امروزی 
دارند. در پی پخش این مصاحبه ها 
هم یکی از مادران داغدار ایران جواب 
بسیار زیبایی به آنان داد که شمایی 
میکنید  غلط  نشسته اید  خارج  که 
قرار  اگر  میزنید،  دادن  رای  از  حرف 
بحال  تا  بشود  اصالح  مملکت  بود 
انقالب  مخالفان  چرا  حاال  بود.  شده 
خوانان  روضه  حکومت  و  اسالمی 
نمیتوانند چنین تبلغاتی و مبارزه ای 
و  کراواتی  فروشان  وطن  مقابل  در 
طرفدار  چاقچور  چادر  بدون  بانوان 
ساده  خیلی  جوابش  بکنند؟  نظام 
است »همبستگی وسازمان منسجم و 
پشتیبانی مالی نداریم ،،، لطفأ سئوال

 نفرمایید«

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

رویارویی  مورد  در  قبلی  مقاالت  در 
رژیم امتی _ اسالمی با بحران کرونا 
وزارت  آمار  طبق  که  بودم  نوشته 
همان  که  اسالمی  تیمم  و  تطهیر 
حال  تا  باشد،  خودمان  بهداشت 
مملکت  جمعیت  نصف  میباست 
واکسینه شده باشد اونم با ده دوازده 
این  از  و  مختلف  واکسنهای  جور 
دروغهای شاخدار. همانطوریکه پیش 
بینی شد در این سیستم خر تو خر 
روضه خوانان هیچ نوع پیشرفتی در 
نیامد.  بوجود  کرونا  واکسیناسیون 
واکسن  واردات  مجوز  که  بود  قرار 
تا شرکت خصوصی  به ده دوازده  را 
واگذار کنند. طبق گزارش خبرگزاری 
مسعود  بنام  فردی  مهر  آخوندی 
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران 
گفت:«... شرکت های خصوصی فرصت 
واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا را 
داشتند که این فرصت از دست رفت. 
بر  حاکم  بروکراسی  وجود  خاطر  به 
که  دلیل  این  به  و  بهداشت  وزارت 
برای اولین بار بود که بخش خصوصی 
کرونا  واکسن  واردات  به  ورود  قصد 
را داشت، دچار وقفه زمانی شدیم و 
 ۶ پروفروم های  نتوانستیم  موقع  به 
میلیون دوز واکسن را گشایش اعتبار 
کنیم. ۳ بار پروفورم ها رفت و برگشت 
دادیم...«  دست  از  را  زمان  و  خورد 
خب این کامأل معلوم بود چون بازار 
دولتمردان  های  دزدی  دله  و  سیاه 
حکومت اسالمی اجازه درست کاری 
را نمیدهد و تازه بعدش از وزیر ابله 
بهداشت که نمیتوان انتظاری بیش از 
این داشت که گفته است هیچ جای 
دنیا رهبری به فرزانگی ما ندارد. بعله 
از فرزانگی ایشان حالمان بهم خورد 
بدست  ایران  مملکت  چون  اصوأل  و 
میچرخد  دیوانه  عزاداران  هیئتهای 
و  اسالمی  شوربای  شلم  فرهنگ  و 
قوانین چپ اندر قیچی در آن حاکم 
نداریم،،،  پیشرفتی  است هیچ جای 

لطفأ سئوال نفرمایید.
حتماً از نتیجه انتخابات انتصابی هم  
مطلع شده اید. همانطورکه پیش بینی 
برخالف  ایران   غیور  مردم  شد  می 
قاتل  رئیسی،   برادر  آمریکا   میل 
بزرگ را که مورد تحریم آمریکاست  
تا ساعت دو بعداز نیمه شب روز بعد 
از انتخابات) باآنکه کار خالف قانون 
پراز رأی  خودرا  است(، صندوقهای 
آوردند و شمردند تا  آنچه که رهبر 
تبریک  بشود.  همان  خواست  می 
وتسلیت، ببخشید تبریک به رئیسی

بقیه: تغییرات آب وهوا
 تهدیدشان می کند ، واکنش نشان می 
دهند. اهالی کالیفرنیا  اکنون بیش از 
پیش متوجه خطرات آتش سوزی شده 

اند.«
یک گروه تحقیق  بین المللی درمجلة 
پزشکی نیوانگلند آمریکا  درماه نوامبر  
موسم  که  کردند   گزارش    ۲۰۲۰
گرم  بعلت   جنگلها   سوزی  آتش 
شدن آب وهوا بسیار زودتر  شروع می 
شود ودیرتراز معمول  فرو می نشیند. 
دکتر فرانکلین  استاد ممتاز  دانشگاه 
واشنگتن  بمن گفت: » بسیاری ازمردم 
که توجهی به  تغییر آب وهوا بعنوان  
خودشان   با  درارتباط  عمده   مشکل 
ندارند  وقتی آن ر ا  جدی می گیرند  
که پی ببرند  سالمتیشان  را بخطر می 
امواج  هوای داغ  نه تنها  اندازد. مثالً 
مردم را می کشد  بلکه توانائی  کار، 
کیفیت خواب وعملکرد  تحصیلی بچه 
ها را کاهش می دهد. دکتر جکسون  
می گفت:»  تغییر  آب وهوا  در دراز 
مدت  تأثیر  بسیارزیادی برتندرستی 

مردم می گذارد.« 
مردم درهرسنی  دچار آلرژی تنفسی  
خواهند شد، وآنان که  از آلرژی  رنج 
می برند  باید  درانتظار  شرایطی  بدتر 
باشند؛ همچنانکه  گیاهان ودرختان  به 
آب وهوای گرمتر  واکنش نشان  می 
دهند، مادة آلرژی  زا  alergens  را 
زیادتری   مدت   به  جاها  دربیشتر  

پخش می کنند.
به علت گرم  شدن آب وهوا  بیماریهای 
عفونی که بوسیلة  کنه، پشه یا هرچیز 
دیگری که بیماری را  ازکسی به کس 
دیگری  منتقل می کند، افزایش می 
درجه  اندک  باالرفتن   حتی   یابد. 
شیوع  باعث  معتدل   مناطق  حرارت 

وهمه گیری بیماری الیم
lyme disease ، تب منقوط کوههای 
 Rocky Mountain Spottedراکی

-ence ووبیماری التهاب مغز Fever
از   شده  منتقل  وعفونتهای    phalitis
غربی نیل  ویروس   وهمچنین   کنه 

تب  یا  دنگی  وتب   West Nile
استخوان  شکن  وحتی ماالریا ، بعلت 

نیش پشه می شوند.
تغییر آب وهوا بهداشت مواد خوراکی  
پرورش  بوسیلة   را  آب   وذخائر 
اندازد  می  بخطر  زنده  موجودات  
واین امر  باعث مسمومیتد  غذا وآب 
آشامیدنی  آلوده به میکرب می شود. 

سیل وتوفانهای دریائی بیش از حّد  

معمول  ممکن است  باعث اپیدمی» 
شود.    leptospirosis»شالیزار تب  
درآب  حیوانات   ادرار  بعلت   که 
قدم  فقط  آید؛  می  بوجود  وخاک  
زدن  درسیالب ممکن است  خطر این 
عفونت  را ۱۵ بار  بیشتر کند. اینها فقط 

اطالعاتی  سطحی  دربارة خطر 
زمین   شدن  گرم  از  ناشی   سالمتی  
هستند   حاد  مسائل   اینها  است. 
طلبد   می  وفردی  همگانی  وتالش 
را کاهش دهد. آری،  اثرات آن   که 
جامعه- هرچند بآهستگی-  تغییر می 
کند. دولت فعلی آمریکا  به قرارداد  
محیط زیست  پاریس  دوباره ملحق 
شده است. جنرال موتورز، بزرگترین  
سازندة  ماشیبن  سواری درسطح ملی 
خودرا ملزم  به ساخت وسیلة  نقلیة 
برقی  وپیشقدم شدن  درتولید انرژی 
پاک  نموده است.فورد، فولکس واگن  
ودیگر  ماشین سازی ها ازآن پیروی 
خواهند کرد. مبادا احساس کنید  شما 
برنمی  ازدستتان   باره   دراین  کاری 
آید. اجازه بدهید  چند کار  پیشنهاد 
کنم که مطمئناً  به آینده ای سالمتر  

برای همه کمک  خواهد کرد.
فکر کنم تا حاال شما المپ  چراغهایتان 
را باالمپهایLED عوض کرده اید . آیا 
دربارة  منبع برقتان  تحقیق کرده اید 
که ببینید  وابسته به منابع انرژی  قابل 
تجدید است  وباعث آلودگی  محیط 

زیست نمی شود؟
آیادرجائی که زندگی می کنید  می 
توانید قابهای  انرژی خورشیدی نصب 
کنید؟ اگرازعهده خرجش بر می آئید 
ومسائی برقی متکی به انرژی سابق را  

بوسایل جدید کم مصرف تر  عوض 
کنید درمصرف آب وبرقصرفه جوئی 
کنید. حال دربارة حمل ونقل  صحبت 
وبیشتر   کنید  رانندگی  کمتر  کنیم. 
تاآنجا که  بکارببرید.  را  بدنی  نیروی 
ممکن است  بادوچرخه، پیاده یا سکوتر

  رفت وآمد کنید  که سالمتی شما را 
نیز تقویت  می کند، یا ازوسائل نقلیه 
عمومی  استفاده نمائید. اگر ناچار به 
رانندگی هستید  درفکر تهیة  اتومبیل 
الکتریکی باشید، ازاین راه هم درهزینة 
سوخت  صرفه جوئی می کنید  وهم 

حمایتی  است از حفظ زیست.
فهرست رژیم غذائی تان  چطوراست؟ 
چیزی که بطور مستقیم  وغیر مستقیم  
به تقویت  سالمتی شما  کمک می کند. 
گوشت  مصرف   کردن  یاکم  حذف 
ای؛  گازگلخانه  کاهش  برای  قرمز  
گیاهی  خوراکهای   به  اتکا  درعوض 
آغاز شایسته ای است برای سیاره ای 

سالم تر  وانسان های ساکن آن.
مواد دورریختنی  را کم کنید  دکتر 
حاضر   درحال  گوید   می  جکسون 
سی درصد  مواد غذائی  دور ریخته  
بخرید  دارید   الزم  آنچه   شود.  می 
وپیش از  فاسد شدن  مصرف کنید. 
 city harvest از  سازمانهاسی  مانند
که  خوراک فروش نرفته  فروشگاهها 
وغذای مصرف نشده رستورانها را به 
کسانی که  احتیاج  دارند، می رسانند، 

حمایت کنید.
چیزهاسی   همة  دورریختن   درعوض 
استفاده  یا  خواهید  نمی  دیگر  که 
بازیابی   یا   دوباره مصرف  کنید  نمی 

recycleکنید.
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از آنجا که پوست ضرب و دف در بهار 
و تابستان خشک و منقبض مي شد 
و احتیاج داشت که هر چند ساعت 
آن را با »پف نم« مرطوب و تازه کنند 
وظیفه  این  نکند،  تغییر  صدایش  تا 
در  آبي  ظرف  که  کن«  نم  »دایره  را 
و دف  و همیشه ضرب  بود  جلویش 
را نم مي داد و تازه نگاه مي داشت، 
برعهده داشت، اما در فصول پاییز و 
رطوبت  و  باران  موسم  که  زمستان 
از  بیش  دف  و  ضرب  پوست  است، 
حد معمول نم داشت و حالت انبساط 
پیدا مي کرد. در آن هنگام الزم بود 
تا رطوبت  بدهند  را حرارت  پوستها 
اضافي تبخیر شود و به صورت اولیه 
درآید. بدین ترتیب شغل »دایره نم 
کن« در این فصول عوض مي شد و 
به آتش بیار معرکه موسوم مي گردید؛ 
به جاي  بود که  این  زیرا وظیفه اش 
ظرف آب که در بهار و تابستان به آن 
احتیاج بود، منقل آتش در مقابلش 
با  را  مرطوب  دف  و  ضرب  و  بگذارد 

حرارت آتش خشک کند.

گاوصندوق عبید زاکانی

عبید زاکانی  شاعر طنزپردازر و بذله 
گو  در آخرین روزهای زندگی  درهمه 
جا و درنزد همه کس تظاهر  می کرد 
که در گاو صندوق  خود کیسه هائی  
پراز طال وجواهر  دارد. بهمین جهت  
درهنگام  جان دادن  نزد دوستان و 
خویشان خود  قرب ومنزلت خاصی 
ُمرد   شاعر  که  وقتی  بود.  کرده  پیدا 
باعجله  وخویشان  دوستان  همه 
به گاوصندوق رساندند وپس  خودرا 
بزرگی  درآن  لوحة  آن   بازکردن  از 
یافتند  که روی آن این بیت نوشته 

شده بود:
خدای داندو ومن دانم و توهم دانی

که یک فلوس ندارد عبید زاکانی

رفمول سعادت وخوشبختی
از  جراید  مخبرین  از  یکی  روزی 

فرمول   یا  دستورالعمل   اینشتین  
برای  را  وخوشبختی  سعادت  کلی 
خیروصالح مردم  استفسار می کند. 
را  فرمول  این  بالفاصله   اینشتین 

پیشنهاد می کند:
 a=X+Y+Z

دستورالعمل    ازاین  که  مخبرمزبور    
چیزی نمی فهمد  وتازه هم اگر  می 
فهمید حل یک معادلة سه مجهولی   
با معلومات این معادله  نه برای او ونه  
برای هیجکس  مکفی نبود  توضیحات 
خواهد   می  تری  ومکفی  بیشتر 
را  آنچیزی  اگر  اینشتین می گوید:  
   a که  مردم درپی آنند  ومعلوم است
بنامیم برای وصول بآن باید X  را کار 
و Y را  تفریح دانست وسپس خاموش 
 Z پس  پرسد   می  مخبر  شود.  می 
دهد  می  پاسخ  اینشتین  ؟  چیست 
خوشبخت  تا  باشید  ساکت  Zیعنی 

شوید.

هنر بی افیده
خلیفه  منصور   نزد  اعرابی   یک 
که  دارم  هنری  وگفت  رفته  عباسی 
وشگفت  حیرزت  باعث  آن  نمایش 
می شود. خلیفه گفت هنر خود نشان 
سوزن  مقداری  مرداعرابی  بده... 
دست  وبا  گرفته  یکدست   درکف 
دیگر  یکی از آنهارا  از مسافت چند 
به  راست   دیوارزدوسوزن  به  متری 
دیگری   دیوار نشست سپس سوزن 
آن  ونوک  رهاکرد   دیوار  رابطرف 
درسوراخ سوزن اولی فرورفت آنگاه 
سوزن سوم  وچهارم  را تا پنجاه سوزن

  نشانه گیری کرده  ونوک هریک  از 
آنها درسوراخ  سوزن دیگر فرورفت... 
منصور از هنرنمائی آن مرد  تعجب 
نمود وفرمان داد  که یکصد دینار  باو 
جایزه بدهند  ویکصد ضربه شبلق نیز 

باو بزنند.
آن مرد  سراپا لرزید وگفت:

- ای خلیفه چه گناهی مرتکب شده ام
  که به این کیفر  دچار شوم؟  خلیفه 

پاسخ داد:
درپاداش  جایزه   دینار   یکصد   -
یکصد  و  توست   هنرنمائی  عجیب 
ضربه شالق  هم برای آن که وقت مارا 
تلف کردی به دیدن چیزی که هیچ 

سودی نداشت.

منچستراریان

شاه فقید  دریکی از مسافرتهای خود 
درشمال  موقع بازدید  کارخانه های 
خطاب  مازندران   باستاندار  شاهی 
نموده ومی پرسند: آیا سابقاً این محل 
را که  به علی آباد معروف بود دیده 

بودی؟ 
قفربان   بله  کند:  فرماندار عرض می 

آن وقت یک  دهکده ای بیش نبود.
شاه می پرسد : حاال چطور؟

عرض می کند: قربان حاال منچستر 
ایران شده است.

شاه بطرف استاندار می رود  وبا آن 
استهزاء  وبطور  خود  مخصوص  لحن 

می فرماید:
-منچسترایران؟ منچسترایران؟!   تو

وچقدر   کجاست  منچستر  میدانی  
کارخانه دارد؟

بابل وشاهی   سپس بطرف  راه بین  
توجه نموده  واضافه می کند: وقتی 
ایران می شود  که  اینجا منچستر  
بهمدیگر   متصل  بابل   تا   شاهی  از 
کارخانجات دایر شود وما انشااهلل  این 

کاررا خواهیم کرد.
درتصویر باال رضا شاه در حال محکم 
کردن آخرین  پیچ مسیر قطار درشهر 

شاهی دیده می شود.

رسم هندیان

خود  کشکول  درکتاب  بهائی  شیخ 
دربارة بعضی از آداب ورسوم هندیان 

می نویسد: 
» ازرسم های ایشان است، که چ.ن 
کفن  اورا  بمیرد  آنان  از  پادشاهی  
نهند،  می  بارکش  وبر  پوشانند   می 
درحالیکه گیسوانش  برزمین کشیده 
می شود  وبه دنبال آن ، پیرزنی است  
که جاروبی  به دست دارد  وخاک را  
ازموهایش می زداید ومی گوید: ای 
غافالن ! پند گیرید ! وای کم اندیشان! 
کوشش  دامن  خوردگان!   وفریب 
، فالن کس است.  این  به کمر زنید. 
پادشاه شما ، بنگرید. که پس از آن 
همه  عزت وجالل، دنیا  اورا به کجا  
این چنین   وپیوسته   کشانده است! 
به دنبال  او فریاد  می زند تا کوچه 
های تنگ شهر را بگذرند وسپس اورا  
آنان  واین شیوة  نهند  می  درگورش 
هرپادشاهی  مرگ  از  پس  که  است 

چنین کنند.

آلبرت اهل ۱۵۰ ساهل شد
مارس   ۲۹ روز  در  هال  آلبرت 
افتتاح  ویکتوریا  ملکه  ۱۸۷۱درزمان 
دولتی  کمکهای  از  سالن  این  شد.  
های  کند.وهزینه  نمی  استفاده 
خودرا ازراه فروش بلیط و نمایشات 
وکنسرتهائی که  درآن برگزار می  شود

مزبور۵۲۷۲  سالن   کند.  می  تأمین 
  ۲۰۲۱ مارس  دارد.ودر۲۹  صندلی 
تأسیس  سال  یکصدوپنجاهمین 

خودرا جشن گرفت.

کاسو اسم عجیب پی
پیکاسو نقاش معروف اسپانیائی   که 
سبکی نو بنام کوبیسم را   ارائه کرد  
اگرچه  دارد.  وطوالنی  عجیب  نامی 
پیکاسو  پابلو  نام  با   اورا  همگان 
او   حقیقی  نام  اما  شناسند  می 

بسیارطوالنی است:
فرانسیسکو،  خوزه،  گو،  دیه  پابلو،   
دوپائولو،ژوان ، پنوموچنو کریسپین، 
کوپی نیانو والسانتی سیما، ترینیداد، 
روئیزی پیکاسو . درحقیقت پیکاسو 

نام فامیل مادرش بودکه او درسال

 ۱۹۰۱ آن را انتخاب نمود.

شازهاده افسروشیخ میامی
ازشعرای   افسر   شاهزاده  مرحوم 
باذوق وبذله گو  بود. وی هنگام  یکی 
در  مشهد   به  خود  مسافرتهای   از 
میامی که جای باصفائی در نزدیکی 
مشهد است  توقف نموده  وباخیمه 
وخرگاهی  که بهمراه داشت  وسایل 

اقامت  یکی دوروزرا  فراهم ساخت.
اتفاقاً   زمانی که  شاهزاده  درکیف 
شیخ  بود   گساری  باده  و  وسرور  
شاهزاده  شهرت   بلحاظ  میامی   

تقاضای  مالقات وی  را داشت. 

شاهزاده درپاسخ این رباعی  را سرود  
وبرای شیخ فرستاد:

ما خیمه بصحرای  میامی زده ایم
با بربط ونی  رطل پیاپی زده ایم
ای شیخ  مده خجلت  ما زحمت خویش
درخرگه ما َمیا که ما می زده ایم.

پیغـمبر خدا

روزی حضرت موسی  از جنگلی می 
گذشت و باجوانی ازقوم خود  مصادف 
شد  که کنار درختی ایستاده  وبقچه 

بزرگی  بدرختی آویخته است .
بقچه چیست  حضرت پرسید درآن 
که بدرخت  آویخته ای؟ جوان گفت 
پیری   فرط  از  که  است  مادرم  قربان 
چنان ناتوان شده  که دفع حشرات  
از خود نتواند. بدین مناسبت  دربقچه 

کرده  بدرخت آویختمش.
شوهر  اورا  چرا  فرمودند   حضرت 

نمیدهی؟

قربان  بگوید   خواست  جوان  تا 
اختیاردارید... صدای پیرزن  از درون 
می  خود  بفرزند  که  برخاست  بقچه 
گفت: ننه تو بهتر می فهمی یا پیغمبر 

خدا؟!

شوخی شاو با رچچیل

برنارد شاو از چرچیل خیلی بدش می 
آمد  بدین جهت روزی دوبلیط   یکی 
از نمایش های خودرا  بر ای او فرستاد 
ودرکاغذی نوشت :» دوبلیط شب اول 
نمایشم را فرستادم  یکی برای شما 
 . دوستانتان  از  یکی  برای  ودیگری  

درصورتیکه  درزندگی دوستی  هم  
داشته باشید !

فرستاد   پس  را  بلیط  چرچیل 
نمی  اول  شب   «: نوشت  ودرکاغذی 
توانم شرکت کنم . شب دوم خواهم 
آمد.البته درصورتی که  نمایش شما  

را شب دوم هم نشان بدهند.«

تواضع
دردورة اول  مجلس ، وقتی  نمایندة  
گردید   وارد  مجلس   به  لرستان 
وقعود   قیام  درحال   نمایندگان  
تصویب  اعتبارنامه ها  بودند. نماینده 
لرستان خیال کرد  که به احترام  او 
وکال  مرتباً بر می خیزند ومی نشینند. 
بعداز چند مرتبه  باحترام آنها تواضع 

کرد  وچون دید  آنها بکارشان ادامه 
با آه وزاری گفت: آقایان  می دهند  
مرا  این  از  بیش  کنم   می  خواهش 
تواضع  من  وبخاطر  ندهید   خجالت 

نکنید  وگرنه از همین جا بر میگردم.
موضوع مورد توجه نمایندگان  واقع 
وخنده  شدید آنها  شروع شد بطوری 
را  آنان  که  شد   مجبور  رئیس  که 

ساکت کند.
سپیدوسیاه  مهرماه ۱۳۳۳

 آتش بیار معرهک
 

از  کنایه  معرکه«  بیار  »آتش  عبارت 
سخن  صرفا  کارش  که  است  کسي 
اختالف  تشدید  و  بدگویي  و  چیني 
یا  موسیقي  گروه  گذشته  در  باشد. 
از:  بودند  عبارت  طرب«  »عامالن 
کمانچه کش، ني زن، ضرب گیر، دف 
زن، خواننده، رقاصه و یک نفر دیگر 

به نام »آتش بیار« یا »دایره نم کن« 
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
تقسیم بندی اقلیمی

آلمانی  اقلیم شناس  درسال ۱۸۸۴  
والدیمیر کوپن  سیستم اقلیم های 
کرد  بندی  طبقه  رل  جهان  مختلف 
است  استفاده  مورد  هنوزهم  که 
اگرچه  اصالحات اندکی درآن صورت 
گرفته است. او سیستم اقلیمی را به 
۵ طبقه دسته بندی کرد: حاره ای، 
خشک،  معتدل، قطبی و منطقه آلپی 
یا کوهستانی. دردهه ۱۹۶۰  سیستم 
اقلیمی  اصالح وبرمبنای گیاهان بومی 

هرمنطقه نامگذاری شد 

می  را  خشک  اقلیم  باال  درعکس 
بینید.

مسموم کردن  سقراط

سقراط فیلسوف  آتنی  )۴۷۰-۳۹۹ 
پ.م.(که یکی از پایه گزاران  اندیشه 
پیروان  خود  ودرزمان  بود   غربی 
افکارش  بدلیل  داشت  بسیاری 
وهمچنین احترام نگذاشتن به خدای 
آتنی ها به  مرگ محکوم شد و با سمّ 
جان باخت. افالطون که شاگرداو بود    
از اعمال دولت آتن   سخت برآشفته 
در  ومدتها  کرد  ترک  را  آتن  و  شد 
سرانجام   برد.  بسر  مدیترانه  مناطق 
آتن  به  پ.م.  درسال ۳۸۷  افالطون 

آتن   شهر  مایلی  دریک  بازگشت.و 
که  ساخت  آکادمی  بنام  ای  مدرسه 
ارسطو یکی از معروف ترین شاگردان 

این آکادمی  یا مدرسة فلسفه بود. 

فیلسوفان قرون وسطی

درقرون وسطی  سه فیلسوف  بسیار 
دونفرازآنها  که  میزیستند  مشهور 
ایرانی بودنداما در کتب تاریخ از آنان  
بعنوان فالسفة عرب یا اسالمی یاد می 
ابونصرفارابی)۹۵۰-۸۷۸م.(:   شود.  
فیلسوف ایرانی بود.اوفلسفه  ارسطو 
ثانی   بنام معلم  را تدریس می کردو 

شهرت یافت.
ابن رشد:)۱۱۹۸-۱۱۲۶م( که درعلوم 
روانشناسی،  نجوم،  فیزیک،  طب، 
داشت  دست  وفلسفه  ریاضیات 
نوشته است.او  کتابهائی  ودرهرمورد 

اهل مراکش بود.

اودر سینا)۱۰۳۷-۹۸۰م(  ابوعلی 
می  بود.  ارسطو  پیرو مکتب  فلسفه 
اما  است   نوشته  کتاب   ۴۵۰ گویند 
فقط .۲۵ نوشته ازاو باقیمانده است. 
طب،  های  دررشته  سینا  ابوعلی 
فلسفه،  موسیقی، شیمی، جغرافیا، 

روانشناسی  تخصص داشت.

عوارض جانبی واکسن کورونا

تا کنون چندین واکسن برای بیماری 
کوید-۱۹ ساخته و عرضه شده است 
که در میان آنها  واکسن ساخت فایزر 
و  توجه  مورد  همه  از  بیش  مدرنا  و 
استفاده قرار گرفته است. از عوارض 
جانبی این واکسن ها   گاهی اغراق 
آنها ممکن  از  اما هریک  است  شده 
داشته  عوارضی  دراز مدت  در  است 

باشند . دانشمندان می گویند هنوز 

بطور قطع نمی توان دراین باره اظهار 
نظر کرد. آنچه مشخص است حدود 
از  کسانی که  نوبت دوم  ۶۰ درصد 
واکسن های فایزر و مدرنارا  تزریق 
کرده اند تا ۲۴ ساعت  بعداز تزریق 
بدن   کوفتگی  ولرز،  تب  سردرد،  به 
ناراحتی  آن  از  اند.وپس  دچارشده 

دیگری درآنها مشاهده نشده است.
وچینی  روسی  واکسنهای  از  بعضی 
عوارضی مانند سکته قلبی را بهمراه 

داشته است.

برنامه های فضائی اروپا

آژانس فضایی اروپا )ESA( موضوعات 
علمی را که می خواهد در مأموریت 
های میلیارد یورویی خود بین سالهای 
۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ راه اندازی کند ، آشکار 
کرد. این برنامه ها شامل نگاهی دقیق 
 ، و زحل  اطراف مشتری  ماههای  به 
فراخورشیدی  سیارات  جو  تشریح 
برای  جدید  ابزارهای  از  استفاده  و 
ستاره  اولین  گیری  شکل  بررسی 
و ها  کهکشان   ، های جهان هستی 
 سیاهچاله هااست. ESA درهر دهه 
مأموریت های علمی خود را  به روزمی 
 Cosmic Vision ، کند. برنامه فعلی
مأموریت  سه  دارای  که  دارد  نام 
برجسته است و از سال ۲۰۳۴ آغاز 

می شود:
قمرهای  مطالعه  برای  فضاپیما   یک 
یخی مشتری ، یک تلسکوپ اشعه 

ایکس و یک ردیاب موج گرانشی.
 Voyage  ، بعدی  دور  برای  رقابت   

۲۰۵۰ لقب گرفت ، در سال ۲۰۱۹ ،

 حدود۱۰۰ مأموریت یا پیشنهاد از تیم 
های تحقیقاتی که توسط کمیته ها به 
، آغاز شد  سه دسته تقسیم شدند 
آنهاراتصویب   ESA که کمیته علوم
کرد. اگرچه این مضامین مأموریتهای 
 ، کنند  نمی  مشخص  را  خاصی 
امابرخی به وضوح به مفاهیمی اشاره 
می کنند که محققان سالها روی آنها 

کار کرده اند.

فرضیه اتمی

Hantaro Nagaoka هانتارو ناگا اُکا
)۱۹۵۰-۱۸۶۵( فیزیکدان ژاپنی 
و  شد  متولد  ژاپن  ناگازاکی  در 
دانشگاه  در  را  خود  تحصیالت 
فارغ  از  پس  گذراند.  توکیو 
با   ۱۸۸۷ سال  در  التحصیلی 
 C. G. ، یک فیزیکدان انگلیسی
کار  مغناطیس  مورد  در   ،  Knott
کرد. در سال ۱۸۹۳ به اروپا سفر 
کرد و در آنجا تحصیالت خود را 

در دانشگاه های برلین ، مونیخ 

و وین ادامه داد. وی همچنین در 
بین  کنگره  اولین  در   ۱۹۰۰ سال 
پاریس  در  فیزیکدانان  المللی 
شنید  که  جایی   ، کرد  شرکت 
درباره  کوری  ماری  سخنرانی 
اتفاقی   ، است  رادیواکتیویته 
فیزیک  به  را  ناگاوکا  عالقه  که 
اتمی برانگیخت. ناگاوکا در سال 
۱۹۰۱ به ژاپن بازگشت و تا سال 
فیزیک  استاد  عنوان  به   ۱۹۲۵
کرد. خدمت  توکیو  دانشگاه  در 
 ۱۹۰۴ درسال  که  بود  کسی  او 
برای  را  اتم  ساختمان  فرضیة 
مدلی  و  کرد  مطرح  بار  اولین 
می  نشان  که  ساخت  اتم  ازیک 
اتم  دور هسته  به  الکترونها  داد 

در گردش هستند. 

