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کشوری که ریشه در تاریخ دراز و پرفرازونشیب 
دارد  هرماه از هرسالش،  یاد آور روزهائی است 
که روند  حرکت آن کشور را به سوی ترقی و 
پیشرفت  تغییر داده است. یا برسرعت پیشروی 
افزوده است و یا باعث کاهش آن گردیده است. 
ماه شهریور نیز شاهد  حوادث  بزرگی است که 
در کشورما روی داده است: روز سوم شهریور و 

روز بیستم شهریورماه  از آن رویدادهاست.
متفقین   نیروهای   ۱۳۲۰ ماه  شهریور  درسوم 
به سواحل نیلگون خلیج فارس تعرض کردند. 
بزرگ   رضاشاه  رهبری  تحت  ایران  باآنکه 
درجنگ دوم جهانی بیطرفی خودرا اعالم کرده 
فریاد  نرسید  بجائی  البته  آنچه  بااینهمه  بود 
افسران ودرجه داران غیورنیروی دریائی  ایران 
در خوزستان و فریاد مردم وطن پرست تبریز 
بامداد    ۴ درساعت  شوروی  و  انگلستان   . بود 
به دولت ایران اطالع دادند که چون آن دولت 
به خواسته های متفقین وقعی ننهاده است  لذا 
نیروهای آنان  در شمال وجنوب به پیشروی خود 
ادامه می دهند.و ایران را اشغال خواهند کرد.
دراولین  دریائی   نیروی  نابودشدن  آن  بدنبال 
لحظات حمله بریتانیا  به سواحل خلیج فارس و 
ازبین رفتن لشگر های مقیم شمال توسط حمله 
نیروهای شوروی بود. علی منصور نخست وزیر  
عصر روز سوم شهریور  تصمیم به استعفا گرفت.
ارتش  دفاع کردن  بی  و  اولیه  از حمالت  پس 
ایران دربرابر نیروهای متفقین  ، شوروی ازشمال 
و شرق و انگلستان از جنوب وغرب کشور به 
دلیل  بیشترین  کردند.  حرکت  تهران  سوی 
حمله متفقین به ایران  حضور کارشناسان آلمانی 
درایران بود. رضا شاه  وقتی دید با دست خالی 
نمی توان نیروهای متفقین را ازپای درآورد  از 
سلطنت استعفا کردو متفقین با مذاکرات زیاد به 
این نتیجه رسیدند که ولیعهد قانونی ایران را به 
سلنت برسانند. حملة متفقین به ایران متأصفانه  
عواقب بسیار ناگوار و جبران ناشدنی برای ایران 
داشت. رهبری رضاشاه  که ایران را باسرعت  به 
سوی  تجدد و پیشرفت می برد برای ایرانی ها به 

آرزوئی دست نیافتنی مبدل شد. سالها با دسیسه 
نفت  در  ها  انگلیسی  و  شمال  در  روسها  های 
جنوب  مملکت ما درآتش ناامنی می سوخت و 
سرمایه های  ملی بدست اشغالگران  تباه ونابود 
شد. شاه جوان ازیکسو با فشار متفقین روبرو بود 
وازسوی دیگر با عدم امکان برای نجات پدر ش 
از اسارت متفقین ، و عدم توانائی  برای التیام 
از  دیده  رنج  ملتی   روانی  بخشیدن  زخمهای 
جنایات متفقین دست بگریبان بود. اشغال تبریز 
و برقراری حکومت  دموکرات ها در آذربایجان

منابع طبیعی ما در استان خوزستان که توسط 
انگلیسی ها به یغما می رفت، خالی شدن  منابع 
همه  ایران  برشهرهای  حاکم  ناامنی  و   ، مالی 
مشکالتی بودند که  شاه جوان را  برای جنگیدن  
دربرابر  فشارهای روزافزون مصمم تر می کرد. 
با  از دیگری  خوشبختانه  مشکالت یکی پس 
سرپنجة تدبیر شاه و نخست وزیر او  محمدعلی 
فروغی  تا حدی  رفع گردید. با  میزان محبوبیت 
روز افزون شاه  مردم همه امید خودرا به اقدامات 
شاه  وابسته می دیدند. ارتش نهایت فداکاری 
را برای سربلندی کشور انجام می داد.و شاهد 
ما   ایران  چگونه  چندسال   از  پس  که  بودیم 

رشک کشورهای همجوار گردید.
ازایران   را  بااینهمه ملت هرگز خروج رضاشاه 
فراموش  نکرد. » صبح روز ۲۵ شهریور ۱۳۲۰، 
رضا شاه از سلطنت به نفع ولیعهد بیست و یک 
کرد.  کناره گیری  پهلوی  محمدرضا  ساله اش 
ملی  شورای  مجلس  دقیقه،  سی  و  نه  ساعت 
استعفای رضاشاه را پذیرفت. برای جلوگیری از 
دستگیر شدن محمدرضا به وسیله نیروهای روس 
و انگلیس، ولیعهد محمدرضا را با لباس شخصی 
در یک خودروی کرایسلر قدیمی بین صندلی 
پنهان کردند و  جلو و عقب روی کف خودرو 
از در خدمه مجلس به داخل مجلس آوردند. 
ساعت ۴ بعد از ظهر، ولیعهد محمدرضا در برابر 
مجلس شورا و نمایندگان به قرآن سوگند خورد 
انگلیس  شد.«نیروهای  ایران  پادشاه  رسماً  و 
وروس درمقابل عمل انجام شده قرارگرفتند.و با 
پادشاهی محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران موافقت 
کردند. وقتی جنگ با پیروزی متفقین  پایان یافت  
دو لت شوروی  که در کنفراتس تهران  رسمًا 
پذیرفته بود که همراه با دیگر نیروهای متفقین 
ایران را ترک کند متأسفانه  نه تنها ایران را ترک 
نکرد بلکه خواستار  امتیاز نفت شمال ایران شد و 
حادثه آذرماه را بوجود آورد. انگلستان و آمریکا 

ظاهراً ایران را ترک کردند 
در کندوکاو رویداد شهریور ۱۳۲۰  می توان 
به این نتیجه رسید که خشم ملت به نیروهای 
نبودند برای  ایران  شوروی که حاضر به ترک 
همیشه نفرت مردم را نسبت به گروههای چپ 

برانگیخت که تا به امروز ادامه دارد. نیروهای 
چپ نیز  عده ای از ایرانیان کم اطالع را فریفتند 
و تا توانستند نسبت به بدبینی مردم از شاهان 
پهلوی  کوشیدند. بعداز روی کار آمدن حکومت 
انتقامی  بسیاری   زعم  به  که  درایران  مذهبی 
بود که انگلستان از شاهان پهلوی و ملت ایران 
ومذهبی   , های چپ  گروه  از  بسیاری  گرفت، 
اقرار کردند که با برنامه های از پیش تعیین شده  
هررویداد بدی که برای مردم کشور روی می 
داد آن را از اقدامات شاهان پهلوی قلمداد می 
کردند. برای مثا ل جالل آل احمد شایع کرد که 
صمد بهرنگی را رژیم در رودخانه غرق کرده 
از  درگذشت  اخیراً  که  خوئی  اسماعیل  است. 
اجحافاتی که گروه چپ نسبت به خانواده پهلوی 
رواداشتند از شهبانو وشاهزاده رضا  عذر خواهی 
کرد. بابک تختی فرزند جهان پهلوان تختی  قتل 
پدرش توسط ساواک را قویاً تکذیب کرد و آن 
را خود کشی دانست. اکبر رفسنجانی بهرمانی که 
ابتدا شخص دوم رژیم اسالمی محسوب می شد  
در گفت وگوئی اظهار داشت با پاسپورت زمان 
شاه تمام  کشورهای اروپائی را زیر پا گذاشته 
و همه جا  پاسپورت ایرانی و فرد ایرانی مورد 
توده  حزب  رهبر  کیانوری  است.  بوده  احترام 
به  اقرار کرد که محمد مسعود را ماکشتیم و 
که  سحابی   اهلل  عزت  انداختیم.  رژیم  گردن 
دررژیم جمهوری اسالمی رئیس سازمان برنامه 
وبودجه بودگفت:  شاه برنامه های  بسیار خوبی 
برای ایران داشت اما ما به اشتباه وگاهی به عمد  
آن برنامه هارا تخطئه می کردیم. و نظایر این 
اقرارها و ابراز ندامت ها فراوان است اما هنوز هم 
گروه های چپ به سمپاشی و  به شک انداختن 
مردمان ساده و ناآگاه  ادامه می دهند. امروز پس 
از گذشت نزدیک به ۴۳ سال از برپائی جمهوری 
مذهبی درایران  چپ ها  علیه اپوزیسیون ایران در 
خارج از کشور عمل می کنند . هنوز هم شاهدیم 
که هر مبارزی را طرفدار رژیم اسالمی جلوه می 
دهندو نمی گذارند مردم راه خودرا برای رسیدن 

به آزادی و سرافرازی دوبارة ایران ادامه دهند.
حتی  که  کنم  اضافه  باید  جانگاه  غمی  با  و 
طرفداران سرسخت پادشاه فقید نیز امروز برای 
رهبری  الیق  اورا  و  کشند  می  شالق  فرزنداو 
اپوزیسیون خارج وداخل نمی شناسند. . آیا بازهم 
باید سوم شهریور دیگری فرارسد تا  همچنان  
میهن  مام  و  برود  چپاول  به  مان  زرخیز  منابع 

همچنان درانتظار  بلوغ فرزندان خود  بماند؟
آقایان، خانمها ، به فکر میهن ازدست رفته مان 
باشیم.صدای پای آزادی از دهان زنان ومردان  
شیردل ایرانی از خوزستان وتهران و نقاط دیگر 
ایران به گوش می رسد. بیائید صدای آنها باشیم
مرتضی پاریزی

یادداشت
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عدالت  ی  درباره  سخنی   
خسروانوشیروان.  

 درشمارۀ پیاپی ۱۳۵ اول اردیبهشت 
»اندیشه  زیرعنوان   ۱۴۰۰ ماه 
آقای  جناب  نگارش  ناب«  های 
است  دکترمنصورسیاوشی،آمده 
بیست  عادل،  :»خسروانوشیروان 
ودومین شاه ایرانی است که حکومت 
امروز( تیسفون)درعراق  در  خودرا 
از  آغازکرد و ازسال۵۷۹-۵۲۱ پیش 
میالد پادشاهی نمود.انوشیروان عادل 

همه ی فیلسوفانی را...«.
یاد شده  این که زمان        نخست 
مربوط به پس از میالد بود، نه پیش از 
میالد که شاید اشتباه درتایپ ویا ً در 
چاپ مطلب بوده است،اما ازآنجا که 
ایشان وبسیاری دیگرازتاریخ نگاران 
های  کتاب  در  حتا  و  نویسندگان  و 
شاعران  از  ودراشعاربرخی  درسی 
ازانوشیروان   ، وحال  گذشته  دوران 
ومی  شده  برده  نام  صفت»عادل«  با 
بحث  جای  روشنگری  نگاه  از  شود، 
وبررسی دارد وآن این که این صفت 
واژه طّی سالهای درازوبه خاطرتکرارو 
معنای  به  ها،  گشتن  دهن  به  دهن 
ما)نزدیک  اغلب  آن درذهن  مجازی 
وازانوشیروان  گرفته  جای  اتفاق(  به 
شفیق  و  رئوف  و  مهربان  پادشاهی 
ساخته است، حال آن که این پادشاه 
نه ازصفت مجازی این واژه برخوردار 

بوده و نه ازصفت حقیقی آن. 
       پیشینه ی تاریخی ما ایرانیان 
بخشی  است،  بخش  دو  دارای 
دیگرٌمستند. بخشی  و  ای  اُسطوره 
و  خاطرآب  به  ای  اُسطوره  دربخش 
رنگ افسانه ای آن دوران و تردیدها 
سبب  به  که  هایی  تشکیک  و 
آثارُمستند)ازهرنوع  نبودن  دردست 
نسبت  توان  وجوددارد،نمی  آن( 
و  رویدادها  نادرستی  و  درستی  به 
مطالب ارائه شده ی  آن روزگاران به 
همه  این  پرداخت،با  اظهارنظرقطعی 
به طور کلی نیز نمی توان منکروجود 

ازرویدادهای  پیش  حکومتگرانی 
تاریخی ُمستنددرایران بود.

       ازاین روازآنجا که زمان پادشاهی 
ُمستند  دورۀ  در  انوشیروان  خسرو 
به  توان  می  قراردارد  تاریخی 
دردست  که  مدارکی  و  اسناد  خاطر 
وِعرق  مالحظات  است،دورازهرگونه 
به  اش  درباره  بیجا،  تعّصبی  و  ملی 

داوری نشست.
       به موجب اسناد و مدارکی که 
انوشیروان  اگرچه  است،  دردست 
یکی ازنام آورترین شاهان ایرانی بود 
اوبسیار  درزمان  ایرانیان  قلمرو  که 
گسترش یافته بود تا جایی که دامنه 
و  یمن  سرزمین  تا  قلمرو  این  ی 
شامات ازیکسو و ارمنستان و دیگر 
سرزمینهای قفقاز و ماوراءالّنهرونواحی 
پنجاب ازسوی دیگررسیده بودوحتا 
می  خراج  ازقیصرروم  درزمانهایی 
گرفت وهمانگونه که آقای سیاوشی 
اند:»فیلسوفانی را که  مرقوم داشته 
به دربار ایران پناهنده شده بودند به 
گرمی می پذیرفت و...«،آری این همه 
به مفهوم مجازی آن  بود،اما»عادل« 
که بار مهربانی وتسامح و شفقت را به 
دوش می کشد، ویا به معنای حقیقی 
واژه که عبارت ازرعایت اعتدال وبی 

غرضی است، نبود!  
درتعریف  ها  واژه  فرهنگ  در         
از»عدل« آمده است: نهادن هرچیزی 
میان  متوسط  حّد  ویا  خود  جای  به 
افراط و تفریط – اندازه و اعتدال و...
آرم دادگستری نیزنگاره ی فرشته ای
را  ترازویی  بسته  چشم  که  است   
حکایتگرنمادی  که  دارد  دردست 
اما  است،  اعتدال  و  حق  به  ازداوری 
این واژه ی عدل ویا عدالت، با گذشت 
زمان وبنا به تعابیری نادرست،معنای 
چنین  و  گرفت  خود  به  مجازی 
انوشیروان،  که خسرو  پنداشته شد 
پادشاهی شفیق ومهربان ورئوف بوده 
است.                                                                                                  
       خسروانوشیروان، پس ازمرگ 
به  رسیدن  قباد،برای  پدرش 
از  بُد«یکی  »مه  کمک  با  پادشاهی، 

وزیر  که   ( زردشتی  مؤبدان  بزرگ 
اعظم او پس از رسیدن به پادشاهی 
شد(، برای آسودگی خیالش ازسوی 
و  خود  برادران  تمامی  رقیبان، 
بکشت،به  را  آنان  ذکور  فرزندان 
از  پسریکی  »قباد«  استثنای 
برادرانش به نام »زامس« که توانست 
برد.  در  به  سالم  جان  مهلکه  از 
       مؤبدان زردشتی که به خاطر رسمی 
بودن آیین زردشتی درامورکشور،از 
نامدار  و  بزرگ  مؤبد  »کرتیر«  زمان 
زردشتی ، به نفوذ و قدرت فائقه ای در 
امور کشوردست یافته بودند و برای 
پیروزی و شکوهمندی هرچه بیشتر 
باورهای مذهبی خود، مبارزه و اعمال 
بیشتررا  هرچه  شّدت  با  خشونت 
خواستار  دگراندیشان  به   نسبت 
بودند وازآنجا که انوشیروان با کمک 
و پشتیبانی آنان توانسته بودبا کشتار 
فجیع برادران و فرزندان ذکور آنان، 
تثبیت  جهت  برسد،به  پادشاهی  به 
هرچه بیشتر موقعّیت و تداوم هرچه 
بیشترپادشاهی اش از راه انجام مقاصد 
مؤبدان و این که خودرا وام دار آنان 
می دیده است ناگزیردست به اذیت 
وآزاردگراندیشان از جمله یهودیان ،
بوداییها،برهمانیگری،  مسیحیان،   
وسایرباورمندان  مزدکی  مانوی، 
مذهبی زدکه حتا دربسیاری از موارد 
وانهدام  کشتاروحشتناک   کاربه 

پرستشگاه های آنان کشید!
       ازآنجا که درآن روزگاران قلم 
که  ازاین  بود،  مؤبدان  زوردردست  و 
انوشیروان درترویج هرچه بیشترآیین 
زردشتی و پشتیبانی از خواسته های 
که  بود،نوشتند  برخاسته  مؤبدان 
انوشیروان، عدالت را درراه  پاسداری 
رسانیده  انجام  به  زردشت  آیین  از 
است!به زبان دیگراین که انوشیروان 
با داوری عادالنه اش  حق را به آیین 
داوری  این  است!که  داده  زردشت 
مجازی  معنای  با  همخوانی  کمترین 
ندارد. »عادل«  ی  واژه  حقیقی  و 
       برای این که درک روشنترودرستی 
انتصاب  بودن  مورد  ازبی 

به  عدالت)چه  به  خسروانوشیروان، 
معنای مجازی و چه به معنای حقیقی 
آن(داشته باشیم، کافی است به آنچه 
انقالب  ازپیروزی  پس  خمینی  که 
مذهبان  ازُسّنی  اندیشان  بردگر 
بهاییان  و  مسیحیان  و  یهودیان  و 
تا  گرفته  وصوفیان  ها  زردشتی  و 
در  آنهم  سیاسی  وران  دیگراندیشه 
سالهای پایانی سده ی بیستم ودربرابر
نام»ملل«  به  سازمانی  چشم   
بشرو  حقوق  مدافع  وسازمانهای 
عصرانترنت روا داشته است، نگاهی 
بیاندازیم می بینیم که هوادارا ن  و
ازاو گروه  و  ازهرطیف  پیروانش 
و  رئوف  و  مهربان  قدیسی  آنچنان 
دلسوزساخته اند که  حتا حاضر نبوده 
است مگسی را که به درون اتاقش راه 
یافته بود کشته شود، گفته بود پنجره 
را بازو مگس رابه بیرون ازاتاق برانند!!  
پیش  های  درسده  اگرخمینی  که 
کشتاری  ی  همه  با  کرد،  ظهورمی 
می  روا  دگراندیشان  به  نسبت  که 
چون  مگس  نکشتن  داشت،داستان 
داستان عادل بودن خسرو انوشیروان 
آیندگان  ما  ُرخ  به  و  بود  زبانها  ورد 
کشیده می شد وقبول عامه می یافت!
ازاین  است  روشایسته  ازاین         
خسروانوشیروان«  نام»  با  پادشاه 
بدون پسوند عادل یاد شود، تا باشد 
خطاهای  و  ها  نارسایی  ویرایش  با 
و  منطقی  مبانی  ی  برپایه  تاریخی 
غش  بی  دستاوردهای  به  واقعی؛ 
به  آینده  و  کنونی  نسل  و  برسیم 

حقایق تاریخی رهنمون گردد. 
ک- هومان  

توضیح وپوزش

درشمارۀ ۱۳۸ در صفحه همراه آفتاب 
در مطلبی تحت عنوان شاپور بختیار ،
اول  دیگردرپاراگراف  مردی  آزاد   
آمده است: جان شریفش  را نه در راه 
آزادی  و آزاد اندیشیدن  فدا کرد.« 
اضافه  نه«   « کلمة  که دراین عبارت 
است. با پوزش از جناب بهروزی وهمه 

خوانندگان. 

منحصر  آموزشی،  مستند،  کتابی   *
بفرد درفرهنگ فارسی

مختلف.  منابع  ذکر  با   همراه   *
را  خواننده  یافته  نگترش  بابیطرفی 
هدایت  وفلسفی  تاریخی  سفری  به 

می کند.

مناسبت های 
شهریورماه۱۴۰۰شمسی 

و۲۵۸۰شاهنشاهی
دوشنبه ۱ شهریور)۲۱ اوت( روز 

بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
چهارشنبه ۳ شهریور)۲۵ اوت( اشغال 

ایران توسط متفقین درسال ۱۳۲۰
پنجشنبه ۴ شهریور)۲۶ اوت( زادروز 

داراب )کوروش(
پنجشنبه ۴ شهریور)۲۶ اوت( شهریور 

روز، جشن شهریورگان
پنجشنبه ۴ شهریو)۲۶ اوت( ر روز کارمند

جمعه ۵ شهریور)۲۷ اوت( روز 
بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز 

داروساز
دوشنبه ۸ شهریور)۳۰ اوت(  انفجار در 
دفتر نخست وزیری جمهوری اسالمی  

روز مبارزه با تروریسم
پنجشنبه ۱۱ شهریور)دوم سپتامبر( 

روزصنعت چاپ
شنبه ۱۳ شهریور)چهارم سپتامبر( روز 

بزرگداشت  ابوریحان بیرونی
شنبه ۱۳ شهریور)۴ سپتامبر( روز تعاون
شنبه ۲۰ شهریور)۱۱ سپتامبر( حمله به 

برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی
یکشنبه ۲۱ شهریور)۱۲ سپتامبر( روز 

سینما
پنجشنبه   ۲۵ شهریور)۱۶ سپتامبر( 

آغاز سلطنت محمدرضاشاه
شنبه ۲۷ شهریور)۱۸ سپتامبر( روز 
شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت 

استاد شهریار
سه شنبه ۳۰ شهریور)۲۱ سپتامبر( روز 

جهانی صلح

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

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

کتاب»درجستجوی خد ا«)آنچه دربارة خدا می دانیم( نگارش 
دکتر  همایون آرام از چاپ خارج شد.

مذاهب،  علمای  وتفسیرهای  ازباورها  است  ای  مجموعه  کتاب   *
پژوهندگان غیرمذهبی،دانشمندان معروف، منکران وجود خدا، وندانم 
واقع  موردبررسی  باستان  وبابل  خدادرمصر،یونان  همچنین  گرایان. 
خلقت   فرضیه  ودرستی  بخدا  اعتقاد   وجود، سبب  ودالیل   گردیده 
بتفصیل شرح داده شده است. برای تهیه کتاب  بابانو شادی زرگری 
تماس   shadi9@verizon.net ۳۰۳۷-۲۳۲)۵۱۶(ویا   : تلفن 

بگیرید. بهای کتاب ۲۸ دالر وهزینة پست ۸ دالردرداخل آمریکا
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عهد   اوبه  درگذشت.  رامسفلد  
بود  پنتاگون  رئیس  بوش  واکر  جرج 
این  واشغال  باعراق  جنگ  ومعمار 

کشورهمسایه ایران  بعهد صدام بود.
ازسخنان اوست که گفت: »چیزهائی 
را  میدانیم، نیز چیزهائی هستند که 
نمیدانیم.اما چیزهائی هم هستند که 
وی  ونمیدانیم.«  داریم  جهل  برآن  
حق داشت چنین بگوید.بخصوص که  
برعواقب کاری که کرد»جنگ واشغال 

عراق« جهل تمام داشت.
گفت  شود  نمی  یقین   وبه  درست 
جنگ  به  را  واکربوش  جرج  او  که 
واشغال عراق راند یا اینکه خود جرج 

واکربوش  مصمم برآن بود.
متهم  آمریکا   دفاع  وزیر  رامسفلد  
به  بزرگ  ای  صدمه  اینکه  به  است 
آمریکا زد  که طی آن شکنجه دشمن 

رواج داشت.
وی دراشغال  افغانستان  شد وپایان 
تااز  کوشید   بسیار  اما  ندید.  کاررا 
همسایگان  چین پایگاههائی را  بخرد 
بامید  لطمه زدن به چین، که تالشی  

مذبوحانه بود.
شاعرنما  خوشمرام،  بود   اومردی 
چهره  وخوش  ازدرون   وبرافروخته 

ازبرون.
اوتنها  ها  عقاب  جبهه  در  البته 
بودند.که  هم  ها  چینی  دیک  نبود. 
ارتش  بود که  این  آنها   نهائی  هدف 
شکست  آمریکای  شدۀ  تضعیف 
خورده درهندوچین  راازلحاظ  روانی 
بازسازی  کنند ازراه اشغال ، تا برسند  
مرزهای  به  افغانستان   ازطریق 

دوردست چین.
آمریکا   در  نیست   ای  رسانه  امروز 
واروپا که آن اقدامات رامسفلد  وبوش 
ودیک چینی  راباقوی ترین  واژه ها 

درانتقاد ها ی بی سابقه  قرارندهد.
استعفا  از  ناگزیر   در۲۰۰۶  رامسفلد 
امروز    ، اشغال  قهرمانان   آن  شد. 
شاهد خروج  تدریجی  قشون آمریکا  
اشغال  وکشورهای  مناطق  تمام   از 

شده  هستند.
و  ادخال  وزمستان   رفت   رامسفلد 
اشغال وتجاوز وشکنجه ها هم  رفته 

ذغال  به  روسیاهی  پس  روند.  ومی 
ماند.

نوعی  به  که  دارد   نظامی  آمریکا   -
استواین  مشتهر  دموکراسی  
دموکراسی شبیهی ندارد. حسن  این 
نظام عمر  کوتاه رؤسای  جمهور آن 
است که بین ۴ تا ۸ سال  راهی را می 
بر  راه  با رأی مردم واز همان   روند  
می گردند ، بارأی همان مردم. آمدن 
ورفتن  آقای دانلد ترامپ  عبرت انگیز 
است. کاربه آنجا رسیده که بعدازرفتن 
ایشان  دستگاه عدالت آمریکا  دست 
بردار نیست. مثالً رئیس  امور  مالی 
سازمان های مربوط به  شخص آقای 
ترامپ Allen Weisselnerg اخیراً به 
حضوردادستان می رود تا کل وجزء 
را  ترامپ   آقای  مالی  های  فعالیت 
گزارش کند که چه بسا خوداوهم  به 

اتهام ها رود.
دنیا  مردم  وقایع،  ازاین   هیچیک 
وخود  ملت آمریکا را بدبین نمی کند 
وبه مأیوسی از آمریکا نکشانده ونمی 
کشد. زیرا سرانجام قانون پیروز می 
شود.بی آنکه بندوبست ها کنار نهاده 

شوند.
دولتهای بزرگ پس از جنگ  جهانی 
دوم  دست از جنگ سرد  نکشیدند 
وبا  دوکشور چین  وروسیه  پیوسته  

درکشمکش ها بسر می برند. 

است.  از جنگ  عاجز  دنیا  اینک  اما 
آمریکا  درتالش است برتری خودرا  
درتبلیغات  را  چین   کند.ولی  ثابت 
خود می زند. چین  مشکل  جمعیت  
سنتی   انضباط  وبا  دارد   میلیاردی 
خودرا  کمونیست   حزب  صدسالة 
تمامی  به  نه  غرب  کند.  می  اداره 
این   چین   علیه  خود  درتبلیغات  
کشور را  جهانگشا می بیند. ولی این 

عقیده  تأیید  همگانی را ندارد.
امنیت  مشکل  روسیه،    درمقابل  
مربعی  کیلومتر  میلیون   وسعت ۱۷ 
خودرا دارد وبعدسقوط  نظام شوروی  
از فشارهای  کمونیستی به تمام  دور 
ازباب  رفتن  نشده است. ولی غرب 
به دوستی وروابط همه جانبه  با آن   
درشک وتردید است. وجود تردید ها 
مقارن حرکت  نفی جنگ باعث  ظهور 
دربرابر   کشورها  درهمه  ها  مقاومت 
انتظارات غرب شده است. زیرا غرب  
استعمار  عهد  اتهامات   بارسنگین  
نیازمند  مواداولیه   اما غرب  را دارد. 
دیگران درغروری ذوب نشده وخام  
دست وپا می زند وسر آن ندارد  که 
درسرزمینهای  گذشته  برجفاهای 
باره  دراین  کند.  اعتراف  دیگران 
ازدوقرن  بیش  که  کشوری  الجزیره 
در استعمار فرانسه  بود مثالی است 
به  ورفتن  انقالب  از  پس  که  روشن 

استقالل هرگز فرانسه را  نبخشیده 
است.وحاضر به  امضای عهد نامه ای 

برای  مراودات همه جانبه  نیست. 
چنین است که تالطم های سیاسی 
بین کشورها  وجوددارد وشاید  کش 

دارتر  ازآن شود که می پنداریم.
براساس   انقالبی   با  والئی   ایران 
تشییع  نتوانست  در جهان مسلمان 
ها  جای خوبی  برای خود دست وپا 
کند. همین کشور  از آمریکا  دشمنی 
ابدی  ساخته  ودنیا را بسبب  نفرت ها 
علیه خود کرده است. ضمناً  غرب  در 
ازمنة  قبل از  انقالب  اسالمی چنان 
ایران رادرمشت خود  گرفت که بوی 
مشام  در  ها   دخالت  از  نفرت   گند 
مردم مانده است  پس ببهانة  غرور 
درنوعی  دلپسند   وشعارهای  ملی  
مقاومت است. بی آنکه  رضایت  ورأی 

واقعی  مردمان خودرا  داشته باشد.
دنیا عاجز از جنگ  است ولشکر کشی 
های نوع عهد رامسفلد - واکربوش  از 
اعتبار  افتاده استوپول  بی پشتوانه  

مانع  ادامة حیات  نظام نشده است.
یک نمونه از غرور منتهی  به زورگوئی -
 های مستعمره داران را  همین جا می 

آوریم:
» چرچیل  می گفت: گاندی جز یک  

درویش  نیمه برهنه نیست.«
قدر  انگلیس  همو   چگونه  ودیدیم  

قدرت چرچیل منشان راازهند بیرون 
استقالل  به  بزرگ  کشور  واین  راند 

شایستة خودرسید.
نگاه غرب به ایران ما هم از همین نوع 
بود. همان  چرچیل  همراه روزولت 
به  آمدند  هیتلر   ببهانه  واستالین  
محو  طالب  رسماً  وچرچیل   ایران 
دندان  ملی  اماغرور  شد.  پادشاهی 
اورا شکستولی نیت او  بسبب انحراف 
ها وتوسعه نیروهای موازی خودمانی، 
کمک  پادشاهی  رفتن  به  سرانجام 

کرد.
غرور ما ریشه تاریخی وفرهنگی دارد 
باقدرت  وغرور چرچیل  ها دررابطه 
کی  نیست  معلوم  آنهاست  فناوری 

بهم خواهند رسید.
کشورها وملل مربوط به آنها سرانجام 
راهکاری  مدد  وبه  ازراهی  هرکدام 
باستقالل دلخواه خود  می رسند اما 
دشمن تراشی ها موجبات  نفرت  به 
دیگران رافراهم  می سازد باید خود 
شد ووحدت مردمان را به مدد منافع 

مشترکی که دارند  تضمین کرد.
این » خشم سرد« که امروز سراسر  
بی  ونظام  است  کرده  فتح  را  ایران 
اعتنا  به ریشه آن  »کور« بر  ضرورت 
وخون«  خشم   « آن  بازتاب  هاست 
ماههای اول انقالب  است. هرانقالب را  
که بنگرید  بهمین  درد آغازی مبتال  
چیزکی  هریک  معهذا  است  بوده 
بنام آزادی  درپایان خود  به جامعة 
انقالب   جز  کردند،  هدیه  فروبسته 
اسالمی که همان آزادی  اولیة نظام 
سابق را روبید و  بنام حریت  اسالمی 
وثابت کرد  که گروهی خودستا برهمه 
چیز  دست انداختند تا بمردم  بقول 
که  بفهمانند   متوفی   اهلل   آیت  آن 
»آقایان  نیامده اند که بروند«. عجبا 
که سران  جهان  مستعمره ستا هم 
درسراسر  کردند  می  فکر  درغرب  

جهان  وبرای ابد  ماندنی اند.
ایران قبل از  انقالب اسالمی  بیکار 
ازقول   فیگارو  امروز   اما  نداشت. 
مردم می نویسد :» ما کار می کنیم 
تا زندگی بگذرد ونه اینکه با نتیجة 
کارمان  زندگی کنیم.« از قرار، عدم 
استقبال  مردم از انتخابات  ریاست 
شده  منتهی   شکایات   به  جمهور  
یعنی  سفید   رأی  اوراق  زیرا  است  
ساز   ومسئله  شده  شمرده  »هیچ«  

شده اند.
نظام می خواهد  بازهم با غرب  درافتد  
تا اعتباری بهم زند ومنت برسرمردم 
بریم  بسر می  مادرمقاومت   که  نهد 

ونمی خواهد بگوید  هم اکنون مردم 
دربرابر نظام در مقاومت هایند.

این نظام جز درجّو  اعمال  یک فشار  
حیات  ادامة  به  قادر   جانبه   همه 
نیست. چشم نظام بر  تاریخ تحوالت  
فرو بسته است واز همانجا  که می زند  
زیرا   برود.  تا  بماند  خواهد خورد  تا 
تضادهای درون نظام امروزی  درحال  
برمال شدن هستند. نظام برای  ماندن  
خودرا درآغوش چین می نهد  ولی 
فرزندان حکام درهمان آمریکا  وغرب 
در کاروکسب  وتحصیالت  هستند 

واین جز یک نمونه نیست.
برون  ما  هرزمان   از   بیش  اینک 
مرزی  درون  والبته   ها   مرزی 
سیاسی  دنیای  حقایق   به  ها  
داریم  دسترسی  مربوط  واطالعات  
خاموشیم  هرزمان  بیشتراز  ولی 
ودچار رعب  از وحشت ها هستیم. 
ها حسی  بی  از  قدری   است  الزم 
  ویأس  مستولی  برما  دست بکشیم.

ما جز بخود  نیاز نداریم. واشتباهات  
دیروز را  تکرار نکنیم. فبل از انقالب  
نظام به اغماض فشسار خارجی رفت 
موازی   نیروهای  بنام  ای   وپیدیده 
بخود  پوچ  مأموریتی  که  پیداشد 
داد که حاصل آن  تضعیف  مقاومان  
اصالح طلب شد وبعداز  انقالب  وفرار 
ومهاجرت همان نیروهای موازی دل 
به بیگانه ای بستند که آنهارا منظماً به 
همین  نظام والیت فقیه می فروخت 

ودیدیم چه شد.
***

مردم ایران این اقبال را دارند  که ذات  
سرزمین شان آنهارا  هوشمند  بار می 
آورد وضمناً  فرهنگ غنی  آنها  به آنها 
مناعتی  تزریق می کند  تا رنجهای  
تاریخی  وسیاسی قابل  تحمل شوند. 
اعصار  بسبب  مردم   وقتی  معهذا  
تا دسترسی  کنند   تحول می  قصد 
به آزادی های مندرج در  حقوق بین 
الملل  میسرشان شود  بسبب  سنن 
دست وپاگیر  دچار  نا ممکنات  می 
داریم   متعدد  های  تجربه  ما  شوند. 
اولیه   های  آزادی  به  رفتن   ازباب 
ورسیدن  به حقوق اساسی  یک فرد 
درجامعه. از جمله  درهمین یک قرن  
ونیم اخیر  که مبارزه علیه  استعمار  
وسپس   مشروطیت   بزرگ  وحرکت 
واصالحات   تجدد  دستاوردهای  
وکل   زنان  مشارکت   درامر  بنیادی  
رفاهیات ، از آن جمله اند. باید گفت  
که بخشی  از همین انقالب  دستکاری 
شدۀ اسالمی هم  درآغاز ندائی بود بر

اغراض  به  شد   آلوده  ولی  اصالح  
مذهبی . اما درهرمورد  سنن دست 
وپاگیر ارتجاعی  جز یأس  ببار نیاورد. 
مردم ما بی جهت نیست  که پیوسته  
بین یأس  وامید  دست وپا میزنندو 
هرنوع  بذر   حامل  ضمناً   ما  مردم 

تحول  ایران سازند. پس بیک چوب 
راندن  حرکات اجتماعی  ورّد تالش 
های  ریشه  زیرا  نیست.  معقول  ها 

ترقی وتحوالت  آرمانی در آبند.

   

         درگذشت یک اشغالگر کوربین
دکترکاظم ودیعی - اپریس

رامسفلد بسیار کوشید  تااز همسایگان  چین پایگاههائی را  بخرد 
بامید  لطمه زدن به چین، که تالشی  مذبوحانه بود.

رنجهای ملل مظلوم

خشکسالی قبول، اما خشک مغزی...؟! 

ترین  پرآب  ازجمله  خوزستان  
استانهای ایران است وامروز مردمش 
ایم« ما»تشنه  که  زنند  می  فریاد 
منشأ این  برکت کوههای شرقی دشت 
وبرفهای  باران  ومیزان  خوزستان  
کوههای  درشمال،  ونیز   است.  آن 
لرستان  که آبها ازراه دره ها  خودرا 
به خوزستان  هدیه می کنندوساختن 
که  قدیم   است  امری  برآبها  سدها 

بعهد تجدد  ادامه یافت )۲(
اما اگر خوزستان ازپرآب ترین  است، 
به  آبها  آن  رسانی  آب  های  شبکه 
مراکز شهری وبه دمراکز روستائی  وبه 

قلمرو  عشایر  همیشه  درنقص هایند.
از  قبل  تجدد   بعهد  سدها  ساختن 
انقالب اسالمی  برشعب وشاخه های  
آبهای روان از بهترین  دستاوردهاست. 
ولی رفته رفته  نقایص  رو شد. سدها به 
رسوب گیری هارفتند واراضی گرفته 
شده اززارعان  بسبب فروریزی خاک 
هامنتهی به بروز مسائل اجانلعی  اینجا 
درآن  ها  گزارش  وآنجاشد.)باستناد 
زمان( واما مشکل  امروزی  جمهوری 
اسالمی  با مردم  مرز نشین  حقیقی که 
می کوشند  به آن رنگ  سیاسی دهند 
زیرا مردم مرزنشین  به نوعی عربی  
وساختار  زنند   می  حرف  -فارسی  
ی قبیله ای  عشایری دارند  واززمان    
جزء  عراق   که  عثمانی   ترکیه 
اسالمی  امپراتوری   آن  متصرفات  
سوء  بستر  قلمروآنها  بگاه   گاه  بود 

تفاهم هاست.

شطیط(  کارون،)گرگر،  کرخه،   -)۱(
وجراحی

دردزفول  ساسانی  وسه  پل  ازجمله   -)۲(
شوشتروپل  دشت  درپائین  وسدکارون 

شوشتر وپل دزفول وپل آب زال 

آنها که برای سرپوش نهادن برعلت بی آبی، مردم مرز نشین خوزستان را 
به الفاظ نامناسب واتهامات دروغ نسبت می دهند در خطای فاحش اند. 

می دانیم که درسراسر جهان مرزهای 
قراردادی یا طبیعی طبق قانون اوسمز  
باهم درتأثیرو تأثرند. ایران نیز  ازاین 
قاعده مستثنی نیست وچه بسا شاهد  
همبستگی ها هم باشیم.  مسئله فقط 
مربوط به خوزستان نیست وپدیده ای 

جهانی است. 
درقلمرو مرز ایالم وخوزستان باعراق 
اختالط  در  مرزی  خط  دوسوی  اقوام 
لهجه وزبان بسر می برند. زبان مردم 
عربی  بظاهر  درخوزستان  نشین  مرز 
است ولی بازبان عربی عراق وفارسی 
خوزستان  اختالف فاحش دارد . مثال  
وجود  وچ   ؛،ژ،  عرب  درزبان  آنکه 
نداردومردم عرب مرزی ما هرسه را 
درزبان خود دارند.درآن سو واین سو 
واژه ها گاه نه به تمام عربی اند و نه 

بتمام فارسی.
نهادن  سرپوش  برای  که  آنها  پس 
نشین  مرز  مردم  آبی  بی  برعلت 
خوزستان را به الفاظ نامناسب واتهامات 
دروغ نسبت می دهند در خطای فاحش 
اند. واقعیت آن است که  دراین مناطق 
مرزی  شبکة آب رسانی هرگز چنانکه  
مشهود است مستقر نشده است. وبگویم 
بزرگ  شهری  انقالبنیز   از  قبل  که 
وپرآوازه  مثل اهواز گاه چنان  دچار بی 
آبی یا گل آلودی آب در بناها می شد 
که حیرت انگیز بود. یعنی که ما دراین 
استان سد ساختیم، کشت وصنعت راه 
انداختیم وکارخانه ها به پا کردیم ولی 
دریک اقدام اساسی یعنی تأمین شبکة  
آبرسانی وانبارهای  آب مربوطه  بسبب 
» شتاب انقالبی«  درعمران و آبادانی 
دولت  موازی  نیروهای  که  وموانعی 
کوتاهی  نهادند،  درسایه  را  ومجلس 
ها شد. اما به یاد آوریم آقای روحانی 
را که تازه به ریاست  جمهور رسیده 
آب  نبود  از  مردم  ودرخوزستان   بود 
و بسیاری دیگراز کمبودها فریاد می 
طرح  یک  نمایش  به  روحانی  زدند. 
مشکالت  رفع  برای  وسیع  عمرانی 
خوزستان رفت والبته به دوست لندنی 
خود  جک استرا متوسل شد که وزیر 
خارجه دولت انگلستان بود.  روحانی 
هیئتی از کارشناسان  انگلیسی را باخود 
به خوزستان برد وچه وعده ها که نداد                    
لطفا ورق بزنید
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دکتر رحمت اهلل مهراز

وجالل   شکوه  نشانة   تنها  تاج 
تقدس  مظهر   بلکه    . نیست 
آسمانی است واین  اعتقاد  ریشه 

ای دیرینه دارد.
نهاد  می  برسر  تاج  که  پادشاهی 
وبرتخت  جلوس می کرد ، درایران 
باستان  بدان معنی بود  که قدرت 
سلطنت از  آسمان به او داده شده، 
تا ازآن برای ایجاد  نظم درزمین  
فّر  مظهر  تاج  لذا  کند.  استفاده 
گردید.وسابقة   می  تلقی  آسمانی 
آن به چند هزارسال  پیش، یعنی  
درسرزمین  ها   آریائی  که  زمانی 
اصلی خود  می زیستند بر می گردد.
 اقوام آریائی  دارای  معتقداتی  ر 
بودند.  وپرشکوه  شاعرانه  نگین، 
.صفا  وسعت   باهمة  را  آسمان 
وجالل خود مظهر قدرت والوهیت 
می دانستند وآن را » وارونا«  یعنی 
آنان    نامیدند.  می  بزرگ  خدای 
را   زندگی  خوب  نمودهای   تمام 
درعرصة پهناور  آسمان جستجو 
آن  بر شکوه   وآنچه  کردند   می 
آن  که  بود   افزود  خورشید  می 
شریک  وبعداً  آسمان   چشم  را 
قدرت  آن می خواندند. عالقه به 
روشنائی   به  نسبت  واحترام  نور 
تنها محدود  به قلمرو زمینی نبود، 
بلکه »مهر«  مظهر بینائی  خدای 
الهام  آنان  به  )آسمان(   بزرگ 
تر   وسیع  دیدی  با  بخشیدتا  می 

ولطیف تز  به نور بنگرند.
سلطنت   قدرت  جهت   بهمین 
آسمانی  قدرت  از   مظهری  را 
به  تاج  اعطای  که  دانستند  می 
شاهنشاه، نشانة تفویض  عظمت 
وقدرت   آسمانی به او  بود و بی 
دلیل نیست  که کنگرۀ تاج ها  غالبًا 
به شکل  پرتو خورشید  ساخته می 
شده. برخی از پادشاهان ساسانی  
نیز  که تا جشان شباهت  به کاله 
شکسته داشت با وجود  مخالفتی 

که با مذهب » میترائیسم«  یا 

نفوذ   تحت  داشتند،  مهرپرستی  
همان  معاصرین    ، وعقاید  هنر 
کاله)مهر(  رابرگزیده مجال تغییر  
درآن نداشته اند. تردیدی نیست  
که این تاج نیز  با خورشید بستگی 
دربارۀ  عقیده   واصل   داشته 
آسمانی  بودن آن هیچگاه  تغییر 

نیافته است. 
راز  بزرگ  داریوش  تاج  به  نظری 
می  فاش  ما  برای  را   دلکشی 
سازد. تاجی که داریوش  درنقش 
ولی  ساده  دارد   برسر  بیستون 
دارای  پرتوهای خورشیدی است. 
پیداست  که این تاج  شبیه تاج 
کوروش   از  قبل  که  است   هائی 
ولی  اند.  نهاده  برسر  وکامبیز  
وپهناور   عظیم  نهضتی  داریوش  
بخشیدن   تحقق  ودر  کرد   ایجاد 
دوم)بزرگ(  کوروش   های  هدف 
تالش نمود. لذا  ضمن تجدید  نظر 
، اقتصادی  امور  از  بسیاری   در 
تاج  به  واجتماعی   سیاسی   
خاصی  توجه   نیز  شاهنشاهی  
مبذول  داشت وبجای  تاج سادۀ 
قبیله ای  که در ابتدای سلطنت 
برسر می گذاشت  تاجی پرشکوه  
های  کنگره  که  برگزید  وشاهانه 
که  است  آسمان  برج  نشانة  آن  

خورشید ازخالل آن ها می تابد.
دهد   می  نشان  موجود   نقوش 
و   هخامنشی  شاهنشاهان   که 
از  را   سلطنت  حلقة   ساسانی  

مظهر اهورامزدا  می گرفته اند.  

نقش داریوش درمراسم تاجگذاری  
وهمچنین  پیکرۀ نرسی  در نقش 
رستم  نمونه های جالبی  بشمار 
می روند. آنچه از حماسه های  ملی 
ونقوش  باستانی ومدارک  دیگر بر 
می آید ، عالوه بر تاج  وتخت، عصا 
و نگین نیز  درمراسم تاجگذاری 
دارای  اهمیت خاص بوده  وشاید 
نگین  جانشین  حلقه شده  که در 

نقش ها  بچشم می خورد.
ولی سابقة تاجگذاری  درایران  از 
دوران تاریخی جلوتر می رود و به 
ایران   تاریخ  که  رسد   می  ایامی 
هنوز مدون نبود ووقایع  سینه به 
سینه  نقل می شده  ودرحقیقت  
استکه  تاریخ  ماقبل  دوران  
 ، عصر  آن  حوادث   از  قسمتی 
مندرجات بخشی  از  شاهنامه  را 
تشکیل داده است. قدیمی ترین  
مراسم تاجگذاری طبق مندرجات  
کیومرث   به  فردوسی   شاهنامة 

نسبت داده شده که می گوید:
پژوهندۀ نامة باستان

که از مرزبانان  زند داستان
چنین گفت: کاین تاج وتخت وکاله

 کیومرث آورد، کو بود شاه 
دینی   درمدارک  که  میدانیم 
بندهش  و  اوستا  یعنی  زرتشتی  
کیومرث  اولین بشر  خوانده شده  
نامه  خدای  نیز  شاهنامه   مأخذ 
، یک اثر کهن  بوده که  درزمان 
گردیده.  تدوین  ساسانیان  

درروایات  سامی نیز  آدم درعین

نامیده  مخلوق  اولین  که  حالی   
شده  بعنوان پیامبر  هم شناخته 
می شود. این طرز تلقی  درمورد 
کیومرث  به این صورت  در میآمد 
که  بوده   بشرپادشاه  اولین  که 
تربیت اولیه انسانی ، یعنی اساس  
گذاری  پایه  را  اجتماعی   زندگی 
مسئله  این  از  آنچه  کند.  می 
که  اینست  شود،   می  استنباط  
آریائی  دربین  تاجگذاری  سابقة 
ها  تازمانهای تاریک ماقبل  تاریخ 

پیش می رود.
و  دروغ  طرفداران  جنگ  شرح 
باعث  باسیامک  اهریمنی،  افکار 
شده  که فردوسی  دربارۀ مراسم 
کیومرث   جانشین   تاجگذاری 
سکوت کند. واز هنگام دفع ظلم  
به  سلطنت  وبازگشت   ضحاک 

ایرانیان   یعنی زمان  شاهنشاهی
بقیه درصفحه ۴۹

رـشیه دری ینه اتج
وسپاه  رهبری  درسطوح  او   اقدام 
ومردم  شد  روبرو   باتشویش 

گفتند»انگلیس ها می آیند«.
ها  طرح  که  شد  آن  نتیجه 
درکشید.  دم  خشکیدوروحانی 
طبیعی  برکات  قربانی  خوزستان 
فراوان  آب  خوب،  خاک  خوداست. 
چراباید  که  است  رمزی  ونفت. 
همیشه  ایران  استان  ثروتمندترین  

درابتدائی ترین  نیازها باشد.
***

مردم  تظاهرات  از  غرب  های  رسانه 
خوزستان  که درقحطی آب  آشامیدنی 
بسر می برند ازماه می تا جوالی ۲۰۲۱
مفصالً  حرف می زنند. مردم ازمدیریت 
ودولت  دارند.  انتقادها  جاری  آب 

مضایقه از خشونت با آنها ندارد.
درتاریخ ۲۰۲۱/۷/۲۰  قطع پیامهای 
کردندفشارها   راعملی  اینترنتی 
روزافزون است زیرا دولت  برحوادث 
مشکوک  است آنهم  دریک منطقة 

حساس مثل خوزستان.
است  علل  از  یکی  البته   خشکسالی 
با  هم  آب  برکمبود  بینی  پیش  ولی 
آن همه نشانه ها  وجود نداشته است. 
امکان وسیعی  آب وهوای خوزستان  
بدست می دهد  برای کسر بارندگی 
ها که درسال جاری ۵۰ درصد کسری 
وجوددارد. پس تااینجا  مدیریت ها ی 

آب و هواشناسی مسئولند. 
ذخیرة آب  بعهدة مدیریت ها ست. 
ولی خشکسالی وپیش بینی ها وعالج 
آن درعهدة برنامه ریزان است.آنها که 
آب سرچشمه هارا  به سمت اصفهان  
که  آنها  مسئولند.  اند  کرده  هدایت 
مایلند جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون 
نفر  برسد وظرف ۴۰ سال  بی خبر 
از ظرفیت محیط ، جمعیت را به ۸۵ 
میلیون  رسانده اند  مسئولند. جراید 
نام می  از یکصد سّد خاکی   درون  
برند. بهرحال  این شیوه موجب حوادثی 

مثل  بحران سال ۲۰۱۸ شده است. 
شد  تند  شعارها  تظاهرات   دراین 
ورسید به » مرک برجمهوری اسالمی« 
ومعلوم نشد  از کدام ناحیه است. اما 
بنظر  که  دهند   می  گزارش  طوری 
می رسد  اینگونه شعارها کار خودی 
  La Croix هاست ازجمله درروزنامه
موضوع  این  به   ۲۰۲۱/۷/۲۲ مورخ 

اشاره شده است.
نظام  دائماً رو بضعف می رود. اینک 
خبر می رسد  که درکارساختن واکسن 
های ایرانی است. این کار آسانی نیست 
وساخت  چینی  واکسن  نیست   بعید 

ایران باشد.
می  حرف  ازواکسنی  ای  خامنه  رهبر 
زند بنام  Coviran Barakat  ومردم  
البد  میهنی   حس  بسبب  مجذوب  

دلخوش می دارند به او . چرا که نه.
واکسن  درمحدودیت  ازقرار  ایران  
های Sinopharm چینی  و اسپوتنیک  
روسی است. چندی پیش جراید اروپا  
و غرب نوشتند  فقط پنج درصد مردم 
اینک  کردند.  تزریق  واکسن  دوبار 
است.  میان  به  درصد  از ۲/۶  حرف 
هیچ رقم قابل اعتباری درهیچ منطقه  
بدست نمی رسد. رهبر خامنه ای رسمًا 
انگلیسی و  ِسُرم   ورود  واکسن های 
  Pfizer , Moderna , Astrazeneca
را قدغن کرده است. به این دلیل که  
برای مسموم  کردن مردم ما ایرانیان  
ساخته شده است. وی دچار خرافات 
است. ایران هرگز امکان نیافت واکسن 
پاستور  انستیتو  کند.  وارد  را   فایزر 
تهران  شاهداست. سرم ساخت ایران 
هنوز درمرحلة  اولین آزمایش است. از 
قرار  انستیتو پاستور ایران درهمکاری 
دستگاههای  وضمناً  کوبا.  با  هاست 
از  بعضی  آمریکارا  از  شده  خریده 

خبرنگاران دیده اند.
رسانه ها عالماتی کشف کرده اند  که 
ایران وآمریکا  دردست بدستی هائی 
پزشکی   های  کمک  برند.  می  بسر 
خطر  است.  غرب  فرهنگ  معمول  
فقیه   والیت  نظام   در  که  آنجاست  
بسبب قدرتی  که به حد اعالی  تمرکز 
است حقایق  توسط سلسله مراتب و 
وازسر  نشود.  رهبر  مکشوف  شخص 
عدم اعتماد  به خود  هراعتراض تعبیر  
به یک توطئه شود. درحالیکه  درحال 
بریک  وگمان   ظن  کمترین  حاضر  
توطئه ازسوی درون وازسوی برونوجود 
که   است  همان  مسئله   تنها   . ندارد 
ترین  غنی  ساکن   نشین  مرز  مردم 
استان  ایران  نشسته اندوواکسن هم 

ندارند..

توجه:
درحال حاضر ایران والئی  درحداقل 
خصومت  هاست. عهد ترامپ  ونتانیاهو  
بسر رسیده است و دولت اسرائیل فعلی 
می کوشد  ازآن تالش ها برای یک 

استراتژی  نظامی و فناوری دورشود.
آمریکا اینک می کوشد روابطی عادی 
باکل کشورهای خاورمیانه داشته باشد. 
کارآسانی نیست  ولی تالش ها هرروز  

به فزونی می رود.
درمورد ایران اروپا و آمریکا  ایران را 
بحال خود  نهاده اند تا برسند به جّوی 
که  ایران صریحاً طالب  یک مذاکره 
والیت  ایران  ونظام  دولت  اما  باشد. 
دشمن   یک  به  نیاز  از  هنوز   فقیهی  
خارجی رها نشده است. ایران والئی  به 
یک دشمن خارجی نیازدارد تا  بهانه 
مهار  مردم ناراضی شود. غربی ها می 
کوشند تااین بهانه  نصیب ایران نشود. 
مشکل آنجاست  که رهبر نمی داند  
درجّو  دورکشی  غرب  ازتحریکات 
دائمی  چه کند. توسل رهبر  به اینکه  
واکسن هائی  چند برای مسموم  کردن 
آنقدر  اند  شده  تدارک   ایران  مردم 
که  است   کودکانه  و  و جلف  سبک 

غرب را ازدفاع معاف داشته است.
- فرصتی که کشف Pegaus بدست 
بهره  مورد  درغرب   استاینک  داده 
برداری است.تا از اسرائیل  نتانیاهوی 
متعادل،  اسرائیل   یک  پناه   ترامپ 
عادی، قابل  زیست بادیگران پدید آید. 
پس ایران می تواند  بی آنکه بگوید  یا 
های  خصومت  دراستراتژی  بنویسد  
لفظی با اسرائیل  تجدید نظر کند. ومی 
دانیم  که آن شعارهای » مرگ برآن، 
مرگ براین«  دیگر  نمی ماسند زیرا نه 
مردم ازآن  دلخوشند ونه متحدانی مثل 

روسیه  یاچین.
وطالبان  ایران  روابط  درافق   اینک 
درصد   صد  آمریکا  اگر  اند.  دیدنی 
افغانستان  را  تخلیه کند، اگر دولت 

دست نشاندة آمریکا  درکابل  جا 

خالی دهد، اگر طالبان کل قدرت را  
صاحب شوند نظام تازه ناگزیر است 
به ایران  بنمایاند که طالبان  درچگونه  
رابطه ای با آمریکا  هستند. این است  
مسئله ای که دولت  رئیسی  در مقابل 

خوددارد.
***

ایران  سرزمین نیمه خشکی است که 
نظامی   بقول رفسنجانی خشک مغز  

دارد .

نگاهی به دیگران

خشکسالی منحضر  به ما نیست نگاه 
کنید به آمریکا که در مساحتی  بین 
اورگون و درشمالغرب تا فونیکس در 
آریزونا درجنوب و کلورادو  درغرب 
 ۲۰ دور.  درغرب  سانفرانسیسکو  تا 
سال است  که خشکسالی روزافزون 
است. آنهاهم مثل ما دست به دعایند. 
ولی  بحران را مدیریت می کنند. می 
نویسند که این بحران از سال ۱۲۰۰ 
تا به امروز بی سابقه است. این انتظار 
که فردابرف  زمستان جبران کند همه 
استزمستان  ممکن  اما   است.  جائی 
کلید  پس  بازهم   نبارد  وبرفی  بیاید 
کار  درمدیریت ها است وهرمنطقه راه 
حل خودرادارد. این درست نیست که 
فرض  شود مردم آلت  توطئه ها شده 
اند. این درست نیست که دولت  وعده 

دهد وعمل نکند.
باید به  طرح های  دراز مدت متوسل  
نیست.  ساز  چاره  وزاری  گریه  شد. 
باید منطقه را شناخت. باید  از جابجا 
کردن آدمها که دردوردست ها میزیند 
نترسید  . باید یادگرفت. باید  سرزمین 
واقلیم را شناخت. ایران  تحمل  ۱۰۰ 
میلیون  نفر جمعیت را وقتی دارد  که 
صادرات مواد اولیه اش هزینة  مدیریت 

هارا دربحران های آب وهوائی بدهد.