آبشار نیاگارا

نیاگارا   آبشار  است  ممکن  آیا 
خشک شود؟ویا در دریاچه های 
اطراف خود  محو گردد؟  تخمین 
آبشار   این  که  شود  می  زده 
ایجاد  پیش  هزارسال  ده  حدود 
شده است واز آن زمان تا کنون  
حدود ۷ مایل برابر با  ۱۱ کیلومتر  
در مسیر آبی که به آن می ریزد 
پیش  است.  کرده  نشینی  عقب 
سال   ۲۲۸۰۰ تا  شود  می  بینی 
دیگر این آبشار در دریاچه های 

اطراف خود فرورود.

مرکز زلزله

مرکز زلزله یا epicenter مکانی 
دقیقًا  که   زمین   برسطح  است 
نقطه  یا    hypocenter باالی  
یافته  زلزله درآنجا وقوع  ای که 
که  دانیم  می   . قراردارد  است، 
معموال زلزله درسطح زمین  روی 
نقطه   از  زلزله  امواج  دهدو  نمی 
یا  کانون  به  سنترآغازو  هیپو 
که   epicenter زلزله  مرکز 
منتقل  قراردارد  زمین  برسطح 
است  آن  زلزله  علت  شوند.  می 
زمین  تکتونیکی  سطوح   که 
حرکت   درحال  درعمق  همواره 
سطوح  این  که  زمانی  هستند. 
کنند  حرکت  براحتی  نتوانند 
باعث  بیکدیگر  برخورد  دراثر 

زلزله می شوند.

تفاوت سیاره وستاره

در منظومة شمسی ما ستاره ها 
وسیارات وجود دارند که این دو 
سیاره   دارند.  کلی  تفاوت  باهم 
بخاطر  معموال  که  است  شیئی 
است.  کروی  خود  جاذبة  نیروی 
از  را  آن  که  دارد  ویژگی  وسه 

ستاره متمایز می کند:
بر  خارج  از  که  نیروئی  بین   -۱
سیاره وارد می شود و نیروئی که 
ازداخل به خارج  کشیده می شود  
در سیارات  تعادل برقرار است.

۲-مدار حرکت سیاره بایستی به 
دور خورشید یا یک ستاره باشد. 
برای مثال ماه که مدارش به دور 
زمین است  سیاره محسوب نمی 

شود.
بزرگترین   باید  سیاره   -۳
ستارة   مدار  در  موجود  شیئی  
مثال   برای  همجوارخودباشد. 
دو  اگرچه  نیست  سیاره  پلوتو  
در  اما  است  حائز  دیگررا  شرط 
مدار پلوتو به دور  نپتون  اشیاء 
زیادی  تر  عظیم  و   بزرگتر  

وجوددارد.

سوسک حمام

دیدن سوسک حمام برای انسانها چندش آوراست. خیلی ها آن 
را  نوعی آفت برای انسان بشمار می آورند اما واقعیت این است 
که سوسکهای حمام   میلیونها سال پیش ازانسان برروی زمین 
میزیسته اند.قدیمی ترین فسیل که از سوسکهای حمام بدست 

آمده است متعلق به ۳۵۰ میلیون سال پیش است.

بیش از ۴۵۰۰ نوع سوسک حمام وجوددارد.ولی تنها سی نوع 
آن با انسان ارتباط پیدا می کنند. درآمریکا معروف ترین نوع 
سه  به  بدنش  طول  که  دارد.  نام  آمریکائی  سوسک   ، سوسک 
می  دیده  نوعی سوسک حمام  دراسترالیا  رسد.  می  سانتیمتر 
است.گفته می شود  ۹ سانتیمتر  بر   بالغ  بدنش  که طول  شود 

موریانه نوع تغییر یافتة سوسک حمام است.
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 Poyetikes از  بوطیقا«   « معرب  واژة 
یونانی  و poetica التین سرچشمه 
 The انگلیسی  ودرزبان  گرفته  
poetics  معمول است. درفارسی  نیز 
بوطیقا به »فن شعر« اتالق می شود. 
برخالف تصور همگان  بوطیقا  تنها 
وابسته به شعر نیست بلکه  به همة 
هنرهای پیش از ارسطو  پیوند داشته 
تراژدی،کمدی،رقص،  چون:   است، 
نواختن قلپتؤ، بربط )چنگ(،  وشعر 

حماسی، سرودو...
 ، درترجمه    poetry شعر  کلمة 
و   fine artsزیبا هنرهای  مترادف 
که  را  هنرهائی  همة   ، زمان  درآن 
امروز  به تفکیک  ازآن نام می بریم 
با  نیز  اکنون  است.  کرده  نمایندگی 
های  وموضوع  ها  وروش  راه  وجود  
متفاوتی که دارند  ما آنهارا  زیر یک  

نام بکار  می بریم: هنر!
به هر تقدیر  درکتاب بوطیقا از نفس 
شعر  سخن پرفته و یاحتی به لحاظ 
نقش  بیشترین   که  وانشناسی   ر 
را  دربرانگیختن  احساسات  داشته 
لذتی  شعررا  ارسطو  ذچون   ، است 
می دانست که حتی می توان  آن را 
برای رستن  از ترس وخوف ازطرفی 
درانسان  وشفقت  ترحم  واحیای 

ازطرفی دیگر  به کار گرفت.
پیرامون  این که  شعر باید  به نظم 
باشد یا نثر ، یا  شعر باید وزن داشته 
باشد یا قافیه، ارسطو وزن وقافیه را  
تنها بزک کردن آن می داند  ومدعی 
قابل   شعر  وقاغیه   باوزن  که  است  
تشخیص نیست بلکه آن را  باید  از 

جوهرش باز شناخت.
نوشته  پیرامون   بوطیقا   درکتاب   
زیادی  تفسیرهای  ارسطو   های 
شده وبیشتر  گمان آن می رود  که 
تفسیرها وشرح وبسط ها  فزونتراز  
ازجمله   است.  ارسطو  های   نوشته 
اثر شاعرانه، شعر، داستان،  این که  
یا  باشد  نما  واقع  باید   نمایشنامه  

خیالی یا نظم داشته باشد یاوزن.
ریکو بنو  می نویسد:  شعرباید  خیال 

وپندار ورؤیا باشد
دانیلو : شاعر باید  حقایق را  به صور 

خیال درآورد.
چزاره:  شعربدون  نظم شعر نیست، 

نثر است.
پائولونی:  کمدی وتراژدی نباید به نظم 

باشد بلکه باید به نثر باشد.
نتیجة  را  شاعری   بنیان  ارسطو  
منطقی  دلبستگی انسان  به آهنگ 

وضرب می داند. سخن گفتن انسان  
است  آهنگ  و  وضرب  وزن   دارای 
ولی بکاربردن  فلوت  فقط با ضرب و 
آهنگ   بستگی دارد. اما رقص  تنها از 

ضرب پیروی می کند.
هشیارانه   بحث  یک  طی  ارسطو    
طرزبیان  یاdiction  راهم به آن  می 
افزاید وآنگاه  با تفکر درشعر  به نتیجه 
گیری می رسد. ارسطو دربوطیقا می 
گوید: شاعر در  معرفی زندگی  اگر 
پدیده  است.  ارزش  بی  کند   تقلید 
طوری  یا  هستند  که  همانطوری  ها 
که باید باشند مهم است. این درک 
آزادی  دهد  می  اجازه  هنرمند  به 
بیشتری داشته باشد که در تقلید  یا  

imitation ندارد.

درتراژدی که ارسطو  تعریف می کند، 
نشان دادن عمل  قهرمانانه است که 
شود.  می  ادا  زبان  بوسیلة   بیشتر  
بگفتة وی  تراژدی  وقتی  به وجود می 
آید  که با  ورود  یک مرد کم وبیش  
فوق العاده تراز  معمول  بوسط میدان  
وآنگاه سقوط  او در  اثر قصدونیت  ویا 
برخورد  وتضاد  به منصة  ظهور می 

رسد.
ارسطو  طرح  یا نقشه  plot را  اینطور  
تعریف  می کند:  ترتیب وقایع  که 
بازیگر   آورد.  بوجود  می  را  نمایش  
وطبیعتش  گیرد   می  تصمیم  که 
را  نمایندگی می کند و »فکر«  که 
توضیح می دهد  وسخن را  نمایندگی 

می کند » تصمیم«  که نوع رفتار  را 

تجلی می دهد یا بیان می کند.
عنصر   مهمترین   ارسطو   گفتة  به 
تراژدی  peripety یا واژگونه اندیشی 
اندیشی   واژگونه  از   مقصود  است.] 
الفارق  مع  قیاس  بلکه  نیست  تضاد 
است که تماشاچی  هرآنچه  که می 

اندیشد  برعکس ازآب در می آید[
امروز ممکن است  فرضیة ارسطو  که 
هرنمایش یا داستان باید  آغاز، وسط 
و پایان  داشته باشد  چیز کم ارزشی 

بدانند یا  پیش افتاده تلقی نمایند. 
که تنها  به درد مشغولیت می خورد. 
ولی  درام اگر  فاقد آن باشد  بی ارزش 

است.

ارسطو آغاز را چیزی می داند  که قبل 
از آن  هیچ چیز نبوده ولی پایان را  
چیزی می داند  که قبل از آن  چیزی 
وقبل  آغاز   دنبالة  را   ووسط  بوده 
ارسطو   مهم  کار  داند.  می  پایان  از 
وحدت   ، عمل  وحدت  درنمایش، 

زمان، ووحدت مکان است.
تأکید  روی ارتباط  منطقی حوادث 
که  را  هرآنچه  درهرصورت  استولی 
ارسطو  قرنها پیش گفته  طرفه بوده 
که اکنون سلده می نماید. مثالً گفتن  
وپروتون  الکترون  دارای  اتم  که  این 
است  ساده  خیلی   ما  برای  است 
ولی  کشف آن کار  حتی غیر قابل 

تصوراست. 

طبث  گفتة ارسطو  دریک  نمایش  
شایسته نیست که آدم  خوب به بد 
درکمال  بدرا  انسان  یا  شود.  تبدیل 
خوشبختی ورفاه وآسایش نشان داد. 
زیرا این حالت  تماشاچی را  ناراضی 
یک   قهرمان  اینکه  دیگر  کند.  می 
نمایش  کسی باید باشد  بهتراز خودما 

ولی نه کامل وبری از  عیب ونقص.
 ازبحث های دقیق وهشیارانة ارسطو  
این است که درنمایش  هر آنچه که 
ممکن،  غیر  ولو  است   باورکردنی 
باشد ولی  بهترازآن است که ممکن 

باورکردنی نباشد.

بهترین ترجمة  بوطیقای ارسطو  به 
است    Butcher ترجمة   انگلیسی 
ودارای   Theory of Poetry نام  با 
شناسی،  زیبائی  است:  زیر  عناوین 
زیبا،  تقلید،شعرراستین،هنرهای 
وحدت  تراژدی،  نقش  هنرواخالق، 

دراماتیک .

الکساندر َتمَرز- کالیفرنیا آقا میرزا اسماعیل جالیر
بوطیقای ارسطو       

علی دولتشاهی - کنتیکت 

سخن از  هنرمندی است که با خلق 
صفا  دیگران   زندگی  به  خود   آثار 
افسونگر  وباانگشتان   اند   بخشیده 
خویش  پدیده هائی دلنشین واعجاب 
شگفتی  اند.  آورده  وجود  به  انگیز  
است   دراین  جالیر  خالقیت   واوج  
هنری   میراثهای   تمام  حفظ  با  که 
ایرانی   اصیل  نقاشی   ورازورمزهای 
زده  نوآوری  و  خالقیت  به  دست 
است.اسماعیل جالیر  فرزند  حاجی 
ازنقاشان طرازاول  دورة  زمان خان  
ناصری بود ودر تصویروچهره پردازی   
دستی پرمهارت داشت. او نقاشی را 
درمدرسة دارالفنون  وزیر نظر زبده 
ترین  استادان زمان  یاد گرفته بود. 
ودرحد خود  استادی  تام العیار شده 
عصر   ازرجال  معیر   دوستعلی  بود. 

ناصری دربارة  وی چنین می نویسد:
به  یکبار   سالی  ناصضرالدینشاه  
رفت  می  دارالفنون  مدرسة  بازدید 
وشاگردان درحضورش  ازرشته های 
از  یکی  دادند.  امتحان می  مختلف  
روزها شاهزاده  علیقلی میرزا  اعتماد 
السلطنه  وزیر علوم  آقا میرزا اسمعیل 
نقاش معروف به جالیر  را که مردی 
بسیار خوشرو  وظوخ طبع بود  ودرفن  
بزرگی   پردة  بودبا  استاد  پردازوکپی 
که ازشاه وجمعی  ازوزراء ساخته بود  
بحضور آورد. شاه مدتی دراز  به پرده 
نگریسته  وتعجب بسیار کرد . اعتضاد 
السلطنه   پیش رفته  شرحی مبنی 
بر  استعدادوقابلیت  آقای جالیر  ایراد 
نمود ودرپایان مطلب  عرضه داشت: 
اما افسوس  که ...  جالیر  مجال اتمام 
سخن  را به شاهزاده نداده  تعظیمی 
نموده  عرض کرد:  هشتادتومان هم 
چون    درصورتیکه  است.  مقروض 
افیون  به  عادت  اسماعیل   میرزا 
داشت اعتضادالسلطنه می خواست 
بگوید  که افسوس تریاک می کشد. 
پسند  جالیر   وگفتة  هوش   را  شاه 
انعام مرحمت  تومان   وپانصد  افتاد  

فرمود.
جالیر دراغلب رشته ها های هنری  
نقطه   و  قلم  وسیاه  آبرنگ  ازقبیل 
استعداد  پر  سازی   وشبیه  پرداز 
وروغنی  رنگ  های  نقاشی  ودر  بود. 
وقلمدان سازی نیز  دست پرمهارت 

داشت.
اسماعیل جالیر  درمدرسة دارالفنون
پرده می  بود.. هم   کارگاه    صاحب 
تعلیم  را  شاگردان  وهم  پرداخت 
اسماعیل   میرزا  داد   می  نقاشی 
اغلب آثار  ناخواستة خودرا  که مورد 
ودور  کرده   پاره  نبود   دلخواهش 
در  فتحی  شادروان   انداخت.  می 
مجلة  شمارة ۵۹ نگین  سال ۱۳۴۹  

دراینمورد می نویسد:
» چون  مرحوم  اتابک وسواس جالیر 
ها نقاشی  کردن   پاره  درمورد  را  
  می شنوداورا به پارک خود دعوت  
پذیرائی   ازاو  مهمان  وبعنوان   کرده 
مینماید. وبه نوکران خود  دستور می 
دهد که اگر استاد  موقعی که نقاشی 
خودرا بعلت  دلخواه نبودنش  به جلو 
خیره  ودرحال  برد،ک  می  وعقب 
شدن و است واخمهای  خودرا  درهم  
بردارند   جلویش   از  کاررا  ریزد  می 
ودیگر پس ندهند، بپینوسیله موفق 
می شوند  تعداد کمی از  کارهای اورا  

از خطر نابودی  نجات بدهند.«
 جالیر خط  نستعلیق  را خوش می 
نوشت  وازروی  خطوط  میرزا غالمرضا 
خوش نویس  باشی مشق  کرده باقلم 
آثار  از  دریکی   کرد.  می  نقاشی  مو 
معلوم  کرده   امضاء  التین  به  خود  
می دارد  درکتابت التین  نیز دست 
از   هیچیک  در   است. جالیر  داشته 
آثار خود  بغیر از دو اثر ، تاریخ قید 
نکر ده وبدینجهت  سنوات  فعالیت 
هنری  وی نامعلوم  مانده است. ولی 
معلوم  باقیماندة وی   آثار   از  آنچه  
می گردد  نشان می دهد  که جالیر  
در  ناصرالدینشاه   دردورة سلطنت  
هنر خود  درخشیده و بین  سالهای  

۱۲۸۵ الی ۱۲۹۰ وفات یافته است.
چای  مجلس  جالیر   معروف  آثار  از 
خوری  مفصل وتماشائی   است که  
وزلیخا   یوسف  معروف   قصة   بسان 
مجلس  دراین  است.  شده  تصویر 
شاد وپر مسرت، همة زنان  ودختران 
تمام  پوشش  با  درصحنه   حاضر  
عیار ایرانی  ازقبیل  شلیته ونیم تنه  
وچارقد  وجوراب بلند  ملبس  هستند 

و خودرا  به شیوة  زمان  آراسته اند
مجلس   حقیقت   در  که  اثر   دراین 

یوسف وزلیخا  بسبک خاص جالیر  
است  ده دوشیزة جوان  ودلربا ویک 
پسر  بقیافة یوسف دیده می شوند 
یوسف با حالتی  پرتمنا  وشرمساری  
شراب   وصراحی  کرده   دراز  دست 
کند.  می  دریافت  زلیخا  راازدست  
زلیخا که  تمام عیار بلباس  پریرویان  
افسانه ای ملبس است  کاله مرصع 
زیبائی بسر گذ اشته وزلفهای خودرا  
وباحالتی   ریخته   بیرون  اززیر کاله  
یوسف  بدست  را  صراحی  عاشقانه  
ای   می دهد. شلیله دوزی  دوطبقه 
وچین دار زلیخا  وهمچنین ساق بلند 
باقی  دارد.  خاصی   جلوة  زیبایش  
دختران  که زیبائی افسانه ای داشته  
وبه همان  عیارزمان  لباس پوشیده اند 
به خوردن چای  مشغولند. سرپرست 
دختران  که چادر مشکی بزیر چارقد 

وزیباروی  کشد   می  قلیان  دارد،   
دیگری  درسمت راست سه تار می 
باغ  تابلو،   دور   وافق  زمینه  نوازد. 
که  است    وبرگی  وپرگا  پردرخت  
شده   نقاشی  جالیر   خاّص  بسبک 
مجلس   دروسط  باشد.  می  ودلنواز 
وتمام   سفید  قوری   با  سماوری 
سورسات  چایخوری  ازقبیل فنجان 
ونعلبکی  وقنددان  پرازقند  نقاشی 
های   سینی  وی  ودراطراف   شده  
وخیارسبز   گالبی   وانارو  پرازنارنج  
وهندوانه دیده می شود که با استادی 
زیبای  وبخط  گشته   تصویر  تمام  
اسمعیل- گذاشته:  رقم  نستعلیق  
کزمابازماند( است  نقشی   )غرض 
 اصل تابلو درموزة  ویکتوریا  آلبرت  

لندن می باشد..
ناصرالدینشاه سواربراسب کار جالیر.

تابلوی چای خوری زنان کار استادمیرزا اسمعیل جالیر 
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بس  داستانی  کوچکولی  کلمة  یک 
های  امیدوآرزو   هزاران  از  بزرگ 
نبود  دایب  فر  اگر  راستی  انسانی. 
روشن   آن صبح  بانتظار   که  ، شب 
سربر بر بالش می گذار دیم ، به چه 
فردائی  که  آنکس  بودیم؟   دلخوش 
با  زندگی  اگر  است.  مرده  ندارد  
، دنیای ما  پراز   بپایان رسد  امروز  
رنج  وناکامی است. این فرداست که  
که    فردائی  کند   می  زندگی  آدمی 
فر داسی دیگری دردنبال داردوعالم 
به   خود  وتسلسل   دور  با  وجودرا  

الیتناهی   می کشاند.
می  لفردا  وعدة  خود  دوست  به 
دهیم ، دنبالة کار امروز  خویش را،  
افکنیم.  می  بفردا  آن   انجام  بامید 
بخوشی   مارا  امروز   که  فرداست 
بامید فرداست  که  پایان می دهد. 
شامگاهان ، دیدة بیدارمان  را خواب 
نیمة شب   گیرد.  فرا می  فراموشی  
چشم می گشائیم هنوز دنیا تاریک 
است، دوباره  بامید فردا می خوابیم. 
نورافشانی کرد    ، همینکه خورشید 
ناز   سرازخواب  داد،  را  روز  ومژدة 
برمیداریم؛ کاروفعالیت روزانه  آغاز 
می شود  وباز بامید فردا  بانجام می 

رسد.
صبح روز بعد

نیز    ۱۳۰۴ تیرماه   ۲۴ چهارشنبه  
بهمین انتظار  گذشت وصبح روشنی 
بخش  بیست وپنجم فرارسید. ولی  
امروز یعنی  فردای دیروز  پراز بیم 
وامید بود. تمام روز را  به تفکر وتأمل  
گذراندم.چه روز تابستانی درازی  که 
هرچه می گذشت  انتهائی نداشت . 
آدمی  که  است    موقعی  همان  این 
خشنود  عمرش  شدن   سپری  از 
می شود. آری انسانی که پای بست 
دوران  کوتاه زندگانی است ، گاه با 
کمال بی تابی ، آرزوی گذشت زمان  

رادارد. همان زمانی که وقتی   عمر 
بسر رسید  دیگر وجود ندارد. درآن 
لحظه ای که شخص محتضر ، بناچار 
آمال   وبقیة  کند  می  دنیابر  از   دل 
وکمال مطلوب های  خودرا  درزیر 

خاک سرد بجای می گذارد.
که  چیست؟  زندگی  آرمان  راستی 
بآن کوشش می  نیل  برای  این همه 
چون  رسیدیم،  بآن   ووبقتی  کنیم 
هنوز آن را نیافته ایم دوباره  بدنبال 
مطلوب  پیش می رویم ، سرنوشت 
زند  می  چشمک  بما  دور  از  هم 
فرا  بخواهیم   خود  آنکه   بی  ومارا 
او  وبه  رویم   می  پیش  خواند.  می 
نزدیک می شویم  ولی همینکه باو 
رسیدیم، چون مرغی  بی دست وپا 
فرو می  وبکامش  افتیم  بدامش می 
خاموش  فراموشی  .دروادی   رویم 

می شویم.
خیاالت گوناگون

مطلوب من هنر ودرک اسرارموسیقی
 بود. دراین راه  بی آنکه بدانم  بکجا 
واندکی  رفتم  می  پیش  روم   می 
غفلت  را جایز نمی دانستم. تشنه ای 
بودم  که به امید رسیدن  بسرچشمة  
زالل هنر  دواسبه می تاختم. وهنوز 

راهی بس دراز  درپیش داشتم. 
تعطیل  مدرسه توقفی بود  بسیار بی 
موقع  وزود. دوری از استاد که رموز 
هنری  را بمن می آموخت ، بزرگترین  
ناکامی درنظرم جلوه می نمود. آنهم 
معلوم  پایانش  مبهمگه  جدائی  یک 
نبود. چه او گفته بود  کار ما بپایان 
باین  که   بود  کاری  این چه  رسید.! 
زودی  پایان یافت؟ آیا  کلنل چون  
هنر   درآسمان  که   بود  ای  ستاره 
ایران  درخشید و هنوز فیض نداده  
خاموش شد؟ آیا این عشق وناکامی  
اوراهم  مانند سایر مردم بی حوصله،  
چنان افسرده  وخسته خاطر کرد که 
ماراهم  وبخصوص   همه  می خواهد 

ترک کند؟  هرچه فکر می کردم  می 
دیدم عزم راسخ وپشتکار  مردقوی  
اراده ای چون او که  دست از تمام  
شسته   هنر  بخاطر   مادی  مقامات  
بتارش  دل   ، گالب  گل  بگفتة   وبنا 
زود  چنین  است   محال   ، بسته 

سست شود.

امتحان کند  مارا  او خواست   شاید 
از   جدائی  جملة   وقتی  وببیند  
دهانش خارج  می شود چه تأثیری  
نهادم  از  آه  خواهدداشت!  ما  در 
سخنی  او   جواب  در  که  .ما  برآمد 
 . نکردیم  ماللتی  واظهار   نگفتیم  
افتادیم.  وبراه  تنها  خاموش شدیم 
این که رسم وفاداری نبود. برای بار 
بمیان آورد   را  این سخن   نیز  دوم  
پنهانی   هرچند  ما   خاطر  واندوه 
او  چیزی  که  نشد  آشکار   بودولی 
درک کند. چه بد کردیم. حتماً کلنل  

باخود اندیشید  که از رفتن او  کسی 
دلتنگ نیست. بفکر کنسرت افتاد  تا 
بیشتر  به دلها  راه یابد ودوستداران 
هم  فکری  خوب  کند.  پیدا  دیگری 
بود. اکنون همه جا  صحبت ازاوست. 
منتها یکی  اورا می ستاید  ودیگری 
آنچه  اما  کند.  می  بدگوئي  وی  از 

ویک  دل  یک  همه   است  مسلم  
هنرمندش   پنجة   درمقابل  زبان   
دستة  بروی   انگشتها  همانطورکه  
ساز  خم می شود، سرتعظیم  فرود 
می آورند. پس اوجای خودرا  در دلها 
باز کرد  وبزرگترین مقامی  که آرمان 
هنرمنداست  بدست آورد وبرمسند 
باافتخار  هنر با جاللی  تمام نشست. 

دیگر چه می خواهد؟
از کتاب سرگذشت موسیقی ایران. 
صفحات۱۴۱تا  خالقی  اهلل  اثرروح 

۱۴۳

پاکسازی افکار از خرافات مذهبی

ظهور  علت  مذهبی  هر  پیامبر  اصوالً 
ازطرف  شده   دیکته  خودرا   مذهب 
خدا می داند. که شک وتردید درآن 
وباید   بزرگ  است  گناهی  مذهب  
شود.  پذیرفته  وتردید   شک  بدون 
ولی می دانیم که اکثرمذاهب  بزرگ 
از خاورمیانه ظهور کرده اند . پس الزم 
یک  خاورمیانه   مورد   در  که  است 
بررسی کنیم. باید دانست  که خاور 
میانه مانند پلی است که بین سه قارة  
آسیا، اروپا و آفریقا قرارگرفته  وتمامی 
است  راه  ازاین   قاره  سه  آمدوشد  
وبازهم می دانیم  که خاور میانهشامل 
همراه  است  حاصلخیزی  کشورهای 
همین  که  فراوان   زرخیز  معادن   با 
زرخیزی  خیلی هارا  به طمع می اندازد 
. استعمارگران  وحملة اقوام  وحشی 
گرفته   انجام  ایران   ما  کشور  به  که 
حملة عرب است ومغولها. معموالً این 
شروع  یمک  وحشی   اقوام  حمالت 
وآغاری  دارد که با  کشتاروخشونت 
همراه است. ولی  پس از مدتی  سیر 
نزولی پیدا می کند وآرامتر می شود  
تا مردم نفسی بکشند. اما حملة عرب  
باسایر حمالت  بکلی فرق داشت  چون 
حملة عرب  ساختار اجتماعی  وسیاسی 
وفرهنگی  مارا دگرگون کرد  وتا همین 
امروز  هم آن  شدت وخشونت را دارد. 
اما حملة مغول  برعکس  پس از مدتی  
سران مغول  تحت تأثیر فرهنگ ایران 
قرارگرفتند  وسرکردة  قوم مغول  لقب 
خان را  بدنبال اسم خودش  قرارداد  
بنام چنگیزخان . بعد هالکوخان   مغول 
افراد از   یکی   ، فکری  استفادة  برای 

برجسته ایرانی بنام خواجه  نصیرالدین 
انتخاب  بعنوانمشاورخود  را   طوسی  
کرد  وهمین وزیر با تدبیر  باعث شد  
که بتواند  خلیفة مذهبی را  بنام خلفای  

عباسی که در بغداد  بودند از

 میان  بردارد. بنابراین  از هالموخان 
خواست تا با یک نیروی مجهز به بغداد  
حمله کند وحکومت خلفای  عباسی 
لشکری  منقرض کند. هالکوخان   را 
آراست و به بغداد حمله کرد  وخلقة 
محاصره خلیفه را  تنگ تر کرد  اما 
اگر  انتشاردادند   خلیفه  نوکران 
کسی  به خلیفه دست بزند  آسمان 
می  آخر  چسبدودنیا   می  زمین   به 
شود. هالکوخان  قاصدی نزد وزیرش 
گویند   می  اینطور  اینها   که  فرستاد 
او  به  کسی  بگوئید  داد   پاسخ  وزیر 
دست نزند. یک نمد بزرگ بیندازند  
روی سرش وانتهای نمد را ببندند وآن 
تا جان  بمالند   آنقدر روی زمین  را  
بدهد. همین کاررا کردند  . نه آسمان  
به زمین چسبید و نه  دنیا آخرشد  ولی 
المعتصم باهلل  آخرین خلیفه از جهان 
با  عرب  حملة  بین  فرق  این  رفت. 
مغول بود. واما دلیل  آن این است که  
اعراب یک قوم بیابان گرد شتر چران  
نداشتند  را  مغول  ودرک  فهم  بودند. 
سئوال   هرکجا  هم   دین  درمورد    .
کنیم جواب  اینست که  این خواست 
خداست.  وبااین ترتیب   تسلط اعراب 
برایران همچنان ادامه پیدا می کند.اما 
یک اصل  ملی وطبیعی داریم که می 
گوید  همه چیز وهمه کس  باگذشت 
وپیشرفت  ترقی   سوی  به  زمان  
وتکامل  اجباراً  کشیده می شود ولی 
مادرعمل  می بینیم که پیامبران خدا  
راازاین قاعدة طبیعی  جدا کرده اند. 
خدائی  همان  ادیان  خدای  درنتیجه 
شکل  پیش  دوهزارسال  که  است  
گرفته خودش ونوشته هائی  را که به 
آن خدا نسبت می دهند  همگی مربوط 
استوآن  پیش  دوهزارسال   همان  به  
قوانین امروزه با  زندگی قرن2۱  ابداً 
همخوانی  ندارد. به چند نمونه  توجه 
کنید. روز ۱۷ رکعت نماز آنهم در پنج 
وقت  روزانهصبح، ظهر، عصر، مغرب، 
وعشا  پس این آدمها  کی کار کنند  از 
کجا خرج زندگی خودرا تأمین کنند؟

مطلب دیگر  ترس سئوال وجواب  روز 
قیامت است  که همه را ازقیامت  می 

ترسانند. این روز قیامت  ۱2 ساعت

  طول دارد واگر فرشتة مخصوص خدا 
برود باالی کره زمین  شیپور بیداری 
بزند  تا مرده ها  همگی از داخل  قبرها  
بشنوندوبرخیزند ازکفن یا جعبه چوبی  
بیرون بیایند  وآن سنگ بزرگ لحد 
را  کناربزنند  وخبذدار بایستند  وصف 
ستون یک  تشکیل بدهند  و بسوی پل 
درخاور  باید  حتماً  که  بروند   صراط 
میانه باشد  ویک یک با  مالئکة خدا  
جواب وسئوال  کنند ودست آخر  آن 
شخص حر کت کند  برود روی پل  که 
از مو باریکتراست  وازشمشیر تیزتر  که 
درزیر پل  یک طف بهشت است  ویک 
بکدام  طرف  سقوط  تا  طرف جهنم 
کند.تا بعد که  نوبت نفر بعدی بشود  
وحدوسطی  هم ندارد یا جهنم است  
یا بهشت. حتماً ازاین تفسیری که می 
کنم  شما خنده تان می گیرد  اما این 
یک واقعیت است.که برسرشماهم که 
دارید  می خندید می آید. دردبستان 
که بودم  موقع ظهر ناظم   به پسری 
بنام  امراهلل می گفت  برو اذان بگو. 
اوهم می رفت اذان می گفت. واشعاری 

هم می خواند: 
نوشنه بر در جنت بخط لم یزلی

شفیع روز قیامت  محمد است وعلی
این خدا و این قوانین مسخره را آخوند 
باعقل  دوهزارسال پیش  برای سواری 
کرده  خدافراهم  ملتهای   از  گرفتن  
آن  وقدرت  حربه  بزرگترین  است. 
وبهشت  جهنم  همین  آخوند   خدای 
است .حال که متوجه شدیم که این 
شکل وسیستم بکلی غلط است ومی 
خواهیم این سیستم غلط را تغییر بدهیم 
حاال درایران  را مثال می زنیم: اوایل  این 

دین چون کامالً بضرر جامعه بود  ازراه 
جنگ  باآن روبرو شدیم. ازقبیل بابک 
خرم دین  درآذربایجان ویعقوب لیث  
از سیستان  تالشها باعث قصابی شدن  
بابک شد  ولی نتیجه ای نگرفتیم. پس 
ازآن خواستیم  بجای اسلحة آتشین  یا 

سالح قلم  ونویسندگی  عمل کنیم.