خشکسالی درآمریکا: نمای دریاچة مید و سّد هوور
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ـهمراه آفتاب
کیخسرو بهروزی

کردم.  پیدا  کتابها   درالبالی  برکلی 
بیا یک کار خیر  فرهنگی بکن. بده  
النکامرر آن را مرتب وصحافی کند. 
آن زمان زنده یاد  فردریک  النکامرر  
صحاف نامدارایرانی  برای دیدار همسر 
آنجلس   لُس  به  ازتهران  وفرزندانش 
آمده بود.  ازمحجوب پرسیدم: کتاب 
درچه زمینه ای است؟ گفت: عنوانش 
جنبش های دینی ایرانی درسده  های 
دوم وسوم  هجری است.ومنبع مستند 
دینی   اوضاع  دربارة   است   وخوبی 
های  وجنبش  اسالم  از  پیش  ایران 
مذهبی  آن زمان، حیف است  ازبین 
برود. بده آن را  مرتب وصحافی کند 
تا آن را به  کتابخانة دانشگاه برکلی  
پس بدهم واز کتابدار خواهش کنم آن 
را درقسمتی محفوظ  نگهداردومواظبت 
کند. کتاب را گر فتم. کتابی بود در  
۳۰۷ صفحه  در۲۳ بخش. دادم النکا 
مرر آن را  راست وریست ومرتب کرد   
وحق الزحمه ای هم دریافت نکردوبه 

استاد محجوب  پس دادم.
محجوب   محمدجعفر  دکتر  استاد 
)بقول  سرطان  بیماری  به   سرانجام 

خودش  سالطون(  مبتال شد  وپرتو -
تنها  نه  ماهه   چندین  های  درمانی  
کارساز نشد ، بلکه متأسفانه روزبروز 
کرد  تر  نحیف  و  رنجورتر   اورا  
وسرانجام درروز ۲۸ بهمن  ماه ۱۳۷۴ 
جاودان  یادونامش  درآورد.  اوراازپای 

وگرامی باد.
نهم سپتامبر

قهرمانی ردبلندی      ایستاد
احمد شاه مسعود )شیر پنجاب(  تنها 
کسی بود که ازتمام اطالعات  و اسرار 
القاعده   رهبر  بن الدن   اُسامه  نظامی 
می  بن الدن خوب  را  واین  بود  آگاه 
دانست. تنها احمد شاه  مسعود حریف 
توانست   ومی  بود  الدن  بن  اُسامه 
ازواقعة  یازده سپتامبر  جلوگیری کند.
سیاست خارجی  آمریکا درافغانستان ،

 مانند  سایر کشورهای جهان  بویژه 
ندانم  خاورمیانه، همواره  دستخوش  
واین  است.  بوده  وسردرُگمی   کاری 
وپی  قاطع  مستقل،  سیاست  عدم 
دست  با  آمریکا   شد   باعث  گیر  
خود  موجبات  کشتار هزاران  انسان 
بی گناه  را فراهم کند. کشتاری که 
واقعة  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱  آغاز آن  
درنیویورک  بود وادامة آن  درسراسر 
جهان  گسترش یافت وتازمانی نامعلوم 

ادامه دارد.

اززمان تهاجم  روسیه به افغانستان ، 
دولت های  جیمی کارتر ورونالد ریگان 
کمک  سی.آی.اِ  سازمان   نظر   زیر 
افغانستان را آغاز  به جنبش مقاومت 
کردند، که میزان این کمک ها  تابه 

سه میلیارد دالر باال رفت.
طالبان   رسیدن  قدرت  ازبه  پس 
متحده  ایاالت  دولت    ، درافغانستان 
حجری   عصر  گروه  ازاین  آمریکا  
پشتیبانی کرد  وبطور علنی درسمیناری  
که در ۶ نوامبر  ۱۹۹۶  در واشنگتن 
پیشین   سفیر   ، برگزارشد  دی.سی.  
رابرت  روکلی  پاکستان   آمریکا در 
گفت: »طالبان  نمایندة  ورود ارزش ها

شهرها  به  روستا   ی   ها  ونگرش 
هستند.« ودر ادامة آن ، طبق  اظهارات  
گ: گر  مک  تیم   بریتانیایی  مفسر 

»دولت کلینتون  باشتاب  بی سابقه ای  
به حمایت  از طالبان پرداخت...«  اما 
بزودی دولت آمریکا  ازطالبان ناامید 
شد . چون طالبان  ثابت کرد  که قادر 
نیست  کنترل خودرا  برتمام افغانستان  
که  این  ومهمترازآن   دهد.  گسترش 
از  پس  که  زنان   با  طالبان   برخورد 
سقوط  کابل  عمومیت  یافت موضعی 
توهین آمیز بودنسبت به ارزش هائی 
که  آمریکا با صدای بلند  ازآن دفاع 
می کرد. وچنین شد  که آمریکا  کمک 
به طالبان راقطع کرد وتاکتیکی  تازه 
پیش گرفت. اما این بارهم دولت بیل 
کلینتون  دراین تردید بود  که آیا جنگ 
علیه قاچاق مواد مخدر رادرافغانستان  
آغاز کند یا مبارزه  علیه هرج ومرج 
بشر  حقوق  که  وکشتارهائی  وکشت 

رادرافغانستان پایمال می کرد؟.
احمد  که  دانست  می  خوب    .C,I.A
است  طالبان  دشمن  مسعود   شاه 
ماست.  دوست  ما  دشمن  ودشمِن 
شاه  احمد   که  دانست  می  آمریکا  
جنگ  دراین  که  است   کسی  تنها 
برای  مؤثروکارآمد   نیروی  تواند  می 
آمریکا باشد. مردی که  کنترل شمال 
افغانستان  رادردست داشت وتنها رهبر  
سازمان  نیروهای   که  بود   محبوبی 
یافته  ومنظمی داشت. دراکتبر  ۱۹۹۹ 
گروهی از سرکردگان  وعوامل  مهم

وبرای  تاجیکستان  رفت  به    .C,I.A
فرستاد  که  پیغام  احمدشاه مسعود  
آمریکا آماده است  همه گونه کمک  
های مالی، نظامی واطالعاتی  دراختیاراو  
برای جنگ با طالبان  قراردهد. بشرط 
نیز  برای دستگیری  آنکه احمد شاه 
با  القاعده  وسران  الدن   بن  اُسامه 
کند.  همکاری  آمریکائی  نیروهای  

احمد شاه مسعودهم  پاسخ مثبت داد.

یک هفته بعد  احمد شاه به سیا اطالع 
درونتا درکمپ   الدن   بن  که  داد  

دردامنة   ای   منطقه  در     Derunta
آباد   جالل  درنزدیکی   کوهستانی  
خودرا   وآمادگی  است  شده  مستقر 

برای حمله به بن الدن اعالم کرد.
درجلسه ای با حضور احمد شاه مسعود  
وفرماندهان نظامی  آمریکا وسران سیا  
قراربرآن شد که مسعود  حمله به بن 
فرستنده  وبایک  کند  آغاز  را  الدن  
وگیرنده مستقیم  ومخصوص موقعیت  
نظامی خودرا  لحظه به لحظه  به مر کز 
ستاد  مقابله با  تروریسم مستقر درسیا  

اطالع دهد.
یک  بعد   دوروز  مسعود   شاه  احمد 
به  مجهز  خودرا   نخبگان  از   گروه 
وسایل  مخابرات  پیشاپیش  فرستاد  
بعهده  را   قوائی  فرماندهی   وخود  
گرفت  که شامل  ده ها چریک  اسب 
سوار  وسی وپنج  قاطر که  تجهیزات ،

 اسلحه، راکت وموشک های  کاتیوشا 
 . ساخت روسیه  را حمل می کردند 
بعدازظهرروز بعد ، احمدشاه  برفرازقله 
ایستاد ه بود  وبادوربین  بن الدن را می 
دید  که با پنج نفر از دستیاران  خود 
مقابل  خیمه ای نشسته است. مسلسل 
دستی خودرا  کنار گذاشته  ومشغول 
کشیدن قلیان است. شیر پنجاب  با بی 
سیم مخصوص  به مرکز ستاد  مبارزه 
با تروریسم درسیا تماس گرفت وپس 
از ادای  جملة رمز وشنیدن پاسخ رمز 
گفت: اکنون بن الدن دردام من است 

اورا زنده  می خواهید یا کشته؟
پاسخ آمد: »همانجا باشید، هیچگونه 

اقدامی نکنید ، هم اکنون  جلسه ای
و داد  خواهیم  تشکیل  ای   مشاوره 
حداکثر تا  یک ساعت دیگر  دستور 
جلسه  به شما ابالغ  خواهدشد. تمام«  
احمد شاه همچنان  با دوربین  بن الدن 
رازیر نظر داشت. بن الدن پُکی به قلیان 
زد ، تلفن دستی  بزرگ خودرابرداشت 
وباتلفن صحبت کرد. پس از چنددقیقه 

تلفن را گذاشت، سراسیمه دوربینش  
راازخرجین  کناردستش بیرون کشید  
جست  به  سرخود   باالی  ودرقله  
وجوپرداخت. احمد شاه  دریافت  که 
کسی از حضور  او به بن الدن  اطالع 
داده است. چهل وسه دقیقه بعد  بی 
سیم احمد شاه بصدادرآمد. اسم رمزها 
با  مبارزه   ستاد  مرکز   شد  ردوبدل 
تروریسم سیا به او دستورداد : »بدون 
هیچ اقدامی  عقب نشینی کنید.«  احمد 
بابن  آمد:»  پرسید: چرا؟ جواب  شاه 
الدن مصالحه کردیم. قرارشده است 

خودرا تسلیم کند.«
احمد شاه قهقه ای  دیوانه وار سرداد  
کاری  ترین   احمقانه  این  وگفت:»  
است که  ممکن است یک صیاد  بکند.  
امید که   صیدراازدام رها کند به این 

صید باپای خود  به دام بازگردد.«
مرکز مبارزه  باتروریسم پاسخ داد :

» دستور همان است . تمام.«
دوروز بعد احمد شاه مسعود  دریک 
مرغ  گفت:»  مطبوعاتی  کنفرانس 
بزودی  کرد.  رها  ازدام  آمریکا   را 
تروریست ها  صدمة بزرگی  به آمریکا 
به سراغ  خواهندزد. وآن روز آمریکا 
ما خواهد آمد. روزی که دیگر  دیر 

خواهد بودوکارازکار گذشته است.«
صبح روز نهم سپتامبر  ۲۰۰۱ احمد 
شاه  مسعود  دراتاق ساده ودرویشانة  
دیوان  از  وشعری  بود  نشسته  خود 
یک شاعر ایرانی می خواند. کتاب را 
بست . آن را  درتاقچه گذاشت وآماده 
بود  گذاشته  که  قراری   طبق  تا  شد 
گفت  تلویزیون  یک  گزارشگران   با 
ژورنالیست  بعد  چنددقیقه  کند.  وگو 
ها  وارد شدند. یکی از آنها  مشغول 
آماده کردن وسایل فیلمبرداری  شد 
ودیگری مشغول مرور  کردن پرسش 
هائی شد که قراربود  در میان بگذارد. 
ناگهان بمبی که  درکیف دستی  وسایل 
فنی  گزارشگران کار گذاشته  شده 
بودودرکنار  دست احمد شاه مسعود  
پنجرة   . شد  منفجر  بودند  گذاشته 
یکی  شد،  کنده  ازچهارچوب   اتاق  
وقفسه  فروریخت  اتاق   ازدیوارهای 

سینة  احمدشاه مسعود ازهم پاشید.
 بیچاره افغانستان که منجی  وقهرمان 

خودر ا ازدست داد.
از  برگرفته  آمد  درباال  آنچه 
استیو   نوشتة   Ghost Wars کتاب  
کول)تاریخ محرمانة CI A ، افغانستان 
تادهم  روسیه  ازاستیالی  الدن  وبن 
پنگوئن  ناشر  سپتامبر۲۰۰۱است، 

۲۰۰۴

پنهان گوهر رخشنده : 

جعفر  محمد   ۱۲۹۶ شهریورماه  اول 
محجوب  درتهران زاده شد.

جهان ما  چه وضعش خوب می شد
زمین ما عجب مرغوب می شد

اگر هرآدمی دررشتة خویش
محمد جعفر محجوب می شد
وزیبارا  محکم  پرمحتوا،  رباعی  این 
شاعرنامدارومحبوب، هادی خرسندی
 درمراسمی که  به مناسبت درگذشت
برکلی درشهر   محجوب،   استاد  
)کالیفرنیا(برگزار گردید  سرود وخواند. 
درنوجوانی باخواندن کتابهای خاطرات  
و  داستایوسکی  اثر   مردگان  خانه 
میخائیل سگ سیرک با مترجمی بنام 
آشناشدم.  محجوب   جعفر  محمد  
اورادرماهنامه   پژوهشهای   درجوانی 
های ۱۳۵۲- درسال  خواندم.  سخن 

۵۳،  استادرا  درراهروهای  تلویزیون 
آمد  می  که  دیدم  می  ایران  ملی 
فرهنگ  زبان،  دربارة  وگفتارهائی  
وادب پارسی ضبط می کرد. در آنجا 
بود  که از نزدیک افتخار  آشنائی با 

ایشان  را پیدا کردم.
آمریکا  به  من  کذائی   انقالب  بعداز 
محجوب   ودکتر  شدم  پرتاب 
دعوت  وبه  شد  اروپا  ساکن  چندی 
دردانشگاه   ایرانی  تحقیقات  مؤسسة 
وپژوهش  تدریس  به  استراسبورگ 
پرداخت وبه خدمات  ارزندة فرهنگی 

خود ادامه داد.
اقامت   آمریکارابرای  چندی  از  پس 
انتخاب کرد. درلُس آنجلس  بود که 
شدم  اش  شیفته  بیشتر  دردیدارها  
به  دیدارها  نشست.  بردلم  ومهرش  
خواهش من انجام  می گرفت واستاد  
با گشاده روئی  می پذیرفت. گه گاه  
که بادوستان  قدیم وندیمش  مالقات 
ودیداری  داشت مر اهم خبر می کرد  
که برایم بسیار  خوش آیند بود وچون 
شاگردی مکتبی  گوشه ای می نشستم، 
نه به خود اجازة پرسش ودخالت می 
و  وگوها   ازگفت  بود.  الزم  ونه  دادم 
خاطراتی که  نقل می کردند  بسیار 

 

می آموختم.
از نوشتن درمورد تألیف ها ، تصحیح 
ها، نوشته ها وپژوهش های استاد  دکتر 
محمد جعفر محجوب  در می گذرم، 
که نه در بضاعت من است ونه در حّد  
این نوشتة کوتاه. تنها به یادمانده ها 

وستایشی از استاد بسنده می کنم.
پرازمهر  چشمانی   ، بلند  پیشانی 
نقشی   اولین  برلب  همیشه  ولبخندی 
بود که  ازاو درذهن  می نشست.. اندام 
متناسب داشت. چنان راست  وقامتی 
ومحکم  وبااطمینان  گام بر می داشت  
که پهلوانان زورخانه  رابیاد می آورد. 
با  چنان   دیدار  دراولین   باهرکس 
صمیمیت  وصداقت  گفت وگو می کرد

این  پشت   آشنائی  سالها   گوئی  که 
دیداربوده است.

خاکسار، بردبار، کم توقع بود وکمترین 
غرور ونخوتی دراو دیده نمی شد. ادب، 
تواضع، نزاکت وتعارف بی اندازه وآزار 

دهنده نداشت.
که  می  گر  دهان  با  گفتن   درسخن 
داشت شیوة  گفتار نقاالن را بیاد می 
آورد. درعین نکته سنجی ، شوخ طبع، 
وبذله گوئی باوقاربود. حافظه ای کم 
َمتَل   شعر،  خاطره،  جهان  ویک  نظیر 
وباظرافتی  داشت  درسینه  وداستان 

خاص آنهارا بیان می کر د.

روزی خارطه انگیز
ام  روزانه  های  یادداشت  )از  روزی 
کمک می گیرم، باحذف بخش های  
غیرضروری( ساعت ۳ بعدازظهر  روز 
چهارشنبه  اول ژانویه ۱۹۹۲- یازدهم 
دی ماه ۱۳۷۰ باقرارقبلی  نادرنادرپور 
آپارتمانی  مقابل   از  را  گرامی  شاعر 
سوار  کرد   می  زندگی  درآن   که 
محجوب  دکتر  رفتیم   باتفاق  کردم، 
راهم سوارکردیم، رفتیم به منزل آقای 
دکتر  محمد سیاسی )اصفهانی( . استاد

بود.  رسیده  ما  از  پیش  افشار  ایرج 

نشستیم، بین دوستاِن قدیم  صحبت 
گل انداخت. میاندار  محجوب بود. 

طرحی ازچهره استادمحجوب اثر استاد  زمانی

حسین  استاد  از   صحبت  که  وقتی 
مسرورشد، محجوب چندغزل وبخش 
هائی  ازیک قصیدة  بلنداورا  از حفظ 
خواند. صحبت  ازسرهنگ  محمدعلی 
نجاتی شد، زنده نام محجوب پس از 
ستایش ازاشعارطنز او ، شعربلندی ازاو
 خواند. دکتر سیاسی که خود شاعر

خودش(   )بقول  از  است،صحبت 
پیامبران شعرامروز  ایران یعنی ابتهاج،
و کرد  ومشیری  نادرپور،  اخوان، 

محجوب، زیباترین شعر این  شاعران 
ر ا  از حفظ خواند. به خواهش استاد 
ایرج  افشار، دکترسیاسی  یکی دوغزل  
خودرا خواند  وبعد نادرپور  از محجوب 
خواست  شعر ی از  خود بخواند. استاد 
محجوب  بافروتنی گفت:  اگرچه من هم  
مثل بسیاری  ازایرانیان  که در  درازای 
، اند  بیتی  سروده  حیات خود  چند 

 منهم  شعرهائی گفته ام که دروضعیت  
من   اما   ، است  جوشیده  وموقعیتی  
شاعر نیستم و به هیچ وجه  هم نمی 
خواهم  شاعر شناخته شوم، اگرهم بودم 
درمقابل  نادرپور  من که باشم که لب 
به شعر  خودبازکنم. درتأیید محجوب ، 
ایرج افشار  اشاره ای کرد  به فروزانفر، 
رضازادة شفق، و جالل همائی  که با 
وجودداشتن  اشعار  قابل توجه  ولی 
هرگز  بعنوان شاعر  شناخته نشدند؛ 
که  بود   محجوب  نام  زنده  این  وباز 

بهترین اشعار این سه تن را  از حفظ 
کرد   سخنی  شیرین  وآنقدر   خواند. 
که ناگهان  زنده نام نادرپور ساعت را 
نگاه کرد ، شش بعدازظهربود ، گفت:  
وچون   بروم.  وباید  دارم  میهمان  من 
بودم  نادرپور ومحجوب  رامن آورده 
که  ای  ومزه  ومی  برخاستیم  بناچار 
دست  بود   کرده  تهیه  دکترسیاسی 

نخورده باقی ماند. 

رفهنگ کوهچ وبازار
پیش از محمد جعفر محجوب  بودند 
کسانی  نظیر کوهی کرمانی، جمال زاده، 
صادق هدایت، ودیگران  که درفرهنگ  
عوام پژوهش وکنجکاوی کرده بودند.

اما محجوب بافرهنگ عوام عجین بود. 
روزوشب های بسیاری را  درقهوه خانه  
وزورخانه  گذرانده بودوازنزدیک هنر 
سخنوری ونقالی را  تجربه کرده بود. 
روزها و ماه ها  به زورخانه رفته بود  
وآداب ورسوم  واصطالحات  زور خانه  
داشت  رادرسینه  باستانی   وورزش 
وباشور، صمیمیت  وجدیت  فرهنگ 
عوام، این  رشته از ادبیات  را تا سطح  
آکادمیک وارد بررسی  ها و  تحصیالت 

دانشگاهی کرد.

نگهبانی رفهنگ
زنده نام دکتر محمد جعفر  محجوب 
بود.  ودلسوز  خیرخواه  درکارفرهنگ 
درهمان  زمان  که مقیم لُس آنجلس  
تدریس   برای  دوروز  ای   وهفته  بود 
رفت   می  شهربرکلی  به  دردانشگاه  
وبعدها مقیم  آنجا شد، روزی،  ساعت 
یازده صبح به من تلفن کرد وگفت: می -

توانی امروز  سری به من بزنی؟ گفتم: 
بچشم. تا یکساعت دیگر  خدمت می- 
رسم. رفتم خدمتشان. کتاب ورق ورق  
شدة کهنه ای که شیرازه  وجلدش ازهم 
این رسالة  بود  آوردوگفت:   دررفته 
دکترای  دکترصدیقی است که درسال  
۱۹۳۸ درفرانسه  بزبان فرانسه چاپ 
شده است. آن را در کتابخانة  دانشگاه 

احمدشاه مسعود
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ه13 ح ماره ۱۱۷ صف    آزادی- ش

*قراربود هدایت  بادرجة  معلمی  در دانشگاه  زبان پهلوی  
درس بدهد. اما او  این شغل را  رد کردوگفت: من درس 

دادن بلد نیستم .
* رزم آرا نخست وزیر  شوهر خواهر هدایت بود

ر هب ردون
سـف

گفتگوی کیخسرو بهروزی با  تورج فرازمند
                                                        قسمت بیست  وهشتم

طرح از :کیخرسو بهروزی
طرح از: کیخسروبهروزی   

دوستان صادق هدایت

صادق  ازدوستان  استاد،  بهروزی: 
هدایت بگوئید

دوست  جور  چند  هدایت  فرازمند: 
داشت. بعضی ها مثل خودمن  یک 
مادوست  داشتند.  دوربااو  آشنائی 
بااو آشنا  ازدور  ما  نبودیم.  هدایت 
بودیم. هدایت دوستانی داشت که 
برای بعضی از آن ها  احترام قائل  
زاده  جمال  محمدعلی  مثل  بود، 
دکتر  به  نورائی.  شهید  حسن  یا 
خانلری می گفت  خانلر خان و به 
او تو  می گفت. درحالیکه به شهید 
نورائی  شما خطاب می کرد . این 
شما وتو  وشوخی کردن ها  ومتلک  
پراندن ها   مراتب دوستی هدایت 
با  داد.  افراد  نشان می  این  به  را  
بود.  نزدیک  صادق چوبک  خیلی 
من اولین مرتبه  چوبک را درمنزل 
 ، بود  بعدازظهری  دیدم.  هدایت 
رفته بودم مطلبی را به هدایت بدهم  
وزین  ماشااهلل   آدمی  یک  دیدم  
روی  نیمکتی  راحت خوابش برده 
است. هدایت گفت: این هیکلی که 
می بینی اسمش چوقکه !هوا خیلی  
خواب  از  چوبک  وقتی  بود.  گرم 
خورده  یک  اگر   گفت:  بیدارشد 
دیگر گرم  بشود من  چپی ارگال 

می بندم وعر بی حرف می زنم!
به  نسبت  اگرچه  انجوی   سید 
اما   ، بود  جوان  خیلی  هدایت 
او  بین   نزدیکی  رابطةخیلی  من  
وهدایت می دیدم. با حسن رضوی  
مطالبی  سخن   مجلة  برای   که 
ترجمه می کرد  خیلی دوست بود. 
بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، 
مجتبی مینوی، ومسعودفرزاد  هم 

ازدوستان نزدیک  اوبودند.

بهروزی:  این دوستان  آیا آن قدربه او 
اورا  تنهائی  که  بودند   نزدیک 

پرکنند؟
فرازمند:  بعضی از آنها، بله.

حیطة  از  خارج  دوستانی  بهروزی:  
ادب وهنر هم داشت؟

فرازمند:  بله،  یکی ازآنها  فریدون 
فروردین بود که هدایت برای دیدن 
او ازفرانسه به آلمان رفت. فریدون 
بدون  بود.  معتقدی  کمونیست 
اینکه  کتابهای لنین را خوانده باشد  
ومارکس را بشناسد!! به هیچوجه 
نداشت.  کاری  هم   ادبیات  به 
که  وروزی  بود  بسیارثروتمند  
فوت کرد  مال ومنال زیادی به جا 
گذاشت که همه به خواهرش رسید. 
فریدون فریفته هدایت بود.  هدایت 
هم خیلی اورادوست داشت. هدایت 

دوستانی هم داشت که برایش مواد 
مخدر  می آوردند. دربین پسربچه 
های  زیباروی هم دوستانی داشت. 
گیری  غلط  ازبابت  من   روزی 
روزنامة پند که مشرف نفیسی در 
می آورد صدتومان دستمزد گرفتم 
وعالقة  ارادت  دادن   نشان  وبرای 
خودم خواستم هدایت را  به ناهار 
کرده  دعوتش  بارها  کنم.  دعوت 
سرباز  نحوی  به  همیشه  واو  بودم 
زده بود. درکافه هم همیشه او پول 
می داد. البته  درکافه فردوس فقط 
پول خودش را می دادواجازه نمی 
داد کسی  پول میزاورابدهد. مثل 
صبح   خورد.  نمی  صبحانه  اینکه 
ده  ساعت  رفت.  می  دانشکده  به 
و  آمد  می  فردوس  کافه  به  ونیم 
شیرقهوه  وگاهی هم  یک شیرینی  

به هرحال آن  ناپلئونی می خورد. 
ناهار  به  را   هدایت  که  رفتم  روز  
دعوت کنم . نزدیک ظهر بود. صادق 
چوبک باهدایت توی کافه نشسته  
بودند.گفتم:  آقای هدایت آمده ام 
ناهار   ازشما دعوت کنم  که امروز 
معمول  طبق  باشم.  خدمتتان  در 
متلکی  پراندوگفت: حاال ببینم چه 
درست  جواب   خالصه  شود.  می 
دمق  خیلی  من  نداد.  وحسابی 
شدم. چوبک متوجه احوال من شد 
ورو به هدایت  کردوگفت:  صادق تو 
مثل جنده ها میمانی! هدایت ازاین 
چطور؟  پرسید:  خورد،  جا  حرف 
وچوبک ادامه داد:  آن یکی آمد که 
بیابرویم  گیالسی باال  بیندازیم یک 
متلکی بارش کردی. این جوان آمده  
به ناهار دعوتت می کند، به او هم 
متلک می گوئی. منهم  اگربگویم 
بلند شو برویم خانة من  عرق دارم 
ویک ناهار خوبی هم بخوریم، حتمًا  
یک متلکی هم  بارمن می کنی! حاال 
اگر سروکلة  سید ریش  پیدابشودتا 
بگوید بلند شو برویم ناهار بلند می 
گویند  می  را  این  ومیروی  شوی 
هدایت  به  چوبک  حرف  جندگی. 
برخورد. البته به نفع من شد. مدتی 
که نشستیم وصحبت کردیم، رو به 
من گفت: ُخب ، آقا سرکار  دعوت 
کردین به ناهار  بفرمائید برویم. بلند 
شد وباهم  به رستوران  ادب رفتیم.

***

اخالق ورفتار وکردار 
صادق هدایت

بهروزی: هدایت از نظر اخالق ورفتارو
کردار  چگونه آدمی بود؟

فرازمند:  دراین گونه موارد  افرادی مثل
چوبک که خداوند سالمتش بدارد 
وعمر طوالنی داشته باشد به خاطر  
می  بهتر   بااو  ونزدیکی  دوستی 
این  درزمان  بدهند؛)  نظر   توانند 
گفت وگو چوبک هنوز زنده بود( اما 
به نظر من  درکردارورفتار هدایت 
در  وجودداشت.  عجیبی  تضاد  
حالی که  آدمی الابالی بود درعین 
حال  بسیارهم منظم ومرتب بود. 
کرد.  می  زندگی  پدرش  درمنزل 
َدِم دِر حیاط  دو اتاق  روبروی هم 
ویکی  خوابش   اتاق  یکی  داشت، 
او گرچه   کاِر  اتاق  بود.  اتاق کارش 
بسیار  همه  بااین  بود  کتاب  پراز 
جاِی  سِر  هرچیزی  بود.  مرتب 

خودش بود.
قلم ها  ومدادها مرتب  چیده شده 
پوشیدن هم   بود. هدایت درلباس 
بیاددارم   بود.  بسیار منظم ومرتب 
صبح جمعه ای ساعت  ۹ یا ۱۰ صبح 
)کافه  فردوسی   کافه  به   که  بود 
سبیل(  توی خیابان اسالمبول  رفتم.

 معموالً در  چنین ساعتی کسی به 
کافه نمی آمد . دیدم هدایت  تنها 
نشسته است . خوشحال شدم که  
می توانم چند کلمه ای  بااو صحبت 
کنم. معموالً صحبتش  بامن  بادوسه 
متلک  چند  با   و  شروع  متلک  
بامن  وقت   هیچ  شد!  می  تمام 
جدی  حرف نمی زد. درواقع بجز  
چنددوست بسیار نزدیک  خودش 
اصوالً  با هیچ کس  جدی صحبت 
نمی کرد. لحظاتی  بعد بزرگ علوی  

واردشد.
یقة  که  شدم  متوجه  ازاول   من   
کراوات  اما  است  بسته  هدایت 
ندارد. هرگز هدایت را بدون کراوات  
وهوائی   حال  درهیچ  بودم.  ندیده 
رادربیاورد  کتش  که  دیدید  نمی 
ویا با پیراهن  راه برود. بزرگ علوی  
قهوه ای سفارش  داد وروبه هدایت  
کردوگفت:  صادق چرا کراوات نزده 
ای؟ هدایت دستی به یقه اش  زد 
رنگش  نزده   کراوات  دید   وقتی 
به گونه  بعد   به شدت سرخ  شد 
ای  که تا آن زمان  اورا این چنین 
زده  وحشت  چنان  بودم.   ندیده 
وشرمگین  بود که گوئی  لخت به 
خیابان  آمده . وحشت زده بالفاصله 

بلند شدورفت.
واین  بود.  وسواسی  هدایت خیلی 

هم  یکی از تضادهای او بود.  ازیک 
وسواسی  تمیزو  بود   آدمی  طرف 
وازطرف دیگر  به پست ترین وآلوده 
ترین مکانها  رفت وآمد می کرد.