همانطور که وقتی  کلیساها برای حکومت  
ای دیوانه  فرد  یک  رفتند   براروپا 

  را مثل خمینی  پیدا کردند  بنام  »دو 
مینیک گوزمان«  ازاهالی اسپانیا وعده ای

 افراد الت  وبی سواد راهم زیر دست او 
گذاشتند تادرفرانسه ازشهر لیون شروع 
کنند وبا کشتاروغارت زندگی مردم به 
پیش بروند. تا توانستند  قرنها برتمام 

اروپا حکومت مطلقه داشته باشند.
افرادی مثل   ولی آتشنوشتاروقلمهای  
منتسکیو ، روسو، وسخنرانیهای آتشین 
کلیساهارا   حکومت  توانست  میرابو 
درشهرکی  وآنهارا   بدهد  شکست 
ندادند   واجازه  کنند  ساکن  درایتالیا  
ولی  کنند.  دخالت  حکومت   درکار 
همین اروپائی ها آمدند  دین ما ایرانی 
ها  که دراثرگذشت زمان  تحت تأثیر 

پیشرفت زمان درآمده بود 
مردم  پهلوی   شاهان  ودرزمان    
نعلین  با  بودند  هم  ظاهری  مسلمان  
ازاو   وپشتیبانی  بنام خمینی   آخوندی 
باعث شدند  که افراد کم سواد  مارا 
تحت تأثیر  قراربدهند وهمانها  باعث 
سقوط  حکومت شدند تا به این روز 

افتادیم.
نوشتار   ازقدرت  است  الزم  بنابراین 
وقلم ، ناآگاهان  را آگاه کنیم. دراین 
کتابها  شفا  الدین  شجاع  دکتر  راه  
نوشت وفایده نکرد وچون می دانست  
که آگاهی  بسیار مهم است  وصیت 
کرد روی سنگ قبرش نوشتند :» راه 
رهائی  آگاهی وآگاهی .بازهم آگاهی 
باید آگاه  است« ولی نگفت چگونه  
بازبان  باید  را  ناآگاه  اکثریت  کرد. 
خودشان  آگاه کرد. بقیه درصفحه 4۸

باسکرویل

                                         تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی                                   قسمت  هفتم

                    راه  رسیدن هب  یک زندگی واقعی

استاد کلنل علینقی وزیری
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دکتر مصدق نخست وزیر

هفتم  درشماره  امروز  باختر  روزنامة 
اردیبهشت  خود خبر نخست وزیری 
به این شرح   دکتر محمد مصدق  را 

انتشارداد:
رأی،    ۷۹ با  ملی  شورای  »مجلس 
دکتر   های  برنامه  به  خودرا  تمایل  
فاطمی   ودکتر   » داشت  ابراز  مصدق 

طی سرمقالة آن روز نوشت:
»کمتراز نیم قرن است  که ملت ایران  

دکتر مصدق را  به پیشوائی خود 

برگزیده است.. کیست که در سیاست 
این مملکت  وارد باشد وسواد خواندن  
ونوشتن فارسی  راداشته باشد  واسم 
حیاتی   رادرمبارزات   مصدق   دکتر 
او   نام  باشد؟  نشنیده  ملی   وعظیم 
همراه  همیشه  ایران   مشروطیت  با 
بود  وتنها کسی است  که در مبارزات 
ومجاهدت   سرسختی  خود  اصولی  
ممتد و طوالنی  نشان داده وبا نفوذ 

اجانب  همیشه جنگیده است.«
وزراء  معرفی   هنگام  مصدق  دکتر 
درجلسة  ۱۲ اردیبهشت  ۱۳۳۰ مجلس 
شورای ملی  گفت: برنامة دولت بسیار 
مختصراست.. اول  اجرای قانون  ملی 

کشور.  درسراسر  نفت  شدن صنعت 
انتخابات  مجلس  قانون  دوم اصالح 

شورای ملی  وشهرداری ها.
نظر  از  مصدق   دکتر  کار   شروع 
محافل خارجی  بخصوص انگلیسها  
کردند   اعالم  آنها  که  بود   بدینگونه 
دکتر  شدن  وزیر  نخست  از  پس 
مصدق  رابطة ما  فقط با اعلیحضرت 

برقراراست.
حسین  دکتر  اردیبهشت    ۱۹ روز 
فاطمی  به معاونت پارلمانی  نخست 
تبلیغات  معرفی  و  سرپرست  وزیر 

شد وهمان شب  دردفترروزنامه  

کامل  تشریح   وضمن  حضوریافت 
اوضاع سیاسی  مملکت خطاب  به 

روزنامه  که  گفت  تحریریه   هیئت 
بدون در نظر گرفتن  ِسمتی  که وی  
دردولت دارد  با موقعیت جبهه ملی  
ودکتر مصدق  مانند گذشته  راه خودرا 

خواهد رفت.
خودرا   وزیران  مصدق  دکتر  که  روزی 
درمجلس سنا معرفی کرد ، سناتور  
دادگر به این انتصاب اعتراض کرد  وبه 
دکتر مصدق گفت: » هرکاری  تخصص 
وتجربه می خواهد، آقای فاطمی  چه 
سابقه ای  در خدمات دو.لتی دارد  که 
وزیری  نخست  معاونت  به  اورا  شما 

برگزیده اید؟

دکتر مصدق گفت: فاطمی به جبهه 
ملی  خدمت کرده و روزنامه  خودرا 
ومن  گذاشته  ملی   دراختیار جبهه 
الزم دیدم  از خدمات او قدردانی کنم.

عدل الملک  گفت: این آقا  هرقدرهم 
شایسته باشد  بدون هیچ تجربه ای  
معاون خوبی  برای شما   تواند  نمی 
باشد. تصدی  هرکار تخصص وتجربه 
از  خواستید   می  اگر  خواهد.  می 
بود   بهتر  کنید   قدردانی  ایشان 
صدهزارتومان بایشان می دادید . اگر 
هم شخصاً  نمی خواستید این پاداش 
رابدهید الیحة  آن را به مجلس می 

آوردید  ما تصویب می کردیم.

قانون

کاخ  بنای  که  درزمانی  گویند   می 
استادان   نظر  تحت  بهارستان  
ساخته  باسابقه  ومعماران   باتجربه 
می شد  یک روز سپهساالر  درحالی 
وبه  داد   تاب می  را  که سبیلهایش 
مشغول  بود   زده  تکیه  عصایش 
تماشای  ساختمان بود وبرکار معماران 
نظارت می کرد. ناگهان به بنا گفت : 
عمو  این جور غلط است. بنا عرض 

کرد  خیر قربان همینطور است.
دو.باره سپهساالر  گفت: به تو گفتم  

این طور نیست. درستش کن.
قربان  داد:   جواب  بّنا  دوباره 
می  مالحظه  که  همینطوراست  

فرمائید. 
سپهساالر  عصبانی شد  وفریاد زد : 

به تو می گویم  اینطور غلط است.
بّنا با بی حوصلگی  گفت:  قربان این 
کنید،  می  که  است   فرمایشی  چه 
قانونش  اینطوراست  که من مشغول 

انجامش هستم.
سپهساالر  ازشنیدن واژة قانون  چنان 
از جا  در می رود  که فریاد می زند : 
مردیکه  قانون یاد گرفته  است. آهای 
بیائید  این پدرسوخته را  که جلوی 
بزنید.  زند  می  حرف  ازقانون   من 
استاد بّنا را آنقدر زدند  که جان فدای  

»قانون« کرد.

کتابخانة مجلس

کتابخانة مجلس  بزرگترین کتابخانه 
درایران بودوکتب  نفیس وخطی  که 
درآن  بود قابل مقایسه  با کتابخانة 

ملی نبود.
مرحوم  اعتصام الملک  مدت بیست 
وایجاد   کتب  آوری   در  جمع  سال  
آقای   کشید.  زحمت  کتابخانه   این 
رئیس  سیدمحمدصادق طباطبائی  
اسبق مجلس  بیش از سه هزار جلد  
کتابهای خودرا  به کتابخانة  مجلس 

اهداء کرد.
السلطنه   احتشام  عالمیر  آقای 
تقدیم  کتاب  جلد  یکهزاروهشتصد 

کتابخانه کرد.
افسوس وهزارافسوس  که چندسال 
قبل  درجریان آتش سوزی  مجلس،  
با هزاران جلد  کتاب  کتابخانة آن   

خطی  وبی نظیر  درآتش سوخت.

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

 مسابقه شطرنج غم انگیز

دو  بین  ای  مسابقه  اخیراً   -
قهرمان جوان و نامدار فرانسه و 
نروژ در اروپا انجام شد که البته 
تا اینجای کار غم انگیز نیست... 
ماجرا از آنجا حزن انگیز میشود 
 ، نخبه  شطرنجباز  دو  این  که 
ایرانی هستند و به این دو کشور 
را  خود  ملیت  و  شدند  پناهنده 

عوض کردند...
و  فرانسوی  فیروزجا  علیرضا 

آرین طاری نروژی شد...
در  فیروزجا  هنوز  که  زمانی 
ایران بود ، در جریان مسابقه ای 
خواستند  او  از  برگذارکنندگان 
را  سرش  پشت  پر  موهای  که 
و  نرفته  بار  زیر  او  و  کند  کوتاه 

سالن مسابقه را ترک کرد...

اشغال سفارت ایران در لندن

در ۶ ماه مه سال ۱۹۸۰ میالدی ،
 به دنبال اشغال سفارت ایران ،

که   ، ناشناسی  گروه  توسط   
خوزستان  شعار  آنها  از  برخی 
کوماندوهای   ، میدادند  آزاد 
ضربتی  انگلیسی» اس. آ . اس « ،
خیابان  در  را  ایران  سفارت   
نمودند...  محاصره  کنزینگتون 
وقتی مهاجمین دو تن از ۲۶ نفر 

گروگان ها را که اعضای 

رساندند  قتل  به  بودند  سفارت 
سفارت  از  را  هایشان  جنازه  و 
کوماندوها  به   ، انداختند  بیرون 
اجازه حمله داده شد که حمله را 
آغاز کنند و آنها ضمن حمله ۳ 
تن از مهاجمین را کشتند و بقیه 
کردند...کانال  آزاد  را  گروگانها 
بطور  انگلیس  های  تلویزیون 

زنده این رویداد را پخش کرد...
اختراع » در واکن « قوطی

ناپلئون  جنگ های  جریان  در   -
بناپارت در سال ۱۸۱۵ میالدی ، 
استفاده از غذاهای کنسروی در 
جبهه ها برای سربازان آغاز شد 
و متعاقب آن » درواکن « اختراع 

شد...
 ۱۸۵۵ سال های  در  بعد  چندی 
و  انگلستان  و ۱۸۵۸ کشورهای 
آمریکا نیز وسیله ای مشابه آن 

اختراع کردند...

پایان عمر هواپیمای کنکورد

موتور   ، میالدی   ۲۰۰۰ سال  در   
شرکت  کنکورد  هواپیمای  یک 
فرانس  ایر  فرانسوی  هواپیمایی 
شدن  کشته  به  منجر  و  منفجر 
۱۱۳ مسافر گردید...به دنبال این 
حادثه ، تولید هواپیمای کنکورد ،

و  انگلستان  مشترک  محصول   
متوقف  همیشه  برای  فرانسه 

شد...

سوفیا در زندان...

وقتی   ، مه سال ۱۹۸۲   ۲۰ در   -
فرودگاه  وارد  لورن  سوفیا 
 ، شد  رم  در  داوینچی  لئوناردو 
افتاد  اتفاق  برایش  چیزی  همان 
میکشید...یک  را  انتظارش  که 

پلیس با لباس شخصی با نشان 

دادن حکم دادگاه از او خواست 
که به علت فرار مالیاتی همراه او 

به زندان برود...
وی بنا بود که ۳۰ روز در زندان 
با صدور حکم  ، ولی  اقامت کند 
از  روز   ۱۷ از  بعد  عالی  دادگاه 

زندان آزاد شد...
اخیراً   ، ساله   ۸۶ لورن  سوفیا 
بخاطر  جایزه  گرفتن  برای 
آخرین فیلمش قادر نبود ، بدون 
تا  دیگری  فرد  و  پسرش  کمک 

میکروفن قدم بردارد...

جواب دندان شکن سارتر 

 ۱۳۵۷ انقالب  پیروزی  از  پس   -
که  دوستی  به  بنا   ، خورشیدی 
بین احمد شاملو و ژان پل سارتر ،

شاملو   ، بود  فرانسوی  فیلسوف   
سرنگونی  از  سرمست  ؛  میگوید 
به  ای  نامه  و  بودم  گذشته  رژیم 
جناب  ؛  گفتم  و  نوشتم  سارتر 
سارتر... شما بابت پیروزی در این 
نگفتید...  تبریک  من  به  انقالب 
که  داد  پاسخی  بزرگ  سارتر 
سال های سال در مغز من درنگ 

میدهد...!
سارتر چنین نوشت : شما چگونه 
آن  رهبران  که  کردید  قیامی 
حکومت  آن  نتیجه  و  روحانی 
مذهبی است و حکومت روحانیون 

را انقالب میدانید...؟
مگر نه اینکه انقالب دگرگونی رو به 
جلو است...؟ شما برگشت به قهقرا 

کرده اید...!این انقالب نیست...
سارتر ادامه میدهد؛ شما در آینده 
ناچار به یک انقالب واقعی خواهید 
بود... و آن رخدادی چون رنسانس 
زیر کشیدن  به  یعنی   ، اروپاست 
هیچ  که  قدرت  اریکه  از  مذهب 
زبانی جز انقالب آن را چاره ساز 

نیست...
 ۱۹۰۵ تولد   ( سارتر  پل  ژان 
) میالدی   ۱۹۸۰ وفات   -

نمای داخلی کتابخانه مجلس
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شعروغزل
منوچهر نیستانی

ــمیح زرد

مگو چگونه تواند نشست با بدوخوب
که مشتش آهن سرداست و پای او از چوب

چگونه  گاو به نشخوار نشئه ننشیند
که خفته کودک دهقان  کنار خرمنکوب؟
هنوز چشم وی از خواب ظهر سنگین است

که زاغ خوش خبر آیدکه: » وای بر مغلوب!«
***

 چو کاه ذره نگر  جسم ها  که در رقص اند
به کهربای نگاهی زهفتمین اشکوب

ببار و- بیش ببار- ابرعابر  ازبردشت
به داغ کهنة  آالله های سرخ جنوب 

چو ماهتاب برآید زپشت خرمن ها،
مسیح زرد، دگرباره می شود مصلوب

چگونه دل ، به طلوعی دوباره خوش نکنم؟
که گرگ ومیش به یک برکه می رسند غروب 

فریدون فرخ زاد

 جعبه رنگ

من نقاشی می کنم
خانه ای  از آرزوی دیدار

باغی، ازدردغربت
پرنده هائی 

ازناله های  کشیده
رودخانه هائی  ازشبنم

دریاهائی ازاشک
کوچه های تنگی   ازغم
مبدانهای وسیعی  از مه

 بارانی از تشنگی
ابرهائی از کدورت،
گندم زارهائی   از

 غبار خورشید
چمنزارهائی از  تنهائی

من نقاشی می کنم
 با تمام  رنگهای روحم

من نقاشی می کنم
کشورم را

فرهاد عابدینی

خدای محتضر عشق

وقتی که عشق
باجامة بلند سپیدش

ازکوچه های خوب قدیمی   عبورکرد
 اهریمن  پلید هوسها

با تیرهای سّمی شهوت هجوم کرد
اکنون  خدای محتضر عشق

درانتهای کوچة بن بست عاشقی
درحال احتضار  فتاده ست

امادریغ
ازجمع ساکنان کوچة شیدائی  

جزمن کسی  اورا ندید.

عبدالجواد محبی

حیات باغ
ای خوب!

حرفهایم را  باتو خواهم گفت
وتو  با من نیز

مابرای هم خواهیم شکفت
نوشداروئی هست

 سببی نیست که بیداری  هرگز نرسد
)وصل دستان من وخندة پر یاورتو(

واقاقیها ازبوی دهان تو معطر  نشوند
 سببی که فردا نشود

 وحیات باغ، حرف کمرنگی نیست
مابه هم می پیوندیم:

)این را همة پنجره ها می دانند(
عشق  لفظ غلطی نیست

چرا می ترسی؟

نصرت اهلل نوح

مشت روزگار
پرخون شدست کام من از مشت روزگار
کوقدرتی که تا شکنم  پشت روزگار؟
برباد رفت آنچه کز   اسالف مانده بود
برباد  داد آنهمه را مشــت  روزگار
 تاریک شد زظلم عرب آسمان ملک
ای جان فدای آتش زرتشت   روزگار
 زان خون گرم  وپاک که درقادسیه ریخت
خون میچکد  هنوز زانگشت   روزگار
 مقهور گشته ایم    بچنگال دشمنان
 چون دانه ای لهیده بچرخشت   روزگار

حسین منزوی

هچ هستی؟
چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چه هستی؟

بهاری؟ گلی؟ ماهتابی؟ چه   هستی؟
چه هستی که آتش به جانم کشیدی؟

سرودخوشی؟ شعرنابی؟ چه هستی؟
 چه شیرین نشستی به تخت وجودم

خدارا، غمی؟ التهابی؟  چه هســتی؟
فروغی که از چشم  من    می گریزی؟

 ویا ای همه خوب، خوابی؟ چه هستی؟
 شدم شاد   تا  خنده کردی به رویم

 تو بخت منی؟ ماهتابی؟  چه هستی؟
 لب تشــنه ام  ازتو کامی   نگیرد

 فریبی؟ دروغی؟ سرابی؟      چه هستی؟
از دختــران  ترنج     طالئی؟ تو 

ویا ازپری های آبی؟ چه هســتی؟
 تورا ازتو میپرسم ای خوب خامش

چه هستی؟ خدارا جوابی، چه هستی؟

عباس صادقی)پدرام(

راه خورشیدی من

برده ام راه بجائی که خدامیداند

بمرادی که فقط پیرشما می داند

راه خورشیدی من ازدل شب میگذرد

 لیله القدر مرا صیح حرا می داند

من بدانسو که نمازدل خود    میخوانم

قبله ای نیست که  هرقبله نما    میداند

گفتی ازسربگذر تا که بپابرخیزی

این همانست که هربی سروپا  می داند

گفت  آن یار که بردارسرسبزش خواند

سرسرخی  سخن  را  زصدا      می داند

ارنی گفته ام ودیده ام آن جلوه بچشم

سر بسینازده این سر سنا می داند

مای»بی ما« شده ایم ای من سرگردان هان

جلجتا رفتة  من  معنی ما می داند

اسمعیل یوردشاهیان

گاه ن

دیدند که چشمها غمینند
گفتند که دریا را چه شده است؟

تنها آشوب غم بود
توفان ابرهای سیاه

باباد خسته 
که ازدورها می گذشت

گفتند که بادرا به میعاد دریا بخوانند
پس بر لب دریا نشستند
دیدند که غریوی برنیامد

دریا اندوهناک نهی می شد
باد از غریو ها می نشست

 پس چشمها گریستند.

چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چه هستی؟
بهاری؟ گلی؟ ماهتابی؟ چه   هستی؟

چه هستی که آتش به جانم کشیدی؟
سرودخوشی؟ شعرنابی؟ چه هستی؟
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آحسن  ازحاج  که  گفتم:آنگونه 
وخانمش شنیده اید،پدربزرگ نازنین 
با عصابرسر وشانه های  ازآنکه  پس 
را  اش  نوه  پورکوبید،دست  سهراب 
شد،وبدین  خارج  خانه  واز  گرفت 
ترتیب باتوجه به ازحال رفتن سهراب 
پور براثرآن ضربه ها مجالی ازبرای او 
نمانده بود تانازنین را پدرانه به آغوش 

باز خودپذیرا شود.
        گفت: پسرم برای نماز خوان 
به  است،اگر  راست  همیشه  قبله 
ومهر  ومروت  رحم  ای  ذّره  راستی 
توانست  بودمی  وجودش  در  پدری 
پس ازآن ماجرا باآدرسی که از حاج 
دردست  نازنین  ازطریق  آحسن 
وازاو  بگیرد  تماس  داشت،بانازنین 
کند  فراموش  را  گذشته  که  بخواهد 
واورا ببخشدوبا دلجویی ازاوکوتاهی 
ما  کند،ا  جبران  رادرگذشته  هایش 
ازاو  خبری  امروز  تابه  که  بینیم  می 
هرگزنخواهد  که  ومطمئنم  نشده 
وبی  بسیارسنگدل  شد،اومردی 
عمل  من  دلیل  این  است،به  عاطفه 
درکتمان  ودخترآقارا  آحسن  حاج 
هویت نازنین تأیید میکنم ُحسن این 
تحمل  نازنین  ازبرای  که  بود  کاراین 
نداشتن پدربسیار کم زیان تر از آن 
بود که از کودکی بداند که چنان پدری 
نصیب اش شده است که نسبت به او 
کمترین مهری ندارد.                                                                                                                    
        پرسیدم:اگر اینگونه که درباره 
بودن  عاطفه  وبی  سنگدلی  ی 
است  ،چگونه  پورمیگویید  سهراب 
که خودرا متعهد به تحصیالت عالی 

شهروزوکیانا می بیند!؟ 
به خاطر دوری  ما درت          ـــ 
همه   ، سخنانش  شدن  ازطوالنی 
است  گفته  دخترآقا  که  را  آنچه  ی 
ازبرایت  بیان نکرد، او ازجمله گفته بود 
که ،شهروزبه نازنین گفته بوده است 
وخواهرش  او  تحصیل  ی  هزینه  که 
را مادرش می پردازدوپدرش متقبل 

فرزندانش  برای  ای  هزینه  کمترین 
پور  سهراب  ،آری  نیست  و   نبوده 
چنین جانوری است و...به هرروانگیزه 
نازنین  پیش  چندروز  دیدار  ی 
وچگونگی  ُرخدادها  باتو،بازگوکردن 
ازنرسیدن  نادرستش  داوری 
ابراز  وباالخره  هایش  نامه  پاسخ 
بود  ازتو  خواهی  وپوزش  شرمندگی 
که با رفتارسرد تومواجه شد وناگزیر 
داستان را نیمه کاره رهاکردوازدفترت 

خارج شد.
        گفتم: باهمه ی اینهاازنظر من 
نازنین ازعملی که کرده است تبرئه 
نخواهدشد،بارفتار غیر منطقی وغیر 
ازبهترین  چندتن  اش،به  اخالقی 
زد،اوازمن  لطمه  خیرخواهانش 
بزرگش  پدرومادر  با  بودچرا  رنجیده 
رابطه کرد؟دریافت وجه حواله  قطع 
های ارسالی پدربزرگ خوب بود ولی 
تماس بااین نازنینان که عمروهستی 
به  او  ونگهداری  تربیت  وقف  خودرا 
بودند،بد!؟اینکه  کرده  وجه  بهترین 
منطق  بی  سخنانش  میگویم 
بُغض  واز سر  گویم  نمی  است،گزافه 
همه  از  نیست،گذشته  ورزی  وکینه 
ی اینها،اگربجای سهراب پور شخص 
دیگری پدر شهروز می بودآیا ازدواج 
شد،ودرچنین  نمی  انجام  باشهروز 
درپی  همچنان  نازنین  آیا  صورت 
بودوابراز  اشتباهاتش  به  اعتراف 

پشیمانی میکرد؟
ازنازنین  آنچه که          گفت:یقیناً 
وپدرومادربزرگش  ما  با  دررابطه 
وعقالنی  درست  است،کار  سرزده 
درمورد  دادگاه  درمحضر  نبود،اما 
جرایم یکسان از سوی چندنفر،جهات 
میشود  گرفته  درنظر  بزه  ُمخّففه  
یکسان  ،کیفِر  مرتکبین  ی  ودرباره 
روشن  مثال  شود،بگذار  نمی  اجرا 
تری بزنم، دوقتل ازسوی دونفرصورت 
به  اعدام ودیگری  به  می گیرد،یکی 
حبس طوالنی محکوم میشود،جهات 

تا قاضی  ایکه سبب میشود  مخُففه 
دادگاه برای یکی از آن دوقاتل حکم 
عمدی  از  عبارتند  کند  زندان صادر 
از  ازخود،دفاع  ،دفاع  قتل  نبودن 
قانونی  سن  به  ناموس،نرسیدن 
دست،اگرچه  دیگرازاین  وجهاتی 
قابل درک  دل آزردگی تو از اوکامالً 
سردمهری  خودروزگاری  که  است 
راتامغزاستخوانم  شکنی  وپیمان 
هررودوست  وچشیدم،امابه  دیدم 
وبایددرغم  هستیم  خانواده  این 
که  باشیم،میدانیم  شریک  آنان 
ی   باهمه  ودخترآقا  حسن  آ  حاج 
رفتارنادرست نازنین ،اورا بیش ازجان 
دارندوکدروت  دوست  شان  وزندگی 
به خاطر رفتارش  ،نه  نازنین  از  شان 
خاطرما  به  بلکه  بود  آنان  به  نسبت 
وباالخره  ما  ازرنجش  وواهمه  
مااست،ازاین  دوستی  دادن  ازدست 
رو در چنین حال وشرایطی که ازبرای 
این خانواده ناخواسته به وجود آمده 
است ،وظیفه ی دوستی ایجاب میکند 
بشتابیم،نازنین  شان  کمک  به  که 
روانی  نامتعادل  درشرایط  اکنون 
دست  است  است،ممکن  قرارگرفته 
مارا  دوستان  این  که  بزند  کاری  به 
ومنطق  عقل  کند،زمانیکه  پریشان 
هرکاری  میشود،به  سست  کسی 
درست  ازنظرش  بزند  دست  که 
ومنطقی است،نازنین نیز به هر علت 
عقل  اززمان  بُرهه  وجهت،دریک 
ویامستی  درخواب  وگویی  باخت 
از  دیگربرخی  ،ازسویی  است  بوده 
انسانهاییکه دچاراین چنین حاالتی 
بامسایل  دربرخورد  شوند،  می 
تصمیم  به  پی  بعدی  ورخدادهای 
نادرست واشتباه خود می برندودچار 
شوندوبه  می  وپریشانی  پشیمانی 
از  فرار  وبرای  میرسند  شرمساری 
عذاب وجدان درمقام پوزش خواهی 
خودکشی  به  دست  ویا  آیند  برمی 
این  ی  نیزازجمله  زنند،نازنین  می 