حدود سالهای ۱۳۲۳، پیش از این 
بروم، یک مرتبه مرا  به فرنگ  که 
به خرابه ای برد. باالی خیابان  الله 
زارنو. درآن جا  توی یک غار بیغولة 
مثل  معتاد   عده  یک  که  کثیفی 
اشباح  نشسته بودند  وتریاک می 
کشیدند ، این آدم تمیز ووسواسی 
نشست وهمان وافور همگانی آنهارا 

به دهان گذاشت!
بسیار   بود  آدمی   طرف  ازیک 
ترسو   وضمناً  ومحجوب  خجول 
گاه جسارت هائی   وازطرف دیگر  
کاری  وکتک  دعوا  به  که  کرد  می 

وکالنتری می کشید! 
رفتیم. شمیران  به  بارباهم   یک 
ایستاد  دربازگشت جلو کاخ شاه  
کرد  سعدآباد...  قصر  دیوار  به  و 
هرچه گفتم: آقای هدایت این کار 
خطرناک است توجهی نکرد. مأمور 
نگهبان  هم از چنین  جسارتی مات 

مانده بود.
بهروزی:  این جسارت از کینة اونسبت 
اعیان  با طبقة   یا  پهلوی  به رژیم 

واشراف سرچشمه می گرفت؟
به شدیدی  خصومت  او  فرازمند: 

داشت.  پدروپسر   ها،  پهلوی   
بااین که امکان رفت وآمد بااعیان 
این  با  هیچوقت  داشت،  واشراف 
طبقه معاشرت نکرد. ازسوئی  تودۀ 
مردم راهم  رجاله واراذل  خطاب 
می کرد. وازطرفی از  آنها حمایت 
می کرد. به یاد دارم درزمان  دولت 
قوام السلطنه  که نمایندگان  حزب 
توده هم  درآن شرکت داشتند رژۀ 
باشکوهی  بمناسبت  روزاول  ماه 
مه  درتهران برگزارشدونمایندگان 
رفتند.  می  رژه  مختلف   طبقات  
جزو  توانست   می  هدایت  
دولت  کارمندان   یا  دانشگاهیان  
نکند.  شرکت   اصالً  ویا  برود  رژه 
دولت  وکابینة   قوم  زعمای  همة 
دربالکن  شهرداری مراسم را تماشا 
رژۀ   به  نوبت   وقتی   . کردند  می 
دیدند   و سپورها  رسید  رفتگران 
هدایت درصف  رفتگران رژه  می 
رفت. سران قوم  وتوده ای های توی

هورا می کشیدند  برایش  بالکن    
دادندوبدنبال  می  تکان  ودست 
آن مردم هم هورا کشیدند. ُخب،  
مقداری   و   است  ادا  مقداری   این 

می  که  هدایت   روحیة   نشانگر 
گوید حاضر نیستم  باطبقة اعیان  
باشم.  داشته  همصدائی   واشراف 
ایران  فرهنگی  خانة  در  یازمانی 
نخستین  که  وشوروی)ُووکس(  
کنگرۀ  نویسندگان ایران برگزارشد 
هدایت  عضو هیئت رئیسه بودوآن  
باال درکنار ملک الشعرا بهار، علی 
اکبر  دهخدا، پرویز  ناتل خانلری، 
علی اصغر حکمت ودیگران  نشسته 
بود  . فردای همان روز  هدایت را 
در  خیابان نادری  دیدم. پرسیدم: 
شرکت  درجلسه   امروز  چطور  
ووکس  به   کرد  شروع  نکردید؟ 
وبرگزار کنندگان  واعضای هیئت 
دادن،  فحش  وهمه   وهمه  رئیسه 
توانست  نمی  او  بود،  واین طبیعی 
با آنها کناربیاید ومثل بزرگ علوی 

آنهارا دربست قبول کند.
خانلری برایم تعریف کرد : هدایت 
کار  دردانشگاه   که  این  از   پیش 
او  به  بود.  بانک ملی  کند کارمند  
گفتم  کاردربانک کارتو نیست، تو 
باید دردانشگاه  درس بدهی. رفتیم 
بادرجة   وقرارشد  کردیم  وصحبت 
پهلوی   زبان  دانشگاه   معلمی  در 
شغل  این  هدایت  بدهد.  درس 
دادن  درس  من  کردوگفت:  رد  را  
نیست.  کارمن  واین  نیستم  بلد 
قبول  امتیازهارا   اینگونه  هدایت 
بخصوص   اش  خانواده  کرد.  نمی 
آن  که  آرا  رزم  خواهراو  شوهر 
کوشش  بود   وزیر  نخست  زمان 
خودشان   نظر  از  که  کردند   می 
هدایت را ازولگردی نجات بدهند. 
اورا به فرنگ  بفرستند تا به عنوان  
وابستگی  فرهنگی  یا شغلی مشابه  
نتیجه  کارشود  مشغول   درآنجا 

نگرفتند..
بقیه درشمارۀ آینده  

رزم آرا شوهر خواهر هدایت بود
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         به هدف بررسی درباره ی احواالت 
شمس تبریزی و عشق پیری او، شرح 
مقّدمه ای را با بهره گیری ازآنچه که 
در کتاب مقاالت زیرنام وبه قلم وی 
وچند سروده از موالنا محمد بلخی، 
است،  گفتارآمده  این  تم  با  درپیوند 
ضرور می دانم تا منظورهرچه روشن 

تر و گویا تر بیان شده باشد.
نام شمس  با  نگارنده         آشنایی 
کتاب  ازراه  بار،  نخستین  تبریزی، 
»تاریخ ادبیات« دبیرستان بود که از 
جمله دروس بود، درآن کتاب ضمن  
وآثارموالنا  فضل  ومقام  احوال  شرح 
تبریزی  شمس  نام  به  شخصی  از   ،
تبریزی،  داد  ملک  بن  علی  فرزند 
بُرده  نام  صوفیگری  درسلک  پیری 
ای  وجذبه  گرم  نفسی  که  بود  شده 
از  و  داشت  مؤثر  وبیانی  استثنایی 
شهری به شهری می گذشت وبا اهل 
در  وعارفان  وصوفیان  رازوریاضت 
مراوده بود،با همه ی این حال، پیش 
از آنکه دیداری با جالل الدین محمد 
بلخی، ُشهره به موالنا در قونیه داشته 
باشد، نه نامی از او بر سر زبانها بود ونه 
صاحبان  ازدیگر  که  آنچه  از  نشانی 
دانش وعرفان و صوفیگری، در زبانها 
بود، تا اینکه در سال ۶۴۲ ه .ق گذارش 
به قونیه می افتد وبه دیدار موالنا می 
رود که به گفته ی خودش درمقاالت؛ 
از سالها پیش با نام او آشنا بوده است، 
موالنا در نخستین نگاه؛ بارقة عشق 
بیند  اومی  ی  چهره  در  را  وحقیقت 
وشیفته ی او می شود، تا جایی که 
واالی  مقام  از  برخورداری  با همه ی 
فقاهت و شهرت و احترام نزد خواص 
و عوام، آنچنان مفتون و مجذوب  این 
صوفی بی نام ونشان می شود که سر 
از پای نمی شناسد وردای فقاهت را 
به کناری می افکند و از مسند منبر 
به  دینی،  مسایل  تدریس  و  وعظ  و 
حلقة رقص و سماع کشیده می شود، 
تعظیم واحترامی که موالنا در اشعار 
ابراز  به شمس  ونوشتار خود نسبت 
کرده است،حکایتگر تأثیرژرف نفس 
و کالم اودر موالنا است. شمس نیزدر 
باره ی دیدار خودبا موالنا می گوید : 
»کسی را می خواستم ازجنس خود 
که اورا قبله سازم و روی بدو آرم که 

از خود ملول شده بودم...«. مقاالت،  
۲۱۹

       موالناجالل الدین محمد بلخی، 
الدین  بهاء  العلماء  سلطان  فرزند 
از  که  بلخ  در  . ق  ولد،به سال ۶۰۴ه 
مراکزفرهنگ و ادبیات وعقاید ایرانی 
شمرده می شد تولد یافت، پدرش از 
فضالء ومشایخ عرفا محسوب می شد 
واز شاگردان و تربیت یافتگان شیخ 
نجم الدین کبری، عارف نامداربود وبه 
گونه ای که در برخی تذکره ها آمده 
است، چون مخالفان تصّوف نزد عالء 
الدین خوارزمشاه از او سعایت نمودند 
بلخ هم آزار دید،در سال  از مردم  و 
۶۱۷ ه.ق، همراه پسرنو جوانش جالل 
الدین محمد، ناگزیر به مهاجرت شد 
که این زمان ازجمله مصادف با ظهور 
و هجوم مغوالن به سوی ماوراءالّنهرو 

پیرامون آن نیزبود.
       دربُستان الّسیاسه آمده است:» 
به واسطة مخالفتی که میان صوفّیه 
و علما بود، سلطان العلما در محضر 
گفته  می  بد  آنان]علما[  به  منبر  و 
از  رازی  فخرالدین  امام  به  خصوصاً 
بزرگان حکما و متکلمین زمان خود 
که در خوارزم اقامت داشته و مصاحب 
سلطان عالءالدین محمد خوارزمشاه 
ی  ولد،نوه  بهاءالدین  بود...اگرچه 
دختری محمد خوارزمشاه بود، اما به 
تفتین امام فخررازی با مشاهدۀ کثیر 
پیروانش به شاه می گوید اگر به تدبیر 
دفع این کثرت نشود، بیم است که در 
ارکان سلطنت خلل اُفتد... «. مقّدمة 
ویراستاری  به  معنوی  مثنوی  کتاب 

محمد رمضانی، چاپ ۱۳۱۹
       سلطان العلما بهاء الدین ولد، ناگزیر 
محمد،  الدین  فرزندش جالل  همراه 
بلخ را با شماری از مریدانش به قصد 
زیارت مکه ترک می کند ودر نیشابور 
فریدالدین عطارنایل  دیدار شیخ  به 
می شود و او جالل الدین نوجوان را 
درآغوش می کشد ومثنوی اسرارنامه 
را به او هدیه می کند، سلطان العلما، 
پس از عبور ازبغداد و زیارت حج به 
مالطیه در آسیای کوچک می رسد 
می  شهراقامت  درآن  سالی  چهار  و 
از  به شهر الرنده که  نماید و سپس 
مراکز حکومت سلجوقیان بود می رود

دراین  اقامت  سال  هفت  از  پس  و   
عالءالدین  سلطان  دعوت  شهربه 
قونیه می رود.  به  کیقباد سلجوقی، 
پدردر  مرگ  از  پس  الدین  جالل 
تُرمزی  ُمّحقق  الدین  برهان  مکتب 
که ازشاگردان سلطان العلما بود ودر 
طریقت  اهل  اولیاء  و  خواص  سلک 
مقامی داشت و به قونیه آمده و ساکن 
ارشاد  تمام تحت  نُه سال  بود،  شده 
آن عارف کسب فیض نمودو آنگاه به 
عزم سیاحت و درک مجلس اصحاب 
طریقت به شام رفت و مدتی در حلب 
به  وهمچنان  گزید  اقامت  دمشق  و 
وبا  پرداخت  دینی  علوم  تحصیل 
در  بود،  آموخته  که  آنچه  از  تجارب 
سی و سه سالگی در حالیکه ُمفتی 
بزرگ عصر شناخته می شد و کسانی 
چون سراج الدین ارموی و صدرالدین 
قونوی ُمحّدث در او به دیده ی توقیر 
و تعظیم می نگریستند، به قونیه باز 
به  سلجوقی  امرپادشاه  به  و  گشت 
پرداخت  شرعی   وعلوم  فقه  تعلیم 
اوج  به  درحالیکه  ودرسال۶۷۲ 
شهرت وعّزت رسیده بود در قونیه در 

گذشت. )۱( 
نوه ی سلطان  ولد،  بهاءالدین         
العلما، در باره ی کوچ پدر بزرگش از 

بلخ به قونیه چنین سرود: 
  چونکه از بلخیان بهاء ولد

 گشت دلخسته آن شه سرَمد
  ناگهش از خدا رسید خطاب 

 کای یگانه شهنشه اقطاب
 چون تورا این گروه آزردند 

 دل پاک تورا زجا بردند
 به درآ ازمیان این اعدا 

 تا فرستیمشان عذاب و بال 
     

 ازآنجا که موالنا به خاطرعارف بودن 
پدرش، صوفیگری نیزدردیگ 

 سینه اش جوش می زد،با آنچه که
در که  داد  نشان  است  سروده   
انتظارتلنگری بود تا آنچه را که سالها 
پنهان  و  داشته  اش  سینه  دردرون 
بوده است  آشکارکند، که دیدار او با 
شمس گمشده اش همان تلنگری بود 

که سبب گردید بگوید:
  شمس تبریزی که نور مطلق است
 آفتابست وزانوار حق است

 این نفس جان  دامنم برتافتست 
بوی پیراهان یوسف بافتست 

   یا:        
 قالئد های ُدر دارد بناگوش ضمیر من
ازآن الفاظ وحی آسای شّکربارشمس الدین
 شمس الحق تبریزی در بُرج َحَمل آمد 
 تا بر َشَجرفطرت، خوش خوش به پزد مارا 

 یا در جایی دیگر: 
 هین صفت بگزین وترک ریش کن

کن وتشویش  ومن  ما  این  ترک     
 تا شوی چون بوی گل با عاشقان  

پیشوا ورهنمای گلستان 
 کیست بوی ُگلدم )۲(عقل وخرد 

خوش ِقالووِز)۳( رِه ُملِک اَبَد؟ 
یا

 دردست همیشه ُمصحفم)۴(بود
در عشق گرفته ام چغانه )۵(

 اندر دهنی که بود تسبیح 
 شعراست ودوبیتی و ترانه
       موالنا همچنین با سرودن اشعاری 

این چنین: 
 حاصل عمرم سه سخن بیش نیست  
سوختم شدم،  پُخته  بُدم،  خام 

نشان داد که با افکندن ردای فقاهت 
از دوش وورود آشکارا به حلقة عرفان 
و صوفیگری، خواسته است بگوید که 
ازنفس گرم شمس از خامی به پُختگی 

رسیده است. 
  ویا:

 ای بانگ وصالی آن جهانی 
 ای آمده تا مرا بخوانی

 ما منتظردم تو بودیم 
 باز آ که رسول المکانی

 پیش تو امانت شعیبیم 
 مارا بچران به مهربانی 
که منظوروی ازامانت ُشعیب، آنگونه 
که نوشته اند، اشاره ای است به کار 
گوسفندان  ی  ازرمه  موسی  شبانی 
ازسالها صبر  ُشعیب که موسی پس 
صفورا)یا  او  دختر  انتظارتوانست  و 
صفوره( را به زنی بگیرد، اما درتورات 
نام پدر صفوره، »بترُون کاهن مدیان« 
آمده است و حافظ درغزلی به شعیب 
کند:  می  اشاره  اینگونه  موسی   و 

 »شمس تبرزیی، و عشق ریپی!«
» شبان وادی ایمن گهی رسد به مرادک.هومان

  که چندسال به جان خدمت ُشعیب 
کند«.                                                      

       موالنا درجای دیگردر فراق شمس 
می سراید: 

  به عشق شمس تبریزی چو موسی 
گفته ام اََرنی 

 زسوی طور تبریزی چرا چون لَن نمی 
آیی؟

که اشاره ای است به داستان موسی 
ورفتنش به کوه طوردر صحرای سینا 
که درقرآن) سورۀ ۷ آیة۱۴۳( به این 
أنُظرالیَک قال  أرنی  َرِب  شرح:» قال 
لَن ترانی( آمده است  وسعدی نیز در 

بیتی به این شرح:
 چورسی به کوه سینا  اََرنی نگفته بگذر
 که نیارزد این تمّنا؛ به جواب لن ترانی.

به همین داستان اشاره کرده است .
         آنچه که درروایات آمده است، 
گفته شده موسی با پیروانش از قوم 
به  عزیمت  هدف  به  اسراییل  بنی 
مصر،  ترک  از  پس  کنعان،  سرزمین 
زمانیکه  در وادی سینا به  کوه طور  
که  اتباعش  اصرار  به  بنا  رسد،  می 
او  ادعای  مورد  خدای  هنوزوجود 
بودند،  دل  دو  نداشتندویا  قبول  را 
به  را  خدایش  که  خواهند  می  ازاو 
آنان بنمایاند، ازاین روموسی از خدا 
من  به  را  خودت  )ارنی(    : خواست 
نشان بده، اما خدا درپاسخ به اوگفت: 
در  که  دید،  نخواهی  مرا  ترانی(  )لن 
تورات نیز به گونه ای تلویحی به این 

ماجرا اشاره شده است.
       موالنا در پیوندش با شمس گاه 
خود را موسی واورا هارون وگاه خود 
را هارون واو را موسی برادر خود می 
خواند،اما با همه ی تعریفها و ستایشها 
از شمس، دیده می شود که  موالنا گاه 
به گونه ای دیگرنیز از شمس و خودش 

می گوید :
   شمس تبریزی که شاه ودلبر است   

با همه شاهنشهی جاندار ماست )۶(
   یا:

گفت چون من وی اَم، چه می جویم؟
گویم زخود  کنون  اویم  عین 
  وصف ُحسن اش که می فزودم من

من  بودم  ولطف  ُحسن  همان  خود   
جوشد نمی  کس  بهر  از  شیره   
کوشد.                                                 می  خویش  ُحسن  درپی 
       بسیاری دیگراز سروده های موالنا 
به همین مضمون، نشان می دهد که 
آینه  چون  را  تبریزی  شمس  موالنا؛ 
در برابر خود می دید ویا او را نیمه ی 
گمشده ی خود می پنداشت، اگرچه 

موالنا فقیهی صاحب نام و اعتباربود 
وبسیاری درپای وعظ وطرح مسایل 
اما  نشستند،  می  او  فقهی  و  دینی 
دردیگ  صوفیگری  پیش  ازسالها 
سینه اش جوش می زده است، از این 
رو به دشواری می توان براین باور بود 
که موالنا به محض دیدن وهم صحبتی 
به  نخست  نگاه  همان  در  شمس، 
یکبارگی دستار فقاهت را رها  کرده  
اشعار  وسرودن  وسماع  رقص  وبه 
صوفیانه  پرداخته است، آنچه که از 
گفتار موالنا بر می آید این است  که 
شوق و کشش به عرفان از سالها پیش  
موالنا   ی  واندیشه  قلب  درژرفنای 
نهفته بوده است، منتها اخگری می 
خواست تا مجمردرون آماده به شعله 
شمس  و  سازد،  روشن  اورا  ورشدن 
در نقش اخگری ازآنچه که در درون 
سینه ی موالنا می گذشت و پنهان 
مانده بود، آن را شعله ورساخت  واین 
ذوق وشوق، در بسیاری ازآثارموالنا به 

روشنی دیده می شود:              
هرچیز که می ُجستم فی الحال عیانم شد 

  صد کشف بیانم شد از خاطر حّقانی
که همین بیت و ابیاتی دیگرکه پیش 
دیگرکه  وبسیاری  شده  اشاره  ازاین 
است  سروده  مضامین  درهمین  وی 
،بیانگر آن است  که اوپیش از دیداربا 
شمس، خود در جستجوو تحقیق در 
باب صوفیگری بوده و کششی درونی 
اینکه  ویژه  به  است،  داشته  آن  به 
بلخ؛  ی  وعرفا  مشایخ  از  موالنا  پدر 
شهری که از مراکز فرهنگ وادبیات 
بوده   میشد  شمرده  ایرانی  وعقاید 
وازشاگردان و خلفای )جانشین قطب 
نجم  شیخ  مریدان(  ارشد  و  وُمرشد 
الدین ُکبری  خوارزمی )۷(، یکی از 
عارفان واولیای پُر آوازه ی ایران بود. 
از این رو داشتن پدری چون سلطان 
العلما و ارادتی که موالنا  به شیخ عطار 

داشته است که گفت:
» هفت شهر عشق را عطار گشت 

 ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم«،
مکتب  در  سال  چندین  وی  واینکه 
محقق   الدین  برهان  چون  استادی 
فراگیری  به  بنام  از صوفیان  ترمذی 
مشغول بوده و درزمان اقامت در شام 
به فیض صحبت عارف مشهور ُمحی 
الدین عربی نایل آمده بود، جملگی 
صوفیگری  به  موالنا  کشش  گویای 
است.چنانکه پسرش در ولد نامه می 

گوید:
  گرچه درعلم فقرکامل بود

 علم نو بود کان به وی بنمود

است  مبحثی  فیزیک  دردانش   
ناپایدار«؛  ترازمندی  عنوان»  زیر 
در َمَثل اگرچه آب در دمای صفر 
یخ می بندد، اما دیده شده که گاه 
در دمای صفرآب هنوز یخ نبستِه 
کافی است تلنگری به جام یا ظرف 
محتوی آب زده شود که آنگاه با 
می  یخ  بالفاصله  آب  تلنگر؛  این 
بندد، از این رومی توان گفت که 
پدرو کسانی چون شیخ فریدالدین 
ازآموزگاری  عطارویا کسب فیض 
چون برهان الدین ُمحقق تُرُمذی 
از اولیای طریقت وآگاهی از احوال 
تواند  می  صوفیان  و  عرفا  دیگر 
عامل تأثیر گذار در کشش موالنا 
ی جوان به عرفان باشد تا در بُرهه 
ای مناسب از زمان وبه بهانه ای؛ 
آنچه که در دیگ سینه اش جوش 
چون  تلنگری  با  است،  زده  می 
بیرون  تبریزی،  باشمس  دیدار 
با  عمری  کسیکه  وگرنه  بریزد، 
فقاهت  وفتوی روزگار گذرانده واز 
مراتب واالی این مقام  برخوردار 
حتا  ویا  دیدار  یک  با  است،  بوده 
وچند  روزه  چند  صحبتی  هم 
به  وی  در  انقالبی  آنچنان  ماهه، 
دستارفقاهت  که  آید  نمی  وجود 
وسماع  رقص  وبه  سربرگیرد  از 
که  چرا  بیاورد،  روی  صوفیانه 
کودکی  داشتهای  باور  ترک 
سهل  چندان  کاری  جوانی  و 
وشدنی نیست، آنهم کسی چون 
ومرتبت  مقام  آنهمه   با  موالنا 
واحترام  وعّزت  فقهی  واالی  
نزد شاه ومجذوبان پُرشماردینی 
در  تعلُّم   سالها  حاصل  که  اش 
وبازآنهم  اسالمی  مکاتیب 
دینی  تعّصبات  از  پُر  درسالهای 
دست  به  تکفیرها  وفضای 
گوید:                    خود  چنانکه  بود،  آورده 
است   بهانه  خود  تََبریز  »شمِس 

ماییم«. ولطف  ُحسن  به  ماییم 
با کسر حرف سین  ]واژه شمس 
مصرع  وزن  تا  شود  ادا  باید 
نخست به درستی خوانده شود[ 
که این بیت به روشنی نشان می 
پیش  صوفیانه  کشش  که  دهد 
دراووجود  شمس  ازدیداربا  
داشته است منتها در جستجوی 
بود  انتظار کسی  در  یا  ای  بهانه 
که همدمی همدل و همراه باشد،  
دارد  درسینه  که  آنچه  بتواند  تا 
از  شمس  رو  بریزد،ازاین  بیرون 
برای موالنا بهانه ای بود تا آنچه 
مجمر  در  پیش  سالها  از  که  را 
سازد،  ور  شعله  داشت  درونش 
ِصرف  که  یابیم  می  در  رو  ازاین 
با  آنهم  موالنا  با  شمس  دیدار 
چنین مقام وموقعّیتی که موالنا 
تنها عامل  توانست  نمی  داشت، 
وی  احوال  گونی  دگر  اصلی 
سرودن  که   همانگونه  گردد. 
مثنوی را حسام الدین چلبی، از 
نُخبه ُمریدان وخلیفه و جانشین 
 . است  بوده  ُمسّبب  موالنا 
 ای ضیاء الحق حسام الدین تویی 
 که گذشت از مه به نورت مثنوی

 همت عالی تو ای ُمرتجی)۸(
می کشد این را خدا داند کجا  

ای  بسته  را  مثنوی  این  گردن   
می کشی آنجا که تو دانسته ای
 مثنوی را چون تو ُمبدء)۹( بوده ای
 گرفزون گردد تواش افزوده ای 

       بهاءالدین ولد، پسر موالنا، 
پیوند  در  »ولدنامه«  مثنوی  در 
تبریزی  شمس  با  موالنا  دیدار 
دیدار  این  رهگذر  از  که  وآنچه 

گذشت سرود:
 روز وشب در سماع و رقصان شد 
شد گردان  چرخ  همچو  برزمین 
شهر اندر  اوفتاد  غلغله 
بلکه در زمانه و دهر  شهر چه؛ 

کاین چنین قطب و ُمفتی اسالم  
وامام  شیخ  اندرزمانه  کاوست 
او چوشیدا  کند  می  شورها 
او هویدا  گه  و  پنهان  گاه 

 خلق از وی زشرع ودین گشتند  
گشتند رهین  را  عشق  همگان 

ادامه دارد                   
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نادرشاه ومستوفی ساده لوح

به  که  بود  سالطینی  از  نادرشاه 
وبی  ودلیری   ورشادت  جنگاوری 
باکی بسیار  اهمیت می داد ومعتقد 
بود  که هرکس درهرطبقه وصنفی 

که هست باید شجاع ودلیر باشد.
می  او   نزدیکان  جهت   بهمین 
تا خودرا درنظر سلطان   کوشیدند  
گر  جلوه  وقوی  نیرومند   مردی 
سازند. یکی از مستوفیان  نادر،که 
مردی ساده دل  وخام بود، ازروزی  
منتظر  رسید   نادر  بخدمت  که 
تا  بود   فرصتی  آوردن  بدست 
سلطان  رخ  به  خودرا   رشادت 
نمی  مجالی   بد  بخت  واز  بکشد  
سفرهای  از   دریکی  آنکه  تا  یافت 
جنگی  که بهمراه نادر بود  بجهتی 
ومدتی  دورافتاده  لشکریان   از 
دربیابان  سرگردان ماند. همینطور 
ومی  راند   می  اسب  عجله  با  که  
کوشید  خودرا به سلطان برساند ، 
به چوپان بچه ای  برخورد کرد  که 
ازپای درآورده وسرگرم   را   پلنگی 
مستوفی  بود.  آن  کندن  پوست 
بدیدن آن منظره  فکری بخاطرش 
بچه  چوپان  وبه  رفت  پیش  رسید. 
است؟«  کشته  که  را  این  گفت:» 
لحظه  چند  گفت:»   درجواب  پسر 
پیش  این پلنگ  به گلة من حمله 
برد ومن بضر ب چماق که دردست 

دارم اورا ازپای درآوردم« 
مستوفی  از شجاعت  بچه چوپان  حیران 
ا می فروشی؟« ر  این   « شده گفت: 
پسر گفت :» قابلی  ندارد، تقدیم  می 
کنم.«  مستوفی طماع خرسند شد ، 

وپلنگ  داد   بچوپان  ناچیزی  مبلغ   
خودرا  زیاد   بازحمت  گرفته   را 
وبهرنحوی  رسانید  نادر  بلشکریان  
بود  بسلطان نزدیک شده  پلنگ را  

ازنظر او گذرانید.
نادر  درحالی که درسیمای  مستوفی 
چه  هان   گفت:»  بود   شده  خیره 
برسم   مستوفی  است؟«  چیز 
احترام تعظیمی نموده گفت:»  قبلة 
درجستجوی  باشد   بسالمت  عالم  
بااین پلنگ مواجه  بودم،  لشکریان  

با یک ضرب  وبهمت سلطان   شدم 
اورا  ازپای درآوردم.« 

نادر  ازروی تعجب  نگاهی  به سراپای  
مستوفی افکند، درنظر اول  دریافت 
که  این کار مستوفی نیست وبدروغ 
بروی  ولی  است  بسته  بخود  را   آن 
خود  نیاورد وازقوت بازویش  بسیار 

تمجید نمود.
امر برخود مستوفی هم  مشتبه شد. 
آنگاه نادر مستوفی را  نزدیک  خواند  
. مستوفی  برد  بدرون جیب  ودست 
گمان کرد  که نادر  درازاء این  شهامت 
می خواهد  پاداش خوبی  باو بدهد. 
سلطان  به  وخودرا  شد  خوشدل 

نزدیک  ساخت.
جیب   از  خودرا  دست  آهسته   نادر 
بطرف  وبسرعت   آورده  بیرون 
زده   فریاد  مستوفی  برد.   مستوفی 
برفت.  وازهوش  شد  برزمین  نقش 
نادر که  وضع را چنین دید  فراشهارا 
صدازده گفت: » چوب بیاورید  وآنقدر 
را  حقیقت   تا  بزنید  را   مستوفی 
بگوید.« مرد بدبخت  که در خود تاب  
ضربات چوب  را نمیدید، بزاری درآمد  
وماجرا را بی کم وکاست  بعرض نادر 
کشف  برای  افشار   پادشاه  رسانید. 
قضیه  فور اً دستورداد  تا چوپان بچه 
را هرکجا که هست یافته  وبخدمت 

آورند.

فراشان به تفحص  پر داختند  وبهر 
نزد  یافته   را  چوپان  بود   زحمتی 
خوانده   پیش  نادراورا  آوردند.  نادر  
پرسید:» تو پلنگ را کشته ای؟« آن 
پسر با اطمینان  خاطر جریان  کشتن 
به  بعرض رسانید. سلطان  را   پلنگ 
که  را   عمل  وهمان  نزدیک شد   او 
در مورد مستوفی  کرده بود، دربارۀ  

چوپان بچه  نیز معمول داشت.
سلطان  با  دانست   نمی  که  پسرک 
طرف است عصبانی شده  بطرف نادر 
حمله برد وبالحن خاصی گفت:» مورو 

می ترسونی؟«

نادر ازاین رفتار  چوپان بچه  بخنده 
افتاد  وبه مستوفی ریا کار  دستورداد  

تا صد اشرفی باسم انعام  باو بدهد.