گروه پشیمان شدگان است که عامل 
همه رفتارنادرست او،ُعقده ی محروم 
بودن از آغوش مادرو مهر پدری است 
که از او یک انسان زودرنج وحُساس 
ی  عهده  بر  ،بنابراین  است   ساخته 
ومقدور،  ممکن  تاحّد  که  مااست 
عزیزان  عزیِز  که  را  بیمارروانی  این 
ماست ،به زندگی امیدوار کنیم،وآن 
چیزی بجز بخشش وگذشت مانیست 
واین بدان معنا نیست که بااو دوباره 
،ضمنًا  نکنی  یا  برقرارکنی  ارتباط 
تاآنجا که من ومادرت، حاج آحسن 
ودخترآقا را طّی سالهای درازدوستی 
ومراوده شناخته ایم ،اگر پدرشهروز 
ازدواج  این  ،باز  بود  می  مرددیگری 
صورت نمی گرفت،آنان تصمیم گرفته 
پیوند  آن  زدن  برهم  برای  بودند  
رفتار وگفتاری از خودبروز بدهند که 
حکایت ازعدم شایستگی شان داشته 
باشد ،آنان دراین راه ازهر دری که بود 
برای برهم زدن بساط ازدواج نازنین 
با کسان دیگردریغ نداشتند،کمااینکه  
در باره ی ازدواج شهروزبا نازنین نیز 
بدون آگاهی از هویت پدرش چنین 
تصمیمی گرفته بودند که به گونه ای 
دیگر برگزار شد،تردیدی نیست که 
ایام  مرور  ودخترآقابه  آحسن  حاج 
وتوضیحات  ی  ویژه  مهربانیهای  با 
ی  متوجه  شان،اورا  دلسوزانه 
میکردند،  نادرستش  رفتارودرک 
درست  راه  همیشه  انسان  پسرم 
نمی  پیدا  وهوش  عقل  مدد  به  را 
کند،بسیاری از مواقع تجربه های تلخ 
ویا روی دادها ست که به دادانسان می 
رسد ،ازاین رو اینک می بینیم که آن 
روی داد خانه ی سهراب پور،نازنین 
را به ندانم کاری هایش آشنا کرد،اما 
راوی  اززبان  قول  نقل  در  که  ازآنجا 
آنچه که منبع اصلی گفته  است  با 
شود،  می  دیده  تفاوتهای  همواره 
بنابراین بی میل نیستم که داستان 
را اززبان نازنین بشنوم، چراکه خبرها 

انزنین
        قسمت سی ونهم

  از: ک - هومان
بجزعامل  کسانی  توسط  که  وقتی 
رویدادبیان میشود،بدون تردید همه 
روی  که  بود  نخواهد  مطالبی  آن  ی 
افزوده  برآن  مطالبی  است،یا  داده 
ویا کم میشود،ضمناً درنظردارم چند 
پرسش ازاو کرده باشم تا به درستی 

درباره نازنین  به داوری بنشینم .
آقاجالل  گفت:  مادرم          
همین  موافقم،لطفاً  تو  با  منهم 
وشوهردرانتظار  زن  کاررابکن،آن 
هستند  ما  ازسوی  کاری  چنین 
ندارند،سپس  غمخواری  وبجزما 
چیست؟                                                                                                                                             تو  نظر  پرسید  ازمن 

   
که  کوچکترازآنم  من  گفتم:          
برای شما تعیین تکلیف کنم،هرکار 
انجام  خواهد  می  دلتان  که 
این  شما  از  من  دهید،تنهاخواهش 
به  مصاحبه  اورابرای  زمانیکه  است 
از  خواهیدکرد،مرا  دعوت  خانه  این 
حضوردرآن جلسه معاف بدارید،قلبم 
ترمیم  که  شده  شکسته  ازاو  چنان 

پذیر نیست.
اورا دعوت          ـمادرم گفت:اگر 
کنیم،تو بدحال وناراحت نخواهی شد.
        ـــ گفته ام که ازاو رنجیده 
خاطرم وتمایلی به روبرو شدن بااورا 
برهم  را  آرامشم  او  ودیدن  ندارم 
بااودشمنی  که  نگفتم  زند،اما  می 
حیات  حق  که  است  دارم،انسانی 
ونیازبه مداوادارد،من مداواگر مناسبی 
اینکارازدست  نیستم،اگر  او  برای 
شما برمیآید انجام دهید وصواب آن 
شما  به  که  ازآنم  کمتر  ببرید،من  را 
امرونهی  ویا نظرم را به شما تحمیل 
کنم،خواهش من ازشمافقط این است 
که مرا از حضور درآن بحث وگفتگو با 

نازنین معاف بدارید همین وبس.
ازاین  چندروزی          
برای  گفتگوگذشت،بامدادروزی 
دفتر  به  کاری  درموردانجام  مشاوره 
کارپدرم رفته بودم،زمانیکه به دفترم 
بازگشتم،نازنین را با عینک سیاهی 
برچشم وبدون آرایِش چهره وباکت 
برازندگی  او  اندام  به  که  ودامنی 
مبلی  روی  بود،نشسته  داده  ویژه 
برابرمیزکارم دیدم،دریک آن ُمصّمم 
شدم که برگردم وبه همین خاطر به 
کردم،اما  مکث  اوکمی  دیدن  محض 
خواهدبود،  گانه  بچه  کاری  دیدم 
پشت میزکارم قرار گرفتم،بادیدن من 
ازجایش برخاست وسالم کرد،پاسخ 
سردادم  دادن  راباتکان  سالمش 
وباقیافه ی جّدی اما بدون اخم، چشم 

به چهره اش دوختم وبه این ترتیب 
نشان دادم که حرفش رابزند بگوش 

خواهم بود.
        گفت:الزم میدانم پیش از بیان 
باردیگریادآورشوم  مطالبم،برای 
از  تاتورا  ام  نیامده  خاطر  این  به  که 
گرفته  من  ی  درباره  که  تصمیمی 
ُصغری  وتمّناوباچیدن  ای،باخواهش 
وُکبری ،منصرف کنم،تاروابط دیرینه 
دوباره بین ما برقرارشود، خیر، چنین 
مستحق  را  خودم  ندارم،من  خیالی 
آمده  برداشتی  ،باچنین  نمیدانم  آن 
ی  خواسته  بنابه  که  تابگویم  ام 
امروز درمنزل  قراراست  پدرومادرت 
باشم  داشته  باآنان  دیداری  شما 
،استدعای من ازتو این است که توهم 
خواهی  نمی  باشی،اگر  حضورداشته 
حرفی زده باشی،نزن،گوش دادن که 

مشکلی نیست.
مراکه  تلخ  لبخند  اوزمانیکه          
بودو  سخنانش  بودن  پوچ  حکایتگر 
برروی لبانم نقش بسته بوددیدگفت: 
میدانم به چه فکرمی کنی،به خاطر 
سابقه ی بدی که بهم زده ام،گفته هایم 
به نظر تو پوچ آمد،اگر عمری ازبرایم 
آنچه  به  نسبت  دید  باشد،خواهی 
عدم  چوب  صادقم،من  میگویم  که 
بدجوری  نادانی  راازازروی  صداقتم 
میکنم  هرروخواهش  ام،به  خورده 
مثل بچه ها لج نکن ،فقط برای پسین 
بار با خواهشم موافقت کن ودرجمع 
ماشرکت کن،به خاطر پدرومادربزرگم 
که میدانی چقدردوستت دارند،آنان 
نادیده  ی  همه  اندبا  خواسته  من  از 
گرفتن رفتار پیشین تو ،نزد تو بیایم 
جمع  تادرآن  کنم  خواهش  وازتو 
حضورداشته باشی،لطفاً خواهش آنان 

رارّد نکن.
        اگرچه برسر آن بودم که دربرابراو 
لب ازلب بازنکنم وحرفی نزنم،اما به 
خاطر ارادتی که به آن زن ومردداشتم 
گفتم:اگرچه دربرابر گفته هایت نیازی 
به پاسخگویی نمی بینم،چراکه مدتی 
فراموش  تورا  وعشق  تورا  که  است 
مرا  توهم  بهترکه  وچه  ام  کرده 
فراموش کنی،به خاطرهمان کاری که 
درزمان اقامتت درلندن کرد ی،ازاین 
رونمی خواهم باتو واردبگومگو بشوم 
،فایده ای دراین کارنمی بینم،میدانم 
که پس از دیدار چندروز پیش بامن 
،ازمن چیزهایی راست ودروغ ریسه 
کردی وتحویلشان دادی،بگذریم چرا 
که کارما ازاین حرفها گذشته امااینکه 
در  پدرومادربزرگت  خاطر  به  گفتی 

جمع شما حضورداشته باشم،چگونه 
آنان هستی  پاره ی تن  تو که  است 
تو  به  نسبت  شان  های  ومحّبت 
تراست،باهمه  روشن  ازنور خورشید 
به  آنان  ودلبستگی  عشق  ی 
ویا  سنگدلی  درنهایت  توچندسالی 
اعتنا  بی  آنان  به  نسبت  خیالی  بی 
بودی،آنگاه از من که یک فرد بیگانه 
هستم می خواهی به خاطر آنان درآن 
راستی  باشم،به  حضورداشته  جمع 
تلخ  لبخند  هایت  دربرابرگفته  اگر 
وتعجب  حرف  جای  ننشیند  برلبانم 
خواهدبود،آیا تو احترام آن مهربانان 
رانگاه داشتی تا من داشته باشم!؟مع 
ذلک چون دوستشان دارم به خاطر 
آنان درآن جلسه حضورخواهم یافت.

        گفت: متشکرم که پذیرفتی، 
ای  سابقه  آنچنان  نزدتو  که  میدانم 
بهم زده ام که اگر بخواهم برای صدق 
گفته هایم،گلویم راپاره کنم وسینه ام 
را بشکافم وقلبم راازدرون سینه ام 
بیرون بیاورم وبه پای توبیاندازم،گفته 
کرد،مگر یک  نخواهی  باور  مرا  های 
انسان دردرازنای عمرش چند بارباید 
به  تاسرش  بشود  اشتباه  مرتکب 
ه وپشیمانی بخورد،غلطی  سنگ تنبُّ
جبران  وتاعمردارم  بودم  کرده 
پدر  شهادت  به  کرد،ضمناً  خواهم 
ومادربزرگم، زمانیکه پس ازدیدارباتو 
نزدشان برگشتم،تصمیم گرفته بودم  
ازآنچه که بین ما گذشته بود،چیزی 
خودم  نکنم،چندروز  ابراز  آنان  به 
را دراتاقم زندانی کردم ولب به غذا 
گیری  گوشه  از  مادربزرگم  نزدم، 
من شدبا  نگران حال  غذا  ونخوردن 
باره  وچند  چندین  اصراروخواهش 
ما  بین  که  را  آنچه  اوناچارشدم  ی 
اختصارازبرایش  به  بود  داده  روی 
راست  به  نیازی  گوکنم،بنابراین  باز 
ودروغ ریسه کردن نبود.                                                                                                                                          
به  نازنین  سخنان  زمانیکه          
وبا  نیاورد  طاقت  دیگر  اینجارسید 
کرد  به گریستن  بلند شروع  صدای 
ومن درکمال خونسردی وکم محلی 
تنها نگاهم را به او دوخته بودم،چرا که 
فکر می کردم که اینهم نقشی است که 
برای جلب ترحم من بازی میکند.اما 
دقایقی بیش نگذشت که ازحال رفت 
وچون ُمرده ای همچنانکه روی مبل 
نشسته بود ،گردنش روی سینه اش 
خم شد واز گریه بازماند،سخت نگران 
خاطر  به  اگراو  گفتم  شدم،باخودم 
شده  دچارسکته  عصبی  فشارهای 
باشدوبمیرد، نه تنها وجهه ی خوبی 

برای شرکت ما ندارد بلکه امکان دارد 
شوم،من  دچار  هم  دردسرهایی  به 
نداشتم،اما  خوشی  دل  ازاو  اگرچه 
تلف  را  نبودم،وقت  او  خواهان مرگ 
نکردم وبا پریشانحالی نزدپدرم رفتم 
وماجرا را به آگاهی او رساندم،پدرم 
وگفت:  آمد  من  دفتر  به  من  همراه 
فوراً به درمانگاهی که نزدیک شرکت 
مااست تلفن کن تاهرچه زودتر اورا به 

درمانگاه ویا بیمارستان برسانند.
دراندک زمان،آمبوالنس رسید وپس 
با  مقّدماتی،اورا  معاینات  ازانجام 
کردند  منتقل  آمبوالنس  برانکاردبه 
اورژانس  بخش  به  دقایقی  از  وپس 
نیز  وپدرم  رساندند،من  ن  بیمارستا 
بیمارستان  به  آمبوالنس  دنبال  به 
پرسید:آیا  راه  درمسیر  رفتیم،پدرم 
حرف ناجوری به اوزدی و با اودرشتی 
کردی،بگو تابدانم چه گفتی که او به 

این حال وروز افتاد؟ 
         گفتم:باپوزش ازشما،فعالً حال 
به  رسیدن  از  ندارم،پس  درستی 
بیمارستان واطمینان از بهبودی نازنین 
خواهم  درمیان  شما  با  را  چگونگی 
گذاشت،اما همینقدر گفته باشم که با 
اونه تندی کرده ام ونه حرف درشتی 
زده ام،حتا با خواهش او که میخواست 
منهم  دردیدارباشماومادرجان، 

حضورداشته باشم موافقت کردم.
        دربیمارستان نازنین را به اتاق 
ازدقایقی  یوبردندوپس  سی،  آی، 
چندساعت  درازای  به  درنظرم  که 
مقدماتی،به  ودرمان  معاینات  بود،با 
هوش آمد وپس ازآن اورا برای سایر 
آزمایشات الزم به بخشهای مربوطه 
درازا  به  روز  آن  تاغروب  که  بردند 
کشید وشب هنگام او را به اتاق ویژه 
ی سایر بیماران انتقال دادند واجازه 
نیز  دیدارکنیم،مادرم  بااو  که  یافتیم 
شنیده  پدرم  از  تلفنی  ماجرارا  که 

بود،خودش را به بیمارستان رساند.
        من ازرفتن به اتاق ودیدار با نازنین 
خودداری کردم،اما پدرم گفت:اینهمه 
لجبازی با کسیکه به خاطر رفتار سرد 
وزجردهنده ات،تادم مرگ پیش رفته 
است،موردندارد،فکرکن او یک انسان 
بیگانه است ،وجود تو سبب خواهد 
شد که اوگمان کند که اورا بخشیده 
منجر  ی  سکته  دچار  دوباره  تا  ای 
نشود،اگر  بدنی  ضایعه  ویا  مرگ  به 
واشتباه  خالف  کار  مرتکب  او 
اورا  میخواهی  شده،توچرا؟ازاینکه 
فراموش کنی،حق تواست،اما کسیکه 
بقیه درصفحه ۴۸
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انهم رسان
نامه رسان نامه من دیر شد

کودک ولگرد زمان پیر شد
خون به رگ زال زمان شیر شد

برده بیچاره ز جان سیر شد
را  انسان  ای  بسته  یا  نامه  دریافت 
چشم  گاهی  و  کند  می  خوشحال 
انتظار ساعت ها و حتی روزها که نامه 
رسان زنگ در را به صدا در آورد یا 
قرار  پستیمان  صندوق  در  ای  نامه 
شدن  پذیرفته  مثل  ای  نامه  دهد. 
برای انجام کاری و نامه ای که از حال 

عزیزی خبر می آورد.
کار پست در ایران از سه هزار سال 
کبیر  کورش  دوران  از  یعنی  پیش 
شروع شد و تاریخ آن ۵۳۰ سال قبل 
از میالد است. پست آن زمان مسئول 
مرکزی  دولت  از  را  ها  پیام  که  بود 
به ایالت ها ببرد و توسط یک نفر یا 
افرادی انجام می شد. به فرمان کورش 
در بین راه چاپارخانه هائی ایجاد شده 
بود که شخصی با اسب ۲۴ کیلومتر 
چاپارخانه  آن  در  و  کرد  می  طی  را 
می  تحویل  دیگری  نفر  به  را  پست 
داد و این شخص با اسب تازه نفسی 
برد  را می  پیک  دیگر  متر  کیلو   ۲۴
و بدین ترتیب پیام را به مقصد می 
عبداله  ایران-  کامل  )تاریخ  رساند 

رازی-ص۳۲۷(
در مورد کارهای پستی بعد از کورش 
اطالع چندانی در دست نیست. برخی 
به این باورند که در زمان شاه اسماعیل 
صفوی کبوتر خانه هائی بوده که نامه 
شده  تربیت  کبوتران  توسط  رسانی 
انجام می گرفت )ویکی پدیا(. اما در 
دوران حکومت قاجار یکی از کارهای 
مهم امیر کبیر ایجاد چاپارخانه بود. 
در سفری که در سال ۱۸۷۷شمسی 
ناصرالدین شاه به کشور اطریش نمود 
کمک  تقاضای  کشور  آن  دولت  از 
برای ایجاد پستی پیشرفته کرد که 
سرانجام در سال ۱۲۹۷ شمسی پست 
شد)ویکی  تبدیل  پست  وزارت  به 

پدیا(.
فقط پستی  کارهای  زمان  این  در 

می شد  انجام  انسان سواره  توسط   
نوع  سه  هم  پستی  های  صندوق  و 
بودند: صندوق پستی شهری، صندوق 
پستی شهر به شهر، و صندوق پست 
خارجه. پخش نامه ها ممکن بود یک 
بیانجامد)ویکی  بطول  هفته  دو  یا 

پدیا(.

در  پست  شدن  مدرنیزه  با  امروزه 
نامه رسان هائی  با  نامه  ایران پخش 
است که با موتور نامه ها را از این سو 

به آن سوی شهر پخش می کنند.
سال  در  پستی  کارهای  آمریکا  در 
بنجامین  دستور  به  میالدی   ۱۷۷۵
 )Benjamin Franklin( فرنکلین 
شروع شد و امروزه پست سریع تر  و

 پخش نامه ها با نامه رسان است که 
با جیپ سفید رنگی با آرم آبی رنگ 
اداره پست نامه ها را پخش می کند. 
طرف  در  پستی  های  صندوق  چون 
فرمان  رسان  نامه  رو هستند،  پیاده 
جیپ  راست  طرف  در  خودرویش 
است و اکثرا درب طرف او چه در گرما 
و چه در سرما باز است. به اضافه اداره 
پست، در آمریکا شرکت های دیگری 
هم فعالیت دارند که دو نمونه از آنها 
 )Fedx( فدکس  و   )UPS(اس یوپی 

هستند.
ادامه دارد  کارهای پستی همه روزه 
برسند.  به مقصد  ها  و بسته  نامه  تا 
 email( نامه ها و پیام های اینترنتی
و  نموده  آسان  را  text &(ارتباطات 
نامه نگاری بسیار کاهش یافته است. 
مشگل  با  را  آمریکا  پست  امر  این 
مالی روبرو ساخته است. یوپی اس و 
پست  اداره  بزرگ  رقیب  دو  فدکس 

آمریکا هستند.
تکس  و  ایمیل،  اینترنت،  اینکه  با 

مکاتبه بین افراد را سریع کرده، اما

 هیچگاه زیبائی چاپارخانه و کارِ نامه 
رسان را ندارند.

شهر من
من قیاس از سیستان دارم که آن شهر 

من است
وز پی یاران خود از شهر خود دارم خبر

و  بدیع  و کتاب  بودم  یاد گذشته  به 
قافیه و عروض نوشته دکتر رضازاده 
شفق را که مربوط به پنجاه و سه سال 
پیش است مرور می کردم که چشمم 
به شعر فرخی سیستانی افتاد و ناگه 
آوردم:  یاد  به  را  بروجرد  زادگاهم 
شهری که پیوسته توسط خویشان، 
با  ان  از  مجازی  ارتباطات  و  یاران، 

خبرم.
بروجرد شهری است زیبا در استان 
به  ایران و مشهور  لرستان در غرب 
در  بروجرد  ایران.”  غرب  “پاریس 
شاهراه تهران-خوزستان قرار گرفته 
هزار  سیصد  به  نزدیک  جمعیتی  با 
نفر. بروجرد در سال ۱۳۱۸ شمسی به 
شهرستان تبدیل شد. هوای بروجرد 
و  بهار  و  است  کوهستانی  معتدل 
تابستانش فرح بخشند و به این سبب 
ییالق برخی از مردم خوزستان است. 
و  پنجاه  بروجرد  شهرستان  وسعت 

پنج کیلو متر مربع است.
زبان مردم بروجرد همان فارسی است 

که با لهجه خاصی )Dialect( به آن 

“وری یردی” می گویند. در تاریخ از 
یاد  کوچک  لر  بعنوان  ها  بروجردي 
ایران- مردم  است)سرزمین  شده 

عبدالحسین سعیدیان-ص۲۹۲(.
در باره نام بروجرد نوشته ها گونا گون 
هستند. چون بروجرد تاریخی پانصد 
دیوارهای  بخاطر  برخی  دارد،  ساله 
شده  کشیده  شهر  دور  که  بلندی 
“وروگرد”  یا  “بروگرد”  آن  به  بودند 
می گفته اند. گویا در زمان اشکانیان 
اشکانی  شاهزاده  “ویرو”  افتخار  به 
“ویروگرد” نام داشته و پس از حمله 
اعراب نام آن به بروجرد تبدیل شده 

است )ویکی پدیا(.
گلیم بافی، جاجیم بافی، مسگری، و 
ورشو سازی از صنایع دستی بروجرد 
هستند. صنعت ورشو سازی بروجرد 
بر  پیش  سال  دویست  از  بیش  به 

میگردد )ویکی پدیا(.
دکتر  چون  بزرگانی  زادگاه  بروجرد 
نویسنده  کوب،  زرین  عبدالحسین 
در  که  است  سکوت  قرن  دو  کتاب 
سال ۱۳۰۱ شمسی در بروجرد متولد 
گذشت.  در   ۱۳۷۸ سال  در  و  شد 
صامت  باقر  محمد  اوستا،  مهرداد 
از  نیز  حزین  حسین  و  بروجردی، 
شاعران و نامداران بروجرد می باشند 
که هر یک به شهر خود خدمت کرده 

اند)ویکی پدیا(.
زادگاه هر شخص برایش پر از خاطره 
خاطره  هم شهر  بروجرد  و  است  ها 
انگیز من است. بروجرد دیاری است 
شهر  غیور.  و  مهربان  مردمان  از 
دانش است و مادر طبیعت و همسایه 
زاگرس. شهری است که با آن وداع 
هستم،  چه  هر  از  گذشته  کردم. 

بروجرد شهر و زادگاه من است:
گرچه سپاهان بهشت روی زمین است
لیک نیرزد به یک بهار بروجرد )قا آنی(

نبوی  الدین   کمال  آقا  حاج  خانه 
مردم  موزه  به  اکنون  که  طباطبائی 

شناسی تبدیل شده است.

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

بـخیراندـشیه اهی ان ب
آن روزاه یادش 

دکتر زهرا کریمی پور- اُهایو

دکان مش ممد

پل  سر  کوچکي   دکان  ممد  مش 
لوار، نزدیک خانه ما داشت.     

مردي  بود.  ساله   ۶۰-۵۰ شاید  او 
نه  اندام،  الغر  سبزه،  قد،  کوتاه 
خوش قیافه، نه مهربان، و نه  خون 
قلب  دکانش  و  خودش  اما  گرم. 

محله بودند. 

نه  و  بود  اخالق  بد  نه  ممد  مش 
لبخندي  هیچگاه  نه  اخالق.  خوش 
به او دیده بودم نه خلق تنگي. اما 
همه  چون  بود  ها  بچه  ما  قهرمان 
دوست  ما  که  را  ها  هایي  خوراکی 
داشتیم داشت . اوهیچگاه لبخندي 
هم به لب نداشت خصوصا هنگامي 
همیشه  او  بود.  شلوغ  دکانش  که 
در  داشت  تن  به  اي  قهوه  لباس 
و  دکان  با  و  زمستان.  و  تابستان 
کشمش،  بادام،  گردو،  محصوالتش 
و غیره...هم رنگ  خرما، ساخشک 
بود. دکانش هم خالی از زرق و برق 
ولی با بوی دلبستگی بود. بویي که 
می  نیرو  ها  بچه  ما  در  را  امنییت 
داد. دکان مش ممد خوش حالی و 

امید بود.

بود  ممد  مش  دکان  زمین  مرکز 
خوراکی  همه  ها.  بچه  ما  براي 
هایمان را داشت. این »پا توق« هم 
سن و سال های مش ممد و امید ما 
بچه های محل ته خیابان جعفری ،
قدیمي  بسیار  حمام  به  چسبیده   
را   لوار  بود.  لوار*  روبروي  جعفري 
بر  در  سال  کهن  چنار  درختهاي 
گرفته بودند و سایه شان را جلوي 
کردند.  می  پهن  ممد  مش  دکان 
را  آنجا  لوار   در  روان  آب  صدای 
جای هم صحبتی بزر گ تر ها کرده 

بود.

دو  و  پهنا  متر  ممد سه  دکان مش 
متر درازا داشت. و همه اش قهوه  ای
شده  پوشیده  دکان  جلوي    . بود   

انگیزی   دل  هاي  خوراکي  با  بود 
و نخود چی  مانند کشمش و خرما 
و  بود  باز  رویشان  که  شاخشک  و 
را  و پشه آن  و مگس  گرد و خاک 
دکان  اطراف  شدند.  می  میهمان 
قفسه بندي بود که ادویه ها و چاي 
و قند و نبات و شکر و آرد و برنج 

را داشت.

مش  دکان  تا  خانه  از  تابستان  در 
دقیقه  رفتن  ۳ -۴  و  دویدن  ممد 
بزرگترین  که  کشید  مي  طول  اي 
همه  ها  کوچه  بود.  مان  تفریح 
کاه  رنگ   آجری  ها  خانه  و  خاکي 
گل بودند. در وسط کوچه جوي إب 
پوست  و  گلی   آب  حامل  که  بود 
ذرت  و چوب  و هسته خرما  سیب 
با  کوچه  در  همه  هم  ها  بچه  بود. 
که  دو چرخه  زده  زنگ  های  چرخ 
آنها را با میله ای راه می بردند سر 
گرم بازی بودند. پسرها با سر های 
بلند  موهاي  با  دخترها  و  تراشیده 
به کمر رسیده و دامن چین چینی. 
یا  ده شاهی  ناگهان  بازی  میان  در 
و  گرفتیم  می  مادر  از  قران  یک 
دوان دوان روانه جای دلخوا همان 
دکان مش ممد می شدیم . هنگامي 
از  قلبمان  میرسیدم،  آنجا   به  که 
دویدن تند تند می زد و دیدگانمان 

از شادی می درخشیدند.

»سالم مش ممد«
»سالم. شي ماخاي روله؟«*

»یه قرو ساخشک”
»باشه.«

طرف  به  را  دستش  ممد  مش  تا 
یک  برد،  مي  ساخشک  سیني 

لشکر« پشه« از آن فرار مي کرد. 

و ما بی خیال. 

بریده  در  را  ساخشک  ممد  مش 
به  آنرا  و  گذاشت  می  ای  روزنامه 
با  هم  ما  و  میداد  کوچکمان  دست 
همان سرعتي که امده بودیم برمي 
گشتیم و ساخشک را نه شسته می 

خوردیم که بازی را ادامه دهیم.

  روز دیگر هم براي خرید نخود و 
باز  و  رفتیم  مي  باز  خرما  یا  گردو 
به پرواز در  از رویشان  »پشه « ها 
مي آمدند. این خوراکی ها ناهار و 
شام ما بچه ها بود با دنیایي از لذت 
بیماری  روزگار  آن  در  تفریح.  و 

حصبه افزون یافت.

آن زمان بچه ها امن بودند و رها از 
ترسی  و  بودند  آزاد  امنی.  نا  ترس 
خانواده هایشان را نگران نمی کرد. 

آن زمان واحد پول قران یا ریال

 بود و بهای خوراکی ها با پول هم 
خوانی داشتند. آن زمان روزگار 

خوبی بود. زندگی به سادگی دکان
ساده  خوشحالی  و  بود  ممد  مش   
همه  زمان  آن  آمد.  می  دست  به 
و  دوست  بود.  خود  جای  سر  چیز 
همسایه و فامیل و دکان دار محل 
در آسایش  زندگی  از سادگی  همه 

و خشنودی بودند.

معنی واژه های بروجردی:

*لوار به معنای نهر است که آب با ران
 در آن جریان دارد.

*ساخشک، از خانواده کشمش است 
می  درست  رنگ  سبز  انگور  از  که 
و زرد رنگ و شیرین  شود. کشیده 

است. در آجیل هم پیدا می شود.
*روله، واژه بروجردي است که “ بچه” 
دلسوزانه  ای  واژه  و  دهد  می  معنی 
است که برای بچه خانواده و بچه غیر 

از خانواده به کار می رود.

خانه کمال الدین نبوی طباطبائی که اکنون موزه مردم شناسی بروجرد است

برای تهیة ساخشک انگور سبز را بگونه ای که درتصویر می بینید درسایه خشک می کنند
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    نجیب محفوظ   

بچه اهی کوهچ ما

 قسمت سی ونهم           ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

۷۳
روی بستر نشست  وپشت به  بالش 
باال  تاروی سینه اش  را   دادوروانداز 
کشید. دیدگانش متفکر  به نظر می 
رسید . قمر  چهار زانو  پائین پایش  
درآغوش  را  واحسان  بود.  نشسته 
داشت . طفل  دستهای کوچکش  را 
مرتب تکان  می دادوصداهای  آرام 
وناآشنائی  از خودش  در  می آوردکه 
از  چیزی   توانست  نمی  هیچکس 
از  دود   ای  رشته   . سردربیاورد  آن 
بخورسوز وسط اتاق  متصاعد بود که 
می پیچید، می شکست وبوی خوش  
فاش  دلنشین   رازی  انگاری  خودرا 
کند، می پراکند. مرد به سفرة کنار 
دم  ولیوانی   کرد  دراز  دست  بستر  
جرعه  را  آن   ، برداشت  زیره  کردة  
جرعه  تا ته نوشید  وبجز تفاله  چیزی 
طفل  حرف  با  زن  نماند.  باقی  ازآن 
می زد. وبازی می کرد، اما نگران  زیر 
چشمی  به شوهرش  نگاه می کرد ؛ 
زمزمه وبازی او با  طفل چیزی نبود 
جز  پوششی براحساساتش . دست 

آخر پرسید: 
- حاال چطوری؟

 مرد بی اراده سرش را  به طرف دِر 
بستة اتاق برگرداند، سپس  بسوی زن 

برگشت  و به آرامی گفت:
-  این بیماری نیست!