آبگوشت زهرمارخان

آقا محمد خان قاجار  دراستبدادرأی  
ایران  سالطین   درمیان  وسنگدلی 
کمتر  نظیر دارد. در ضمن بیان  شرح 
نویسند که وقتی یکی  او  می  حال 
از خانهای ترکستان سفیری نزد  او 
فرستاد  تا مراتب دوستی  ووداد خان 

را بعرض سلطان برساند.
ازقضا  آقا محمد خان  به سفر جنگی 
که  داشت   اصرار  وسفیر  بود  رفته 
هرچه زودتر  جواب دریافت داشته  
بترکستان باز گردد. رجال دربار  که 
ابرام سفیر  را دیدند ، قرارگذاشتند  
خواهر  شاه در تاالر سلطنتی  پشت 
پرده  بنشیند و سفیر را بپذیرد ونطق 
اورا  شنیده نامه را بتوسط خواجه سرا 
بگیرد. آنگاه جواب  نطق را  یکی از 
فراشان خلوت ازقول خانم، به سفیر  
برساند. همین کاررا کردند . نصراهلل  
بواسطة   افشار که  ایل   خان  رئیس 
به  اش   فته  گر  وقیافة  خوئی   تند 
بود   شده  معروف  زهرمارخان«   «
درتهران نبود. وقتی که از ساوجبالغ 

 ده خود باز گشت  واین خبررا شنید، 
منافی  کاررا  این   شده  عصبانی 
انگاشت  سلطنت  خاندان   عصمت 
وشالق خودرا به کمر  زده وباندرون 
شاه رفت تا خواهر آقامحمد خان  را 
از  قبل  سراها،  خواجه  کند.  تأدیب 
دراندرون   به  خودرا  حادثه   وقوع 
رسانیده اورا بهر نحوی بود رد کردند.

پس از اینکه آقا محمد خان  از سفرباز 
گشت  واز واقعه مستحضر گردید ، 
زهرمار  خان  امرداد  درخشم شده  
را حاضر  نمایند وبدست دژخیم  در 

دیک بجوشانند.
همه درباریان  می دانستند که  نادانی 
وتعصب  بیجا، زهر مار خان را  باین 
روز انداخته است . ولی ازبیم  قهر آقا 
محمد خان  جرأت نداشتند  شفاعت 

اورا  بکنند.
بودند   خود  کار  سرگرم   دژخیمان 
زهرمار  هم  زجروشکنجه   وعملة 
خان  را ببارگاه آورده، جبه ولباس اورا  
کندند وبا پیراهن وشلوار درگوشه ای

برای  هم   فراشباشی  داشتند.  وا   

نظارت  دراجرای حکم ایستاده بود. 
قیافة  از  که  درباری  رجال  از  یکی 
شاه حدس زده بود که خود سلطان 
زیادراضی  این حکم   ازاجرای  هم   
نیست، پیش آمده  عرض کرد:» قبلة 
عالم سالمت باشد. برحضرت  سلطان 
زهرمارخان   که  نیست   پوشیده 
دراین جسارت  قصدتوهین  نداشته 
وتعصب   دولتخواهی   ازراه  است. 
درشاهدوستی این تقصیررا  مرتکب 
شده  وجای آن است  که براو رحمت 
شاه  بفرمائید.«  تصدق  واورا  آورید  
بشنیدن این سخن  لمحه ای سکوت 

کرد . آنگاه سربرآورد  وگفت: 
» زهرمار را زهرمار کنید.« لحن شاه 
مضحک   بقدری  جمله  این  ادای  در 
عصبانیت   باهمة  خوداوهم   که  بود 

نتوانست  جلوی خنده خودرا بگیرد.
صدای» عفو کردند، تصدق فرمودند«  

بهمراه خنده ازهرطرف بلند شد.
فراشباشی هم  بنوبه خود  وباصدای 
بود  تکرارمی  بلند  آنچه را شنیده 
در  آب  موقعیکه   در  درست  نمود. 
دژخیمها  بود  آمده  بجوش  دیگ 
آن  بطرف  گرفته   را  خان  زهرمار 
فرمودند«   »عفو  بردند.صدای   می 
و   رسید  آنها   بگوش  فراشباشی  

بناچار  ازمحکوم دست برداشتند.
زهرمار  دیدند   تعجب  باکمال   اما 
خان  باعجله  بسمت نردبانی  که کنار 
دیگ گذاشته  بودند می دود جلواورا 
نشنیدید  که  گرفتند وگفتند: مگر 
گفت:  است؟«  بخشیده  شمارا   شاه 
»چرا ، اما  زهرمار ازلب دیگ بر نمی 
گر دد« ودژخیمان را عقب رانده  و
می خواست ازنردبان باالرود  وخودرا 
بیندازد. دژخیمان که وضع  دردیگ 
را چنین دیدند  پیش دویدند ومانع  

ورود  او بدرون دیگ شدند.
برنمی  دیگ  ازلب  زهرمار   « جملة 
گردد« ازآن پس  مثل معروفی شده  
مورد   این  درنظیر   گاهی  هم  وهنوز 

بکار  می رود.

» نقل از اطالعات ماهانه  - شهریورماه  
۱۳۳۳

داستا   ن اهی کواته اتریخی

برزو به مادر گفت که روز ما سیاه و 
روزگار بر ما تباه خواهد شد و رنج و 
باد رفته ، چون  بر  نیز  غمخواری تو 
من  بر  هرگز  ببیند  مرا  اگر  رستم 
نرم دلی نخواهد کرد.  تپه ای از دور 
دیدند و هر سه بدان سوی شتافتند 
و در پس تپه پنهان گردیدند. رستم 
بیگمان  گفت  دل  در  و  دید  را  آنان 
با  که  هستند  تورانزمین  جاسوسان 
دیدن ما گریختند و به بیراهه رفتند. 
تن  هر سه  که  دا  دستور  گرگین  به 
را به نزد او آورد. گرگین چون باد به 
جایی که رستم نشان داده بود رفت 
شیری  چون  که  دید  دالور  مردی   .
آشفته با دو زن در پشت تپه  پنهان 
برآورده  خروش  گرگین  است.  شده 
و از نام و نشان دالور جویا شد. برزو 
غرید و از او پرسید که تو کیستی و از 
کجا میآیی؟ گرگین خود را شناساند و 
از او خواست که با او به منزل رستم  
بیاید . برزو از آمدن سرباز زد و میان 
دو پهلوان جنگ در گرفت. برزو تیری 
بسوی اسب گرگین رها کرد و اسب 
زخمی شد و گرگین را از پشت خود 
به زیر افکند و بسوی قرارگاه رستم  
گریخت. برزو کمندی انداخت و او را 
اسب  چون  رستم   . کشید  کمند  به 
برزو  نزد  به  را  زواره  دید  را  گرگین 
او  به  را  خود  شتابان  زواره  فرستاد. 
 ، افتاد  او  به  رساند و چون چشمش 
که  است  نریمان  این  که  کرد  گمان 

زنده شده.
چو نزدیک آن تند باال رسید

سواری ستاده به هامون بدید
تو گفتی نریمان مگر زنده شد

فلک پیش شمشیر او بنده شد
برزو  به دست  را  زواره چون گرگین 
گرفتار دید غرش کنان گفت مگر از 
وجود یل زالی بیخبری که فرستاده 
برزو  کشیدی؟  بند  به  چنین  اورا 
پاسخ داد که زور بازو و زخم شمشیر 
مرا ندیده ای، اگر چون رستم تهمتن 

نیستم، کمتر از او هم نمیباشم
اگر نیستم من چنو تهمتن

مرا دیده ای بر سر انجمن
همان زخم بازو گوای من است

کمند و کمان رهنمای من است
ار  نیرنگ  به  که  است  همان  رستم 
چنگ من رهایی یافته است ، اگر از 
پیکار با من سیر نگشته است آماده 

پذیرایی از او هستم.
زواره شتابان به نزد رستمباز گشت و 
به او گفت که روز سپیده بر ما تیره 
از  برزو  نزد  تار گشته است، چون  و 
تپه  آن  پس  در  و  است  جسته  بند 
میباشد.  گرفتار  او  به دست  گرگین 
بر  برزو سخت  نام  از شنیدن  رستم 
خود لرزید و در دل گفتهمانا بخت از 
ما برگشته است. نمیدانم این دیوزاد 
چگونه از بند رسته؟ رستم با پهلوانان 
به رایزنی نشست و همگان هم پیمان 
شدند که تا برزو را از پای در نیاورند از 
پای ننشینند. رستم حروشان و غران 
به نزد برزو آمد او را غرق در سالح 
جنگ دید. از دیدن او سخت حیرت 
کرد گویی سام نریمان است که سوار 
بر اسب است.دو زن را که در زیبایی 
بودند  چهارده  شب  ماه  همچون 
خواری  به  نیز  را  گرگین  و  اودید  با 
افکنده بر خاک مشاهده کرد. رستم 
در دل گفت این زنان که و از چه در 
این جایگاه با او هستند؟ چون نزدیک 
او  به  و  شناخت  را  رامشگر  زن  شد 
گفت ای شوخ زن این مرد چگونه از 
زندان رهایی یافته است؟ و نیز پرسید 
این ماهرخسار )شهرو( کیست؟  که 
جهان  ای  که  داد  پاسخ  رامشگر 
پهلوان این زن مادر برزو است و برزو 

به چاره گری او از بند رسته است.
بدو گفت رامشگر ای پهلوان

تو بادی همه ساله روشن روان
جهانجوی برزوی را مادر است

هم از بهر او در دلش آذر است
به افسون و نیرنگ او شد رها

جهانخوی ازین بچه اژدها
برزو به رستم گفت ترا با زنان چکار 
است؟ به جنگ من آمده ای یا از پی 

گفت و گوی با آنان ؟
پس از خودستاییهای پهلوانانه، میان 

رستم و برزو پیکار  سختی درگرفت، 
رستم چون دید از پس برزو برنمیآید 
با ستایش از وی خواست که نزد مادر 
رود و زمانی بیاساید و با مادر رایزنی 
کند شاید او وی را از ادامه پیکار باز 

دارد.
به نزدیک مادر یکی باز گرد

زمانی ابا او هم آوازگرد
بر آسای و بنشین و چیزی بخور

وزان پس چو برگردد از چرخ خور
ببند از پی کینه جستن میان

ببینیم تا بر که گردد زمان
به مادر همه کرده ات باز گوی

مگر او از این کینه پیچدت روی
مگر مادرت روشنایی دهد

تو را با خرد آشنایی دهد
که تا کشته نایی تو بر دست من

نماند به حلق تو در شست من

از تو  برزو در پاسخ رستم گفت مرا 
وکردار تو بس عجب میآید، چون تا 
خود را ناتوان تر از هم نبرد می بینی، 
در مقام نیرنگ و تزویر بر میآیی . به 
گمانم دالورانی را که تا کنون از پا در 
آورده ای با همین نیرنگ و تزویر بوده 
، مردانگی  و  دلیری  راه  از  نه  است 

 و افزود که پیشنهاد تو را میپذیرم 
ولی خرسندم که حقیقت را هم بیان 
کرده ام تا نپنداری که یکبار دیگر هم 
نزد  به  رستم  بفریبی.  مرا  میتوانی 
پیش  نیز  برزو  و  بازگشت  ایرانیان 
مادر رفت. برزو از آنچه رخداده بود 
نیز  رستم  و  ساخت  آگاه  را  مادر   ،
نهاد.  میان  در  پهلوانان  با  را  ماجرا  
گو  و  گفت  این  در  ایرانیان  با  رستم 
بود که ناگهان گردی از راه سیستان 
از  لشکری  سپس  و  گشت  پدیدار 

که  آمد  بیرون  خاک  و  گرد  میان 
حرکت  در  آن  پیشاپیش  در  فرامرز 
بود. همینکه فرامرز به لشکرگاه ایران 
وارد شد، رستم او را سخت سرزنش 
کرد که چرا نتوانسته است برزو را در 
بند نگه دارد. فرامرز از آمدن شهرو 
بهرام  با  آشناییش  و  تورانزمین  از 
گوهرفروش و سرانجام رهاندن برزو 
به کمک رامشگر سخن  از زندان  را 
تازیانه  هزار  از  بیش  رستم  گفت. 
میانجیگری  به  گیو  و  زد  فرامرز  بر 
و  را سرزنش کرد  برخاست و رستم 

تازیانه را از دست او گرفت.
از او بستد آن تازیانه به خشم

به رستم چنین گفت بگشای چشم
نه هنگام خشم است ای پهلوان

که هنگان گرز است و تیر و کمان
که گویند از بهر ترکی که خست

سر و مغز فرزند خود را شکست
زدن  از  رستم   ، گیو  میانجیگری  با 
بزرگان  با  و  برداشت  دست  فرامرز 
برای چاره جویی به رایزنی نشست. 
هر یک از بزرگان که پیشنهادی ابراز 
میکرد از طرف دیگران رد میشد تا 
اینکه گرگین پیشنهاد کرد که چون 
در جنگ و زورآوری کسی از پس برزو 
این  را زهر خوراند.  او  باید  برنمیآید 
رای مورد پسند افتاد و رستم به آشپز 
خود دستور داد از خوردنیها هر چه 
دارد به نزد او آورد. آشپز خوردنیها 
را پیش رستم آورد. رستم آنها را به 
زهر آلود و برای برزو فرستاد. برزو با 
گرگین سرگرم گفتگو بود که گردی 
گرد،  میان  از  و  کرد  آشکار  دور  از 
آن  پس  از  و  خورده  تیر  گورخری 
دلیری شیر پیکر با دو سگ شکاری 
پدیدار شدند. برزو بر اسب سوار شد 
و به دنبال گورخر دوان گشت. گورخر 
رابا کمند گرفتار ساخت و به نزد مادر 
آورد. رویین پسر پیران ویسه که تز 
را  برزو  همینکه  میگشت  باز  شکار 
دید، حیرتزده از اسب به زیر آمد و 
او را در آغوش گرفت و گفت که در 
تو  که  می پندارد  چنین  تورانزمین 

بدست پدر دستان گرفتاری.
 

ادامه دارد

  زنده یاد دکتر طلعت بصاری )قبله(                                      بخش  پنجاه ویکم

زانن شاهناهم  )شهرو-بخش چهارم(

رستم  پهلوان
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علی اکبرسعیدی   « یاد  زنده 
از  یکی  در   » سیرجانی 

شاهکارهایش» ضحاک ماردوش «
از  زیبائی  و  سمبلیک  تصویر   
کیانی  جمشید   « پادشاهی 
اساطیری « و هم از» ضحاک فرزند 
مرداس « که از نژاد عرب بوده و به 
اقلیم  بر  و  یازیده  دست  پدر  قتِل 
پهناور آن عصر پادشاهی می کرده؛ 
و  جور  از  ایرانیان  که  است  داده 
ستِم » خدایگان جمشید شاه « به 
وی پناه بُرده و با التماس و خواهش 
بر  را  وی  نفیس،  بس  هدایای  و 
اریکة پادشاهی ایران زمیِن آریائی 

می نشانند.
داستان مفصل است و اطمینان دارم 
بسیاری از ما ایرانیان با اسطوره های 
ایرانی آشنائی نداریم ولی به روایت 
بر  کیانی  جمشید  چون  فردوسی؛ 
بر  و  بسته  کجاوه  سیمرغ  بال های 
انفس  و  می کند  صعود  آسمان ها 
ُعقده های  می بیند؛  جهان  آفاق  و 
ُگل  یک سو  از  او  بزرگ بینِی  خود 
کرده و از جهت دیگر هم بادمجان 
نیز  روزگار  آن  قاب چین های  دور 
و  ُمتملقان  و  لیسان  کاسه   مانند 
و  ادوار  همة  به دستاِن  دستمال 
پیِش  سال  شصت  پنجاه  مخصوصًا 
آقا!  ای  که  درمی آیند  خودمان 
خود  اصاًل  شما  که  نشسته اید  چه 
یابو  هم  را  بی چاره  آن  و  خدائید!! 
برداشته و باورش می شود که چنین 
است و دو انگشِت شسِت دو دسِت 
خود را به زیر یفـة ُکتش باال و پائین 
می کشد و باد به غبغب می اندازد و 
به زمین و زمان فخر می فروشد! و 
اهل  که  می رود  ایشان  و  او  بر  آن 

تأمل خوب می دانند.
آفت دیکتاتوری و هر قدرت جابرانه 
ایده ئولوژیک،  حکومت های  تمام  و 
و  شاه  و  رهبر  و  قائد  افتادِن  جدا 
خودش  مّلت  و  پیروان  از  سلطان 

از  خوره  مانند  آفت  این  و  است 
درون می خورد و می تراشد و به قول 

ما رشتی ها می شود 
مرِغ  تخم  یعنی   » مورغانه!  پوچ   «
تلنگری  نیمچه  به  که  شده!  پوک 
مردم  و  رژیم  که  می پاشد!  خود  از 
دامگهی  چنین  در  نیز  زمین  ایران 
افتادند که از زور و فشار خدایگان 
خود دست به دامِن اجنبی بزنند و 
عربی وحشی و بی سواد و الف زن و 
ابلیس  دروغ گو و شیطان صورت و 
خون آشامی  و  خون ریز  و  فطرت 
وارد مملکت خود کرده و به ریاسِت 
در  فردوسی  گویا  برگزینند!  خود 
ضحاک  اسطورۀ  پیش  سال  هزار 
در   ۱۳۵۷ سال  در  که  ننوشته  را 
اجرای  و  نشسته  شهیاد  میدان 
نمایِش اسطورۀ ضحاک را در تاریخ 
ایرانیان  می کرد!  نظاره  ایران  مّلت 
حاکم  خود  بر  را  وارداتی  ضحاِک 
افسد!  به  فاسد  دفع  یعنی  کردند. 
و ماندند و هنوز مانده ایم که با این 

افسد چه باید کرد؟ 
در  وقتی  که  می دانم   خوب 
بر ویراستاری  »یادداشت ویراستار 
مطالب  این   » ماردوش  ضحاک 
دوستان  از  پاره ای  نوشتم،  را 
روی  سپند  مانند   » »شاه اللهی! 
این  که  کردند  ِچک  ِچک  آتش 
بیک زاده هم به میخ می زند هم به 
نعل! از یک طرف جانب داِر سلطنِت 
سوی  از  و  است  پسر  و  پدر  آن 
از  برای شان  شمشیر  چنین  دیگر 
رو می بندد! اتفاقًا کاِر نقد و رعایت 
انصاف و عدل در » تاریخ نویسی « 
همین است که زشت و زیبای یک 
تاریخ  ترازوی  در  هم  با  را  پدیده 
بگذاری! من همیشه از وطن پرستی 
پادشاهان  روزی  شبانه  تالش  و 
پهلوی در »اعتالی همه چیز ایران 
و ایرانی « نوشته و گفته ام و همه جا 
هم از آن دفاع کرده و می کنم ولی 

را  خود  چشِم  که  است  غیرممکن 
سبب  که  اشتباهاتی  به  و  ببندم 
امپراتوری  یک  پاشیدِن  هم  از 
و  دری  به  در  و  ساله  هزار  چند 
ایرانی  میلیون  چند  غربت نشینِی 
بوروکرات  فرهیخته و تکنوکرات و 
و صاحِب سرمایه و نظِر اقتصادی و 
اسارت ملتی درمانده در آن زندان 
مملکتم،  بر  خوردن  حراج  چوب  و 

چیزی نگویم و ننویسم!
این پدر و پسر مملکتی درب و داغان 
و به غایت ورشکسته و بی اعتبار و 
مریض را از قاجارها تحویل گرفتند 
بگویم حتی  است  بهتر   ( حد  در  و 
عمران  در   ) توان شان  حِد  از  بیش 
ارزش  و  اعتبار  کسب  و  آبادانی  و 
مملکت  آن  و  مّلت  برای  جهانی 
بدهید  انصاف  آخر  ولی  کوشیدند 
تفرعن  با  چه گونه  که  مردمان!  ای 
و  انجصارگرائی  و  خودخواهی  و 
نظرات  به  بی توجهی  و  تک َروی 
دیگر وطن پرستان و تنها ماندن در 
دو  را  آن  تارعنکبوتی خود؛  حصار 
و  کردند!  ضحاک  پیشکِش  دستی 
حاال ملتی بیش از چهل سال است 
که درمانده و حاال حاالها در خواهد 
ضحاک  این  از  چه گونه  که  ماند 

خالصی یابد!
*     *     * 

سعیدی  حرف  که  بنده  حرف  نـه 
نیز  شاملو  احمد  و  سیرجانی 
زباِن  بود.  ضحاک  چه گونگی  بر 
در  خیلی ها  را  سیرجانی  سعیدی 
نخواندند  یا   » ماردوش  ضحاک   «
نفهمیدند!  بگویم:  بی تعارف  یا  و 
در  شاملو  احمد  سخنرانی  در  اما 
هم  خیلی ها  کالیفرنیا  داشگاه 
حضور داشتند و هم به زبان امروز 
آن هائی که  و  گرفتند  چیزکی  بود، 
از »سی سال رنج بُردِن فردوسی «

 فقط » توانا بود هرکه دانا بود « را 
بلد بودند، داد و فریاد و قشقرق راه 

ما  به مقدسات  انداختند که شاملو 
این که  وحال  است!  کرده  توهین 
هیچ یک از این حضرات حتی یک بار 
 » فردوسی   شاهنامة   « الی  هم 
به  برسد  چه  بودند  نکرده  باز  را 

خواندِن آن!
آن  برای  بود  مقدمه ای  همه  این 
برای  خیلی  که  هم وطنان  از  دسته 
به  پستان  فردوسی  و  شاهنامه 
و  می چسبانند!  و  چسبانده  تنور 
ِعرِض  دراز  و  دور  سال های  آن  از 
خود می برند و زحمِت ما می دارند! 
اشاره ای  و  بهانه  هر  به  یعنی 
شاملو  احمد   « حرف های  بی آن که 
کوک  مضمون  باشند،  شنیده  را   »
می کنند و ُمهمل می بافند و این جا و 
آن جا هم از کم اطالعی ) نمی گویم 
سوءاستفاده  سردبیر   ) بی اطالعِی 
بار  اولین  می دهند!  چاپ  به  کرده 
شاملو  احمد  نامة   « الطائالِت  این 
از  یکی  در  را   ) سارتر  پُل  ژان  به 
لوس آنجلس  خوب  اتفاقًا  نشریات 
سردبیِر  به  زمانی که  و  خواندم 
و  نامه  بودِن  مجعول  محترمش 
زخم خوردگاِن  پدرسوخته بازِی 
آن  شدم،  یادآور  را  شاملو  احمد 
که  دانستند  بی گناه  را  خود  خانم 
آن شماره  انتشار  و  تایپ  زمان  در 
از مجله، ایشان به » عتبه بوسی! « 
فالن بزرگوار به سوئیس رفته بودند 
چنین  خود  سِر  تایپیست  خانم  و 
خدا  ترا  کرده اند!!  خلق  شاهکاری 
شیره ای  کریم  از  به غیر  کسی  یک 
تفهیِم  ابله  شاه  ناصرالدین  این  به 
یعنی  گناه  از  بدتر  ُعذر   « که  کند 

چه! «
من اهل مجامله و تعارف و پیزر الی 
و  نیستم  گذاشتن  آن  و  این  پاالِن 
دوستان  همة  خوشبختانه  را  این 
اطمینان  و  می دانند  آشنایانم  و 
دارند که نه کسی را بی جهت عزیز 
بی مورد  کسی  به  نه  و  می دارم 

تقلب از روی دسِت شارگِد تنبل
*چون جمشید کیانی بر بال های سیمرغ کجاوه بسته و بر آسمان ها صعود می کند و انفس و آفاق جهان می بیند؛ ُعقده های خود بزرگ بینِی 

او از یک سو ُگل کرده و از جهت دیگر هم بادمجان دور قاب چین های آن روزگار نیز مانند کاسه  لیسان و ُمتملقان و دستمال به دستاِن همۀ 

ادوار و مخصوصًا پنجاه شصت سال پیِش خودمان درمی آیند که ای آقا! چه نشسته اید که شما اصاًل خود خدائید!!

آزادی  ماهنامة  اعتبار می دهم. من 
تولدش  شاهد  و  دارم  دوست  را 
صداقت  اعتباِر  به  و  بوده  امروز  تا 
مرتضی  سردبیرش  شرافِت  و 
و  قلم  اهل  ارجمندِی  و  پاریزی 
کاظم  دکتر  چون  صاحب نظرانی 
بصاری  طلعت  یاد  زنده  و  ودیعی 
مجید  و  دولتشاهی  محمدعلی  و 
همکارم  و  دوست  البته  و  زندیه 
عزیزانی  دیگر  و  بهروزی  کیخسرو 
که کم و بیش قائم به ذات هستند 
و نه به غوره ای سردی شان می شود 
گه گاهی  اما  گرمی!  مویزی  به  نه  و 
چیزی در آن یافت می شود که مایة 
تعجب و بعضًا سبِب تفریح و مزاح 
دوستان را فراهم می کند!  نمونه اش 
سندۀ سگ تقلبی ساختِن آقائی که 
نفهمیده و هنوز نمی فهمد که خوِد 
بندۀ  تو  که  هست  چه  سگ  سندۀ 
می سازی!  را  آن  تقلبِی  نوِع  خدا 
و   » ساختن  تقلبی  سندۀ   « این  و 
کالس  شاگرِد  تنبل ترین  روی  »از 
رونویسی کردن « را دیگر شایستة 
آزادی نمی دانم! سردبیر وظیفه اش 
اشراف به مطالب و مضامینی است 
که در نشریة خود چاپ می کند. اگر 
» نـه   « حرف  یک  گرفتن  قرار  با 

عوض  کاماًل  موضوع  مطلبی  در   
کردن  عین  غمِض  دیگر  می شود؛ 
چون  البته  و  است  معنی  از  خالی 
از  خالی  می تواند  نانوشته  دیکتة 
غلط باشد و استثنائًا زیرسبیلی هم 
می توان از آن گذشت! ولی از آقای 

نمی شود  پرسیده  چرا  چهاردهی 

که آقاجان این ُمهمل و لجن افکنِی 
ژان  است؟!  آمده  منبع  کدام  از  تو 
بوده  در جایگاهی  پُل سارتر اصوالً 
چه  نمی شناخته  را  شاملوئی  که 
مناسبتی  شاملو  با  آن که  به  برسد 
هم  هیچ کس  و  ما  و  باشد!  داشته 
تا کنون نشنیده  است که شاملو با 
سارتر مناسبات قلمی داشته باشد! 
خودشان  برای  دو  این  از  هرکدام 
هم  با  ابداً  و  اصاًل  ولی  بودند  غولی 
اوائل  از  نداشتند!  شاملو   آشنائی 
سال ۱۳۵۸ انتشار » کتاب جمعه «
اولین  در  که  گرفت  دست  به  را   
زد  تیتر  جلد  روی  آن  شمارۀ 
»صدای پای فاشیست! « و به جنگ 
» ایران  در  مستقر  ضحاک   «
مغزهای  از  وقت  آن  و  برخاست   
تراوش  چنین  معیوب  و  علیل 
می شود که وی این مهمالت را برای 
آن  در  سارتر  که  نوشت!!  سارتر 
مون پارناس  گورستان   « در    زمان 
پاریس « آرمیده بود؟! کوک کردِن 
برای  کثیف  مضمون های  چنین 
شاملو  چهرۀ  کردِن  خدشه دار 
بعضی  از  فقط  و  فقط  دیگران؛  و 
ناجوانمردهای  و  ابلهان  و  سفیهان 
لطفًا توجه  برمی آید؛  لوس آنجلسی 
بیش تر کنید که سندۀ سگ تقلبی 
ماهنامة   « کال  و  حاشا  که  نسازید! 
لوس آنجلسی  شناسنامة   » آزادی 

ندارد! و نباید داشته باشد!
     باقی بقا یتان قاسم بیک زاده

از: قاسم بیک زاده- کالیفرنیا

روایتی از پرواز جمشیدپاد شاه اسطوره ای که حدود هفتصد سال برایران 
حکومت کرد و با ادعای خدائی  بدفرجام شد

در  تابستان  روزهای  از  روزی 
در  سینه،دَمر  به  رو  خانه  سرداب 
، همان که  بودم  بیداری  و  خواب 
صدای  گویند.  شیطانش  خواب 
از  نرمک  نرم  که  بشنیدم  پایی 
رازینه سوی پایین میشد. در آغاز 
پنداشتم یکی از کنیزان است و از 
جای برنخاستم، لیک نزدیکتر که 

شد، دانستم از آن
بردم  گمان  و  نیست  کنیزکان 
سا  آن   . باشد  اجنه  از  شاید 
هدوک  جنی  بغداد  در  لها 
شد می  ظاهر  علما  بر  نام 

را  ایشان  ها  حیلت  اقسام  به  و 
ریشخند می ساخت. حکیمی نبود در

شنیده  جن  این  وصف  مگر  بغداد 
باشد.

 ، پیچید  سرداب  در  عطرکه  آن  اما 
باشد.  جن  رایحه  یارست  نمی 
دستی  که  بود  بسته  هنوز  چشمانم 
پریان  دست  نقل  که  لطیف،چونان 
کنند بر ساق پایم کشید وقبایم باال زد.