زن سردرگم نگاه کردوگفت:
- خوشحالم که  این را می شنوم، اما 

ترا  بخدا بگو چیست؟
مرد  بعداز کمی تردید  گفت:

- نمی دانم، نه،  نباید این را بگویم ، 
من همه چیز را می دانم، اما... حقیقتًا  
می ترسم روزهای  آسایش بسر آمده 

باشد.
با  وزن  افتاد   بگریه  احسان  ناگهان 

گذاشت  دهانش  به  پستان  عجله  
کرد   نگاه  او  به  وکنجکاو   وناآرام 

وپرسید:
 - چرا؟

مرد آهی کشیدوبه سینه اش اشاره 
کرد وگفت:من اینجا راز بزرگی دارم. 
بزرگتراز آنچه  به تنهائی  بتوانم آن 

را تحمل کنم.
وباافسوس  شد  بیشتر   زن  نگرانی 

گفت:
- قاسم، بگو آن چیست؟ به من بگو.

. جدیت وتصمیم   اوکمی جابجا شد 
دردیدگانش منعکس بود، گفت:

تو فاش می  برای   بار  اولین  برای   -
کنم. تونخستین  کسی هستی  که 
آن را می شنوی، اما  باید حرف مرا 
باور کنی. چیزی جز حقیقت  به تو 
نمی گویم. شب گذشته چیز عجیبی  
هند،  صخره   پای  آنجا  افتاد.  اتفاق 

وقتی  شب تنها درصحرا بودم. 
وبه زحمت  آب دهانش را  فرو داد. 
زن با نگاهی  مشتاق  اورا تشویق به  

گفتن کرد.
را   ماه  هالل  وسیر  بودم  نشسته   -
دنبال می کردم که به سرعت  پشت 
ابر  پنهان شد. تاریک شد وفکر کردم 
نزدیک   از  صدائی   ناگهان  برخیزم. 
آمد که می گفت:» شب بخیر قاسم« 
یکدفعه  به خودم لرزیدم، زیرا پیش 
ازآن نه حرکتی  آنجا بود  ونه صدائی. 
سر باال کردم  شبح مردی  را دریک 
قدمی جائی که نشسته بودم، دیدم. 
 « کردموگفتم:  پنهان  خودرا  خشم 
شب بخیر! تو کیستی؟«  به من پاسخ 
داد، اما فکر می کنی جوابش چه بود؟

تکان  صبرانه   رابی  سرش  قمر 
دادوگفت:

- حرف بزن ، حوصله ام سررفت.
- به من گفت:» من قندیل هستم«  
ببخش،  مرا  وگفتم:»  کردم  تعجب 

من...«
حرفم را قطع کرد  .گفت:» من قندیل 

خادم جبالوی هستم.« زن فریادزد:
- مرد! چه گفت؟

قندیل خادم  جبالوی  - گفت من  
هستم.

دراثنای اضطراب  ، مادر پستانش  از 
دهان احسان  بیرون آمد وصورتش 
گریه  زیر  بود   نزدیک  رفت،  درهم 
بزند. اما مادر  دوباره پستان  دردهان 
او گذاشت وبا چهره ای رنگ پریده  

گفت:
هیچکس  واقف؟!  خادم  قندیل   -
دربارة  خدمة  واقف چیزی نمی داند. 
حضرت ناظر  که خودش  متولی  تهیة  
اش  خدمه   ، است  خانة بزرگ  لوازم 
آنهارا به خانة بزرگ  حمل می کنند 
می  تسلیم  درباغ  واقف   خدمة  وبه 

کنند.
- بله، این چیزی است  که اهل کوچة  
ما می گویند. اما او این را به من گفت.

- آیا توهم  باور کردی؟
- من فوراً برخاستم، از طرفی  برای 
اینکه  باادب باشم واز طرف دیگر  در 
صورت لزوم  ازخودم دفاع کنم. از او 
سئوال کردم: چطور می توانم  بفهمم 

آنچه می گوئي  راست است؟
او با آرامش  واطمینان گفت:» دنبال 
من بیا اگر می خواهی  تا ببینی  که 
وارد  می شوم.« دلم  بزرگ  به خانة 
طوری   گفتم  خودم   به  گرفت،  آرام 
که خودش را معرفی کرد  باید حرفش 
را باور کنم. خوشحالی ام  را ازدید او 
پرسیدم،  جدمان  واز  نکردم  پنهان 

حالش چطوراست؟ چه می کند؟
قمر بهت زده  حرف اورا قطع کرد:

چیزها  این  دربارة   واو  تو  بین   -
صحبت شد؟!

- بله ، بخدا قسم. به من گفت: جدما 
حالش خوب است ، اما چیز دیگری 
نگفت. پس از او پرسیدم: آیا ازآنچه   
باخبراست؟  گذرد   می  ما  کوچة  در 
 . داند  می  همه چیزرا  او  داد:  جواب 
ساکن  خانة بزرگ  از هراتفاق  کوچک 

وبزرگی  درکوچة ما  اطالع دارد ، برای 
همین  اورا نزد  من فرستاده .

- نزدتو؟!
قاسم با  ناراحتی اخم کرد  وگفت:

تعجب   خواستم  گفت.  اینطور   -
او  توجهی  اما   ، ابراز کنم   را  خودم 
برگزید  ترا   او  نکردوگفت:» شاید 
برای  هوشمندی ات . درر وز  دزدی 
وامانت داری  درخانه ات. او به تو ابالغ 
می کند همة فرزندان  کوچه  بطور  
او هستند، ووقف  نوادگان  مساوات  
بر  اساس  مساوات میراٍث آنان است. 
باجگیری  مایة شّر است  وواجب است 
از شّر آن  خالص شد. واین که کوچة 
ما باید  تا خانة بزرگ  امتداد یابد.« 
سکوت برقرارشد. من دیگر قادر به 
سخن گفتن نبودم. به دورترین  ابر 
نگاه کردم که از هم شکافت و هالل 
پدیدارشد.  صاف   آسمان   در  ماه 
مؤدبانه سئوال کردم :» چرا این کاررا 

به من محول می کند؟«
پاسخ داد: » برای اینکه  تومی توانی  

این کاررا به انجام برسانی!«
- تو؟!

نفس درسینة  قمر بندآمده بود قاسم 
باصدائي  لرزان گفت:

او  به  خواستم  می  گفتک  اینطور   -
خداحافظی  او  اما   ، بدهم  توضیح 
کرد  ورفت. دنبالش کردم. به خیالم 
اورا دیدم  که از بلندترین دیوار  خانة 
بزرگ  مشرف به  صحرا  با نردبانی  
بسیار بلند  یا چیزی شبیه به آن  باال 
رفت. حیرت زده  آنجا ایستادم وبعد  
نیت  با  گشتم.  باز  پیشین   جای  به 
. اما آنجا  از  اینکه  نزد یحیی بروم 
حال رفتم. به هوش نیامدم  مگر در  

کلبة استاد.
اتاق  رادربرگرفت.  ، دوباره  سکوت  
برنمی  ازاو  نگاه   .مبهوت  مات   قمر 
داشت. خواب کم کم  چشمان احسان  
رادرحالی که شیر می خورد ، بست 
وسرش روی ساعد  مادر  آرام گرفت. 

مادراورا بامالیمت  روی بستر گذاشت. 
به  دوباره  پریده   ورنگ  ناآرام   قمر 
نگاه کرد. صدای سوارس   شوهرش  
از کوچه آمد که با خشونت به مردی  
دشنام می داد. آه ونالة مرد  که کتک  
یا سیلی  می خورد بلند بود. باألخره  
صدای سوارس  که با تهدید  وهشدار  
دور می شد ، شنیده شد. مرد باخشم  
جبالوی«  یا  فریادزد:»  نومیدانه 
همسرش   نگاههای  از  نگران  قاسم 
دربارة من  او  پرسید:  از خودش می 
خودش   به  زن  کند؟  می  فکر  چه 
وراستگوست.،  صادق  او  گفت:»  می 
چراباید    . نگفته  دروغ  من  به  هرگز 
این داستان را  از خودش دربیاورد؟ 
او امین است وطمع به مال من ندارد 
بااینکه دراین کار مختار است.پس چرا 
به مال وقف  طمع دارد که  گرفتن 
آن  کارخطرناکی است.؟!  آیا واقعًا  
روزگار راحتی وآسایش  بسر آمده؟ 

وگفت:
که  هستم   کسی  اولین  من  آیا   -

رازت را  پیش من فاش کردی؟
قاسم باسر تصدیق کرد . زن ادامه 

داد :
- قاسم، زندگی ما یکی است ، من 
نگران  هستم  تو  نگران  که  آنقدر  
خودم نیستم. راز تو خطرناک  است 
وعواقب  آن برتو مخفی نیست. اما 
تالش کن  خوب بخاطر بیاوری، به  
من بگو  آیا واقعًا  این اتفاق افتاد  یا 

شاید یک رؤیا بود. 
دلخوری   اندکی  وبا  مصمم   قاسم 

گفت:
- آن واقعیتی ملموس بود  نه رؤیا.

- ترا بیهوش پیدا کردند؟
- آن بعداز  مالقات بود.

زن با مالطفت گفت:
- نکند قاطی کرده بودی !

او بازجر وعذابی که  برایش سابقه  
نداشت، گفت:

دیدار  این  نکردم.  قاطی  ابداً  -من 
مثل  روز روشن بود!

قمر بعداز اندکی تردید پرسید:
خادم  بفهمیم   توانیم  می  -چطور 
آمدند؟  تو  پیش  ورسولش   واقف 
از مستان  نیست مستی  ممکن  آیا 
بوده  نیستند-  کم  که   - ما  کوچة 

است.
قاسم با پافشاری گفت:

از دیوار  خانة  اورا دیدم که  خودم 
بزرگ باال رفت .

قمر آهی کشید  وگفت:
- در کوچة ما  نردبانی نیست  که تا 

نیمة بلندی دیواربرسد.!
- اما من  اورا دیدم.

زن مثل  موش به تله  افتاده بود ، 
اما تسلیم  نشد.

پس پرسید:
- افیون  نکشیده بودی؟ 

درهم  چهره  اندوهناک   قاسم 
کشید  وگفت:

- قمر  تو حرف  مرا باور نمی کنی 
ومن از تو نمی خواهم آن را تصدیق 

کنی.
زن برآشفت وگفت:

تست.  بخاطر  فقط   من  ترس   -
خودت می دانی چه می گویم. ترس  
دخترمان،   ، مان  خانه  تو،  برای 
از خودم می  مان. من  وخوشبختی 
پرسم: چرا  او فقط به تو رو آورد ؟ 
چرا خودش اراده اش را محقق نمی 
کند، او که صاحب وقف وسرور همه  

است.
قاسم در جواب گفت: 

- چرابه جبل ورفاعه رو آورد؟
ولبهایش  شد،  گشاد  قمر  چشمان 
زیر  خواهد   می  که  طفلی  مانند 
ازشدت  شد.  جمع  بزند   گریه 
ناراحتی نگاه به زیر انداخت. قاسم 

گفت:
هم  من  کنی،  نمی  باور  را  حرفم   -

نمی خواهم باور کنی.
له  را   افتاد  وخودش  گریه  به  قمر 
انگاری می خواست  گریه رها کرد. 

از افکارش فرار کند.
قاسم به طرف او خم شد. دستش را 
گرفت واورا به طرف خود کشید. وبا 

مالیمت پرسید:
- چرا گریه می کنی؟

قمر با چشمان اشک آلود به او نگاه 
کرد  وبا هق هق  گفت:

- برای اینکه حرف ترا باور می کنم. 
می  ازاین  باوردارم.  را  حرفت  آری 
بسر  ما  آسایش  روزگار  که  ترسم  

آمده باشد.
سپس آرام ازسر دلسوزی گفت:

- حال چه می خواهی بکنی؟

۷۴
ودلهره  تنش  از  آکنده  اتاق   جّو 
بود.  ومتفکر  آلود  اخم  زکریا  بود. 
عمو عویس با سبیلهایش بازی می 
کرد. حسن انگاری با خودش حرف 
می زد. اما صادق چشم  از دوستش 
برنمی داشت. دراین حال قمر  تنها 
نشسته  پذیرائی   اتاق  گوشة   در 

بود واز خدا می خواست همه را به 
فنجانهای  کند.  هدایت  راست  راه 
دور  ودومگس  بود.  خالی  قهوه  
را  سکینه  قمر  چرخیدند.  می  آنها 
صدازدکه سینی را ببرد. کنیز آمد، 
مثل  ودررا  ورفت  رابرداشت   آن 
آه  عویس  بست.  سرش  پشت  ثبل 

عمیقی کشید وگفت:
کنی  خرد  اعصاب  راز  چه  این   -

است!
مثل  آمد.  کوچه  از  سگی  عوعوی  
اینکه سنگ یا چوب  خورده باشد. 
فریاد   شد.  بلند  خرمافروش  آواز 
مارا   خدایا  آمد:«   پیرزنی  دردآلود 
یه  زکریا  بده.»  نجات  زندگی  ازاین 

عویس روکرد وگفت:
مقام  ازلحاظ  عویس،،تو  آقای   -
مابگو  به  بزرگتریو  ازهمه  وجاه 

نظرت چیست؟
وبه  برداشت  چشم  زکریا   از  مرد 

قاسم نگاه کردوگفت:
- حقیقت را می گویم. اینکه قاسم 
نیست،  او  مثل  مردی  است،  مرد 

ازداستان او گیج شدم.
خواست  می  بود   مدتی  که  صادق 

حرف بزند، گفت:
- او مردی راستگوست. هرمخلوقی 
را که فکر کند  او دروغ می گوید به 

مبارزه می طلبم.
بنظر من  اوراستگوست واین را به 

تربت مادرم قسم می خورم.
حسن باشوروشوق گفت:

کنم.  می  فکر  همینطور  هم  من   -
اوهمواره  مرادرکنار خودش خواهد 
یافت.قاسم برای امتنان  لبخند زد 
عمویش  پسر  تنومند   اندام  وبه 
با  زکریا  اما  کرد.  نگاه  تحسین   با 
اعتراض به پسرش نگاه کردوگفت:

زندگی  به  نیست.  بازی  کار،  این   -
وامنیت مان  فکر کنید.

تأیید   اورا  گفتة   سر  با  عویس 
کردوگفت:

ازاین   پیش  احدی  است.  درست   -
چیزی که امروز شنیدیم  نشنیده.

قاسم گفت:
را  ازاین  وبیشتر   این  مثل   اما   -

ازجبل  ورفاعه  شنیدند!
او  به  اوری  وبا  خورد   یکه  عویس 

خیره شد وگفت:
جبل  همانند  تو  کنی  می  فکر   -

ورفاعه هستی؟
زیر  به  نگاه  خاطر  پریشان   قاسم 
او  مراقب  دلسوزی  انداخت.قمربا 

بودوپرسید:

- عمو، کسی چه می داند این کار 
چگونه اتفاق می افتد؟

می  ور  سبیلش  با  همچنان   مرد 
رفت. زکریا گفت:

او  که  است  دراین  خیریتی   -چه 
رفاعه   یا  جبل  مانند  را  خودش 
انگارد؟ رفاعه به بدترین  وجه  می 
او  به  قومش  اگر  جبل  شد.  کشته 
نپیوسته بودند ، نزدیک بود  کشته 
شود. قاسم چه کسی  باتو همراهی 
همه  ای  کرده  فراموش  کند؟  می 
مارا موشهای دوپا می نامند  واکثر 

مردم ما گدا و بدبخت اند.
صادق  با حرارت گفت:

اورا  جبالوی  نکنید   فراموش   -
باجگیران-  حتی   - همه  برتراز 
اورا  کنم   نمی  فکر  برگزیده. 

درسختی رها کند.
زکریا  برآشفت وگفت:

درروزگار   هم  رفاعه   دربارة   -
اما  گفتند.  می  را  همین   خودش 
رفاعه  دریک  ذرعی خانة جبالوی  

کشته شد!
قمر هشدارداد:

- صدایتان را بلند نکنید.
نگاه کرد  قاسم   به  دزدانه   عویس 
چیزی  عجب  رفت.  فرو  وبفکر 

شنیده !
ازاو   این چوپانی که دختر  برادرم 
آدم شریفی ساخت ! به راستگوئی 
این  اما  کنم.  می  اقرار   او  وامانت  
رفاعه  یا  ازاو جبل  که   است  کافی 
برآمدن  آیا   شود؟  ساخته  ای  
مردان بزرگ به این سادگی است؟ 
چه اتفاقی می افتد  اگر  این رؤیا به 

حقیقت بپیوندد؟
عویس گفت:

به  قاسم  رسد  می  نظر  به   -
نمی  ندارد.  توجهی  ما  هشدارهای 

دانم این جوان چه می خواهد؟
محلة  که  است   دشوار  برایش  آیا 
ازوقف  که  باشد   ای  محله  ماتنها 
تو می  آیا  قاسم   است؟  نصیب  بی 

خواهی باجگیر یا ناظر بشوی؟
قاسم با چهرة مضطرب  گفت:

- چنین چیزی به من  ابالغ نشده. 
او گفت همه فرزندان  کوچه نوادگان  
او هستند.و وقف بر اساس مساوات 
وباجگیری  است،  آنان  به  متعلق  

شرو شیطانی است.
ازشادی  وحسن   صادق  چشمان 
برق زد. عویس مات ومبهوت  ماند. 

زکریا پرسید:
بقیه درصفحه ۴۵
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ملولیده ام!!

مگیر ای جوان خرده بر طنزمن
که مخلص دراین ره کهولیده ام

روان »عبید«م که این   روزها
به جسم  حسامی  حلولیده ام

نه دنبال  زورم نه   دنبال  پول
نه زوریده ام   من نه پولیده ام

 اگر بود پولی به جیبم  بدان
که من   از تحمل  سهولیده ام

 ازآن بیم دارم که   بینم  شبی
 طنابیده ام   یا       گلولیده ام

 خالصه  ازاین  وضع   و این  بلبشو
ملولیده ام  من  ملولیده ام  !!
حسین حسامی محوالتی

سیانور

جانی قسی القلبی بنام  ابول ذچرخی را محاکمه 
می کردند

 رئیس دادگاه: زن اولت چطوری ُمرد؟
ابول چرخی: اشتباهی سیانور خورد

رئیس: زن دومت چطوری ُمرد؟
ابول چرخی: اونم اشتباهی سیانور خورد

اشتباهی  هم   سومت  زن  البد  دادگاه:   رئیس 
سیانور خورد ومرد؟

اون  دادگاخ.  رئیس  جناب   نخیر  چرخی:  ابول 
بعلت خفگی  ُمرد . چون نمی خواست اشتباهی 

سیانور بخوره!!

رونوشت

وشرکت  بانکداری  عمری  بعداز   ، خان  حشمت 
میز   پشت  شما،  جان   دوراز  باألخره   گردانی، 
یکی از ده ها شر کت وبانکش سکته کرد وچون 
را   لبیک  باید  دیگر   دفعه  این  که   دانست  می 
را احضار  منشی خوشگل  وجوانش  بگوید فوراً 
وبفرست  بنویس  فوراً  را   نامه  این  وگفت:  کرد  
که  لحظه  دراین  دلم،  عزیز   « مهری:  برای  
بازندگی وداع می کنم  فقط بیاد  تو هستم. مرا 
 : امضلء  باش.  داشته  دوستم  وهمیشه   ببخش 

حشمت تو «
 خوب نوشتی؟

منشی: بله قربان.
 حشمت خان:  خیلی خوب بفرست  واسه اش. 
اما  چند رونوشت هم  واسة ناهید، اشرف، مریم  

ونوشین هم بفرست.

گاو یاماهی؟

پدر هوشنگ یکی ازدوستان سابق خودرا  به شام 
دعوت کرده بود.

سر میزشام ، مادرهوشنگ  غذا گذاشت تو بشقاب 
وگذاشت جلوی هوشنگ.

هوشنگ:  مامان  این که ماهی است.
مادر:  ماهی خوبه بخورببین چقدر خوشمزه است.

که می خواست   بابا صبح  مامان   ولی   هوشنگ: 
به اداره بره گفت امشب یک گاو برای شام  بخونه 

میاره!!

 شالق برای عرق

منصور:  چرا کج کج  راه میری علی آقا؟
علی:  شالق خوردم منصورجون.

منصور: واسه چی؟
 علی: واسه عرق.

 منصور: عرق خورده بودی؟
علی:  نه بابا دویده بودم، عرق کرده بودم.

منصور:  مگه برای عرق کر دن هم  شالق میزنن؟
 علی: حاال که می بینی میزنن. عرق نکنی ها!

بخشنامه

تهران   قانونی  پزشکان  کلیه  به  بدینوسیله  
وشهرستانها بخشنامه می شود  که حق صدور  جواز 
دفن برای هیچیک  از کسانی که  بعلت  صرف الکل  
تقلبی  فوت کرده اند ، ندارند. الزم است  برای تنبیه 
اینگونه افراد ، قبل از صدور  جواز دفن ، جنازه آنها 
را به کمیته  بفرستند تا  بعداز شالق زدن  به جنازه 
، به پزشکی قانونی  عودت داده شود. بدیهی است  
بدون دردست  قانونی  که  از پزشکان  که هریک 
داشتن  گواهی شالق خوردگی  برای اینگونه  جنازه 

ها  جوازدفن صادر کنند  مطابق مقررات اسالمی  
تنبیه شده به جنازة آنها  شالق زده خواهد شد.

تو!

حسنی بچه شیطان وبی ادبی بود که به معلمش 
هم تو  خطاب می کرد. تااین که یک روز  باألخره 
معلم  عصبانی شد  و باو جریمه داد که پنجاه مرتبه  
بنویسد: من نباید  به معلم خود  تو خطاب کنم. فردا 
حسنی  با جریمه آمد . بجای پنجاه دفعه ، صددفعه 

نوشته بود .
معلم: چرا صددفعه نوشتی؟

 حسنی: واسه اینکه تو خوشت بیاد.

زهر کاری

منوچهر وجمشید  دوستی  دیرینه داشتند. منوچهر 
روزی  دامپزشک.  وجمشید  بود   دولت  کارمند  
منوچهررفت  سراغ جمشید  وبعداز چاق سالمتی  

گفت: جمشید ، مادرزن منوکه می شناسی؟
جمشید: آره  چه جورهم!

منوچهر:  این مادرزن من  یک سگ داره  که پیر 
وناخوش احوال شده. فردا میاد پیشت. دلم میخواد  
یه زهر کاری بی ردخور بهش بدی. ازاون  زهرها که  

هنوز به زبون نرسیده جابجا می ُکشه.
جمشید:  خیالت راحت باشه. ولی ، اونوقت  سگه  

تنهائی میتونه برگرده خونه؟!

پررو!

جعفر: حسن آقا هزاردالر داری بمن قرض بدی؟
حسن:  خیلی معذرت میخوام فقط نهصد دالر  دارم.
جعفر:  اشکالی نداره نهصد دالر را بده. صد دالر 

بقیه طلب من!!

شیره ای

یک نفر شیره ای  روی  پیام گیر تلفن خود  این پیام 
را گذاشته بود:

هشتم ولی خشته ام.

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند
فرنگ  به  ناصرالدینشاه  درسفردوم  
به  پیش  سالها  که  ایرانیان  از  یکی 
اروپا  رفته وتقریباً  درآن دیار ساکن  
شده بود چون شنیده بود  که رسم 
است  هرایرانی که درفرنگ  بسر می 
تقدیم  شاهنشاه   به  ای  هدیه  برد  
کند،  یک روز بحضور  ناصرالدینشاه 
شرفیاب شد وسه تار قشنگی را  که 
از ایران به فرانسه برده بودوگاهگاهی 
کرد. تقدیم  شاه  به  نواخت  می 
وناصرالدینشاه هم که اهل ذوق بود    
از مورخین  گاهی  روایت  یکی  وبه 
خودش هم  بایکی دوتن از نوازندگان  
ضربی می گرفت  فوق العاده  از این 
هدیه خرسند شد وآن را همراه خود 
به ایران آورد. ناصرالدین شاه  این سه 
تار  زیبا وظریف را  که جلدی  از الک 
سیاهرنگ  با آستری از مخمل  سبز 
داشت  به یکی از سوگلی های  حرم 
خود بنام  حاج زهرا خانم  بخشیدو 
دختر  به  را  آن  خانم   زهرا  حاج 
خردسال  وشیرین زبان  یکی از زنان 
حرم  که اورا به دختر خواندگی  خود 

انتخاب کرده بود، داد.
گذشت.  مقدمه  ازاین   چندسالی 
ناصرالدین شاه  شهید شد و بساط  
دختر  وآنگاه  خورد   برهم  او   دربار 
خوانده  حاج زهرا خانم  بفکر افتاد  که 
از سه تار  زیبائی که داشت  استفاده 

بکند ونواختن آن را بیاموزد. 
استاد    ، عبداهلل  میرزا  زمان   درآن 
از   بسیاری   . بود  تار  سه  سازو  
فرزندان  رجال ونوجوانان  دربار  نزد 
او سه تار  مشق می کردند  ولی البته  
بودندوهرگز  مرد  شاگردانش   همه 
هم   آن  دختری  که  نداشت   سابقه 
از دختران حرم شاه  نزد وی سه تار 
بیاموزد. برای رفع این اشکال  میان 
صیغة  خانم   ودختر  عبداهلل   میرزا 
محرمیتی جاری  شد  ودرس سه تار  
آغاز گردید. اما متأسفانه  دختر خانم 
نتوانست  سه تار خودرا  تکمیل کند 
زیرا شوهری  برایش پیداشد  واز آن 
پس  نه شوهرش اجازه  ادامة مشق  
بوی داد  ونه امور خانه داری  مجالی 
میرزا عبداهلل  اینکار گذاشت.  برای  
وداع  را  دارفانی   بعد  نیز چندسال  

گفت وسه تار خانم  درکنج صندوقی  
جای گرفت.

سالها گذشت. آن دختر خانم  کوچولو 
مادر  بعد  و  وپسر   دختر  صاحب  
عروس و  سپس نوه  ونتیجه شد. گرد 
پیری  برسرو رویش نشست  وگذشت 
ایام  پشتش را  خمیده ساخت. یک 
روز  که پیچ رادیو را  پیچانید  صدای 
آشنائی  به گوشش خورد . صدای سه 
تاربود. سه تاری که  روزگاری  اوهم 
را   این کار  را  کرده  وبعد  مشق آن 
همراه سه تار  بکنج فراموشی  نهاده 
بود. چندروز بعد هنگامی که  یکی از 
او  آمده  دخترها  ودامادش به خانة 
بودند باز صدای سه تار  از رادیو بلند 
دامادش  پرسید شما  از  شد.  خانم 
نمی دانید  چه کسی به این خوبی  سه 
تار می زند؟ دادماد جواب داد : چرا 
سه تار  استاد عبادی است. اتفاقاً من 
کار می  اداره  با هم دریک  وعبادی  

کنیم.
زن سالخورده  بفکر فرورفت  لبخند 
معنی داری  برلبانش نقش بست. بعد 
گفت:  من از شنیدن صدای سه تار  
واستاد  خودم   جوانی  بیادروزهای  
بزرگوارم  میرزا عبداهلل  می افتم. شما 
نمیدانید  این استاد عبادی  با آن میرزا 
عبداهلل  نسبتی دارد یانه؟ داماد خنده 
 ، استادعبادی  چرا  وگفت:  کرد   ای 
پسر میرزا عبداهلل است. خانم  گل از 
گلش  شگفت. گفت:  من درته  یکی 
تاری  سه  آبادان  در  صندوقهایم   از 
دارم  دلم میخواهد  آن سه تار  را بیاد 
درسهائی  که از میرزا عبداهلل  گرفته 
ام حاال  به پسرش که  درعین حال 
پسر  خودم هم هست  بدهم. فردا  که 
به اداره  رفتی  به عبادی بگو مادرت  
پیغام داده  که یک سه تار پیش من 

داری.
دراداره   خیال  بی  عبادی   بعد  روز 
نشسته بود  که همکار اداریش  نزد 
او آمد  وبی مقدمه گفت: آقای عبادی 
مادرتان  گفته بشما بگویم که  یک 
وقراراست   دارید  او   نزد  تار   سه 
خودمن به آبادان  بروم وآن را  برای 

شما بیاورم.

استاد عبادی  هاج وواج ماند و تعجب 
امروز  هذیان  اینکه  زده گفت: مثل 
سالهاست   بنده  مادر  فرمائید   می 
اطالع  من  که  آنجا  وتا  یافته   وفات 

دارم  پدرم هم  زن دیگری نداشته  

او   برای  تاری  سه  داشته   هم  واگر 
نگذاشته که حاال بمن بدهد.

است  درست  وگفت:   خندید  مرد 
این خانم  هم مادر شما نیست. فقط 
یکی از خانمهای حرم  قاجاریه است  
که برای آنکه  نزد پدر شما  سه تار 
بیاموزد  صیغة محرمیت  بااو خوانده  
وبنابراین مادر خواندة  شما هم می -

شود. وحاال  بمن گفته است  به آبادان
بروم  وسه تار یادگار  ناصرالدین شاه  

رابرای شما بیاورم.
چند ماه بعد  سه تار موعود  بدست 
استاد عبادی رسید  وپرده های آن  
مرمت وتعمیرشد  سازبدی هم از آب

 درنیامد و هروقت استاد عبادی این 
سه تاررا  بدست می گرفت  پیش از 
آنکه زخمه ای  برسیم آن بزند  وناله 
زیروبم جان بخش  وروح پرور  ازدل 
آن درآورد  مدتی بفکر  فرو می رفت  
وازبازی های تقدیر  وروزکار تعجب 
می کرد. ولبخند  برلب ، باخود  می 
گفت:  واقعاً ببین  دست تقدیر  کجارا 

به کجا وصل می کند. 
نقل از اطالعات هفتگی  بهمن  سال 

۱۳۳۳ خورشیدی

هس اتر انرصالدین شاه رد دستا  ن استاد عبادی
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 کلبه کتاب

رمزک پخش نشرهی مااههن آزادی ردلوس آنجلس

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

دوستداران کتاب وفرهنگیان هستم 

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

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

Kolbeh Ketab
1518Westwood Blvd.

Los Angeles,CA  90024

Tel:(310)446-6151

اپسخ جدول کلمات متقاطع 

شماره پیش

جدول کلمات متقاطع

پاسخ درشمارة آینده

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 
ابنیة عالیه نشان نداده و از او جز 
ساختمان  اسلوب  که  مرمر  تخت 
تاالرهای  آن همان طرزساختمان 
اثر  و  شیراز  کریمخانی  عمارت 
بوده  اسارتش  دورة  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  دورة  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

بقیه:  بچه های کوچة ما

- آیا می دانی این یعنی چه؟
عویس خشمناک گفت:

- به او بگو.
وگرزهای   ناظر  قدرت  تو   -
وسوارس   حجاج  جلطه،  لهیطه، 
از  رنگ  طلبی!  می  مبارزه  به  را 
آرام  قاسم  اما  پرید.،  قمر  چهرة  

واندوهناک  گفت:
- درست است.

وباعث  زد  خنده  زیر  عویس 
رنجش  قاسم، حسن وصادق شد 

زکریا بی تفاوت  ادامه داد:
هالکت   به  مارا  اینان   همة   -
مورچه   مثل  مارا  رساند  خواهند 
هیچکس   کنند،  می  لگد  پا   زیر 
مردم  کند.  نمی  باور   ترا  حرف 
صدای  شنیدن  یا  روسی   رویا 
باور  بااورا   کردن  صحبت  یا  او 
او  اینکه  به  رسد  چه  کنند،  نمی 
از خدمه اش را فرستاده  خادمی 

است.
کرد  عوض  را   لحنش  عویس 

وگفت:
کن.  فراموش  را  ها  افسانه  این   -
جبالوی   مالقات  شاهد   هیچکس 
نبوده. ورفاعه   جبالوی  یا   وجبل 
اخباروحوادث  اینطور می گویند.اما 
اینکه   از  غیر   ، نبوده  شاهد  احدی  
سودش  به اصحابشان  رسد پمحلة  
یافت. محترم  جایگاهی   جبل  آل 
محلة  رفاعه.  آل  محلة  طور  همین 
باشد.  آنها  مانند  دارد   حق  نیز  ما 
چرا که نه؟ ماهمه از ُصلب  این مرد 
هستیم.  بزرگش  درخانة  معتکف  
وبااحتیاط   هوشمندانه   باید  ما  اما 
کمر  قاسم  کنیم.  برخورد  امر  بااین 
نوادگان  ببند.  برای محله ات  همت  
و  مساوات  وچه چیز خیر است.وچه 
سوارس  کن.  رافراموش  شّر   چیز 
با ما  او  پیوندد.  به ما می  به آسانی  
خویشاوند است. با توفیق او  امکان 
واگذاری  سهمی از درآمد  نصیب ما 

خواهدشد.
قاسم از عصبانیت سرخ شد وگفت:

تو دروادی دیگری   ، - آقای عویس 
نه  من  دیگری.  ومادروادی   هستی  
می خواهم  چانه بزنم. ونه سهمی  از 
اما جداً  مصمم  باشم.  درآمد داشته 
که  آنگونه  اجدادمان   ارادة  هستم  
انجام  برسانم. زکریا  به  ابالغ  کرده 

نالیدوگفت:
- خدای من!

چهرة قاسم همچنان  برافروخته بود
ادامه دارد

مسعودغزنوی وشکار
سلطان مسعود غزنوی از آغاز جوانی  با تمرین های  سخت بدن خودرا  نیرومند 
کرده بود وعالقة عجیبی  بشکار شیر داشت ودراین کار  بحدی مبالغه کرد  

که لقب »شیرافکن«  گرفت.
سلطان مسعود  دوست می داشت  شکار سهمگین  خودرا  به چند  قدمی کشد  

وبازخمهای کوچک  اورا خشمگین سازد  وتا مدتی  بازی وتفریح کند.
از   یکی  بود شرح  مسعود   سلطان  معاصر   خود  که  مشهور  مورخ  »بیهقی«  

شکارهارا  بدینسان تعریف  می کند.
سلطان  درحالیکه می خواست  به اردوگاه  برود  بحوالی »کبکان  رسید وچون  
شنید درآن  حدود شیر یافت می شود  بااینکه تب داشت  بشکار رفت. رسم 
پادشاه  براین بود  که تا چندقدمی  شیر پیش می رفت وچون به او نزدیک می 
شد  قباًل گرز  چهار پهلوئی  بطرف شیر  می انداخت و  اورا زخمی می کرد ولی  
زخمی نمیزد. که کارگر باشد . شیر از سوزش زخم  خشمگین شده  آماده 
حمله  می شد وسلطان  درحین حمله ، شکار خشمگین را  با نیزه  نگاه می 
داشت و نمی گذاشت از جای خود حرکت کند. شیر اینقدر  بخود می پیچید  

تا بی جان شده  برزمین می غلتید.
اما درشکارگاه »کبکان«  کار دگرگونه  شد بدین معنی  که سلطان به رسم  
معمول  اول گرز چهارپهلو  را بسوی شیر انداخت  ولی شیر  خویشتن را  دزدید  
وگرز کارگر نیامد. ازباالی سرش  رد شد. سلطان با نیزه ای که بدست داشت  
به شیر حمله کرد  ونیزه را  درتن حیوان  فروبرد. نیزه برسینه  شیرفرورفته  
وحیوان درنده  را سخت خشمگین  ساخت. این شیر  خیلی قوی  و سبک خیز  
اینقدر زور آورد  تا نیزه شکست  وخیز برداشته  به سلطان بی سالح   بود.  
شیر  برسر  چنان  خود  توانای  بادومشت   نشد.  هراسان   سلطان  کرد.  حمله 

کوفت که حیوان ناتوان  شده  برزمین نقش بست.
) روزنامه پارس- عبدالعلی دستغیب - مهرماه ۱۳۲۹((
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رددل صخره اهی کله قندی کندوان
ارشف حمیدی- نیوهمشاری

میدان  شلوغی  و  ازدحام  از  تازه 
بودم،  رسیده  خانه  به  تجریش 
پانزده  اینکه  به  توجه  با  روز  آن 
بود،  نمانده  نو  سال  به  بیشتر  روز 
مردم هم چنان مشغول خرید های 

نوروزی بودند. 
کانتر  روی  را  و خریدهایم  وسایل   
آشپزخانه گذاشتم که صدای زنگ 
که  را  پیچید گوشی  خانه  در  تلفن 
برداشتم صدای آیال دوست قدیمی 
دوران دانشکده بود فریادی از سر 
دانشکده  .سالهای  کشیدم  شعف 
راز  و  بودیم  صمیمی  خیلی  هم  با 
دلمان پیش هم بود .با اینکه خودش 
عاشق  یکی از پسر های همکالس 
می  عاشقانه  های  آه  و  بود  شده 
تهران  در  ماندن  آرزویش  و  کشید 
و ازدواج با او بود ، اما خانواده اش 
خواستند  او  از  و  کردند  مخالفت 
بعد از پایان دوره دانشگاه به شهر 
حال  و  برگردد.  تبریز  زادگاهش 
زاد  شهر  به  که  است  سالی  چند 
لهجه  همان  با  گشته،  باز  گاهش 
احوالپرسی  من  از  خودش  آذری 
زبان ترکی فقط  از  کرد من هم که 
 ( گفتم  بودم  بلد  را  احوالپرسی 
کیفین یاخ چیدی(  که صدای بلند 

و  پیچید  تلفن  گوشی  در  او  خنده 
با خنده گفت  خوب است که پس 

از این همه سال رفاقت حداقل این 
یک جمله را بلد شدی و حاال برای 
اینکه این زبان را بیشتر یاد بگیری 
و دیداری تازه کنیم میخواهم از تو 
نوروز  تعطیالت  برای  کنم  دعوت 
هتل  خواهم  می  بیایی  تبریز  به 
در  پرسیدم   تعجب  با   . کنم  رزرو 
چطور  برویم  هتل  به  خودت  شهر 
وسط  ؟  است  ممکن  چیزی  چنین 
حرفم آمد که نه میخواهم تو را به 
دامنه کوه سهند ببرم  و باید کفش 
مناسبی برای صخره نوردی داشته 
باشی و شب راهم در دل صخره ها 
خواهیم ماند، تعجب من دو چندان 
هتل  به  مرا  بالخره  پرسیدم  و  شد 
 ، بیابان  و  کوه  یا  ای  کرده  دعوت 
نمیدانم  نوردی  اصال من که صخره 
توضیحی  دیگر  گفت  خنده  با   ،
اینهمه  دیدن  واز  بیایی  تا  نمیدهم 
زده  شگفت  طبیعت  در  جذابیت 

شوی . 
با چند روز مرخصی گرفتن  از محل 
برایم  خوبی  نوروزی  تعطیالت  کار، 
فراهم شد  ،طبق قراری که گذاشته 
به  فروردین  دوم  روز  صبح  بودیم 

کهن  تاریخی  تبریزکه  زیبای  شهر 
ریزی  برنامه  طبق  رسیدیم.  دارد  
قبلی همان روز بعد از ظهر به طرف 
کردیم  حرکت  کندوان  روستای 
کیلومتر  شصت  حدود  از  بعد   .
از دل  و گذشتن  تبریز  از  رانندگی 
ای  صخره  روستای  به  سهند  کوه 

کندوان رسیدیم .
 هوا تاریک شده بود واز دل صخره 
ها چراغهایی سو سو میزد انگار که 
قرار  هم  کنار  در  متعددی  غارهای 
دهانه  از  ها  روشنایی  این  و  دارند 
شگفتی  و  اعجاب  هاست   غار 
طبیعت سحر آمیز بود و سکوتی در 
دل طبیعت نهفته بود که حتی می 
تر سیدم صدای نفس هایم سکوت 
این همه  از  نمیتوانستم  بشکند.  را 
زده  حیرت   . بردارم  چشم  اعجاب 
پرسیدم مگر ما میتوانیم داخل این 
برسانیم  به صبح  را  صخره ها شب 
ساک  من  حرفهای  به  توجه  بی  ؟ 
صندوق  از  را  خودش  و  من  دستی 
در  و  آورد  بیرون  اتومبیل  عقب 
حالی که دسته ساکش را در دست 

می  خودش  بدنبال  و  بود  گرفته 
کشید ، با لبخندی برلب گفت:البته 
بی  خود  از  آنقدر   . توانیم  می  که 
تاریک  این  در  و  بودم  شده  خود 
و  بهت  در  غروب  های  روشن  و 
حیرت بودم که  جرات سوال کردن 
نداشتم ، نکند می خواهد سر بسر 
اهل  خودش  شاید   ، بگذارد  من 
ولی  است  نوردی  صخره  و  ورزش 
من   ، کشانده  اینجا  به  را  من  چرا 
که روی زمین صاف هم به درستی 
نمیتوانم ورزش نمی کنم. بهر حال 
 . بدنبالش  هم  من  و  رفت  می  او 
تعداد زیادی از پله های سنگی که 
در روی صخره ها تعبیه شده  را باال 
باالبر  وسیله  یا  و  برقی  پله  رفتیم، 
ها  پله  بطرف  راست  به سمت  نبود 
دنبالش  به  هم  من  و  کرد  حرکت 
هنوز مقدار زیادی راه نرفته بودیم 

که به محوطه وسیعی رسیدیم با 

الوان که در البالی چمن  چراغهای 
ها و درختان جلوه گری می کردند 
یا  دیگر  دنیای  یک  وارد  که  ،انگار 
یک ُکره دیگر شده بودم آیا اینها از 
دل سنگ های آسمانی پدید آمده 
بوجود  را  آنها  فضایی  آدمهای  یا  ؟ 
آورده اند  به اطراف با شگفتی نگاه 
می کردم که چشمم به تابلوی هتل 
افتاد  کمی آسوده خاطر شدم ، ولی 
ها  در دل ضخره  هم  آن  هتل  کجا 
بودم   خودم  اطراف  تماشای  محو  ؟ 
که صدای آیال  مرا به خود آورد،با 
با   ۸ شماره  اتاق   : گفت  شعف  
پنجره رو به دشت وسرویس حمام 

لوکس با جکوزی . 
با  که  از ضخره  تعدادی  گویا داخل 
داشتند  هم  سطح  یکدیگراختالف 
امکانات  با  هایی  اتاق  صورت  ،به 
مهیا  مسافران  اقامت  جهت  هتل 
بهت  من  که  هنگامی  بود.و  شده 
زده اطراف را تماشا می کردم، آیال 
صخرها  از  یکی  دل  در  که  ازاتاقی 
قرار داشت و نام  اطالعات هتل برآن 
را  رزروشده  اتاق  کلید  بود،  نوشته 
گرفته و به باال رفتن از پله ها ادامه 
داد . و من نفس نفس زنان درپی او 
از  بودم  شاید کمی هم  در حرکت 
این  از  شدت شگفتی و حیرت من 
کسان  گرنه  و  بود  ناشناخته  جای 
دیگری را می دیدم که فرز و چابک 
از کنار ما می گذشتند و پله ها را 
سریع باال می رفتند .ساک و کیف 
های دستی ما را شخصی که لباس 
داشت حمل  بر  در  را  هتل  انیفورم 
کوتاه   مسافتی  طی  از  پس  میکرد. 
کارمند هتل مقابل دری که در میان 
تخته سنگی تعبیه شده بود ایستاد 
و ان را با کلیدی که در دست داشت 
گشود.   دیوار ها از صخره کوه ، اما 
در  خوب  اتاق  یک  لوازم  ی  همه 
یک هتل نمیدانم چند ستاره، ولی 
خیلی لوکس و زیبا مهیا بود. حتی 
چند رف)طاقچه کوچک( که اشیای 
تزیینی بر روی انها قرار داشت ویا 
در  همه  سقف  هالوژن  های  چراغ 
آن   . بود  تعبیه شده  ها  دل سنگ 
هم  بزرگی  تلویزیون  اینکه  با  شب 
بر روی دیوار نصب بود اما با توجه 
به اینکه هتل دولتی بود طبعا فقط  
را  مشخصی   تلویزیون  کانالهای 
می  بود  شده  انتخاب  برایت  که 
نه  دادیم  ترجیح  ببینی!  توانستی 
تلفن   گوشی  بلکه  تلویزیون  تنها 
های خود را هم خاموش نگهداریم.

آیال ساعت  و  من  ان شب  بنابراین 
ها به گفتگو نشستیم و از خاطرات 
از  و  گفتیم  دانشجویی  دوران 
یادآوری آن روزها و تلخ و شیرینی 
برای  گاه  و  خندیدیم  گاه  هایش 
خوب  روزهای  آن  دادن  دست  از 
باره  در  آیال  از  سپس  و  گریستیم 
اوبا   . پرسیدم  کندوان  روستای 
در  قبل  از  که  اطالعاتی  به  توجه 
این  و  ها  صخره  این  پیشینه  باره 
بدست  بفرد   منحصر  روستای 

آورده بود، این چنین شرح داد. 

َکندجان  اینجا  محلی  و  قدیم  نام 
حفظ  برای  محلی  معنی  به  است 
را  روستا  این  های  سازه  و   ، جان 
واینجا   . دهند  می  تشکیل  سنگها 
تبلور شکوه معماری صخره ایست،  
گویا نخستین ساکنان درقرن هفتم 
هجری برای در امان ماندن از حمله 
در  و  آمده  منطقه  این  به  مغولها 

طول مدت 
زمانی به تدریج درون ضخره ها را 
برای  امن  پناهگاه  و  کرده  حفاری 
خود ساختند . این صخره ها که به 
شکل کله قند هستند حدود هفت 
آتشفشانی  از  بعد  پیش  سال  هزار 

کوه سهند پدید آمده اند .

متری  کیلو   ۵۶ در  روستا  این   
با  متر  کیلو   ۱۸ تنها  و  است  تبریز 
شهر اسُکو فاصله دارد . و در سال 
۱۳۷۶ با شماره ۱۸۵۷ به ثبت ملی 
رسیده و در حال حاضر حدود ۸۰۰ 

نفر جمعیت دارد.
اثر  در  که  ها  صخره  این  چون  هم 
ایالت   در  آمده  پدید  اتشفشان 
داکوتای امریکا  و کا پا دوکیه ترکیه 
هم مشاهده می شود  .اما فقط  در
 کندوان  زندگی هنوزجریان دارد..

کاپادوکیه  در  که  تفاوت  این  با 
از  بازدید  بر  عالوه  گردشگران 
تقریح  از  میتوانند  زیبا  طبیعت 
مانند  دیگر  های  سرگرمی  و 
رقص  و  استخر  و  ترکی  حمام 
کنند. استفاده  هم  موزیک  و 

صبح فردا با تاللو ستونی از نور که 
از پنجره  رو به شرق به داخل اتاق 
پنجره    ، شدم  بیدار  بود  بیده  تا 
را  بخشی  فرح  نسیم  راگشودم 
کردم   احساس  وجودم  عمق  تا 
چشمانم  جلوی  وسیعی  دشت 
می  کمک  کم  که  درختهایی  و  بود 
را  بهاری  های   شکوفه  خواستند 
بنشانند،   یشان  ها  شاخه  برسر 
خیلی دوست داشتم کسی از بیرون 
عکسی از من در قاب این پنجره که 

قرار دارد می  بلندای صخره ها  در 
در  انگار  من  تصور  به  که  گرفت 
یک سفینه فضایی هستم یا از یک 

سیاره دیگر بر زمین می نگرم .
آن روز گشت و گذاری هم در روستا 
پس  کوچه  در  زدن  قدم   . داشتیم 
به شهر  را  کوچه ها ی سنگی آدم 
می  رویایی  های  قصه  و  ها  افسانه 
و شیب  باریک  های  کوچه  .در  برد 
ودستنوشته  ها  تابلو   ، سنگی  دار 
برای  سوییت   ، ،اتاق  هتل   : های 
اجاره دیده می شد .  فروشگاه های 

کوچک و متعدد آنجا  محل مناسبی 
صاحب  بود.  سوغات  خرید  برای 
جاجیم  و  گلیم  او  از  که  ای  مغازه  
به  چای  صرف  برای  را  ما  خریدیم 
خانه اش که کنار مغازه بود دعوت 
وارد  را گشود  خانه  دِر چوبی  کرد. 
روی   . شدیم  صخره  دل  در  اتاقی 
پاش  گالب  و  آیینه   ) )طافچه  رف 
بایک  و  بود  گذاشته  المپا  چراغ  و 
قسمت  از  ،را  اتاق  این  گلدار  پرده 
می  جدا  بود  اشپزخانه  که  پشت 

کرد.
پشتی و بالش ها هم تکیه به دیوار 
تا تکیه گاهی  بودند  سنگی منتظر 
خانه  اهالی  خستگی  رفع  برای 

باشند.
بود.   یک دار قالی هم کنار دیوار 

که  هایی  جاجیم  و  گلیم  حتی 
سنگی   اتاق  این  کنار  گوشه  در 
دسترنج  حاصل  همه  بود،  گسترده 
زیبایی   . بود  سنگی  ی  خانه  خانِم 
ها  سنگ  تخته  ،اعجاب  طبیعت 
.خاطره  خطه  ان  مردم  مهربانی  و 
خوبی را در ذهن هر بیننده ای می 
نشاند. من که از طبیعت بکر و این 
خانه های با صفا به وجد آمده بودم 
خطاب به آیال گفتم ای کاش بجای 
رفتن هتل شبی را در این خانه ها 
می ماندیم که لطف و صفای خاصی 
داشت.  اما چه شد که همه شیرینی 
سفر را غبار تلخی بر خاطر زدود . 
، بود  بازگشت  روز  بعد  روز  صبح 

.آیالبرای  برداشتم  را  وسایل   
کوچکی  اتاق  به  حساب  تصفیه 
.من  بودرفت  هتل  اطالعات  که  
سنگی  کوچک  البی  این  گوشه  در 
نشسته  که  دیدم  را  جوانی  خانم 
دستش  کنار  را  ساکش   و  وکیف 
افروخنه  بر  بشدت  اما  گذاشته  
و  بغض  از  که  را  اشگهایش  و  است 
بقیه درصفحه ۴۹
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بقیه: انزنین
هم اکنون روی تختخواب بیمارستان 
یقین  بطور  وهنوز  افتاده  جان  نیمه 
است،نازنین  نشده  ازخطردور 
است،مادرمقام  انسان  نیست،یک 
مسؤل  پدرومادربزرگش  با  دوستی 
این  به  تو  کار  دفتر  هستیم،اودر 
حال وروز افتاده که با توجه به رفتار 
پیش تو بااو،همه تورا مقّصر خواهند 
اینها که بگذریم  شناخت،از همه ی 
شود،با  عضو  ضایعه  دچار  او  اگر 

وجدانت چگونه کنار خواهی آمد؟
به گفته ی پدرم دادم          گوش 
ووارداتاق شدم،مادرم درکنار نازنین 
اورامیان  ازدستهای  ویکی  نشسته  
دودستش گرفته بود ونوازش می داد.

        چشمان نازنین همچنان بسته 
اکسیژن  پالستیکی  ی  ولوله  بود 
وسیم  قرارداشت  اش  نیزدربینی 
قلب  وضربات  خون  فشار  دستگاه 
شده  بسته  دستهایش  وسُرم،به 
بودوتوصیه ی پزشک این بود که با 

بیمارکمتربه گفتگو بنشینیم.
می شود  معلوم  گفت:  پدرم          
اورا  که  بوده  شدید  روانی  ی  لطمه 
است. انداخته  روزوحال  این  به 
گونه  هر  با  دخترجوان  یک  برای 
فکرواندیشه،ناکامی وواماندگی بسیار 

سنگین است.
جوان  پسر  برای  گفتم:     
نیزبسیارسنگین است وشماخوددرد
چه  دانید  ومی  هستید  کشیده 

میگویم.
        گفت:وضع حال تو باحال اوقابل 
قیاس نیست،اونه تنها ازدوعشق به 
هرعلت وسببی که بوده،ناکام مانده 
از  وانفعال  شرمساری  است،بلکه 
اعمالش چون بیماری خوره به جانش 
افتاده ودارد جان وتن اورا تحلیل می 
درتووجودندارد  شرایط  این  بََردکه 
نیستی،ازهمه  کسی  ی  وتوشرمنده 
هنوز  ومادرت  گذشته،من  اینها  ی 
درکنارتوهستیم،از لحظه ایکه به دنیا 
خوددیده  ،مارادرکنار  تاکنون  آمدی 
ای واز کانون گرم خانواده بهره گرفته 
ومی گیری،یک لحظه خودت را جای 
او بگذارکه نه از آغوش گرم مادربهره 
برده ونه سایه ی مهر پدربرسراوبوده 
پدرش  دریافت  نیزکه  وزمانی 
خود  از  ای  عاطفه  نامرد  کیست،آن 
نشان نداد،آنگاه درخواهی یافت که 

شرایط بین تو واویکسان نیست .
        رأی صائب پدررا پذیرفتم واز 

داشتن  وبه  آمد  خوشم  استداللش 
احساس خوب  همواره  پدری  چنین 
نکاتی  به  او  داشتم،  ای  گونه  وغرور 
اشاره کرده بود که تاآن لحظه به فکرم 
نرسیده بود،ساکت وآرام اما نه با چهره 
ولب  ایستادم  درکنارش  عبوس  ای 
ازلب نگشودم. همچنان که چشمهایم 
بودم  دوخته  نازنین  ی  چهره  به  را 
روی  های  تصویر  چون  ها  وگذشته 
پرده سینما ازمخّیله ام می گذشتند 
دیدم چشمان خودرا توانست تانیمه 
بازکند،ا وباچشمان نیمه باز دوروبرش 
راوراندازکرد وباصدا یی خفیف وبریده 
گلشهری  خانم  گفت:اوه  مادرم  به 
شمایید،باآنهمه بدی که از من دیده 
می  محّبت  من  به  دارید  هم  باز  اید 
اید،من  فرشته  شما  خدا  به  کنید!؟ 

الیق اینهمه محّبت نیستم.
        مادرم همچنان که به نوازش 
بودگفت:گلشهری  مشغول  او  دست 
وهوتن نیز اینجا هستند،آنان تورا به 
بیمارستان رسانده اند ونگران حال تو 

هستند.
        نازنین با صدایی که به سختی 
گلشهری  میشدگفت:آقای  مفهوم 
بازهم مزاحم شما شده ام،لطفاً مرا وا 
بگذارید ووقت عزیزتان رابه خاطر مِن 
روسیاه ،تلف نکنید،من الیق اینهمه 
معالجات  نیستم،ایکاش  محّبت 
مؤثر نشود وبمیرم که مرگ بهترین 
پاداشی است که دریافت خواهم کرد.

        مادرم گفت: اکنون جای ای حرفها 
نیست،وقتی که از بیمارستان مرخص 
شدی وبه منزل ما آمدی فرصت کافی 
گفته  هست،ضمناً  مطلب  ابراز  برای 

بودم که هوتن هم اینجاست.
        نازنین چشمانش را که ضمن 
صحبت هایش بسته بود،دوباره نیمه  
شرمندگی  ازسر  کردونگاهی  باز 
انداخت وچندقطره  به من  وحسرت 
روی  به  ازگوشه ی چشمانش  اشک 
گراییده  زردی  به  که  هایش  گونه 

بود،غلتیدوحرفی نزد. 
        لحظاتی بعد پزشک معالج نازنین 
شدوگفت:خوشبختانه  وارداتاق 
رفع  اما  بود  جّدی  چه  خطراگر 
بودوضمنًا  شده  شد،اودچارسکته 
اعصاب قلبش نیز صدمه دیده است 
که بایدسرپایی مداوا شود؛اونباید تا 
شود،داروهایی  هیجان  دچار  مدتی 
هم  رژیمی  ودستور  ام  تجویزکرده 
تسلیم  شما  به  پرستار  که  ام  داده 
دوهفته  گذشت  از  کرد،پس  خواهد 
برای معاینات مجّدد ضروری است که 

بقیه: پاکسازی افکار ازخرافات
خودشان  بازبان  را   ناآگاه  اکثریت 
باید هدایت کرد.آن وقت دراین مورد 
زنده یاد  دکتر عزت اهلل همایونفر  به 
مشکل پی برد. مشکلی که ما چهل 
سال است  داریم می نویسیم  ولی نه  
به زبان عوام. مکاتیب   شرق  عمومًا  
پیچیده و بسته است. عوام ازآ« سردر 
نمی آورند. بنابراین  برای تشریح  به 
کم سوادان  باید مسائل را  شکافت  
واز  داد   توضیح  وبیشتر    بیشتر  و 
طرفی باید  مراقب اقدامات  دولتهای 
درصدد  دائم  که  بود  هم  استعمارگر 
هستند  دربین ملتها  یک طبقه کم 
سواد  برای سوء استفاده فراهم کنند 
برای رفع مشکل مذهبی  من بجای 
سال    ۱۴۰۰ که  آخوند   با  درافتادن 
می  سعی  بار  این  مانده   نتیجه  بی 
با  کنم  عوض  را   ادیان  خدای  کنم  
قدرتش  که  وآگاه   دانا  خدای   یک 
قدرتش  نیست.  سوزی   آدم  کورة 
امکاناتی هست  که به کره زمین داده  
وفیزیولوژی پیچیده  بدن انسان  که 
تواند  قدرت خدای   اینها می  واقعاً  

واقعی باشد نه کورة آدم سوزی . 
اجازه بدهید  بگویم کلیسا در سال  
ایتالیائی  ۱۶۳۲  دید ستاره شناس  
بنام گالیله ثابت کرد کره زمین دور 
خودش  حرکت می کند اورا گرفتند 
تا  بزنند   را  گردنش  خواستند  ومی 
پیشرفت   با  ولی  کردم  غلط  گفت 
علم  ورفتن  انسان به کره ماه بیشتر  
نتوانستند  صبر کنند . درسال ۱۹۱۲  
مشخص شد که گالیله درست گفته  
یعنی ۳۶۰ سال  یک کشف مهم را 

پنهان کردند.
درحدود ۱۲۰ سال پیش  دردو نقطه 
جهان   یعنی در ایران ولهستان دو 
نفر زندگی می کردند نام آنها  درایران 
ودرلهستان  نوری   اهلل  فضل  شیخ 
خانم کوری بود حاصل کار این دونفر  

را همزمان ببینیم چه بود؟
بود   نوری که آخوند  شیخ فضل اهلل   
به متمم قانون اساسی  ایران دو ماده 

اضافه کرد:
۱-  نوشت : مذهب رسمی ایران  اسالم 
از  است. ۲-هرقانونی  که قراراست  

مجلس بگذرد  باید آن را  ۵ آخوند  

به بیمارستان مراجعه کند،بامدادفردا 
مرخص خواهد شد ،برای اوتابهبودی 
کامل، استراحت  ودوری ازفشارهای 
عصبی از عوامل اصلی بهبودی است.
ادامه دارد

گواهی کنند.
مدارج   کوریدرلهستان  خانم  اما 
تحصیلی را  طی کرد  ومعلم دانشگاه 
شد وچون درآمدی نداشت  بفرانسه 
بکار  آزمایشگاهی    ودریک  رفت 
مشغول شد  تا توانست  رادیوم را  پیدا 
کند  و شد مادام کور ی  که کشف او   
کمک بزرگی به دنیای علم ودانش بود.
ادامه دارد

بقیه برگزیده ای ازتاریخ موسیقی

عزاداری  برای شهدای کربال  ازنیمه 
های قرن  چهارم هجری   یعنی زمان  
سلطنت آل بویه  درایران آغاز شد. 
وروضه خوان هایی که  دارای صدای 
خوش بودند  مشهور گردیده  وآنها 
موسیقی  دهندة  ادامه  که   بودند 
آنها   ترین  معروف  از  بودند.  سنتی  
حاج   برد:  نام  زیر  اشخاص  از   باید 
تاج  اصفهانی، حاج   اهلل  لطف  میرزا 
الواعظین،   تاج  به  ملقب  نیشابوری  
که  خوان   روضه  استادان   از  دیگر 
شیخ  حاج  داشت   خوشی  صدای 
زین العابدین  و سید باقر جندقی  و 
شیخ طاهر  خراسانی ملقب به  ضیاء 
کاشانی   حسن  وشیخ  الذاکرین  
وشیخ  اسداهلل امین الواعظین و تعداد 
قاجاریه   عصر   دراواخر  مع  دیگری 

شهرت به سزائی  داشتند...
   ادامه دارد 

توضیح
 این شماره از ماهنامة آزادی ۵ روز 
می  منتشر  پیش   ماههای  از  زودتر 
شود. دلیل آن این است که چاپخانه از 
سوم تا یازدهم جوالی تعطیل است. 
باید  نمیکردیم  منتشر  زودتر  اگر 
شما  بدست  آزادی  تر  دیر  چندروز 
که  دادیم  ترجیح  بنابراین  میرسید. 
شما مجله را چندروز زودتر دریافت 
پست  ادارة   هم  قبل  شماره  کنید. 
کشوربزرگ آمریکا در رساندن مجلة 
که  کرد  اهمال  از مشترکین   بعضی 

واقعاً جای تأسف دارد . 