شد آن چه نشاید و اوفتاد آن واقعه 
عثمان،  بنت  امل  با  من  و  نباید  که 
بگفتم.  بغداد  ترک  و  آمیختم  در 
فعلی  بغداد  عهد  درآن  نزدیکی 

نقطه  هر  به  که  زان  نبود،  غریب 
فزونی  قدرت  و  ثروت  و  گیتی،علم 
آن  پی  در  نیز  فساد  و  فسق  یابد، 
برود. لیک این دختر بوی فتنه میداد. 
فراستش و  وجسارت  جمال  حسِن 
بغداد  از  شبانه  تا  داشت  آنم  بر   
مقصد  بدانم  که  آن  بی  بگریزم 
واپسین  در  واقعه  این  کجاست. 
و  شد  حادث  کهنه  قرن  سنوات 
اینک همه عالمان جهانم یدانند که 
قرن جدید که قرن هفتم باشد، چه 
تالطم ها می بیند. دیرتر از امل و آن 
مجالس عیش که به با غهای بغداد 
به بهانه جمع کردن شعرا و علما ساز 
می کرد، بازخواهم گفت. فی الحال 
همین کفایت کند تا بدانی چراترک 
دیار کردم و نیز بر تو معلوم گردد 
که آوارگی ومشقت، جزای نزدیکی 
عقوبت که  نبود  عثمان  بنت  امل  با 

این  و  بدادم  دم  همان  عمل،  آن 
مرارتهادر حقیقت لطف الهی بود که 

بعدها بر من آشکار گشت...
نوشته  خجند  اسرارشیخ  ازکتاب 

عباس یزدی
 ارسارـشیخ خجـند
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از: دکتر همایون آرام- نیویورک

دانستـنی اهی زپشکی
C.Q10 فوائد  ترکیب

مشابه   ترکیبی   Coenzyme Q10
طبیعی   بطور  هاست.  ویتامین  به 
تولید  موالونیک  اسید  از  دربدن  
شده وبرای تهیه انرژی درسلولهای 

عضالت  بسیار ضروری است.
بیماریهای  کارشناسان  برخی 
قلبی  این مکمل را  برای درمان  یا 
پیشگیری دردهای  عضالنی  ناشی 
توصیه   Statin گروه  داروهای  از  

می کنند.
این داروها  برای کاهش کلسترول  
برده  بکار   خون  گلیسرید  وتری  
موجب  است  ممکن  ولی  می شوند 

کاهش  میزان Q10  گردند.
به تقریب  ۱۰ درصد  افرادی که  از 
داروهای Statin استفاده می کنند 

دچار دردهای  عضالنی می گردند.
باید  ذکر گردد که دردهای عضالنی 
ودرسالمندان   نیزداشته  دیگر  علل 

شایع است.

سبزی ها ومیوه ها برای
 افزایش  طول عمر 

سودمند   جدید،   های  پژوهش 
هارا   وسبزی  ها  میوه  مصرف  بودن 
اند.بنا  کرده  تأیید  درروز  بار  پنج 
مارس  درماه  که  گزارش   یک  بر 
Circula� ۲۰۲۱ درنشریة  پزشکی
tion منتشر گردید  بررسی  بیش 
ازدو میلیون  نفر به مدت  ۳۰ سال  
نشان داد  آنهائی که  روزانه  دوبار  
مصرف   سبزیجات  بار   سه  و  میوه 
کرده بودند  درمقایسه با  آنهائی که  

دوبار  درروز میوه  یا سبزی ها را به 
درصد  بودند۱۲طز  رسانده  مصرف 
کمتر  درمعرض خطر  مرگ به سبب  

بیماری  های قلبی وعروق  بودند.
خوب  منبع  ها   وسبزی  ها  میوه 
کافی  مصرف   هستند.  پتاسیم 
خون  فشار  کاهش  سبب  پتاسیم 
می گردد. افزون برآن  مواد فیبری  
و پلی فنول های موجود  درسبزی 
تشکیل     با  سبز   برگ  دارای   های 
لخته دررگها مقابله می کنند. ولی 
سبزی های پرنشاسته مانند  سیب 
افزایش  طول  برای  وذرت   زمینی 

عمر  مؤثر نیستند.

خواص بری ها

بری ها مانند  توت فرنگی و بلو بری 
سرشار از ترکیبات  سودمند گیاهی 
از جمله  آنتو سیانین  ها هستند.
رنگ قرمز، آبی وارغوانی بری ها  به 

سبب  وجود  آنتوسیانین هاست.
غذائی   رژیم   رابطه  مطالعه    چند 
سالمت  با  را  آنتوسیانین  سرشاراز 
پژوهش  است.  داده  نشان  قلب  
که   زنهائی  است   آن  از  حاکی  ها  
درهفته بیش از  سه بار بلوبری  یا 
توت فرنگی  بمصرف  رسانده بودند  
درصد   ۳۴ ان   دیگر  با  درمقایسه 
قلبی    خمله  درمعرض  خطر  کمتر  

بودند.

قابلیت   آنتوسیانین  ترکیبات  
به  و  کرده  بهتر  ا  ر  رگها  ارتجاع 
پائین آوردن فشار خون کمک می 

کنند

تا  ماهی  روغن  های  فرآورده 
چه اندازه مؤثرند؟

معدنی   ومواد  ها   ویتامین  از  پس 
فرآورده های  روغن ماهی  امروزه  
بطوریکه   هستند.  ترین   پرمصرف 
به تقریب  ۱۹ میلیون  آمریکائی  از 

آنها استفاده می کنند.
حاوی  ماهی   روغن  های   کپسول 
 DHA  ۳ اُمگا  چرب   های  اسید  
ترکیبات  این  باشند.  می    , EPA
واز  بوده  التهابی   ضد  اثر   دارای  
تشکیل  لخته  در رگها پیشگیری 
کرده  وبه تنظیم  صربان قلب کمک 

می کند.
گذشته   سال   ۲۰ طی  در 
برای  بسیاری   های   پژوهش 
مکمل  تأثیر   میزان  تعیین  
است. گرفته  انجام    ۳ امگا  های  

cohen پروفسور   بگفتة   
های   مکمل  هاروارد   دانشگاه   از   
افراد   قلبی  حملة  ازاولین  امگا۳ 

مستعد  جلوگیری  نمی کنند.
ومکمل  ماهی   روغن  های   مکمل 
اداره  توسط  نیز  دیگر  های 
موادغذائی وداروئی آمریکا  کنترل 
حاوی   آنها   از  وبعضی  گردند  نمی 
یا  شده  اشباع   مضر  های   چربی 

اکسیده شده و یا جیوه می باشند.
نتایج پژوهش ها  حاکی از آن است  
بیماریهای  به  مبتال  بیماران   که 
معالج   باپزشک  توانند   قلبی   می 
برای استفاده  از یک فرآورده خالص 

Icosapent Ethyl بنام    EPA
داروی   یک   که    )Vascepa(   
کنند.  مشاوره  است   ای  نسخه 
از   با یکی  مصرف این  دارو  همراه 
داروهای  گروه Statin  خطر  بروز 
را کاهش  می دهد.  قلبی  بیماری  
 Lipitor  داروهای این گروه  مانند
برای  کم کردن چربی  خون تجویز  

می گردند.
به آنهائی که  مبتال به بیماری  قلبی 
نیستند  بجای  خریدن  مکمل های  
های  ماهی   خوردن   ، ماهی  روغن 
از   واستفاده  درهفته  دوبار  چرب  
می  توصیه  گیاهی   غذائي   نحوۀ 
بادام،  مانند  آجیل   انواع  گردد. 
وپسته   فندق  گردو،  زمینی،  بادام 
ها،  اکسیدان  ضد  غنی  منابع  
های   وچربی  لیفی  مواد   ، پروتئین 

سالم می باشند.

گرمک برای سالمت قلب

معدنی   ازمادۀ  سرشاراز   گرمک 
پتاسیم است. پتاسیم اثرات  منفی 
کند  می  خنثی  رادربدن  سدیم 
آوردن   پائین   ، قلب   محافظت  وبه 
فشاردررگها   وکاهش  فشارخون  
بسالمت  گرمک  مصرف  مؤثراست. 
کرده  کمک  آ«   وتوانائی  قلب 
وخطربروز سکته راکاهش می دهد.

زنده یادسعیدی سیرجانی

شوخی شعرا
شاه ووزیر

دانشمند   ورزیر  سلجوقی   ملکشاه 
وادب پرور  خود خواجه نظام الملک  را 
معزول کردوتاج الملک  فارسی را بجای 
عزل   از  پس  اندکی  خواجه  منصوب.  او 
کشته شد  وشاه هم بفاسلة  چهل روز  از 
قتل خواجه در گذشت. امیر معزی  که به 
خواجه  معزول ارادتی  وبه تاج منصوب  

عداوتی  داشته  دراین واقعه گفته است:
نشناخت  ملک سعادت  افسر خویش

وز منفعت  وزیر خدمتگر خویش
 ونیز معزی راست دراشارت بقتل  خواجه 

ومرگ شاه:
رفت دزیک مه بفردوس برین دستورپیر

شاه برنا  درپی او رفت در ماه دگر
ای دریغا  آنچنان شاهی، وزیری این چنین
قهر یزدانی ببین  وعجز سلطانی نگر

عاقبت حاتم بخشی
گویند: چون امیر تیمور  گور کان ، فارس 
بحضور  را  حافظ  ساخت،  مسخر  را  
خراب   را  دنیائی  من   وگفت:  خواست 
وبخاراوطن  تاسمرقند  کردم  ومسخره 
مألوفم  را آباد کنم وتو آن دو والیت  را 

بخال هندو.ئي  می بخشی. دراین بیت:
اگر آن ترک شیرازی  بدست آرد دل مارا

بخال هندویش بخشم سمرقندوبخارا را
بروایت دولتشاه- والعهده علی الراویـ 

»حافظ زمین  بوسید وگفت:
ای سلطان عالم ازاین نوع بخشندگیست

که بدین روز افتاده ام.» 

اسب پیر
الدین  جمال  برای  پادشاهان   از  یکی 
بود  فرستاده  پیری   اسب  عبدالرزاق 
چنین   را  شاه  هدایت  رسیدن   وشاعر 

اعالم فرمود:

خسرو از اصطبل معمور تو  کو معمور باد
رسید عامر  ابو  شیخ  اعماراسبان  وارث 
مرکب میمون  آدم دام توفیقه که هست
یادگار نوح  پیغمبر  که در کشتی کشید/
گفت بااسب قدیم آخر که تو باری بگو
تا مبارک مقدمت در دور عالم کی چمید
گفت چون بسیار گفتی  هیچ دانی من کیم؟
آفرید تعالی  کایزد  جانور  نخستین  آن 

انعام شاعر

بایقرا - نوادۀ تیمور   چون  شاهزاده 
بلخ  سلطنت  تخت   به   - گورکانی 
نشست برندق شاعررا  پانصد دینار  
دربار   پروانه چی  ولی  فرمود  حوالت 
دویست دینار  نوشت.  شاعر ماجرا را 

چنین  بعرض شاه رسانید:
 شاه دشمن گداز دوست نواز

آن جهانگیر  کو جهانداراست
» بش یوزالتون«  مرا نمود انعام

لطف سلطان به بنده بسیاراست
سیصدازجمله غایبست کنون

دربراتم  دوصد پدیداراست
یا مگر من  غلط شنیدستم

یا که پروانه چی غلط کارست
یا مگر  درعبارت مغولی

» بشس یوزالتون« دویست دینارست.
چون شاهزاده این قطعه بشنید  گفت: 

پانصد  یزالتون«  بش   « درترکی   
دیناراست ولی فرمود  تا هزار دینارش  

دادند.

معجز قاضی

حسن شاه شاعر دربار  سلطان محمد 
ونزد  کرد   نزاعی   ، زنش  با  بایسنقر 
قاضی شدند.... واینک بقیه داستان را 

از زبان خود شاعر  بشنوید.
درخانه  جنگ کردم وبردند بنده را
درپیش قاضئی که  بزرگ است ومنتخب
مردم عزب به خانه قاضی  درون شوند
تا کدخداشوند  بصدعیش  وصد طرب
من کدخدا  بخانة قاضی درون شدم
دریکزمان چه شدکه برون آمدم عزب

هرکسی نقش خویش می بیند

سلیقة  خوش  بافندۀ  غیاث،  خواجه 
ویزدی باذوقی بود. زربفت مشجری 
شکل  آن  اشجار   ودربعض  تهیه  
به  آنرا  بود.  کرده  نقش  را  خرسی 
هدیت  نزد شاه عباس کبیر  برد. ابو 
قرداش نامی از مالزمان شاه - ازهمة 
وبه  بسته   چشم  زربفت   محاسن 
توصیف نقش خرس زبان گشوده بود ،

 بافندۀ صاحب دل از  کج سلیقگی  او 
بجان  آمد و به  تعریض گفت:

خواجه در خرس بیش می بیند
هرکسی نقش خویش می بیند

مشت استخوان

میرزا محمد امین  اصفهانی دردولت  
جهانگیر  شاه هندی ، منصب » میر 

نسبت  وبااینهمه  داشت  جملگی«  
بوطن  خود عالقه ای تعصب آمیز.

جمعی  درحضور  شاه   روزی  گویند 
بدو گفته بود:» هرگاه ایران را بگیرم 
دهم.«  می  بتو  باقطاع   را   اصفهان 
مارا  مگر  بود»  داده  جواب  وامین 
قزلباش بعنوان  اسیری  بایران  برد!«

بقول نصرآبادی اشعارش »قریب  ۲۰ 
هزار بیت است همه غریب وعجیب«

مثالً:
هرچه گویم  عشق ازآن  برتر بود

عشق ، امیرالمؤمنین حیدر بود
وقتی که براثرکم لطفی  شاه، حریفان 
ایام دولت  از مصاحبتش روی گردانده 

بودند، گفته است:
کناره جوی ازاین مشن استخوان شده اند
سگان آن سرکو خوش مزاج دان شده اند

غذای شاعر گرسنه
درهجو  ای  قصیده  کرمانی  بمی  طیان 
صله  وازندادن   بود  خودگفته  ممدوح 
او  از  ممدوح  بودوچون  کرده  شکایت  
دلجوئی کرد  این قطعه را  درمعذرت گفت:
سرورا یک سخن اصغا کن وانصاف بده
خود روا نیست  کز انصاف کسی  درگذرد
هردم ازبنده برنجی که هجا می گوئیی
نبرد عطائی  آورد  بتو  مدیحی   ور 
خالی سرائی  درکنج  گرسنه  شاعری 
... نخورد پس چه خورد؟ ازتو آزاده اگر 

یافته های جدید دانشگاه هاروارد
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انتخابات آخوندی ۱۴۰۰ 
مدل اسپرت

»... امام از نظر ظاهری، از چشم ها غایب 
شد. در همان سال های اول رحلت امام، 
یک سیاستمدار آمریکایی گفت امام 
در داخل قبر قرار گرفت، اما از درون 
بر جامعه و کشور خود حکومت  قبر 
و  کشور  بر  حاکم  امام  فکر  می کند. 

جامعه است..«
آخوند  گهربار  سخنان  از  برگرفته 
همه  و  مشهد  جمعه  امام  علم الهدی، 
کاره مملکت در رابطه با سالروز مرگ 
امام خمینی رهبر عقب افتادگان ذهنی 

دوعالم.

اینروزها بازار اخبار ایران اسالمی عزیز 
خیلی داغ است . رژیم نعلین و آفتابه 
در محاصره بحرانهای خودساخته گیر 
افتاده است . نه میداند چه کند و نه 
.از  دارد  را  کشورداری  اراده   و  توان 
یک طرف برنامه کاسه گدایی برجام 
در ممالک کفار براه است و نمایندگان 
از  زدن.  چانه  مشغول  میمونها  سیاره 
بازی  سیاه  برنامه  زمان  دیگر  طرفی 
انتخابات قالبی جمهوری آخوندیست . 
طرف سوم جریان کرونا و مرگ ومیر 
طوفان  چهارم  طرف  از  است.  مردم 
اقتصاد مقاومتی خران ، گرانی ، تورم 
تجاری  و  صنعتی  تولیدات  رکود  و 
گریبان این ابلهان را گرفته است. این 
ارزشی  بی  موارد  هم  موشه ها  گوشه 
مثل بیکاری، فقر، نابودی آب و خاک، 
ناهنجاری های اجتماعی و درگیریهای 
آخوندی  معرکه  این  در  منطقه ای، 
درجریانند که خب اینها همه یادگار 
امام و انقالب باشکوه اسالمیست چون 
میکند.  حکومت  قبر  توی  از  طرف 
از  سال  سه  و  چهل  گذشت  از  پس 
اوضاع   ، ایرانیان  تاریخی  خودکشی 
مردم و مملکت به روغن سوزی افتاده. 
باز دوباره دوره پر تب و تاب انتخابات 

مقام ریاست جمهوری آخوندی رسیده 
به  تا  افتاده اند  تکاپو  به  همه  و  است 
هم  ما  بعله  که  بگویند  آدم  و  عالم 
سری در سرها هستیم و سیستم رأی 
نمونه های  داریم.  انتخاباتی  و  گیری 
فارسی  میتوان در رسانه های  را  آنهم 
زبان خارج از کشور دید که هی میآیند 
دلقکهای ماله کش رژیم را دعوت به 
پای  از  خانه  میکنند.  مبادله  و  بحث 
بست ویران است. در هیچ برهه ای از 
زمان فرقی نمیکند کدام از این امت 
برسد.  بهمان  و  فالن  مقام  به  عزادار 
همه برای یک هدف زیر بیرق اسالم 
سینه میزنند. این دوره هم که شورای 
نگهبان هفت کوتوله فکری را انتخاب 
کرد که حقیقتأ جایشان در دادگاه و 
زندان و برخی در طویله است نه مقام 
که  گفته ایم  بارها  جمهوری.  ریاست 
این خال بازیها فقط برای حفظ نظام 
برابر  مالیان  نظام  و بس. حفظ  است 
نیست  ارضی کشور  تمامیت  حفظ  با 
بلکه کامأل برعکس میباشد. کدامشان 
تا بحال توانسته اند مشکالت مردم و 
هر چه  کنند؟  و فصل  را حل  کشور 
بیشتر ماندند بیشتر کشور را به باتالق 
جان  نهایتأ  فروکشاندند.  نابسامانیها 
فهمیده اند  و  رسیده  لبشان  به  مردم 
که باید از این رژیم گذر کنند. جدا از 
اعتراضات خیابانی که منجر به کشته 
شدن صدها شهروند ایرانی شد حاال 
مردم حرف از تحریم انتخابات مبزنند 
تا ناخرسندی خود را از وضع اسفناک 
امروز به دنیا نشان دهند. دولت هم که 
زمانی  تا  نمیگزد.  ابدا ککش  و  اصال 
جاهل  خرمذهب  نخبگان  این  که 
روی کارند و ایران در حالت ناتوانی و 
انزوا ، سودش به کفار و بقیه اعضای 
جامعه بین المللی میرسد. همه ثروت 
از  خارج  در  ایران  مردم  شده  غارت 
کشور سرمایه گذاری شده است و با 
همه تحریمهایی که فشارش فقط روی 
مردم ایران است این جانوران هنوز سر 
جایشان هستند. اگر تحریمهای بانکی 

را روی آقازادگان و فک و فامیل دزد 
و قاتل فراری این وحوش میگذاشتند ،

 حاال اوضاع خیلی فرق میکرد و آنها 
نمیتوانستند در کانادا و امریکا و اروپا 
جوالن بدهند ولی چون صدها میلیون 
است،  معامله  بین  در  یورو  و  دالر 
از  را  لقمه چرب  این  میآید  حیفشان 
دست بدهند. پس خدا در و تخته را 

خوب به هم جور کرده.

و  اخبار  این  سر  بریم  حاال  خب   
مشغول  دیوانه  عزادار  امت  ببینیم 
کرونا  واکسن  باب  در  کاریست.  چه 
همانطوریکه در نوشتارهای قبلی گفته 
از  کامال درست  ما  بینی  پیش  بودیم 
سیستم  واکسن،  کمبود  آمد.  در  آب 
خر تو خر امتی -آخوندی برای پخش 
مسئولین  بازی  پارتی   ، آن  تزریق  و 
محترم در پیشی گرفتن از بقیه مردم و 
باالتر از همه وعده های پوچ و بی معنی  
دولتمردان رژیم. طبق گزارشات دولت 
تا بحال حدود شش میلیون واکسنهای 
رنگ و وارنگ از چین و روسیه و کره 
و هندوستان وارد شده است که حدود 
است.  شده  تزریق  آن  میلیون  پنج 
که  است  هفته  دو  یکی  حدود  حاال 
تزریق واکسن به دلیل کمبود و نایابی 
آن متوقف شده است و تکلیف یک 
میلیون واکسن باقیمانده روشن نیست ،

باشد.  داشته  وجود  هنوز  اگر  البته   
بخاطر خیمه شب بازی انتخابات و بنا 
به دستور حاج آقا روحانی قرار شد که 
هیئت کارکنان ستادهای انتخاباتی همه 

واکسینه شوند منتهی با واکسنهایی که 
بخش خصوصی وارد میکند که همه 
میدانیم کشک بود. چون اینا تا بخواهند 
بجنبند وکاری بکنند چندین سال طول 
رژیم  اداری  مراتب  سلسله  میکشد. 
سیاره میمونها خیلی درجه باالست و 
در فهم ما نمیگنجد چون بخاطر اینکه 
و  جامعه  بر  قبر  درون  از  راحل  امام 
از  بعد  می کند.  حکومت  خود  کشور 
طرفی دیگراعضای ستادهای انتخابات 
مختلف  استان های  در  کشور  وزارت 
رسماً اعالم کرده اند که واکسن کرونا 
افراد حدود یک  این  تعداد  و  زده اند 
میلیون تخمین شده است. پس تا اینجا 
حساب درست از آب در آمد منتهی 
پذیران  آسیب  و  سالمندان  سهم  از 
بود که مالخور شد.  ولی همانطوریکه 
با  که  اسالمی  تیمم  و  طهارت  وزیر 
داشتن مدرک دکترای پزشکی در حد 

چارپایان هم نمیفهمد، فرموده است:
»...برای واکسن داریم کاری می کنیم 
کارستان. این باید برای اعتالی غرور 
ملی و اعتالی غرور دانشمندان ایرانی 
و اعتماد به نفس این سرزمین، در بین 
دراز  دستشان  که  منطقه  کشورهای 
است برای واکسن و دانش فنی بیرونی، 
بچه های  را  صفرش  از  که  کاری 
خودمان شروع کردند و از هفته جاری 
اثراتش را خواهید دید، انجام شود...« 
خیلی جالب است که این جماعت ابله 
حرف از غرور ملی وملیت و از این قبیل 
میزنند. کدام غرور ملی؟ کدام ملیت؟ 
گوسفند  امت  با  مال  و  آخوند  طایفه 
صفت اصأل ملیت نمیفهمد. امت اسالم، 
کمر به قتل ایرانیان بسته و نابودی آب 
و خاک و هوای کشور را در سرلوحه 
کارهای خود گذاشته است. خالصه که 
یک چند روزی بعد از آن مزخرفات ، 
استاد ما مجوز استفاده واکسن وطنی به 
اسم برکت؟؟؟ را صادر فرمودند که 
قرار است به آنهایی که نوبت اولشان 
را از واکسنهای چینی و کره ای و روسی 
و هندی زده اند بدهند که خدا میداند 

در ُام القرای اسالمی چه خبر؟
تیمور شهابی

آخر و عاقبتش چه میشود. بعله کاری 
راه  چون  منتهی  کارستان!!!  کردند 
و روش این ابلهان کج و معوج است 
احمر  حالل  دامن  به  دست  آمدند 
دومیلیون  آنها درخواست  از  و  شدند 
گزارشات  طبق  که  کردند  واکسن 
پروازی  محدودیتهای  بخاطر  رسیده 
فقط نصف آن وارد مملکت شد. خب 
تقصیری هم ندارند ، وقتی مملکت از 
از  بهتر  نتیجه اش  اداره شود  امام  قبر 

این نیست.

در باب اقتصاد و صنعت هم که در دنیا 
مقام اول را دارند منتهی از ماتحت ! 
بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ۱۵ هزار واحد در شهرک های 
و  شده اند  فعال  نیمه  ایران  صنعتی 
همچنین ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی 
و تولیدی در این شهرک ها نیز غیرفعال 
هستند که دلیل راکد شدن نزدیک به 
۵۷ درصد این واحدها کمبود نقدینگی 
است که کامأل مزخرف گوییست. یکی 
از دالیل بی ارزشی پول کشور و تورم 
چند رقمی، وجود نقدینگی هایی میباشد 
که امت عزادار مرده پرست بدون هیچ  
رویه و منطقی و بدون هیچ پشتوانه ای 
در راستای اقتصاد مقاومتی هی چپ و 
راست چاپ کرده اند. بیمه های معوقه 
و  حقوقها  بازنشستگان،  و  کارگران 
پاداشها و عیدی های نداده شده و سفره 
خالی از نان که البته همه این مشکالت 
به حول و قوه الهی و مشارکت مردم 
چون  شد  خواهد  حل  انتخابات  در 
اراکی  محسن  گویی های  یاوه  طبق 
عضو خبرگان رهبری:«...امروز شرکت 
ما در انتخابات به معنای اعالن یاری 
و  بگذرد  باید زمان  امام زمان است؛ 
مشخص شود که ما وفادار هستیم یا 
ها،  گرسنگی  ها،  سختی  آیا  نیستیم؛ 
تحریم هاما را از اماممان جدا می کند 
با  و  بوده  باید مرد میدان  نه؛ همه  یا 
پایداری و ماندن در صحنه، به  پیروزی 
نهایی برسیم...«  بعله بعد از این نمایش 
، دولت  انتخابات آخوندی  سه بعدی 
اسالمی با خزانه خالی و با کاسه گدایی 
برجام و بحرانهایی روبروست که خود 
امام زمان هم از پسش بر نمیاید چون 
همه این جماعت نابخرد با دار ودسته 
امامان و ائمه و غیره ، همه ضد ایرانی 
و دشمن ایرانند . حاکمیت امام خمینی 
راحل از قبر بر همه رای دهندگان به 

جهموری آخوندی مبارک باد.

 

کنایه  زدند«   را  اش  پنبه   « اصطالح 
فاش   را  اسرارش  که   است  ازاین 
وبرمال کردند. به مردم فهمانیدند که 
تو خالی است وچیزی در چنته ندارد. 
خالصه آن طوری که  بود» نه آنطوری 
رسوا  و  شناسانده  نمود«   می  که 

گردیده است.
تمت ریشه وعلت تسمیه آن

و  ومدارک  دانیم   می  بطوریکه 
می  مدلل  نیز   تاریخی  مستندات  
مردمانی  ما   نیاکان  اجدادو   دارد 
فعال  وبا نشاط بوده اند.کمتر غصه می 
خوردند وبیشتر کار می کردند. چون 
کاروفعالیت  موجب نشاط  وسرمستی 
است. لذا درهرسال  نزدیک به  پنجاه 
جشن می گرفتند ودرهر جشن وسرور  
از  متمایز  که  را  مخصوصی   مراسم 
سایر  اعیاد وجشنها بود  برگزار می 
کردند. مثل جشن نوروز دراوائل بهار، 
جشن تیرگان  دراوائل تابستان، جشن 
آتش  جشن  پائیز،   دراوائل  مهرگان 
شکستن،  کوزه  گردانی،  بال  افروزی، 
تخم  بصحرارفتن،  دودکردن،   اسفند 
بخت  اندازی،   شال  شکستن،  مرغ 

گشائی، گره گشائی،  عاطل وباطل،  و
خانه،  از  رفتن  بیرون  گردوشکستن، 

والی  السلطنه   درزمانی که مصدق 
ای   نامه  طی  شخصی  بود  فارس 
بدون امضاء بمرحوم  ادیب الشریعه  
که مردی مطنطن  واز معاریف بود  
مردیکه  ای  ادیب،  جناب  نوشت:» 

قرمساق، به ریش توپی تو ...«
مرحوم ادیب  شکایت به والی برد. 
دکتر مصدق گفت: یک نامة بدون 
امضاء  را چگونه می توان  تعقیب 
نفر   چند  به  ادیب   مرحوم   . کرد 
افراد لودة  شیرازی ظنین بود . دکتر 
مصدق  دربرابر اصرار  وی باألخره  
ادیب  به  روزی  اندیشیدو  ای  چاره 
گفت: قبل از آنکه ثابت نشود  این 
کاررا چه کسی کرده  تعقیب  ویا 
قرارشد  نیست. روزی  تنبیه عملی  
معاریف شیراز  جمع شوند  تادرمأل 
عام  با حضورادیب  استکتاب* بعمل 
معاریف کلیه  جمع   درآن  آیدو 

فالگوش، فال کوزه ، جشنهای ورزشی 
وپهلوانی، باألخره  جشن مردگیران که 
جشن ُسلطه وحکومت زنان  برشوهران 
درپنجروزة  آخر اسفند  بوده است.)۱( 
بطور متوسط می توان گفت که ایرانیان 
قدیم درهرهفته  یک جشن می گرفتند 
وساعتها به  نشاط و سرمستی و پای 
داشتند  هم  پرداختند. حق  می  کوبی 
زیرا  معنی عزا و ناله  را نمی دانستند.و
پیوسته  درحال تالش و فعالیت بوده اند.
یکی از مراسم جالب  که در بعضی از 
اعیاد و جشنها  ضمن سایر برنامه ها  
اجرا می شد  این بود که  مسخره و 
دلقکی  لباس مضحک مخصوصی  می 
پوشید که  داخل والبالی  آن لباس  پراز 
پنبه بود. وقسمتهای سخت وعریان بدن  
ای پنبه  از گلوله های   پوشیده  اوهم 
بصورت  را  ودلقک  مسخره  بودکه 
پهلوان  پرجالل  و جبروت  نشان می داد.  
ریخت   بااین  نامدار!  پهلوان  این 
مضحک بایک نفر حالج  که کمانی 
دردست داشت درمقابل  تماشاچیان
پرداخت.  می  وپایکوبی   رقص  به 
وحالج  درحال رقص  وشلنگ اندازی

رابازدن  پنبه«   پهلوان   « کم  کم 
کردواین می  عوروبرهنه    ، کمان 

حاضر بودند. متهمین احضار گردیدند .
  شخصی که متهمین را بازجوئی می 
کرد رو به متهم اول کرد  وگفت: تو 
متهم مزبور  نوشته ای؟  را  این کاغذ 

انکار کرد.
است   الزم  پس  گفت:  بازپرس 
برسد.  باثبات  آیدتا  بعمل  استکتاب  
دادوگفت  بوی  کاغذوقلمی   سپس  
مردیکه  ای  ادیب   جناب  بنویس» 
ناگهان  تو...«  توپی  بریش  قرمساق، 
درگرفت.پس  جمع  درمیان  خنده 
از آن که نوشته متهم با اصل  کاغذ 
او  گردید  معلوم  شد   داده  تطبیق 
نکرده.متهم دوم را آوردند بازهم مثل 
ازاوخواست  انکارکرد.بازپرس  اولی 
جمله مزبوررا بنویسد.  .... بازهم حضار 
پس ازشنیدن آن جمله  به زیر خنده 
زدندمرحوم ادیب بازهم  سرخ وسفید 
شد . نفرسوم، نفر چهارم، مرتباً بازپرس 

که  داد   می  ادامه  تازمانی   را  عمل 
تمام پنبه های  تن او  برباد می رفت 
وچهرة واقعی  واندام نحیف  ومردنی 

واستخوانیش  نمودار می گردید.)۲(
آئین  از  پنبه   پهلوان  چون   درواقع 

پهلوانی  چیزی نمی دانست واز عالئم 
پهلوانی  هم جز پنبه های  گلوله شده» 
که اورا بصورت  یک پهلوان  با سینه 
نشان  سطبر   وبازوان  برجسته  های 
نداشت،  دیگری  نشان  داد«   می 
لذا  چون پنبه اش را می زدند دیگر 
اظهار  تا  ماند   نمی  باقی   ازاو  چیزی 
مقابل  شلیک  در  بناچار  کند.  وجود 
خندة  تماشاچیان  ازصحنه خارج می 
شدونوبت به پهلوانان  واقعی  می رسید.