بقیة شوخی شعرا
آنــی کــه فلــک  به پیــش تیغــت ناید
بخشــش بجــز از کــّف چو میغــت ناید
بکشد پیکر  کوه  پیل  که  تو  زخم 
 برپشــه همــی زنــی دریغــت نایــد؟

بقیه:  صخره های کله قندی

هایش  گونه  روی  از  است  خشم 
هم  جوانی  مرد  و  کند.   می  پاک 
اطالعات  با مسیول  بلند  با صدای 
است   جدل  و  بحث  حال  در  هتل 
من  گوید  می  مدام  هم  آقا  ان  و 
مقررات  خالف  کاری  نمیتوانم 
هتل  قانون  این  دهم  انجام  هتل 
است . من هم که بشدت کنجکاو 
جوان  خانم  آن  بسوی  بودم  شده 
علت  و  بودرفته  نگار  نامش  که 
من  گفت  بغض  با  .که  پرسیدم  را 
ازدواج  پیش  روز  چند  همسرم 
اما  ایم  آمده  تهران  از  ایم  کرده 

فراموش کرده ایم که 

 ، بیاوریم  را  هایمان  شناسنامه 
ما  کلید خانه  تهران کسی هم  در 
شناسنامه  از  حداقل  که  ندارد  را 
هایمان عکس بگیرد تا ایمیل کند ،
 بنابراین اجازه اقامت نمی دهند . 

می گویند باید مطمین 
محرم  یکدیگر  با  شما  که  شویم 
هستید  بروشور و راهنمای هتل را 
نشان داده و به ما می گویند حتی 
بقول خودشان محرم  و  اگر صیغه 
ُمهر  نامه  صیغه  باید  باشید  هم 

برجسنه محضری داشته باشد .
با لبخندی که از روی غیظ و خشم 
بر لب داشتم او را دلداری دادم و 
همسرت  حتما  نباش  نگران  گفتم 
راهی را پیدا خواهد کرد در همین 
و  آرام  آنها  قال  و  داد  صدای  اثنا 

آرام تر شد . 
شد  نمی  را  آنها  صدای  دیگر 
شنید . که مرد جوان با صورت بر 
و  آمد  همسرش  بسوی  افروخته 
گفت نگران نباش درست شد .و از 
جیب کتش که روی چمدان و کنار 

دست همسرش بود 
بطرف  و  برداشت  را  پولش  کیف   
با   . گشت  بر  هتل  اطالعات  میز 
گفتم  :دیدی  گفتم  نگار  به  لبخند 

همه کارها درست می شود !
آنگاه من و آیال با گذشتن از کوچه 
کردن  طی  و  سنگی  باریک  های 
پیش  در  را  گشت  باز  راه  ها  پله 

گرفتیم.
و من شعری که به یادم آمده بود 
آری   آری    ، کردم  می  زمزمه  را 
این جا دهانت را می بویند  مبادا 
گفته باشی  دوستت دارم  و عشق 
و موسیقی و شادی را در پستوی 

روزگار   ، کرد  باید  نهان  خانه   
غریبی است نازنین .

این روستای زیبا و چشمگیر،  با این 
همه زیبایی اعجاب آور و یگانه در 
جهان می تواند پذیرای گردشگران 
باشد. جهان  سراسر  از  بیشماری 
. شود  جهانگردی  قطب 
حسرت  در  کندوان  اکنون   اما...   

جهانی شدن است .

بقیة شاپور بختیار

را   حرامزاده  واژة  باردیگر   بختیار 
درمصاحبه با کیهان لندن  درتاریخ 
۱۵ آذر ماه سال ۱۳۶۳  بکار بست. 
وکسانی را که  مدعی بودند  محمد 
چنین  وهم  بوده   مذهبی  مصدق 
کسانی را که  طرفدار آخوند باشند  
در   همچنین  او  نامید.  حرامزاده  را 
ازرادیوئی  آن  نوار  که  ای   مصاحبه 
درلوس آنجلس پخش شد  ملت ایران  

را بی شعور  نامید. 
خارج  به  فرار  از  پس  بختیار  شاپور 
را  ملی   مقاومت  نهضت   کشور   از 

درست کرد.
بختیار  شاپور  پیرامون  شایعات 
زیاداست که بعلت  نبودن اسناد  قابل 
آنها  خودداری می  از ذکز  اطمینان 
کنیم.  دراینجا ذکر نکته ای ضروری 
که  افرادی  مقابل   در  که من  است  
در تغییر مسیر ایران و کشاندن آن  
دارند    برعهده  نقشی   ، راهه  بی  به 
چیزها   خیلی  ورعایت  ازقیدوبند 
رسته ام. من نمی گویم حرفهای مر 
ا قبول کنید  فقط به اسناد ومدارک  
بیائید  فرمائید.  توجه  شده  ارائه 
کسانی  واز  گیریم.   بکار  را  بصیرت 
که   مردم را بسان خاشاک نحیقی   
به هرسو که می خواستند  کشیدند    
سرزنش کنیم. چقدر باید زجر کشید  
تا این ننگهارا از تاریخ خود بزدائیم. 
همیشه درنظر داشته باشیم:  نسبت 
 ، بودن  تفاوت  بی  ایران   مسائل  به 
نیامدن،  سخن  به  نکردن،  محکوم 
نتاختن،  وایرانی   ایران  بدشمنان 
سردرالک خود فروبردن ، با مخالفین  
ودشمنان ایران  مدارا کردن ، خیانت 
مقدس  ساحت  به  خیانت   . است  
ایران. آگاهی وشناخت صحیح خادم 
فرهنگ  ازیک  را  جامعه  خائن   از 
سیاسی  برخوردار می کند. از گذشته 

تجربه بیاموزیم و حداقل  ازاین 
بالها که برسر  ملت ایران آمده 

است عبرت بگیریم.
ونهایت ،از حمید مصدق بشنویم 

که:
 چه کسی  می خواهد من وتو ما 

نشویم؟
خانه اش ویران باد.

 من اگر ما نشوم تنهایم.
 تواگرذ ما نشوی  خویشتنی

 من اگر برخیزم، تواگر برخیزی
 همه بر می خزند.

من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی،
 چه کسی برخیزد؟

چه کسی با دشمن  بستیزد؟ 
چه کسی  پنجه در پنجة  

هردشمن دون  آویزد؟ 

: ابتهاج  هوشنگ  قول  به  ویا  
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست
گویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست
آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک
جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست
این قافله از قافله ساالر خراب است
اینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست
تا آئینه رفتم که بگیرم خبر از خویش
دیدم که در آن آئینه هم جز تو کسی نیست
من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اما
آنسان شده ام گم که به من دسترسی نیست
آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است
حیثیت این باغ منم ، خار و خسی نیست
امروز که محتاج توام ، جای تو خالیست

فردا که می آیی به سراغم نفسی نیست 
در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است
وقتی همه ی بودن ما جز هوسی نیست

مجید زندیه

کفران نعمت
سالهائی است که بی وقفه زخود می پرسم

سبب وعلت آن فاجعة خانه برانداز چه بود؟
حال درغربت و با دیدن آن وضع، بخود می گویم:

سببش پادشهی بودکه با خون جگر خواست ، به ما ملت لب تشنه رساند آبی
آرزوئی که براو  گشت خیال وخوابی

فقط او بود که میخواست  بپا برخیزیم
زخرافات ودغل ، مکر وریا، بگریزیم، به رقابت خیزیم

هفت وسی سال  تالشش خبر از  رونق فردا می داد.
 ملتش را  به میان ملل برترومحبوب جهان جا می داد 

ای دریغا که همه  پشت باو بنمودیم، چونکه ما  بی خبرو پر زهیاهو بودیم
قدر آن شاه ندانسته  وخوارش کردیم،  شعله ای بود که همچون شب تارش کردیم
عاقبت ترک وطن کرد  وجان را بدرود، عالم از غیبت او  قصة غم را بسرود

قلب گرم فلک از غیبت او یک سره  سرد
کفر نعمت  چه بالئی  بسر ما  آورد

ناگه آن  باغ که عطرش همه جا می پیچید،
شد لجن زار که  کس  جز زغن وزاغ ندید
بلبل بخت  ازآن خطه وآن خانه پرید    برسر هرگذری شیخی و دستار پدید

زن که درسایة مهر،   نسل ها می پرورد،
شد بزیر لچک آن پوشش خّفت  مدفون     دلش آغشته بخون،

این بالئی است که نازل نشود جز به جنون 
 کفرنعمت  چه بالائی بسر ما آورد

رخت بربست ازآن جامعه آهنگ وطرب   
گشت مستولی برآن خاک  فرهنگ عرب
سرزمینی که یکی کاوة  یل می پرورد،     قتلگاهی بشداز هموطنان زن ومرد

کفر نعمت چه بالئی بسر ما آورد
دارم اما خبرازقاصدباغ ملکوت         وقت آن است که ملت شکند مهرسکوت
عمرابلیس دگرباره رسیده است بسر     تو به آن روز خوش وصبح طربناک نگر
نکبت از خانة ما زودبرون خواهدشد    مهریزدان  به وطن بازفزون خواهدشد
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ناصرالدینشاه دورة  رامشگران 
طوالنی  دردورة  ناصرالدینشاه 
سلطنت خود  تنها به تفریحوعیش 
نمی  اکتفا  دربار  معمول  وعشرت  
وتفنن  تفریح  برای  بلکه  کرد، 
هروسیله  از  خود   وسرگرمی 
خوانی   شبیه  جست.که  می  سود 
از  ای  نمونه   ، تعزیه  باصطالح  یا 
ودرباریان   شاهزادگان   آنهاست. 
فراخور  به  هریک   هم  اعیان  و 
عریض  دستگاه  خود  حال  
عیش  به  کرده  فراهم  وطویلی  
وسروز  وتفریح وسرگرمی مشغول 
وشنیدن  موسیقی   استماع  بودند. 
یکی  رقص   وتماشای  سازوآواز  
پادشاه  واشتغاالت   تفریحات   از 
واعیان  ودرباریان   وشاهزادگان  
واشراف به حساب می آمد. ازمیان 
این نوازندگان  درباری باید از علی 
اکبرخان  شاهی، حاجی خان عین 
نام  شاهی  خان   قلی  و  الدولهای 
نوشته  اکثر  که  الممالک  معیر  برد. 
است   شخصی  مشاهدات  هایش  
 «: نویسد  می  خود  دریادداشتهای 
روزی  شاه به مادرم پدرم )ماه نسا 
خانم(  می کوید که دوازده  دختر 
بدست   وآنهارا  نمایند  حاضر  زیبا  
انواع   تا  بسپارند  طرب   عملة 
بیاموزند.وپس  را  رقص  سازوآوازو 
فرستاده  اندرون  به    ، تکمیل  از 
درظرف  خانم   نسا  ماه  شوند. 
آورده  گرد  دخترهارا  چندماه  
می  موسیقی  اساتید   به  آنهارا 
دخترها  سال    ۲ ودرمدت   سپارد 
وانواع  موسیقی   فن  آموختن   به 
سازها مشغول  می شوند. روزی ماه 
نسا خانم  مجلسی آراسته  و شاه 

راازصبح به منزل خود  دعوت 

بزم  بساط  کندوبعدازنهار   می 
پیکر   ماه  ورامشگران   آرایند  می 
درحضور شاه  به سازندگی مشغول  
مورد  سخت  حال   این  شوند.  می 
 . افتد  می  خسروانه  خاطر  پسند  
انگشتری به ماه نساخانم  مرحمت 
درحق  شایانی   انعام  و  کند  می 
داشته  مبذول  نوازندگان   اساتید  
، دخترها را به اندرون می فرستد... 
طبع  مطبوع  که  آنها   از  برخی 
صیغه  بودند   شده  واقع  ملوکانه 
درآمدند.  خانمها  ودرجرگة  شده 
دوشیزگان   از   بعضی  اسامی  
ازاین  پرداز   ونغمه  ساز  طرب 
دلبرخانم،دلپسندخانم،  قراراست: 
سلطان  فاطمه  خانم،  عالیه 
زینت  خانم،  سلطان  خاور  خانم، 
دهد:»  می  خانموغیره....«وادامه 
ماهی چندشب  دیوان خانه را قرق 
به  بیت   بااهل  وشاه  کردند   می 
را  شام  رفته  گلستان   باغ  گردش 
همانجا صرف  می نمودند ودرتمام 
به  وخنبیاگران   رامشگران  مدت  
مشغول  ونوازندگی  سازندگی  
که   کسانی  از  دیگر  بودند....«  
ناصری   دربار  رامشگران   درمورد 
بنام  است  شخصی  است  زده  قلم 
کتاب خود  در  که  » عظام قدس«  
تویسد:  می  من«   خاطرات   « بنام 
ای  یکبار   :» درکاخ گلستان هفته 
شد  می  برپا  وطرب   عیش  بساط 
دارالفنون  موزیک   دستة  وبرای 
نایب  میرزای  کامران  وارکستر  
السلطنه  پرده ای  درحیاط گلستان 
می کشیدند  ونوازندگان  که همگی 
کاخ  شمالی  درقسمت  بودند   زن 
گلستان جا می گرفتند وقریب ۱۰۰۰ 
اززنهای حرم وخدمة آنان  به  نفر  
کاخ می آمدند ودراین شب نشینی 
ورجال   واشراف  اعیان  زنهای  ها  
شرکت  مخصوص   بالباسهای 
گالش  همه  زنها  کردند.کفش  می 
نکند.  صدا  رفتن  درراه  که  بود 
شب  دراین  مرددیگری   غیرازشاه 

نشینی ها  شرکت نمی کرد. قریب 
با  شاه  گذشته   ازشب  یکساعت  
حامل  سینی  که  نفر خواجه  شش 
های   مشروب وتنقالت  وشیرینی 
کردن  پاک  دست  برای  وحوله  
می  پیشاپیش  حرکت  بودند  شاه  
حیاط  از  شاه   وناصرالدین  کردند 
می  گلستان   کاخ  وارد  اندرون  
انبوه   وجمعیت  چراغها   نور  شد.  
منظره   ، موسیقی  وآهنگ  بانوان  
بوجود می آورد.  ای بس تماشائی  
وتابش چراغها   ها  فواره  مخصوصًا  
باغچه درخشندگی  گلها ی  برروی 
نشینی  شب  این  داشت.  مخصوص 
ها  تا سه ساعت  طول می کشید. 
نوازندگان  از  هریک  به  شاه 
ورقاصان وبازیگران یک پنجهزاری 
می  انعام  تومان(   یک  طال)معادل 
. دستة مؤمن کور که همه زن  داد 
بود....«معیرالممالک  معروف  بودند 
دربارة  اتاق خواب شاه ورامشگران 
می  توضیح  شاه  خواب  هنگام 
ناصرالدینشاه  نویسد:»  می  و  دهد 
وداستان   نقل  شنیدن  درحال 
واستماع ساز و آواز  به خواب می 
رفت. خوابگاه شاه چهار در باطراف 
رامشگران  اتاق  به  یکی  که  داشت 

باز می شد .
بیانی   دارای  که  الممالک   نقیب   
مانند  بی  وداستان سرائی  شیرین  
نشست   می  اتاقها   از  دریکی  بود  
تا  گذاشت   می  باز  اندکی  ودررا 
از  قبل  بشنود.  را  صدایش  شاه 
مخصوص   نوازندگان  از  یکی  آن  
کمانچه   با  قزوینی   جوادخان  بنام 
ساکت  نواخته   نرم  پنجه  چند 
الممالک   نقیب  سپس   شد.  می 
با  وجوادخان  خوانده  بیت  چند 
حالت   داد.  می  را  جوابش  کمانچه  
غم  بسیار  خان   جواد  نوازندگی  
انگیز ومحزون بود  وبااینکه  شاه از 
شنیدن آهنگهای محزون  خوشش 
نمی آمد ولی نوازندگی  جوادخان را 
دوست داشت.«  وادامه می دهد:»  
یکی  خواب   موقع  نوازندگان  از 
خداوند  که  است   سرورالملک  هم 
دستمال  ومشهوربود.  موسیقی  
بقدری  و  گسترد  می  سنتور   روی 
صدای  ملیحی می داد  که بهترازآن 
آقاغالمحسین  دیگری  شد.  نمی 
اسماعیل   دیگری  بود...  تارزن  
خان کمانچه کش که بی نظیر بود. 
خوان   آواز  حکیم  حاجی  دیگری 
اورا هیچکس  دانگ  صدای  که دو 

نویسندگان  از  نداشت....«دیگر 
عصر ناصری  عبداهلل مستوفی بود  
دربخش  کتابش   از  درقسمتی  او 
نویسد:»  چون  نذری شاه«  می   «
اکثر آش پزان  درماه مهر بود وماه 
درباری  نبود عملة طرب   عزاداری 
را   محوطه  این  قسمت   یک  هم  
حاضر  خود  آالت  وبا  کرده  اشغال 
جلوس  خود  برصندلی  شاه  بودند. 
نوای  با  پزان   آش  عملیات  کرده  
آش  شد.  می  شروع  موسیقی  
عمل  به  حصار   درسرخه  پزاناکثر 
می آمد. ویکی  دوروزی  وقت شاه  

صرف این کار می شد.« 
محمد حسن خان  اعتماد السلطنه  
نویسد:»   می  خود  دریادداشتهای  
امشب امین الملک  سفرارا دعوت 
خیلی  بودم   منهم  است.  کرده 
مهمانی  ظریف وخوبی بود. مطرب 
که  داشت  رقاصی  بود.  هم  ایرانی 
براون   ادوارد  نمیزد«   بدل   چنگی 
می نویسد:»   میزبان برای  سرگرمی  
میهمان ها  هیئت ارکستر هم  می 
آورد  واین هیئت  جز در میهمانی 
های  بزرگ درباری    مرکب از سه 
میزند  تار  آنها  از  نفراست که یکی 
تنبک  به  موسوم  طبلی  ودیگری  
آواز می خواند.  نوازد وسومی   می 
گاهی عالوه بر  این سه نفر پسران  
بهم  حضور  درمجلس  هم   رقاص 
آنها  ازرقص   رسانند.وایرانیها  می 
بیشتر  وآنچه  برند  می  لذت  خیلی 
را محظوظ  می کند عملیات   آنها  
زیبائی  نه  هاست  رقاص  آکروباسی 

خود رقص...«

مراسم مدهبی وموسیقی / 
روضه وروضه خوانهای  معروف

سلسله  دراین  قباًل   که  همانطور 
واساس  پایه  دادم  شرح  مقاالت  
روضه خوانی  ازآنجا شروع شد  که 
مالحسین کاشفی  که دراواخر عصر 
را  الشهدا   روضه  کتاب  تیموریان  
نوشت  که در آن واقعه  کربال شرح 
داده  شده بود.  کسانیکه آن کتاب 
وسوگواری   عزاداری   درایام  را  
کردند   می  قرائت  منبر   باالی 
بمناسبت نام کتاب  به روضه خوان 
مطالب  وبتدریج  شدند.  معروف 
را  وآن  سپرده   ذهن  به  را  کتاب 
از حفظ  می خواندند و بنام روضه 

خوان  مشهور شدند.
بقیه درصفحه ۴۸
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 اتریخ موسیقی اریان

Can I Give Away My Kid?

             but it needs  to be              
             done legally,thro-
ugh the legal process. You 
are allowed to terminate 
your own parental right, 
to, in other words, divorce 
youreslf from your child. 
This is different from  
abandoning your children, 
which is illegal.
You can however put your

child up for adoption. This 
is a legal process and you  
will need to go through 
an adoption agency. For 
obvious reasons, this 
choice becomes less 
available as the child 
grows older. This is 
because most adoption 
agencies do not have the 
means to look for adoptive 
parents for older children.

Can I Leave Everything I 
Have to My Dog?
                You can start by    
          setting up a pet 
trust.Once you have a pet 
trust, you can  leave assets  
including  money to be 
used for the care of your 
dog or other animal. This 
way you can  make sure 
they have a good life after 
you die.
If you have pets, there 
is good reason to be 
concerned about what 
happens to the pet  after 
you pass away.Often after 
the owners die,their  heirs 
or even  the executor of 
the owner›s will would 
surrender the animals to 
shelters, Sadly, many of 
them do not find new 
homes.Generally, family 
members are well 
intentioned and  would 
like to ensure a better 
outcome for the animasls, 
but simply may not be 

able to take care of them 
or find a suitable home.
Especially if the pet is 
older,ill,or unusual-think 
of macaw,which can live 
to age 80 or above- finding 
a new home can be very 
difficult.
If you set up a pet Trust, 
you can provide for your 
pets to ensure they will 
have a home. This  Trust 
isestate planning for pets, 
You can leave money 
in the Trust to be used 
exclusively for your pet,
but you need  to make sure 
you have an administrator 
who will handle the Trust. 
You can even, in your 
will, name a new owner 
for your pet. But if you do 
this, make sure that person 
cosents to it and signs an 
acceptance.
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Benjamin Tariri Aanswers  to Your Legal Questions

Legal Questions and Answers

Yes, Yes,

How Many  Laws Do We Have In the United States?

No one really knows, but there are Federal,State, 
City, town,municipalities, and even village laws.

There are also countless rules and regulations in 
governmental agencies and various Boards and 
Commissions and Committees.

Suffice it to say that we have a lot of laws.
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basement. At the Washington, 
August 13, 1973, 3:10–3:40 
p.m.
PARTICIPANTS:
Ardeshir Zahedi, Ambassador 
of Iran
Henry A. Kissinger, Assistant 
to the President for National 
Security Affairs
Peter W. Rodman, NSC Staff

Kissinger: Are you rested up 
after your invasion?

Ambassador Zahedi: I wanted 
for the record to thank you 
for the visit, not only on 
behalf of the Shah but also 
for the Crown Prince and 
Her Majesty.

Dr. Kissinger: I think it was a 
good trip. We had good talks.

Ambassador Zahedi: It was the
first trip outside of Persia 
for the Crown Prince. 
They took him to Disney 
World,Cypress Gardens, and 
Cape Kennedy.

Dr. Kissinger: When did His 
Majesty accede to the 
throne?

Ambassador Zahedi: In 1940. 
He was nineteen years old.

Dr. Kissinger: He is one of 
the ablest leaders. I’m not 
just saying that.
In 1969 I called on him at 
your predecessor’s Embassy. 
He developed his ideas on 
the oil situation. All of our
experts said he was wrong. It 
turned out that all our experts 
were crazy and he was right.

Ambassador Zahedi: In 1961 
I remember he told President 
Kennedy that you would 
need twice as much oil in the
1970’s. Our relations have 
always been good.

Dr. Kissinger: You can be sure 
we follow up everything 
we promise. We are waiting 
to hear from him on some 

things.

Ambassador Zahedi: I called 
you about what we call the 
LSC2 personnel.

Dr. Kissinger: Did they give 
you that stupid letter?

Ambassador Zahedi: Yes.
Dr.Kissinger:[calls Scowcroft] 

Brent, tell the Pentagon to 
knock it off. [to Zahedi:] 
This is just a draft of an 
agreement. You can still tell 
us what your objections are.

Ambassador Zahedi: In one 
place it says “from time to 
time.”Our objection is from 
top to bottom! What does 
it mean, “time to time?” 
“Hostile action in or over 
Iran, where there is riot, 
insurrection, civil war”—
This is contrary to the spirit 
of the talks with the Shah. I 
think it was drafted before he 
came.

Dr. Kissinger: It’s stupidly 
drafted. It means that if there 
are riots while the Russians 
invade you can’t use them!
Let’s see if we can get a 
simpler agreement drafted.

Ambassador Zahedi: There was
a major agreement in Tehran.

Dr. Kissinger: These are the 
excerpts you have trouble 
with. I understand. I’ll get 

you something in a week. 
Let’s get them to tone it 
down.

Ambassador Zahedi: You also
have the information that 
I’m seeing your friend on 
the 25th.

Dr. Kissinger: Yes. And I have 
given you something you 
can tell him. [Tab A]I want 
to eliminate the last sentence.
[Zahedi reads it]

Dr. Kissinger: Are you coming 
back here from Geneva?

Ambassador Zahedi: I would 
send this to him, then I can 
talk with His Majesty on it.

Dr. Kissinger: I thought we 
wouldn’t send a cable on it.

Ambassador Zahedi: No        
    cable. 

We would send a messenger 
especially to get it. And it’s 
only between His Majesty
and myself. No one else on 
our side is involved.

Dr. Kissinger: We don’t need 
the last sentence. [Sentence 
reading “Egypt should try to 
develop a proposal that Israel 
cannot refuse,” is deleted.]

Ambassador Zahedi: “We 
would urge . . .”

Dr. Kissinger: That is all right.
Ambassador Zahedi: Do you 

think the present situation in 
Lebanon will have an effect 
on it?

Dr. Kissinger: No, because 
something like this will 
happen all the time. As 
I told the Shah, for four 
years people asked us about 
Vietnam: Will you bring 
pressure on South Vietnam? 
It was a senseless question, 
because there was nothing 
to bring pressure about. It 
is the same with Israel—to 
ask for total withdrawal as a 
precondition for negotiations 
. . .

Ambassador Zahedi: Is that 
   your only problem?
Dr. Kissinger: It is also 

senseless for a country 
which lost a war to demand 
it as a precondition. It could 
be the end result, but as a 
precondition. . .

Ambassador Zahedi: I’ve 
been involved with this 
for six years, in the United 
Nations and lately. I’ve 
talked with Eban. Many 
times I’ve convinced him, 
but either he couldn’t 
convince his people, or he 
changed his mind. In1969 
when the Rogers Plan 
came out, I persuaded the 
Egyptians not to attack it.
Many times they say they 
will accept but then change 
their mind.

Dr. Kissinger: No question. 
The Israelis will be tough. 
They don’t want to accept 
anything. But I think they 
must have a spy in Egypt. 
If they withdraw twenty 
miles, there is no line as 
defensible—I mean not 
militarily, but politically 
and intellectually—as the 
present one. Our interest is to 
get a process started, to get a 

precise issue we can support 
the Arabs on.

Ambassador Zahedi: But they 
have become so suspicious. 
Hafez Ismail is a friend of 
mine.

Dr. Kissinger: I like him. He is 
   a nice person.
Ambassador Zahedi: He is a 
   reasonable person.
Dr. Kissinger: Tell him I 

expressed very high personal 
and professional regard for 
him.

Ambassador Zahedi: Yes, I will.
I think the Israelis are 
making a serious mistake. 
I think time is not on their 
side.

Dr. Kissinger: Yes.
Ambassador Zahedi: I told 

Eban: Look at the opinion 
change on Vietnam. On the 
energy crisis: You would 
never have thought of what 
Mobil Oil would say and 
what Standard would say to 
their stockholders.

Dr. Kissinger: I agree. But the 
oil companies are stupid. 
You know that. You have 
dealt with them. Stupidity is 
not an Iranian problem! But 
it is not a good idea to get the 
Saudis involved in the Arab-
Israeli dispute. It is better to
keep it among the Israelis, 
Egyptians, Syrians, and 
Jordanians. Don’t you 
agree?

Ambassador Zahedi: Yes, yes. 
As with Nasser, they become 
slaves of what they have said

Dr. Kissinger: It is not in the 

interests of the Saudis.
Ambassador Zahedi: That’s 
what I tell him.
Dr. Kissinger: No conceivable 

solution is going to be all 
that acceptable to the Arab 
governments. Why not let 
the Egyptians take the heat?

Ambassador Zahedi: It won’t be 
easy for Anwar Sadat.

Dr. Kissinger: We are willing 
to be helpful. And we 
recognize we are going to 
have difficulties with Israel. 
We are willing to run that 
risk, but first we have got to 
have a workable proposition. 
What Sisco is doing is 
absurd—he asked the 
Israelis on Israeli T.V. to be 
“flexible.” Then they come 
up with an unacceptable 
proposition and we have 
shot our wad.

Ambassador Zahedi: We’ve 
   got to have peace there.
Dr. Kissinger: I don’t want  to

get personally involved. 
I’ll be the first one to be 
assassinated by both the 
Jews and the Arabs!

Ambassador Zahedi: I told His 
Majesty once that everyone 
wanted you in but you didn’t.

Dr. Kissinger: I’ll get involved 
but only if it’s worth it.

Ambassador Zahedi: But you 
   have to. It’s the only way.
Dr. Kissinger: But I can’t if 

Ismail just recites positions 
I can read in the newspaper.

Ambassador Zahedi: I haven’t 
seen Ismail for many 
months. Let’s see. But they 

fear that if they move, the 
whole thing shifts.

Dr. Kissinger: I may not be all 
that easy to negotiate with, 
but every promise I make I 
keep. The problem now is I 
have nothing I can deliver.
How are you going to 
communicate with us?

Ambassador Zahedi: I have to
see you. I leave Tuesday or 
Thursday next week to see 
him in Switzerland. Either
I will write to you or I will 
see you.

Dr. Kissinger: I’ll be on the 
West Coast until the 3rd or 
4th of September, so you 
will have to come out there.

Ambassador Zahedi: It is no 
problem.I’ll see Bhutto. You 
can trust him. I know him.

Dr. Kissinger: I understand 
there is lots of anti-Indian 
feeling in Bangladesh now.
Ambassador Zahedi: Yes. 
Like in Yemen with the 
Egyptians.