چنین گفته می شود که اصطالح » پنبه 
اش را زدند«  از هزاران سال قبل  و 
بر مبنای همین  واقعه و دلقکهای  پنبه 
ای ریشه گرفته  و رفته رفته  بصورت 

ضرب المثل  درآمده است.
» مجله هنر ومردم، شهریورماه  ۱۳۵۶« 

)۱(- آئین های نوروزی صفحه ۲۳
)۲(- لغت نامة دهخدا واژة » پهلوان پنبه«

به لحن  غیظ جمله را تکرار می کرد 
نیاورد   باألخره مرحوم ادیب طاقت 

بلند شد وفریاد زد:
آقا بس است. بس است.  پدرم را ازاین 
، خواهم  نمی  درآوردی.  استکتاب 

کاری  خوب  است  نوشته  هرکس   
کرده است. منهم که طرف نامه بوده ام

  باقبول این حماقت  حقم است!؟
سردادند  را  خنده  حضار  ناگهان 
ودکتر مصدق موافقت کرد  که آن 

نامه بایگانی شود.

چیزی  نوشتن  :طلب  *استکتاب 
کردن.  طلب نوشتن. این اصطالحی 
است که برای شناختن  خط کسی 
بکار می رود. ازاو می خواهند مطلبی 
نوشته  با  را  نوشته  و آن  بنویسد  را 

مورد نظر تطبیق می دهند.

پنبه اش را زدند
ریشه های تاریخی امثال وِحَکم

   بچه است عقلش نمیرسه

ریش توپی  ادیب الشریعه                      نقل از تهران مصور: اسفند ۱۳۳۲ 
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ی  واندن واته وخ ک
ی واندن واته وخ ک

اختراع  این  تاکنون  میالد   از  پیش 
مورد استفاده کلیة صنعتگران است.

رچا ریپان خمیده می شوند؟
روزی نورجهان  ملکة هند  با شوهرش  
روی  کشور   آن  پادشاه  جهانگیر 
وخیابان   بود  ایستاده  قصر  مهتابی 
پایتخت را تماشا می کردند. ناگهان 
پیرمردی  خمیده پشت  را دیدند که 
عصا زنان می گذشت. جهانگیر از نور 

جهان پرسید:
چرا  خم گشته می گردند  پیران جهاندیده

نور جهان فی البداهه پاسخ داد:
را. ایام جوانی  بزیر خاک  میجویند 

است؟ آدمه  کجا  از  رکاوات 
کراوات دراصل از کلمة کروات  گرفته 

شده است.
از  یکعده  چهاردهم  لوئی  درزمان 
سواران  )کروات( بفرانسه آمدند.این 
دستمال   خود  گردن   دور  سربازان  
وبمحض  بودند   بسته  های سفیدی 
خود   بجانب  را  عموم   توجه  ورود  
جلب کردند. ازاین تاریخ ببعد  نجبای 
فرانسه  هم این رسم را  دربین خود 
معمول داشتند . رفته رفته  دستمال 
سفید  تغییر شکل  داد تااینکه امروز 

بصورت کراوات  در آمده است.

فالت اقره
فالت قاره قسمتی  ازخشکی است  که 
با یک شیب مالیم  درآب بطرف پائین 
متری  دویست  عمق   به  تا  رود  می 
وپنجاه  دویست  نقاط  ودربعضی   (
متری(  می رسد.درآنجا یک مرتبه 
می  متر  چهارهزار  حدود  آب  عمق 
شود.)اما نه در خلیج فارس که درآغاز 
تکوین  دریاها خشکی بود.(. سالها 
پیش ذبیح بهروز واژۀ » ژرفاشیب« 
اما   پیشنهادکرد.  قاره  فالت  برای  را 

پس از گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز 
تکلیف این واژه مشخص نشده است. 

بسیارواژۀ  رسا و دل نشینی است.
 

رثوت دانلد رتامپ کاهش یافت

سابق  جمهور  رئیس  ترامپ  دانلد 
قبل  فوربز   مجله  ادعای  به  آمریکا 
برود حدود  کاخ سفید  به  که  آن  از 
اما   . داشت  ثروت  میلیاردالر   ۳/۷
قانون  طبق  او  که  چهارسال  از  پس 
وامپراتوری  شرکتها  ادارۀ   حق 
به  او  ثروت  نداشت   خودرا  عظیم 
۲/۴ میلیارددالر کاهش یافته است.  
ترامپ وطرفدارانش هنوز هم معتقد 
هستند که او انتخابات ۲۰۲۰ را  برده 
است اما دموکراتها  باتقلب گسترده  

خودرا برنده اعالم کرده اند.

حارض جوابی

سربازی که یک پای خودرا  درجنگ از 
دست داده بود بحضورلوئی چهاردهم  
وتقاضای   باریافت  فرانسه   پادشاه 
مستمری کرد. لوئی چهاردهم  حسب 
المعمول  در پاسخ گفت:  » ببینم چه 
کار می توانم  بکنم.« سرباز که انتظار  
نداشت  را  پاسخی   چنین  دریافت 
درجواب گفت:»  اعلیحضرتا من هم 
می توانستم  وقتی سرگروهبان  بمن 
دستورداد  بگویم ببینم  گه کار می 
توانم بکنم. اگر این کاتررا می کردم  
تقاضای  به   احتیاجی  امروز   دیگر 

مستمری نداشتم.
لوئی چهاردهم  بالفاصله  دستور می 
دهد  مستمری مورد  تقاضای سرباز 

باو پرداخت شود.

آرزوی رضاشاه
» من می دانم  مملکت احتیاج به  چه 
نوع اصالحات  دارد. شالودۀ  جمیع 
ریخت.  وخواهم  ریخته  را  اصالحات 
ولی چکنم  که آدم نداریم. باید من 
شخصاً  بتمام امور  رسیدگی کنم. پس 
آدم   مملکت  برای  باید   اول  درقدم 
افراد  از   نفر  تهیه کنیم. هنوز  یک 
این مملکت  نرد من نیامده است  که 
فقط برله خود وعلیه دیگران  حرف 
نزده باشذ. من آرزو دارم  یکی از افراد  
دراطراف  وتنها   آمده  من  بحضور 
صحبت  وطن   اصالحات  و  سعادت 

نماید.«
ازبیانات رضا شاه پهلوی

رفتار انوشیروان با زبرگمهر
فردوسی می گوید تند گوئی بزرگمهر 
شاه   که  شد  باعث  انوشیروان   با 

بزرگمهررا به زندان انداخت.
گذشت  او  بودن  اززندانی  که  مدتی 
نوشیروان  کسی را فرستاد وبه قاصد 

گفت که باطعنه: 
بگویش که چون بینی  اکنون تنت

که از میخ تیز است پیراهنت؟

وبزرگمهر  بجای اینکه عذرخواهی  یا 
التماس کند:

چنین داد پاسخ به مرد جوان
که روزم  به از روز  نوشیروان

آنقدر درزندان  بزرگمهر  اند  ونوشته 
بماند تا نابینا شد.

افل بد
ناصرالدین شاه، شب قبل  از کشته 
شدن به حمام  می رود وهنگامی که 
به سر بینه  حمام می آید  امر می کند  
که جاکة مروارید دوزی  ومخصوصی 

وجشن  تاجگذاری   روز  برای  که  
پنجاهمین  سال سلطنتش  دوخته 
بودند  بیاورند. و به دوشش اندازند. 
اما همینکه لباس مزبور را به دوش می 
دروسط  که  بزرگی  فواره  آب  اندازد 
کرد   می  کار  بینه   در  مرمر  حوض  
وسالها  داشت   مخصوصی  وصدای 
بود هیچگاه  از حرکت نایستاده بود  
ناگهان می ایستد  وسکوت مرگباری  

فضارا دربر می گیرد.
عرق  پریده  رنگش  شاه  ناصرالدین 
نشیند  می  بررخسارش  سردی  
آن را بفال بد  گرفته لباس  مزبوررا 
ازخود دور می کند. فردای آن روزهم  
بحضرت  که  کنند  می  اصرار   باو 
عبدالعظیم  نرود اما  فایده ای نمی 
بخشد ومی رود و بدست میرزا رضای 

کرمانی بقتل می رسد.

ساعد وحکومت      نظامی
به ساعد داستانهای زیادی نسبت می 
دهند که بسیاری از آنها جنبه شوخی 
درزمان  گویند  می  ازجمله  دارد. 
ایشان مجبور شدند  نخست وزیری 
تشکیل  نظامی  حکومت  شیراز  در 
بسیار  امر  ازاین  مردم  ولی  دهند. 

ناراضی شدند. آقای ساعذ  گفت:
- شیرازیها حق دارند  ناراضی باشند 
شما می خواهید درسرزمین»سعدی«  
و»حافظ« حکومت » نظامی«  برقرار 
کنید بالفاصله تلگراف کنید درآنجا 
گردد  تشکیل  »سعدی«   حکومت 
آشناترند  آثاراو  به  که  تاشیرازیها  

راضی شوند.

اتریخ شیره کشی رداریان
توسط    ۱۲۵۶ درسال  تریاک   شیرۀ 
شد.  آورده  ایران  به  هندی   یکنفر 
ایرانی   نفر  یک  با  که  تماسی   دراثر 
حمایت  با  گرفت  شیپور  رضا   بنام 
وهمکاری  سید محمود  نامی که جزو  
اولین   بود  ناصرالدینشاه   فراشان  
چراغ شیره  رادراتاق  کثیفی  از غرفه 
های  سبزه میدان که مشرف  ببازار  
کفاش های فعلی  بود دائر نمودند. با 
تبلیغات  مخفی ولی پردامنه ای که 
رضا شیپوری میکرد  معتادین  که با 
صرف تریاک زیاد  نشئه نمی شدند  
مدتی   واندک  جلب   محل  بدین  
شیپوری   رضا  خانة   به  کثیری  عده 
مشتریان   ازدیاد  کم   کم  شتافتند. 
موجب شد که  رضا نتواند  ازعهدۀ 

پذیرائی  مشتریان برآید . بهمین 

مناسبت یکی دونفر  که زیاد آلوده 
شده بودند  وازطرفی عدم توجه رضا 
احساسات   او  وبدرفتاری  شیپوری  
آنان را  برانگیخته بود با تالش زیاد  
مخدر   مادۀ  این  ساختن   طرز  به 
آشنا شدند وشیره خانه دیگری  دائر 
شد.ازآن ببعد  شیره کشی  بسرعت 

درایران رسوخ پیدانمود.

کجابودیم وبکجا رسیدیم
درمهرماه سال ۱۳۳۰  تعدادوسائل نقلیه 

کندرو  درایران  به نوشتة اطالعات 

ماهانه  به این قرار بود:
۱۵۴،۷۳۶  دوچرخه  

۶۶۸ ارابة چهاراسبه 
۲۲۶ ارابة دو اسبه 

۵،۵۷۹ ارابة تک اسب 
۱،۵۸۶ بشکة آب کش 

حفظ قول 
برای توسعة میدان سن مارک درشهر 
ونیز الزم بود کلیسائی  را که دروسط  
میدان  بود خراب کنند. اما حکومت 
برای  لذا  نداشت  کاررا  این  جرأت 
پاپ   نزد  نمایندگانی  اجازه   کسب 
که  داد   فتوا  چنین  پاپ   . فرستاد 
خراب کردن کلیسا  گناه است ولی 

درصورتیکه  آن را خر اب نموده  

ورسماً قول بدهند که  آن را  ازنو بهتر   
همین  ندارد.  ضرری  بسازند   ازاول 
کاررا کردند  وهمه ساله درروز  معین 
حکومت  محل، درمیدان سن مارک 
تشکیل جلسه می داد  وبه کشیش 
حضورداشتند   درجلسه  که   هائی 
می گفت رسماً  قول می دهیم  که 
کلیسارا  ازنو بهتر  ازاول بسازیم. این 
قول دادن  با تشریفات رسمی  تا ۶۰۰ 
سال  بعد معمول  بود سپس منسوخ 

شد.

ن          جامی
حم

ذمهب    عبد   ارل
ازشعرای شوخ   عبدالرحمن جامی  
طبع ولطیفه گوی  ایران بود  روزی به 
معبد کلیمیان رفت  به خاخام گفت 
اگر  چهل روز مرا  غذاهای  لذیذ و 
یهودی  بدهید   گوارا  های  شراب 

می شوم. ومی دانید که من  یکی از 
بزرگان اسالم هستم. درصورت تغییر 
دین ، عده ای از من  پیروی خواهند 
نمود . خاخام پیشنهاد جامی را قبول 
کرد اما درروز چهلم جامی گفت من 
پنجاه سال داترم ده روز دیگرهم بمن 
ازمن  سنم   اندازۀ  به  تا  بدهید  غذا 
پذیرائی کرده باشید. این ده روزهم 
گذشت. روز پنجاه و یکم  خاخام گفت 
الوعده وفا. جامی خندید وگفت :من 
پنجاه سال  نان مسلمانان را خورده ام 
و هنوز مسلمان نشده ام چطور امکان 

دارد  با پنجاه روز پذیرائی از من  بیایم 
یهودی شوم؟

نمایندگان     سابق ما

بدشدن  از  که  نمایندگان  از  یکی 
کیفیت نان  بسیار ناراحت بود روزی 
قطعه ای نان را به مجلس آورد و وقتی 
پشت تریبون قرارگرفت گفت: وضع 
بد  بسیار  درتهران وشهرستانها  نان 
شده است .  من این تکه نان را پیش 
سگ انداختم اما آن را نخورد. حال 
تقدیم می  ریاست مجلس  به  را  آن 

کنم..

اختراع چیپ ورقرقه
بزرگ   های  دان  ازریاضی  ارکیتاس 
یونان بودکه درسالهای ۳۶۵ تا ۴۳۰ 

قبل از میالد  میزیست.
این ریاضی دان  بزرگ اولین  کسی 
تحول   وپیچ  قرقره  بااختراع  که  بود 
قابل مالحظه ای در صنعت ایجاد کرد 
وهمانطور که شاهدیم  از سال ۳۹۰ 
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علمیعلمی وپاسخوپاسخ پرسشپرسش
تأثیر ویروس کورونا برمردان وزنان

به  مساوی  طور  به   COVID-19
در  کند.  نمی  حمله  ها  جنسیت 
سطح جهانی ، به ازای هر ۱۰ زن 
ویژه  های  مراقبت  دربخش  که 
COVID-19 بستری می شوند  ۱۸ 
دارد.  وجود  مردان  برای  مورد 
دلیل  به  که  زنی   ۱۰ هر  ازای  به 
مرد   ۱۵  ، میرند  می   COVID-19
جان خودرا ازدست می دهند. بر 
اساس مراکز کنترل و پیشگیری از

 بیماری ها ، در ایاالت متحده ،
 یک شکاف جنسیتی در میزان 
ظهور  حال  در  واکسیناسیون 
نظر می رسد عوارض  به   ، است 
واکسن  از  ناشی  نادر  جانبی 
را  زنان  بیشتر   AstraZeneca
در   ، دهد  می  قرار  تأثیر  تحت 
از  که  کسانی  دربین  که  حالی 
و   Pfizer-BioNTech های  واکسن 
اندمردان  کرده  تزریق   Moderna
جوان بیشتر با عوارض جانبی روبرو 

می شوند.
از  جهانی  بهداشت  سازمان 
کرونا  فوتی های  تعداد  افزایش 
از  بیش  به  جهان  سرتاسر  در 

چهار میلون تن خبر داده است. 
رئیس این سازمان گفته است که 
فوت  تعداد  واقعی  آمار  احتماالً 
شدگان در نتیجه کرونا بیشتر از 

این است.

منبع تغذیۀ چمنهای خانه

زنی   چمن  ماشین  با  وقتی 
زنید    می  خودرا  خانه  چمنهای 
بوسیله  شده  چیده  چمنهای 
ماشین چمن زنی بر سطح چمن 
این  بسیاری   ماند.  می  باقی 
برروی  که   را  ریز چمن  برگهای 
چمن باقی مانده جمع می کنند 
چمن  سطح  خود  خیال  به  تا 
غافل  باشند.  کرده  تمیز  خودرا 
بریده  برگهای  این  اینکه  از 
غذائی  منبع  بهترین  ریز   شده 
زیرا  روند  بشمار می  برای چمن 
حاوی  نیتروژن، پتاسیم و فسفر 
کود   به  را  چمن  نیاز  و  هستند 

کمتر می کنند .
کردن  کوتاه  از  پس  بنابراین  
تمیز  درصدد  خود   حیاط  چمن 
کردن  جمع  و  آن  سطح  کردن 
برگهای ریز خرد شده برروی آن  

بر نیائید.

شمعدانی های  باغچۀ  شما

رشد  ساده  بسیار  شمعدانی    گل 
آن  گیاه  آنکه  برای  اما  کند.  می 
نیاز  درطول سال  گل داشته باشد 
را  شمعدانی  اوالً  دارد.  مواظبت  به 
گلدان  در  بلکه  نکارید  باغچه  در 
بگذاریدوزیر گلدان را سوراخ کرده 
تا  بگذارید  بشقابی  داخل  را  آن  و 
و   خارج شده  گلدان  از  اضافی  آب 
در   نپوسد.  درآب  شمعدانی  ریشه 
به  رو  هوا  شبها  که  تابستان  اواخر 
سردی می رود وبه حدود ۵۵ درجه 
های  گلدان  رسد   می  فارنهایت  

شمعدانی را به داخل اتاق ببرید .
های  شمعدانی  صورت  دراین   
زیبای  با گلهای  شما در طول سال 
خانه  فضای  بخش  زینت  خوشبو  

شما خواهد بود. 

آیا حشره مفید هم وجوددارد؟

برای  که  هستند  زیادی  حشرات 
مثال می  برای  مفیدند.  بسیار  بشر 
ها،  پروانه  عسل،  زنبور   : به  توان 
اشاره  آن  نظایر  و  بیدها  ها،  مگس 
کرد که هرکدام باعث گرده افشانی 
و رشدونمو و بارورشدن  گیاهان می 
براثر  فقط  ها  میوه  از  برخی  شوند. 
نشینند.  می  بار  به  افشانی   گرده 
می  استفاده  آنها  ازخوردن   وما 

خودرا  تخمهای  زنبور  بریم.نوعی 
گذارد  می  ابریشمی  کرم  برروی 
از  را  فرنگی  گوجه  های  بوته  که 
انواع کفشدوزک  برد. ویا   بین می 
به خوردن دیگر حشراتی  می  ها  
بشر  برای  وجودشان  که  پردازند 

بسیار خطرناک است.

خطرناک ترین حشره 

مضرترین  و  ترین  خطرناک  ها  ملخ 
هر  هستند.  زمین  روی  حشرات 
اندازۀ  به  تواند  می  درروز  ملخ 
خاستگاه  بخورد.  غذا  خود  وزن 
آفریقاست. و  خاورمیانه  ملخ 

 

صحرائی  های  ملخ  که  زمانی 
درگروههای بسیار بزرگ به مهاجرت 
روزانه  خود  راه  سر  بر  پردازند  می 
حدود ۲۰ هزارتن،  معادل ۱۸,۱۴۴,۰۰۰ 
کیلوگرم  از غالت وگیاهان  را که باید 
استفاده  انسانها ودامها مورد  توسط 
قرار گیرند مصرف می کنندومزارع را 
به نابودی می کشانند.حال اگر  درنظر 
بگیریم که مدت مهاجرت آنها  برای 
مثال ده روز باشد معادل  ۲۰۰ هزارتن 
غالت  را نابود می کنندو می توانند 
باعث قحطی ویاکمیابی قوت روزانه 

انسانها شوند. 
هیچ خشکسالی به اندازه هجوم ملخ 

باعث کمیابی  غالت نمی شود.

اندازه  مغزانسان

مغز انسان درحالت عادی حدود سه 
با ۱/۴ کیلوگرم وزن دارد  برابر  پوند 
و حجم آن حدود ۷۱ اینچ مکعب یا 
است.بطور  مکعب  سانتیمتر    ۱۲۰۰
درصد  ده  حدود  مردها  مغز  کلی 
بزرگتراز مغز زنهاست. مغز ما بیش از 
یکصد میلیارد عصب و یک تریلیون  
نوروگلیا neuroglia که نوعی سلول 
جای  درخود  است   اعصاب  محافظ 

داده است.

سیم زرین

اگر یک  اونس طال را  آنقدر بکشیم 
تا بصورت سیم نازکی درآید چند متر   
سیم تولید می شود قبل ازاینکه سیم 
زرین ما پاره شود؟ پاسخ این است که 
بعلت خاصیت  ارتجاعی که طال دارد  
این یک اونس  فلز طال سیمی بطول 
بوجود  با ۸۰ کیلومتر  برابر  مایل   ۵۰

خواهد آورد.

دلیل شهرت اینشتین

همه با نام اینشتین آشنائیم . اما دلیل 
شهرت او چیست؟ اینشتین یکی از 
تئوری  فیزیک  اصلی  بنیانگذاران  
مدرن است.فرضیة نسبیت او بسیار 
سرعت   گوید  می  که  دارد  شهرت 
است  ثابت  عدد  یک  نورهمیشه 
وارتباطی به فاصلة آن با ناظر  یا منبع 
نور ندارد.وهمچنین نسبت بین جرم و 
انرژی  که بافرمول e=mc 2  نشان داد
بصورت  ازفیزیک   را  انسان  درک   

اساسی تغییر داد. اینشتین درسال 

۱۹۲۱ جایزۀ نوبل  فیزیک را دریافت 
اهمیت  دلیل   به  همچنین  او  کرد. 
زیادی که به مسائل سیاسی و حقوق 

انسانی  داشت نیز مشهور است.

آمپر از کجا آمده است؟

است.   برق  جریان  واحد  آمپر 
آمپر  مری  اندره  بنام   فیزیکدانی 
بسال   درگذشته  و   ۱۷۷۵ متولد 
۱۸۳۶ قوانین علم  الکترو دینامیک 
واحد  ودرنتیجه  کرد  فرموله  را  
جریان برق  بنام او آمپر نامیده شد 
بیشتر  و    Aاختصاری عالمت  با  که 
می  گفته     .Amp مخفف   بصورت 
شود.  و معادل است با الکتریسته ای 
که بین دوسیم اگر از دو سیم دراز و 
نازک که به فاصله یک متری به طور 
موازی با هم در خأل قرار گرفته باشند 
و جریان های مساوی در یک جهت از 
سیم ها عبور کند به گونه ای که بر یک 
نیرویی  از سیم ها  یکی  از طول  متر 
برابر۲x۱۰ ۷  نیوتن وارد شود جریانی 
که از هر یک از سیم ها می گذرد، )یک 

آمپر( است. 

دلیل وزش باد

چرا باد می وزدوچه عاملی باعث وزش 
باد است؟   فشار در نقاط مختلف جو 
روز  شبانه  مختلف  های  ودرزمان 
تغییر می کند.باد درحقیقت حرکت 
هوا  فشار  که  ای  منطقه  از  هوااست 
منطقه  سوی  به  زیادتراست  درآن 
دارد. تری  پائین  هوای  فشار  که  ای 
دومنطقه  فشار  اختالف  هرچقدر 
بیشتر  باد  باشد شدت وزش  زیادتر 

خواهد بود.

بحرالمیت یا دریای مرده

و  اسرائیل  درمرز  که  مرده  دریای 

به  قراردارد    اردن  پادشاهی  کشور 
آبی  پهنة  گودترین  اینکه  دلیل 
آبی  جریان  هر  است  زمین  برسطح 
آن  از  دیگر  پیوندد   می  آن  به  که  
خارج نمی شود. لذا درجه شوری آن 
بسیارباالست و هیچ گیاه یا جانداری 
باکتری ها.   درآن  وجود ندارد جز   
مرده  دریای  را  آن  دلیل  همین  به 
همانند   مرده،  دریای  در  گویند.  می 
هیچکس  خودمان  رضائیه  دریاچه 
آن  برسطح  اگر  و  شود  نمی  غرق 
روید..الزم  نمی  فرو  درآب  بخوابید 
بیاد آوری است در دریاچه رضائیه نیز 
جز یک موجود ریز قرمز رنگ  بنام  
زنده ای  یا موجود  آرتمیا هیج گیاه 

وجود ندارد.  

آب وهوای مدیترانه ای 

آب وهوای مدیترانه ای   آب وهوایی 
است همانند آنچه درسواحل دریای 
نوع  این  شود.  می  دیده  مدیترانه 
آب وهوا : درتابستان، گرم ، سوزان 
و خشک است ودرزمستان، معتدل، 
خنک و  مرطوب است. مناطقی مانند 
کالیفرنیا، جنوب غرب ایالت اورگون، 
و  جنوبی  آفریقای  غرب   وجنوب 
شیلی   باآنکه د ر سواحل مدیترانه  
نیستند اما از آب وهوای مدیترانه ای 

برخوردارند.

تغییرات آب وهوا

دانشمندان می گویند دمای هوا در 
درجه  یک  گذشته   سال   ۲۰۰ طول 

سانتی گراد گرمتر شده است. براثر 

سانتیگراد  درجه  یک  باالرفتن 
حرارت، یخ ها ی اقیانوس ها درقطب 
شروع به آب شدن کرده اند که باعث 
است.  شده  دریاها  سطح  آمدن  باال 
تلف  باعث  شدن  گرم  با  دریاها  آب 
دریائی  موجودات  و  ها  ماهی  شدن 
مورد  انسانهارا  غذای  منبع  و  شده 
سوزی  آتش  است.  قرارداده  تهدید 
های مهار نشدنی در جنگلها افزایش    
یافته و خسارات مالی وجانی زیادی 
برتعداد  آورد.  می  و  آورده  ببار 
و  شده  افزوده  دریائی  توفانهای 
درنتیجه بارندگی در نقاط مسکونی 
براه  ها   سیالب  و  یافته  افزایش 
انداخته است.  بااینهمه بسیاری براین 
خصوص  در  دانشمندان   که  باورند 
تغییرات آب وهوا بسیار غلو می کنند . 
این  معتقدند  نیز  ای  عده  درمقابل 
هشدارها قابل لمس هستند و نباید 

آنهارا نادیده گرفت. 