Dr. Kissinger: I’ve held all 
along that the worst mistake 
India made was to make 
Bangladesh an independent 
state,as a protectorate 
of India. It would have 
been better off with it as 
an autonomous entity in 
Pakistan.

Ambassador Zahedi: I told 
that to Mujib. I told that to 
Bill Rogers, too.

Dr. Kissinger: Good. So you’ll 
be in touch with me.

Ambassador Zahedi: This is 
not too important, but it came 
up. I have already talked 
with the State Department 
on it: We had an agreement 
with the U.S. about 600,000 
tons of wheat, 100,000 tons 
of barley and 70,000 tons of 
soybeans. Since we have an 
agreement, I thought we

H.E.Zahedi and H.E.Henry 
Kissinger
 
Zahedi and Kissinger still 
maintain their friendship after 
several decades, and sometimes 
Kissinger comes to Montreux to 
meet Zahedi.

should not be affected. State 
is handling it. But if there is 
any problem, I will let you 
know.

Dr. Kissinger: I’ll intervene.
Ambassador Zahedi: If 
   necessary.
[The meeting then ended at 
3:40 p.m.]

TRAITOR:
continued from  page 7
beginning the reason for this 
proposition was not clear, as 
they had spent around ten 
thousand francs to build it, and 
for what logical reason they 
wanted to demolish it. Finally, 
when we questioned them, 
they replied because even the 
word BAR and alcohol by 
itself was HARAM in Islam. 
Looking at the people present 
in the hall and listening to 
their arguments, I understood 
that the religious groups had 
overtaken all the opposition 
groups and it seemed that they 
were reunited because even 
the student representative and 
his friends who had pushed for 
the building of the bar not even 
a year ago, all of them were 
shaking their heads as the sign 
of approval for its demolition!  
There were still a few students 
who were trying to save 
the bar, suddenly the young 
serious new resident stood up 
and with an imposing voice 
and attitude he told everyone 
that we have to get rid of the 
bar as soon as possible even the 
following morning, that it was 
haram and a big sin to have 
the bar, even if they did not 
serve alcoholic beverages. ?
Nonalcoholic beer represented 
alcoholic name which was 
haram! That was when I could 
not ignore and stay quiet. The 
night before he had swallowed 
at least three full glasses of 
pure vodka in front of my own 
eyes and now he was telling 
everyone with a sacred voice 
that alcohol was haram?

To be continued on next issue
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A File From :

FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1969–1976, VOLUME 
XXVII, IRAN; IRAQ, 1973–1976
This document, which is available in the archives of the US State Department, shows the decision of the Shah and the 
Iranian government to pursue our country’s demands, both diplomatically and through friendly and private channels.

H.E.Zahedi and H.E.Henry Kissinger
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to attend a peace conference, 
when baseball was not even a 
popular sport in France! 

At Maison d’Iran many new 
faces were present, some new 
residents took the place of the 
past residents. There were also 
nonresident students who were 
present in the lobby most of 
the time, but like the precedent 
year they were there to take 
advantage of the situation and 
organize political plans with 
their existing cells who lived 
as residents in the house. It 
seemed that the opposition 
was not really organized at 
the first year of Maison d’Iran 
or they were moving slowly 
as they did not know how 
the government was going to 
react. But on the second year 
they were more confident 
and secured as there was no 
opposition to their presence or 
actions. Each group was trying 
to show off more strength. It 
seemed they had learned of 
their past experiences, or they 
had tested the situation and 
knew how far they could go 
forth on the second year. There 
was an invisible effort that was 
trying to organize and regroup 
all their efforts and manpower. 
In the first year, as I mentioned 
before, the activists were 
more liberated, the modern 
groups were more outspoken. 
Friendly students oversaw 
PR and encouraged the 
recruitment of new students. 
Whereas a year later they 
seemed to be more serious in 
seeking for a more unified and 
organized opposition. After a 
while we learned that all the 
different opposition groups 
were being asked and pushed 
to go under the umbrella of 
the Islamist ideology groups. 
A handsome and serious 
young man appeared among 
the new residents. He spoke 
perfect Farsi and Azari-
Turkish. Nobody knew him 
from back home, but he was 
imposing himself especially 
on the students from Tabriz. 

He looked very disciplined as 
if he had been in military!
After some time, we heard 
that the opposition was acting 
against the presence of the 
bar in the basement that a 
some months ago they had 
all voted for its creation. 
They had spent close to ten 
thousand francs to build the 
bar and now they wanted to 
destroy it. These talks went on 
among the modern thinking 
revolutionaries and the Iranian 
religious fundamentalist (who 
were not even resident at the 
house!) but they were taking 
power slowly among the 
opposition on the second year. 
Finally, they decided to explain 
their reasoning and opposition 
against the presence of the bar 
to the rest of the residents and 
put it to a vote in a general 
assembly!

A day before the general 
meeting, I was invited to 
one of the resident’s room to 
celebrate his birthday and the 
approaching of the end of his 
thesis. I attended by respect as 
they were not really my friends 
but acquittances that we 
mostly met each other in the 
elevator and exchanged a few 
words each time. There were 
a dozen boys and girls present 
in the room. The birthday boy 
was happy to finish his thesis 
in philosophy. Most of the

 

guests were from Tabriz. After 
a short while a French girl 
joined us. They applauded 
and greeted her, as if she was 
the fiancée or girlfriend of 
the birthday boy. She was a 
simple and humble French girl 
who seemed flattered by all 
those enthusiastic of love and 
attention. I had not seen her 
before but then I learned that 
she was rewriting, editing, and 
helping the birthday boy with 
his thesis, because his French 
was not good enough to 
present his thesis as it was and 
needed additional help. In the 
short time that I was present 
with the group, they filled 
the large (tall water) glasses 
with pure vodka and drank 
the entire glass with one sip to 
the health of the birthday boy 
and wishing him successful 
future. I refused to be served 
as I never drink alcohol, but 
they emptied their glasses 
one after the other and at 
least three Vodka bottles were 
consumed during the time that 
I was present. Among them 
there was the new serious 
resident that I had seen him in 
the lobby. He always looked 
very focused almost like a 
soldier. He also drank and 
emptied his glasses with them. 
Among their conversations I 
learned that he was educated 
in Russia. He spoke Persian 
and Azari very well. The 
gossip said that his father was 
a simple man working in a 
city park in Tabriz but when 
the Democrats took over 
Tabriz, he became the minister 
of education and when the 
Russians were pushed back, 
he disappeared with them 
and never came back to Iran! 
Probably this young man was 
his son who was born and 
lived in Russia!

There were two events that 
happened immediately after 
that evening. The following 
afternoon, the birthday boy 
asked me to marry him! I was 
surprised but not flattered 

because I had never talked 
or dated him before the 
birthday evening. The night 
before was the first time that 
I went to his room and had 
some conversation with him 
and everyone. He knew my 
boyfriend and that I was dating 
him seriously. Naturally I was 
really surprised, I asked him: 
“How about the French girl 
that you all cheered when she 
entered the room, it seemed 
that she was your girlfriend 
or fiancée?”  He immediately 
corrected me and said, that 
she was nobody to him, she 
was just there to re-write and 
help editing his thesis, once 
the work was done, he would 
leave her, and she would be 
pushed away forever. 
It made me sad to learn that 
a doctor in philosophy and 
Sufism had such a mentality 
and attitude! I was upset that 
he even had the guts to ask 
me for marriage! Did he really 
think that I would be proud and 
happy to marry him? On the 
contrary, his proposition was 
an insult to my intelligence. 
Why didn’t he think that by 
knowing his mentality I will 
never accept to marry him?  
Because; “Eventually, what 
you do to others you will do it 
to me too one day!”
 He was not affiliated in 
any political group, but his 
mentality and actions seemed 
to follow the same direction as 
the other students at our house. 
“Take the bourse from the 
Shah’s government, enjoy his 
hospitality in his palace and 
put the dagger in his back!”

The residents were asked 
to participate in the general 
meeting. I participated by 
simple curiosity to hear what 
arguments they had to offer 
us. I sat in the back row of 
the hall and listened to their 
speeches. Of course, more 
than half of the attendees were 
non-residents. The speakers 
were mostly talking about 
demolishing the bar in the 

They sold soft drinks, non-
alcoholic beer and probably 
snacks. I visited the bar by 
curiosity only once; it was a 
dark place with red lights. 
Soon, the opposition had two 
places to get together, the bar 
and the lobby. 

Later it was told that the 
terrorist attack that took 
place in Siahkal County, 
Gilan Province in February 
1971 in Iran, was originally 
planned in the basement bar 
by the opposition groups. This 
event marks the beginning 
of the guerrilla era in Iran 
for most historians – an era 

which ended with the Islamic 
Revolution. 
1969-70, the first year of 
residency at Maison d’Iran 
passed by without important 
incidents. Some of the students 
travelled to their countries for 
summer vacations and others 
remained in Paris. 

During the second year of our 
residency 1970-71, General 
Charles de Gaulle died on 
November 9, 1970. According 
to general’s wishes, no state 
funeral was held, and his burial 
was held in a very private 
ceremony in Colombey-les-
Deux-Eglises, on November 
12, 1970.
On the same date many 
heads of states attended to a 
memorial ceremony at Notre-

 Dame Cathedral in Paris. 
Among them the Shah of 
Iran arrived for a very short 
trip. He flew back to Iran that 
same evening. In the early 
afternoon, after the ceremony 
of Notre Dame, a dozen of 
the students was invited to be 
presented to the Shah at the 
Iranian Embassy in Paris. We 
arrived a little earlier prior 
to the Shah’s arrival. The 
ambassador of Iran in Paris 
was a well-known respected 
older man. He welcomed and 
told us that we were lucky 
to meet such respected and 
important personality as the 
Shah of Iran. Another 

government representative 
told us that we must love and 
respect the Shah and be proud 
of him because all the French 
and world newspapers have 
praised him in their recent 
articles!

 This sentence stayed with 
me for a long time. We were 
supposed to be among the 

educated people, and it was 
amazing that this gentleman 
had such reasoning, and 
approach towards us. By 
admitting what he said, were 
we supposed to also accept 
the contrary of his statement: 
“That if Le Monde or New 
York Times wrote critics about 
the Shah, we had to dislike 
him!” Why should we care 
what  the foreign press wrote
about the ruler of our country 
in their papers? Maybe they
were fake news, politically 
bias or were paid by petroleum 
cartels or different interest 
groups to write good or bad 
about the Shah!
The Shah looked very sad, 
tired, and worn up. He did 
not make a speech; he shook 
our hands and sometimes 
said a few words. Visibly one 
could feel that his mind was 
engaged. At that short instant, 
I still remember his beautiful 
eyes that reflected pain and 
sadness.

I was standing next to 
the daughter of general 
Gharebaghi, as the Shah 
walked towards us, suddenly 
his face lightened up and with 
a friendly and happy voice he 
asked her: “Ninou, what are 
you doing here?” and they 
exchanged some words. He 
shook my hand and the rest 
of the students and left. The 
ambassador told us that the 

Shah was very busy, he had to 
hurry to catch his flight back 
to Iran. 

On the way back, I asked 
Ninou: “How come that the 
Shah reacted so friendly 
with you, as if you were her 
daughter or a close relative?” 
She said: “My family is very 
close to his majesty’s. We 
are invited to the palace very 
often. A few years ago, my 
mother had a very bad accident 
and was injured seriously. The 
Shahbanou sent us lunch and 
dinner from palace’s kitchen 
every day almost for a year.” 
Well, nine years later, her 
father, the same general 
offered the Key to the City of 
Tehran to Ayatollah Khomeni! 
Many times, I have asked 
myself: That afternoon when
 the Shah shook my hand in 
the Iranian embassy in Paris, 
if I had told him the following 
words that were strongly 
present in my mind and heart: 
“Sir, are you aware that many 
of the people surrounding you 
in Iran or even right now, are 
traitors and are plotting against 
you!”
Do you think it would have 
changed something?
The second year of our 
residency at Maison d’Iran, 
passed by quickly, a few 
students who had finished 
their studies and research 
returned to their countries and 
new residents moved in. 
Politically speaking the 
situation was getting more 
agitated. The world also was 
pregnant with many unknown 
future events. Every week 
there were meetings organized 
against the American presence 
in Vietnam. One day I heard 
a lot of loud noises outside, 
when I looked out of the 
balcony, I saw many young 
boys and girls dressed up 
with motorcycle helmets 
and baseball bats in their 
hands. They were going to 
attend a “Peace conference 
for Vietnam!” I had tears 
in my eyes wondering why 
these young people should 
wear helmets and carry bats A
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The Shah at the General de Gaulle 's burial ceremony
at right is prince Charles 

The Shah and Shahbanou were invited to a dinner 
with General and Mme.De Gaulle, 

             The Iranian embassy
 in Paris
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the landlords and their family 
members, by cleaning their 
houses or weaving beautiful 
and intricate designs on 
Persian rugs that were sold 
nationally and internationally. 
Some of them earned a very 
minimal amount of money 
and others were not paid any 
salaries. The landlords had the 
audacity to declare and justify 
themselves by saying that 
the peasants ate and received 
clothing and many advantages 
from them instead of salary. 
Until 1963 Iran used to be 
a feudal country “Arbab-
Raiyati”. Some Arbabs - 
landlords, owned multiple 
villages and lands. The 
peasants-raiyat worked under 
these powerful landlords or 
their attendants and their lives 
and their family’s existence 
depended totally on their 
mercy.

If the landlord was a fair person, 
at the end of the farming 
year, the peasant received the 
official practiced rate of 10 to 
12% of the total crop and the 
landlord collected the rest of 
the profit. The peasants were 
always poor, and they worked 
very hard with primitive tools. 
When in 1963 the Shah of Iran 
launched a series of reforms 
known as White Revolution, 
land reform was one of its 
main points.
The government purchased the 
lands from the landlords and 
distributed them among the 
peasants with very affordable 
rates and loans. The landlords 
lost their original power, 
income, and importance in the 
society. Naturally their family 
members and especially their 
children also lost all their 
privileges and turned against 
the Shah.

Of course, there were 
exceptions, some landlords 
were more caring towards their 
peasants, but others exploited 
them. I knew of some landlords 

who had tried to change 
the traditional agricultural 
practices into modern 
technology. Unfortunately, 
the timing of purchasing the 
heavy machinery felt exactly 
on the time of the execution 
of the White Revolution and 
land reform. The Landlords 
had already spent their entire 
savings and capital or had 
taken large loans from the 
banks in order to pay for the 
purchase of the tractors and 
other equipment’s. As they did 
not have the income that they 
were counting on, to pay back 
their loans, some were obliged 
to declare bankruptcy. I knew 
at least two students of such 
families who were bitterly 
fighting against the Shah’s 
regime because their fathers 
used to own huge lands at the 
north, near Caspian Sea and 
the other one in the south.

 

Among the students there 
was a girl whose father was 
the speaker of the Senate. She 
had not joined in any of the 
groups officially, but she was 
not concerned and worried 
of the existing oppositions 
and demonstrations. She was 
even behaving very friendly 
with some of them, may be 
because many of them were 
classmates in Razi high school 
in the past! One day I told her: 
“You know, if there will be a 
revolution in the country, they 
will kill your father without 
pity.” She answered: “No, 
they are fun, they are young, 
and they are just talking, they 
will not do such acts!”. 
Well, unfortunately they did, 

her father was captured and 
killed at the beginning of the 
revolution.

Another student was 
the daughter of general 
Gharabaghi the gendarmerie 
commander and then he was 
appointed chief of staff of the 
Iranian armed forces. She was 
not active in the opposition 
groups but kept a polite 
friendly relation with some of 
them. 
It was amazing to see that 
there was no group or person 
present at Maison d’Iran who 
was representing an opposite 
opinion and was defending 
the Shah or his government, 
although many of these same 
students were receiving 
scholarships and benefits from 
Iranian government. I am not 
sure if they were intimidated 
by opposition presence, or 

it was a higher plan or their 
character to walk with the 
flow!

I never participated in any of 
the meetings or gatherings at 
Maison d’Iran. First, I was 
busy studying and attending 
my classes and learning 
many new subjects and the 
French language as much as 
I could. Then I had to adjust 
myself to the new culture and 
environment around me.  I was 
not interested in politics, but I 
was curious to observe, and 
I can say that I was in a kind 
of cultural shock living with 
those Iranian students. Many 
times, I asked myself, “Who 
are these people?” They did 

not resemble to the Iranians 
that I knew back home. The 
Iranians that I had grown up 
with were polite, educated, 
and nice people. From poor to 
rich, they were always humble 
and thankful. I always heard 
the words like: “Alhamdolelah 
and Inshalah.” Most of 
these students were standing 
between the two cultures and 
generations.  Socially as it is 
known in France, we call them 
the cream of the society and 
yet, they were, spoiled, critical 
and rude towards everybody 
and everything! They had all 
the advantages and still were 
asking for more. Some wore 
the most expensive brand-
named outfits bought from 
Chanel and Dior boutiques 
and were wearing them in a 
student house but still they 
kept speaking of revolution. 
I took my distance from them 
and on my spare time I went 
to museums, concerts, and 
theatres. There were so many 
places and opportunities 
available in Paris to visit and 
learn something new every 
second.

In one of the early general 
meetings the students decided 
to build a bar in the basement 
of Maison d’Iran. They 
elected one of their friends as 
the student representative to 
work with the director of the 
house directly. I heard that he 
belonged to the international 
revolutionary group. He was 
a great choice, because he 
was very friendly who talked 
and laughed with everyone. 
The director of the house 
liked and approved of him too 
and always said that he was a 
sympathetic nice young man. 
So, with the blessings and the 
agreement of the director of the 
house and the funds coming 
from Iranian government, they 
built the bar in the basement. 
Of course, the laws of the 
CIUP prohibited them to serve 
alcoholic beverages in the bar. A
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Years and decades have passed 
by gently, some were filled 
with good and exciting events, 
others with sad memories. 
Many answers to our major 
questions and problems were 
solved in time, whereas the 
answers to other questions 
may take years or for certain 
cases, we may never be able 
to find out an honest answer, 
at least in our lifetime!
1960’s and 1970’s was one of 
the most exciting and turbulent 
periods of my lifetime. So 
many unexpected events 
and changes happened in the 
world, and especially in Iran, 
during this period. 

My three years of residency at 
Maison d’Iran taught me a lot 
of life lessons. But also, it left 
me with many unanswered 
questions and heart aches!                 
The founders of the Cité 
Universitaire were right. 
Living together with people 
who have different opinions, 
religions, and who have come 
from various backgrounds 
from all over the world, is an 
exciting experience. It creates 
rapprochement, understanding 
and compassion towards each 
other. Living together with so 
many different people give a 
feeling of intimacy towards 
this world, as if this vast 
universe shrinks to a single 
small space. It also teaches 
and encourages the individuals 
to live in peace among 
themselves and with other 
nations. I have tried to show 
this idea in one of my award-
winning books: “The Mother 
of Jerusalem is Crying.”
The sages teach us; many 

stories in the Torah that can be 
related directly to our everyday 
life. The best example can be 
found in Genesis. Originally, 
we are all created innocent and 
pure like Adam and Eve. Then 
one day, we make our free 
choice and chose to bite the 
apple of knowledge, and like 
Adam and Eve we are thrown 
out of the Garden of Eden. 
The age is not a factor of time 
for this choice and departure. 
Everyone has a different 
timing, some bite their apple 
in an early age others bite it 
much later in their life!
  
I started remarking the 
existence of the apple in early 
1960’s but bit it during the 
residency at Maison d’Iran, 
and walked out of my peaceful 
garden of Eden. 

My student life continued 
between the university and 
Maison d’Iran. The serious 
students of the house attended 
their classes in the mornings 
and after dinner, they stayed 
in their rooms continued 
studying or meeting with 
friends instead of hanging in 
the lobby. On the contrary, the 
antigovernment opposition 
groups, hung together in the 
lobby and their numbers grew 
bigger as the days passed by. 
Many nonresidents joined 
them and on special occasions, 
when larger numbers of 
presence were needed for 
demonstrations and solidarity, 
unfamiliar students arrived 
even from other European 
countries to join them for a 
few days or stayed longer if 
they were needed.

I can say that the residents of 
Maison d’Iran were divided in 
three major categories. 

1.The students who were 
serious to finish their studies 
and research as soon as 
possible and return to their 
families, work, and country.

2.The second group of the 
students were completely and 
actively engaged in politics, 
working day and night for 
their cause, trying to spread 
the rumors, ideas around and 
recruiting new members. 
There were all kinds of 
different ideologies and groups 
present among the Iranians 
and other students at the time: 
International Revolutionaries, 
Marxist, Maoist, Trotsky’s, 
followers of Chegevara, 
Nationalist, Communists, 
Socialist, Mossadegh’s 
followers, Azarbaijan 
separatists, Mojaheddin, Pan-
Iranist, Russian sympathizers, 
different Palestinian groups 
- PLO followers, Muslim 
groups (the name of Ayatollah 
Khomeini was not yet 
pronounced loudly at our 
Masion, at least on the first 
year). Of course, the Islamist 
activists were present, but they 
were working quietly. The 
drive was stronger among the 
young modern Iranian boys 
and girls who were influenced 
and mingled with different 
European groups. The girls 
behaved completely liberated, 
most of them dressed up in 
mini-jupes, and in provocative 
tops. They had free relations 
with boys, and I heard that a 

few of them even owned guns 
that were kept in their rooms. 

3.The third group was 
composed of the students 
who had “go with the flow” 
personality, which represents 
more of an old Iranian 
traditional character. “One 
could never find out what 
they thought or wanted.” They 
agreed with everyone and had 
no precise opinion on any 
given subject. If you wanted 
to offer them a drink and gave 
them a choice between tea 
or coffee, beer or coke they 
always answered: “There is no 
difference, whatever is easy 
for you. Whatever you like 
to offer will be fine for me!” 
One would never know, if they 
really had any clear desire 
deep in their hearts or were 
just indifferent. If the second 
group students asked them to 
participate in a meeting, they 
would accept not because of 
their convictions but for not 
refusing their friend’s demand. 
They participated not to hear 
the political arguments but for 
the respect and friendship.

Most of the second and third 
group students were coming 
from well off families. Some 
were the sons and daughters 
of high-ranking military and 
government members. Others 
came from the families whose 
fathers owned large factories 
with many employees working 
for them. The fathers of some 
of the students were well-
known landlords who used to 
own many lands and peasants. 
The wives and the children 
of their peasants worked for 
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Traitors – Khaenin

By: Dr.Rosemary Cohen
Part 4

The peasants cut the crop with the traditional tools, 
seen in the hand of the man at left
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Homayoun Mirza son 
of the first president of 
Pakistan, passed away    
peacefully at his home in 
the early hours of Sunday, 
June 13, 2021. He was 92 
years old. Mr. Mirza was 
the second of six children 
and the only surviving son 
of the first president of 
Pakistan, Iskander Mirza 
and his first wife Rifaat 
Begum.
 Homayoun was born  in 
Poona,India, and educated 
at the prestigious Doon 
School,Mirza also studied 
in England before coming 
to the United States,where 
he earned his M.B.A. 
from Hrvard. When the 
military coup against 
his father prevented 
Mirza from  returning 
to Pakistan, he joined 
the World Bank,where  
he held  several senior 
management positions 
before retiring in 1988 
Mirza,married three times.
«I got my first wife at 
my mother's request. The 
second by my father's, 
and the third was my 
own choose. But all 
three marriages failed.» 
Homayoun  said to one of 
his friend.
He is survived by his first 
wife Josephine “Dodie” 
Detmer; his third wife of 
40 years, Marilia Mandelli 
Mirza; his two daughters, 
Zareen and Samia; and 

his three grandchildren 
Chase, Morgan and 
Hunter. 

He always admired 
H.E.Ardeshir Zahedi,who 
helped his father  and 
himself. Homayoun  
remembered Ardeshir 
Zahedi in his book 
named: «From Plassey to 
Pakistan» he wrote:
 My father in London,lived 
very modestly since his  
financial resources were 
limited. His only income  
was an annual pension 
of £3,000 (about $4,500) 
as a former  general and 
president. People like 
the Ispahanis, Ardeshir 
Zahedi (then  Ambassador 
and later Foreign Minister 
of Iran),  the Shah of Iran, 
Lord Inch cape, Lord 
Hume and other heads of 
European governments 
helped make his life in 
exile tolerable”. He wish ed 
to die because  when 
he exiled to London he 
had no money to spend 
for his own treatment. 
Mr. Ardeshir Zahedi 
generously paid for my 
father's hospital expenses 
and always helped him  
when he was  exiled in 
London. After the death 
of my father. H.E.amb.
Zahedi transferred his 
body to Tehran and buried 
him in his family tomb.
Mirza describes the long 

struggle for independence 
that ultimately led to the 

Partition of India and 
the birth of Pakistan. 
With its subsequent 
focus on the career of the 
author's father, Iskander 
Mirza, From Plassey to 
Pakistan offers the reader 
a comprehensive picture 
of a politically volatile 
region that remains at the 
very center of our global 
consciousness.
Combining the personal 
insights of an insider 

with the objectivity of a 
meticulous researcher, 

Humayan Mirza has 
Written a book that 
will benefit academics, 
policymakers, and general 
readers alike. Anyone with 
an interest in the historical 
factors that have shaped 
the current political 
issues confronting India 
and Pakistan will find 
this an intriguing and 
indispensable book.
May his soul be happy and 
his memory be cherished. A
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Remembring Homayoun Mirza, Son of 
The First President of Pakistan

H.E. Homayoun Mirza in the last year of his life
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 Editorial
Morteza Parizi

The contemporary history 
of Iran has witnessed two 
important events in Mordad 
(August): the event of 28 
Mordad 1332 (1953)and 
burning of Cinema Rex 
Abadan on 28 Mordad1357.
(August 1978).
In the first event, Dr. 
Mohammad Mossadegh is 
dismissed by order of the 
Shah and is replaced by 
General Fazlullah Zahedi. 
At first, Mossadegh did 
not obey the Shah’s order 
and said  he is still Prime 
Minister,from August 17 to 
19. Until the last moment in 
court, he considers himself  
as a legitimate Prime 
Minister. He considered 
his own action legal and 
believed that the Shah 
never must issued an order 
to dismiss him, but after 
the parliament voted for 
the prime minister who is 
requested by the members 
of the parliament, the king 
can issue an order to verify 
the votes of Parliament  and 
install a Prime Minister. 
In addition, because 
the dismissal order was 
delivered to his house in 
the middle of the night, 
he had doubts about the 
validity of this order and 
did not accept it. Obviously, 
when it becomes clear to 
Mossadegh that the decree 
was issued by the Shah, 
he refuses to carry out that 
decree again and said: If 
the constitution gives the 
Shah the right to dismiss 

and appoint ministers, it is 
ceremonial and any decree 
must be signed by  the
relevant minister. The 
ceremony confirms the vote 
of the parliament by issuing 
a decree.
The court sentenced 
Mossadegh to only three 
years in solitary confinement 
after a letter court received 
from the Shah. The verdict 
of the district court is also 
confirmed in the court of 
appeal, and then, upon 
Mossadegh’s appeal, 
his case was sent to the 
Supreme Court, and this 
Supreme Court announced 
the verdict of the district 
court and the court of appeal 
will remain unchanged. 
After three years in prison 
(including the length of 
time Mossadegh has been 
in detention), he remains 
under surveillance on 
his personal property in 
Ahmadabad for the rest of 
his life.
During his two-year, 
and few-month ruling, 
Mossadegh passed the 
law on powers. The law 
allowed him to pass laws 
directly on his own and take 
them to parliament for final 
approval after a trial period. 
Thus, the parliament had 
practically lost the role of 
the legislature, and laws 
were being implemented 
that had only been approved 
by Mossadegh. In addition, 
Mossadegh requested 
other powers from the 

Shah, including the post 
of Minister of National 
Defense, which the Shah 
agreed to. The Shah later 
said: “Whatever Mossadegh 
asked for, I agreed to see 
where the story ends.”
Mossadegh’s enemies later 
claimed that he had decided 
to replace the Iranian 
regime. At first, Mossadegh 
and the National Front 
wanted to install one of the 
Qajar prince, who lived in 
Europe, as the king of the 
throne, but the prince, who 
knew that the Qajars no 
longer had supporters in 
Iran, refused to get back to 
Iran. Inevitably, Mossadegh 
and his allies think of 
establishing a republic. 
Even the newspapers of that 
time wrote that they had 
seen with their own eyes the 
stamps and money of the 
republican regime that had 
been printed by Mossadegh 
agents outside Iran. But 
none of these newspapers 
published pictures of these 
stamps or banknotes.
What is certain is that the role 
of the Tudeh Party in driving 
Mossadegh’s supporters 
astray was very important.
Whatever we call the 28th 
of Mordad event - whether 
it is a coup or a national 
uprising or, as some say, 
a revolution - has had a 
significant impact on the 
minds of different political 
groups and the people who 
are not involved in politics 
within the  last 68 years.

On August 19, 1978, a 
group of revolutionaries 
who wanted to take 
advantage of their political 
defeat after the events of 
August 19, 1953, decided 
to set fire to the cinema Rex 
Abadan in order to mobilize 
public opinion against the 
Shah’s regime. Given the 
fact that the religious branch 
of the revolutionaries had 
committed this horrific 
catastrophe, the government 
of the time decided to 
remain silent in the face of 
this catastrophe due to the 
situation that ruled the 
society, which was in favor 
of the revolutionaries 
and to the detriment of 
the government. As a 
result, the clerics on the 
pulpits were well able to 
condemn SAVAK as the 
cause of the catastrophe. 
Dr. Baheri, who was 
then Minister of Justice, 
told me in Washington, 
DC in 1991: “We were 
absolutely convinced that 
the burning of the Rex 
cinema was the work of 
a group that had received 
orders from Khamenei and 
Khomeini’s followers,” he 
told me privately: “But if 
this fact was revealed, 
not only would no one 
accept our words, but the 
intensity of the riots and 
demonstrations would 
increase.”
May Peace be upon of 
all the martyrs of August 
1953 and 1978 .

The Shah later said: “Whatever Mossadegh 
asked for, I agreed to see where the story ends.”
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