واکسن برای سرطان؟

سال ۱۹۷۱  در  پیش  سال  حدود ۵۰ 
سرطان  که  کردند  ادعا  دانشمندان 
براثر ویروس عارض می شود بنابراین 
برای پیشگیری  بدنبال واکسن  باید 
غدد  بافتهای  اخیراً  بود.  آن  از 
لنفاوی کودکی که به سرطان لنفاوی 
و  قرارگرفت  آزمایش  مورد  دچاربود 
کرد  متقاعد  را  دانشمندان  باردیگر 
که سرطان براثر ویروس  بوجود می 
آید. دانشمندان موفق شده اند برای 
بعضی از انواع سرطان واکسنی تهیه 
کنند که در حال آزمایش است ولی 
 ۵۰ که   Epstein-Barr ویروس  برای 
است)عکس  پیش کشف شده  سال 
باال( هنوز نتوانسته اند  واکسنی تهیه 
همه  شود  می  گفته  بااینهمه  کنند. 
سرطان ها براثر ویروس بوجود نمی 
آیند وتنها ۱۲ تا ۲۰ درصد آنها ویروسی 
هستند. درهرحال می توان امیدوار 
بود که درآینده ای نه چندان دور بشر 
بتواند  غول سرطان را ازپای درآورد. 
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 ، ماشااهلل، هزارماشااهلل، چشم نزنیم 
درآتن  هرچه تماشاچی نداریم، نقاش 
رفته  نقاشی  گالری  یک  به  داریم. 
بودم، ازقضا روز افتتاح بود. با دیدن 
های  تابلو  واطعمه،  اشربه  همه   آن 
نقاشی را پاک فراموش کردیم وسفره 
شکم را گستردیم. خوب دیگر،  کسی 
که از تونل  وحشت خمینی درآمده 
برندی  آن همه شری،  بادیدن  باشد 
ولیکورهای   ستاره  هفت  وکنیاک 
رنگارنگ، دین و مذهبش را فراموش 
می کند، چه رسد به تابلوهای نقاشی.
بعداز انقالب  هفت هشت سال تمام 
ندیده   ناب  مشروب  رنگ  که  بود  
بودم. بنابراین همین  که چند جرعه  
رابا عجله  پائین فرستادم  چشمهایم  
قیلی ویلی  رفت.  درحالی که لقمه 
های مزه  رذاباعجله قورت می دادم  
تا مبادا تمام شود ، »متصدی بار« را 
که دختر  بسیارزیبائی بود  باستاره 
گرفتم  عوضی  کنیاک   بطری  های  
وبا انگلیسی  شکسته بسته  گفتم: 
مادموازل این کنیاک شما هفت ستاره 
است یا هشت ستاره؟ گفت: »معلومه  
هفت ستاره«. گفتم:»  ستاره هشتم 

را نمی بینید؟« باخنده ملیحی گفت:
چی  شما  پس   « گفتم:  کو؟«  نه!   «  

هستید، ستاره هشتم شما هستید« 
 - بود  آمریکائی  گویا  که  دخترک 
می  حرف  آمریکائی  بالهجة   چون 
هارا   یانکی  لباس   مد  وآخرین   زد 
گذاشت  تمام  سنگ  بود-  پوشیده 
هفت  نصف  ستاره   یک  وبخاطر 
ما  زدۀ  به شکم حسرت   را  ستاره  
ریخت. خوشحال بودم  که از دست 
یک ساقی  آمریکائی  مشروب می 
خوردم. آخر این آمریکائی ها  روزی 
هم کام کشورمارا شیرین می کردند  

وحاال یونان  مستانه درمی نوردند...
درحین گشت ودیدزدن  خانم ها و 
گهگاهی  تابلوها به یاد گذشته  افتاده 
هنری   خبرنگار  که  روزهائی   بودم. 
مجلة خوشه  ونگین بودم  وباشاملو 
وعنایت  قلم می زدم، چه گالری ها  
ونمایشگاه های نقاشی که نداشتیم. 
گالری سیحون،ر گالری مس، گالری 
بورگز، گالری قندریز،  و هکذا... وچه 
نقاش های  مدرنیست: جودت وپاکباز  
که  موسوی  )میرحسین  وموسوی 
نخست وزیر جمهوری اسالمی شد(
و  درودی   وایران  سیحون   خانم  و 
زنده رودی و سیراک دوست این بندۀ 

حقیر  وغیره وغیره.

ر،  سنواتی  معمول   طبق   ، القصه 
راهم حمایل  شانه  دوربین عکاسی 
لیوان  مشروب  دریک دست  کرده، 
ودردست دیگر  سیگار، درحالی که  
بودم،  کرده  نازک   را  چشم  گوشه 
رفته  تابلوها  تونخ  سخت   ظاهراً  
بودم. ازبخت بد هرچه  به مغز  فشار 
که  دادم  نمی  تشخیص  آوردم  می 
کارهای نقاشی  از چه قماشی است 
کشند. می  یدک  را   اسمی  وچه  
بود؟اکسپرسیونیسم  امپرسیونیسم 
بود؟ آبستره بود؟ سردر نیاوردم وسر 
آخر تصمیم گرفتم  موقع مالقات د 
نقاش ازهراسمی  دم بزنم که چنانچه  
اشتباه در آمد  با سوررئالیسم سروته  

قضیه را بهم بیاورم.
تا  کردم  می  پا  پاوآن  این  مرتب  
مشغول   سخت  که  تماشاچیانی  
چریدن بودند  گالری را خلوت کنند  
تا بتوانم  نقاش را پیدا کنم. مشروب 
قهار چنان  مرا کالفه کرده بود  که تا 
آن موقع  نتوانسته بودم  بفمم نقاش  
زن است  یا مرد جوان است یا پیر. 
خنده رو  واهل گپ  است یا اخمو  و 

بد صفت.
باألخره ستارۀ هشتم مراازمستی  وبی 
خبری بیرون کشید  واز پشت سرم  
دستش رادراز کرد  وکنیاک دیگری  
باکمال بی میلی  آن را  تعارف کرد. 
رّد کردم ، چرا که  اگر یکی  دیگر می 
خوردم  حسابم با کرام الکاتبین بود 
. بزور فقط توانستم  بگویم که  می 
خواهم با نقاش  چند کلمه ای  حرف 
بزنم . با خوشروئی  زیر بغلم را گرفت  
وپیش نقاش برد. خدا خدا می کردم 
که نقاش زن نباشد ومرد باشد  تا من 
بازهم دچار  مستی وسستی  مضاعف  
نشوم  واین  بار نقاش ... را  باتابلوهای  
نقاشی عوضی  نگیرم. بدبختانه نقاش  
زن بود ولی خوشبختانه  چنان زشت 
بود که نگو   پاتال   و بدقیافه  وپیرو 
عریضه  نبودن  خالی  برای  ونپرس. 
ودوربینم  کردم   پیدا  دستاویزی   ،
 ، خانم   وگفتم:»  آورده   پائین  را 
شما  تابلوهای   شیفتة  چنان    من 
شده ام  که می خواهم  چند عکس  
ازآنها بگیرم. نقاش جیغی کشید  که 
بنددلم پاره شد. گفتم شاید از  ریخت 
وقیافة  یا از دوربینم  وازاین قبیل » 
خیاالت  دل خوشنک«  فهمیده من  
خبرنگار هنری هستم. دهان باز کردم 
که موضوع  را حالیش  بکنم که بله 
ماهم  روزی اهل  هنر بودیم۷ فرصت 

ندادوگفتکه یک لحظه منتظر باشم 
تابرود وبرگردد.

ازدلم نمی آمد  حالت  شورومستی  
مشروب  راازکف داده باشم. ولی  فکر 
کردم  یارو اولین حرفی که خواهدزد 
این است  که اهل کجاهستی  ومن 
ازدوحال   زیرا  ایران،  بگویم   چطور 
خارج نبود، اگر  ازتاریخ  خبرداشته 
باشد  به یاد  خشایارشا خواهد افتاد  
که آتن را  به آتش کشید واگر نداشته 
باشد  به یاد خمینی  خواهد افتاد که 
بکری  فکر  کشیده.  آتش   به  دنیارا 
بخاطرم رسید ، می گویم از کشور گل 

وبلبل  ، کشور خیام هستم.
من  که  برگشت  موقعی   نقاش 
مشغول  میزان کردن  دوربین  بودم. 
باانگلیسی نیم بند گفت: باآقای  آندره 
کارشناس  ایشان   آشناشوید.  آس 
هنری هستند وهرنظری داشته باشید 
باکمال  میل جواب خواهندداد. ولی 

راستی شما ازکدام کشورهستید؟ 
کشور وبلبل،  گل  ازکشور    « گفتم: 

عمر خیام.» بازهم  جیغ بلندی کشید  
ومرا به آغوش  گرفت که چه موهبتی، 
من نقاشی را  ازگل وبلبل شروع کردم 
واتفاقاً  امشب  درمطرب خانة  عمر 
دارید   اگروقت  دارم.  دعوت  خیام* 
من  بیایید.  من   همراه  توانید  می 
ازاین دعوت عوضر اینکه  خوشحال 
شوم  چیزی نمانده بود  که قالب تهی 
کنم. گفتم:» خانم، من امروز گرفتارم 
شاید  روز دیگر بتوانم« بدون اینکه  
ملیحی  خندۀ  با  آورد  برابرو   خم 
روز  یک  ندارد،  عیبی  هیچ  گفت:» 
دیگر  شمارا به مطرب خانه می برم.، 
باید  کاباره مخصوص عربهاست  این 
حتماًُ آن را ببینید . ولی حاال  از منهم 
ارزش  که  بدانید   تا  بگیرید   عکس 
منهم  کمترازتابلوها نیست.« گفتم: 

باکمال میل.
از  بودند   مانده  باقی  که  نفری  چند 
بادقت  هنری   کارشناس  جمله 
من  هنرنمائی  تماشای   مشغول  
بود   پریده  ازسرم  مستی  بودند. 
وکامالً هشیاربودم بنابراین  ازفرصت 
عکس   ودرضمن  کردم  استفاده 
برداری  ازخانم وتابلوها با کارشناس  
هنری، مشغول  بحث شدم.گفتم  این 
تابلو  رنگهای زنده ای دارد د، آن تابلو 
ازمایة  آبستره تغزلی  برخورداراست. 
تم های فالن  تابلو احساس ملموسی 
دارند.وفالن تابلو  نه. یارو که دست 
وپایش را گم کرده بود  فقط توانست 
بگوید  که تنابلوها مدرن هستند  ولی 
قیمت  پائین است وبالفاصله  تقاضای 
مادموازل  چون  که  کرد   مشروب 
آمریکائی رفته بود  خود خانم نقاش  
دوگیالس لیکور  آورد وبه دست  ما 
نقاش چنان دلباختة  من شده  داد. 
بود که  که درضمن حرف زدن  با بقیة 
حضار  فقط مرا نگاه می کرد ولبخند 
می زد. من صالح دیدم تا مجلس را  
خوب اداره کرده ام ودسته گلی  به 
آب نداده ام  فوراً بزنم به چاک ولی 
نقاش خالص  ازدست  می شد   مگر 
شد؟ عاقبت با هرکلکی بود ، درحالی 
که  کارت ویزیت خودرا ذ به جیبم  
می چپاند  وپشت سرهم می گفت  
ما منتظر  نتیجه عکس ها وارزیابی  
شما ازتابلو ها  هستیم خودم را  نجات 

دادم  تا مبادا ازاتوبوس  باز بمانم.
ادامه دارد

* کاباره ای است باهمین نام درآتن

الکساندر َتمَرز- کالیفرنیا 
رپـسیا، رپسیا      

 

باسنگ  که  هنرمندی  رخساز  علی 
رودخانه  بستر  رنگین  های  ریزه 
کوهستان  های  خاره  وسنگ  ها 
خلق  تابلوهارا   ترین   درخشان   ،
می کند، به نظر واقع بینانه  آثاراین  
استادبزرگ الجرمنفس ها رادرسینه 
متوقف  می کند  تا به جلوه فریادی از 
آفرین درگوش جهانیان طنین افکند. 
تنها  سخن  از کارموزائیک ونشاندن  
ریزه سنگها مانند  خاتم نیست بلکه 
است.  انسانی  تمام هنر وفرهنگ  از 
آشنائی نگارنده با استاد ازهنرستان 
اوقات   وبیشتر  بود  الملک  کمال 
رخساز وقت خودرا  به مسافرت می 
شهردیگر  به  شهر  ازاین  پرداخت. 
وازاین کوه  به رودخانه ای برای جمع 
آوری سنگ ریزه های مختلف. هنوز 
را  هنرمند   این  زدۀ  آفتاب   چهرۀ 

فراموش نمی کنم.
 درمیان شاگردان نام آورکمال الملک 
» رخساز«  گمنام ترین  وعجیب ترین 
آنهاست. او نقاشی است که با طبیعت  
رازورمزهای  شیوائی دارد  ودر هنر ، 
باتکیه بر  ابداع وابتکار، به ارزشهای 
تازه واستقالل  نسبی  بارآوری دست 
یافته است. آنهائی که رخساز را می 
شناسند  میدانند  که او  درتدارک کار 
گاه  سیر وسفر  خالقه اش، هرچند 
متفاوتی  را آغاز می کند. عرصه او  
نام  بی  های  دره  قعر   ، کوهها  دامنة 
کوچک  رودهای  بستر  و  وحاشیه 
وبزرگ است. هنراو مانند  کیمیاگری  
کهن، به ابزار وفوت وفن های غریبی 
شورو  کار  دراین  رخساز  نیازدارد. 
قطعه  دارد.  وسواس  تاحد  دقتی 
تودۀ درهم  راازمیان  سنگ کوچکی 
ریخته ای ازشن وماسه وقلوه سنگ 
های جوراجور، برمیدارد، آن رالمس 
می کند  جلوی تابش  خورشید می 
گیرد، تلؤلؤ آن را  می نگردواگر آنچه 
را که می خواهد ، درآن  بیابد، چهرۀ 
گشاده اش که درسایة  اندیشه های 
تفاوت  بی  درآرامشی  اش  درونی 
فرورفته ، بابرق یک خنده منقلب می 
شود. شکارچی ، شکاررا یافته است 

اما هنوز شکاردردام اونیست.

وقتی به اندازۀ کافی ازاین نوع سنگ 
ریزه های الوان راباابزارهای مخصوصی 
ابعاد  ، دهد  می  صیقل  تراشد،  می 
آنها  وبه  کند  می  دگرگون  را   آن   
سنگ  طبیعی  رنگ  دهد،  می  جال 
او می  بادرخششی که زیر دستهای 
یابد، جان می گیردوشکفته می شود. 
آن وقت صدها قطعه  ازاین سنگهای 
رنگ به رنگ صیقلی کنارهم چیده 
جواهرساز  مثل  درست  شود،  می 
خبره ای که دانه های  شفاف یاقوت 
والماس را  روی نگین کم همتائی  می 
نشاند. اینجاست که رخساز درکارهنر 

قدرت خودرا ارائه می کند.
رخساز می گوید: » باید جان خودرا 
قطره قطره  دردریای هنرریخت تااین  

نهال ببالد  وتناورشود.«
خودش  رااززبان  زندگیش  ماجرای 

بشنوید:
 من از کودکی چندان به درس ومدرسه  
پابند نبودم. بقول حافظ ازقیل وقال 
مدرسه  دلم می گرفت. ازهمان وقت 
که زندگی را  بدرستی نمی شناختم، 
این  بود.  دروجودم  وشورهنر  شوق 
عاطفة هنری، بازتاب محیطی  بود که 
درآن  رشد کرده بودم. پدرم غالمرضا 
رخسار سرآمد  مینا کاران  اصفهان 
بود. اوقلمزن چیره ای بود که ساحرانه 
ترین  نقوش اززیر پنجه اش  بیرون 
می آمد، کارش را تاحد عاشق بودن 

دوست داشت.

را  پدرم  حرفة  که  خواست  می  دلم 
که  بود  مایل  پدرم  اما  کنم.  دنبال 
من بتحصیل ادامه دهم. بارها بخاطر 
وبه  کرده  رارها  ودرس  مشق  اینکه 
سیاه مشقهای هنری پرداخته بودم 
نوش  ازاو   ای  جانانه  های   کتک 
آیندۀ  گفت:  می  پدرم  کردم.  جان 
گفتم  می  من  است.  درتحصیل  تو  
من هیچ آینده ای را جز هنر دوست 
ندارم. او اصرار می کرد اما پافشاری 
من بی حد بود. سرانجام این سماجت 
راکرد.  کارخودش  ها  ویکدندگی  ها 
وبه  راگرفت  دستم  پدرم   روز  یک 
توی  برد  مستظرفه  مدرسه صنایع  
راه بمن گفت اگر میلت به هنر می رود 
من حرفی ندارم. ترابدست مردی  می 
سپارم که دم گرم او  ونگاه سوزان او 
سنگ راهم می سوزاند. ومرابه کمال 
الملک  سپرد. پدرم با کمال  الملک 
باو گفت  ای داشت.  دیرینه  دوستی 
چیزی  سر  لجبازوخیره  پسر   ازاین 
بساز که بتواند بآن  تکیه دهد. کمال 
الملک  سکوت کرد بانگاه کاونده ای 
رسوخ  من  های  مغزاستخوان  تا  که 
ازپذیرش  نخست  او  مراپائید.  کرد 
من سرباززد. اماوقتی عالقة آتشین 
مرادید قبول کرد که درمحضراو بمانم.
استادبمن گفت:» الفبای هنر این است 
که اگر  طالبش باشی  خاکسترت می 
آن  اگر  که  است  آتشی  این  کند. 
میسوزی«   ، بگیری  دستت  توی  را 
آتش   دراین  خواستم  می  من  اما 
دودوخاکسترشوم. استادگفت:»  اگر 
وادامه  وساختن   استعداد  سوختن 
وشوردرونی  نشدن  وخسته  دادن  
هنررا  نیست   درتو.  کردن  راحفظ 
پذیرفتم  رهانکردم،  من  رهاکن.«  
که خودم راایثارکنم. هرشرطی برای 
کاربی  پذیرفتم.  گذاشت  کاربامن 
نشدنی،  تمام  های  تمرین  وقفه،  
کردن.  شروع  ازنو  ودوباره  ساختن 
بود.  من  وسالهای  ماهها  کار   این 
استاد بادقت مرازیر نظر داشت مثل 
کوچک   هرتپشی  که  بود   باغبانی  
ونوسان ناچیز  گیاهی را  که درزیر 
می  دریافت   بالید  می  او   دستهای 
کرد وبالفاصله به آن پاسخ می گفت. 
زحمت ها  ورهنمون های  اوبی حاصل 

نماند. پس از چندسال  رموز نقاشی  
راآموختم. دستم نرم ونگاهم چابک 
و تیز وشکارکننده شد. دررشته های 
طراحی سیاه قلم، آب رنگ ، نقاشی، 
موزائیک اززبده ترین  شاگردان کمال 

الملک  شدم.
رخسار  معتقد است  که » هنر فرزند 
هنرمندرا  پیام  بااین  نیست.«  نبوغ 
به تالش وجست وجوهای خستگی 
ناپذیر  فرا می خواند. بگفتة  ریمون  
هنرشناس  شناس،  جامعه  آرون 

ونویسندۀ متفکر فرانسه:
» شاعران ، نقاشان، مجسمه سازان، 
وخیال پردازان هستند که شکل دنیا 

را عوض می کنند.«
آرامگاه  سعدی،  باغ   : آثاررخساز 
کوروش، تابلوی موزائیک دختروسگ، 
شراب،  زاهدوتنگ  کاشی  تابلوی 
تابلوموزائیک الوان ازچهرۀ خیام که 
بروکسل  درنمایشگاه  سال ۱۳۴۱  به 
برندۀ نخست وجایزه مدال طالی گاو 
بال دار شد وآثار دیگری که درموزه 

فرهنگ کاشان نگهداری می شود.

                            علی دولتشاهی- کنتیکت

                                          علی ُرخساز انبغه ی هنر  )۱۲۸۰-۲۶ آذر ۱۳۶۸(

موزائیک کاشی- دختروسگش

موزائیک کاشی -زاهدوتنگ شراب
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ماه وزیبائی زن
ردژپوهشهای ادبی

    هب انتخاب  م.ع.آشنا

انسان  برای  از جاذبه های ماه  یکی 
های نخستین، تغییر شکل ماه بود 
که آن ها را به تفکر وچرایی درباره 
این اختر تابناک برمی انگیخت. ماه 
پُر و زمانی کاسته می شد و  زمانی 
می-  ناپدید  مدتی  برای  باالخره 
زندگی بشر که پس  گردید، چونان 
از تولد بزرگ و بالنده می شود، آن 
می  نقصان  و  کسر  درسرازیری  گاه 
از  مرگ  رسیدن  با  باالخره  و  افتد 
دیده ها ناپدید می گردد. اما در پس 
مرگ، رستاخیزی هست و چنین بود 
که حرکت ماه با سرنوشت انسان از 
ابتدا رقم خورد. اوقات سه گانه ماه 
ماه  و  بدر  یا  تمام  ماه  نو،  ماه  یعنی 
سی شبه، هر کدام، تجلی و بیانگر 

ایزدان ماه هستند.
پُرماه هنگامی است که ماه پُر است. 
در تمام متون اوستایی و پهلوی ماه 
به خصوص به هنگام بدرمنشأ خیر 
پُرماه  اوستا  بوده است. در  برکت  و 
تفسیر  در  و  ماونگهه  صورت  به 
است.  شده  ذکر  دوم  پنجه  پهلوی 
پاسداری  که  ای  فرشته  یسنا  در 
پُرماه را به عهده دارد به همین نام 
آمده است)عفیفی۱۳۸۳ : ۴۶۸(. در 
منظومه ویس و رامین نیز حالت های 
مختلف ماه دیده می شود. ویس به 
شده  دانسته  هفته  دو  ماه  زیبایی 

است:
چو جامه چاک زد ماه دو هفته

پدید آورد نسرین شکفته
)اسعد گرگانی، ۱۳۳۷ : ۵۲ (

به شادی ویس را بُد شاه در بر
چو رامین را دو هفته ماه در بر
)همان: ۱۲۰ (

نورانی  و  زیباترین  ماه،  بدر  حالت 
است.  خیر  منشأ  و  ماه  زمان  ترین 

رامین به ویس می گوید:
تو در زیبایی آن رخشنده ماهی

کجا تاریکی و تیمار کاهی

تو را داده است بخت آن روشنایی
که زنگ از جان بدبختان زدایی
)همان: ۱۱۸ (
پیر  ویس،  وقتی  داستان  اواخر  در 
می شود، شاعر، فرتوتی او را به ماه 

رو به محاق تشبیه کرده است:
پس آنگه مرگ ناگاه از کمینگاه

بیامد در ربود آن کاسته ماه
)همان: ۳۷۸ (
حیات  از  سرشار  ماه،  هستی  نوع 
پایان  تجدیدش،  و  احیاء  قابلیت  و 
معیار  عنوان  به  ماه  است.  ناپذیر 
نیرو  منبع  و  های جهان  ضرباهنگ 
و  اجسام  همه  حیات،  تجدید  و 

موجودات جاندار را می آفریند
به  ماه  لتیش  اساطیر  از  یکی  در 
خورشید می گوید: از چه مغروری؟ 
آیا به خاطر گرمایی که به عالم می 
ها  این  از  بیش  من  توان  بخشی؟ 
است، من باعث پیدایش موجودات 
و رشد آن ها هستم. جان می دهم 
و جان می ستانم« )صمدی، ۱۳۸۳ : 
۱۳ (. ماه، همه مراتب هستی را مانند 
کنار  پیوسته  هم  به  ای  مجموعه 
پیوند  هم  به  و  داده  قرار  همدیگر 
می دهد و همه هستی تابع ماه می 
شود. یکی ازاین توابع آب است»از 
کهن ترین ایام، بشر مشاهده کرده 
باران  ماه،  تغییرات  با  که  است 
میبارد. و آب و باران غالباً بر حسب 
معیارهایی  یعنی تابع وزن و آهنگ 
تقسیم  و  زیاد  و  کم  ماه-  تغییرات 
.)  ۱۶۵  :  ۱۳۷۲ شوند)الیاده  می 

***
نمادین  صورت  به  ماه  و  زن  رابطه 
تمدن های  از  مانده  برجای  آثار  در 
بشری دیده می شود. دراین پیکره 
و  )شکم  ها  آن  باروری  اندام  بر  ها 
شده  تأکید  برجسته(  های  سینه 
اعتقاد  از  بازتابی  موضوع  این  و 
باروری  و  طبیعت  پرستش  بنیادین 

زن است.
جای  هر  مانند  باستان  ایران  در 
های  نمونه  ها  پیکره  اولین  دیگر، 
الهه های  که  زنان  از  گلین  کوچک 

مادر بودند، یافت شدند
در حفاری  که  موضوعات جالبی  از 
های شوش به چشم می خورد،نقش 
تعدادی زن برهنه ایستاده است که 
آن  از  اند.  داده  به هم  را  دستشان 
جا که دیگر نمادهای ماه نیز همراه 
ایشان به چشم می خورد رابطه زن 
و ماه در این دوران محقق می شود 
)صمدی:۱۳۸۳ :۲۲ (. وجود این آثار 
نشان از موقعیت خاص زن در تمدن 
های گذشته و داللت بر تلقی انسان 
در  مؤنث  نیروی  کیهانی  ازجایگاه 
توان  می  و  باشد  می  هستی  نظام 
نتیجه گرفت که در این دوران، زن . 
مرکز ثقل جوامع بشری بوده است.
در پاره ای نظام های مذهبی، والد 
در  است.  بوده  مادر  منشأ  یا  اصلی 
واقع مادر والدی بالفصل تر از پدر 
می  دنیا  به  مادر  را  بچه  زیرا  است 
نوزادی  و نخستین تجربه هر  آورد 
نوعی  شناسی  اسطوره  است.  مادر 
است)کمبل  مادر  انگاره  تصعید 

)۲۵۱ : ۱۳۷۷
ماه منشأ  گفته شد،  که  همان طور 
آن  رشد  و  موجودات  پیدایش 
و  نیرو  منبع  عنوان  وبه  هاست. 
تجدید حیات، عمل می کند و این 
موضوع در ناخودآگاه قوم ها، زن را 
با ماه پیوند می دهد. بشر نخستین 
به صورت  را  ایزدان  آغاز،  همان  از 
مردان و زنانی تصور می کرده است.
ماه  و  خورشید  اساس،  همین  بر 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 
خورشید نور خود را مستقیم می -

تاباند، حال این که ماه، نور خورشید 
یکی  بنابراین،  تاباند.  می  را 
منفعل اصل  دیگری  و  فعال  اصل 

همچنین  و  ژاپن  در  مثاًل  است. 
ویتنام  نشینان  کوه  میان  در 
جنوبی، خورشید مؤنث است و ماه 
مذکراست)شوالیه و گربران، ۱۳۸۲ 
، ج ۳ : ۱۲۰ - ۱۲۱ (. تضاد خورشید 
و ماه عمومًا دو گانگی مذکر- مؤنث 
سوستل(  شود.)ژاک  می  شامل  را 
آیین  در  که  نویسد  می  تأکید  به 
را  مردان  تئوتیهوآکان  در  باستانی 
ماه  برای  را  زنان  و  خورشید  برای 

قربانی می کردند) همان ۱۲۳(.
مذکر-  منفعل،  فعال-  گانگی  دو   
ماه  و  خورشید  برای  که  مؤنثی 
انگاشته می شود، یک قانون مطلق 
دامداران  تمدن  در  مثاًل  نیست. 
صحرانشین، خورشید مؤنث )مادر- 
ماه( مذکر)پدر-  پدر  و  خورشید( 
اغلب  در  بندی  تقسیم  این  است. 
اقوام ترکی- مغولی آسیای مرکزی 
این  با   . دیده می شود)همان ۱۲۵( 
اوصاف در اکثر آیین ها، ماه، مظهر 
ملکه  الهه،  مادر-  مادینه،  قدرت 
قدرت  مظهر  خورشید  و  آسمان 

نرینه دیده می شود.
هم،  کنار  در  ماه  و  خورشید  نقش 
و  زمین  مقدس  ازدواج  مظهر 
نقره  و  طال  ملکه،  و  شاه  آسمان، 
 ۱۳۹۲ اینهاست.)کوپر،   ومانند 
چنین  نیز،  التفهیم  در    .)۳۵۷  :
آفتاب،   و  مریخ  و  است:زحل  آمده 
اند  ماده  قمر  و  زهره  و  هستند  نر 

)بیرونی،۱۳۶۲ : ۳۵۹ (.
درباورایرانیان باستان  نیز»خورشید
ودلدادۀ  ومردند  زن  وماه« 
ماه  چهره  های  لکه  یکدیگر. 
که  است  خورشید  دست  اثر 
آلود  گل  دست  حسادت  ازروی 
کشیده او  برصورت   خودرا  

یاحقی: ۱۳۶۹،۳۸۵(
»نقل از پژوهشهای ادب غنائی ص 

»۲۳۸-۲۳۷

مشکالت اجتماعی ملت ایران

هم میهنان عزیزم  ملت ایران درطول 
دچار  یک سلسله مشکالت  تاریخ 
اجتماعی شده وما تا این مشکالت را 
نشناسیم ورفع نکنیم نمی توانیم یک 
ملت موفق  باشیم ودرواقع باید گغت 
جامعة ایران  یک نیاز اجتماعی دارد  
نه یک نیاز فردی. وباید دانست  که 
اینها  باهم فرق دارند. زیرا نیازفردی  
تنها می تواند  مشکل  یک فرد باشد  
این  برد.  می  رنج  شخصاً  ازآن  که 
درحالی است  که مشکالت  اجتماعی  
آن  با  افراد   وهمه  مانده  بجای خود 

مشکل روبرو هستند. 
حال به علل ریشه ای این مشکالت 

می پردازیم:
اقوام وحشی  درپی   پی  ۱- حمالت 
مشکل  دو  کلی  بطور  حمالت  این   :

فراهم کرده اند
درشروع  رحمانه  بی  کشتار  الف= 
درروح  ترس ووحشت  که  حمالت   
وآنهارا   کرده  ایجاد  مردم   وروان  

جبون وترسو ساخته است.
ب= با ادامة حکومت  خودکامه مثل  
والدینی متجاوز  نگذاشته اند  افکار  
را  مردم  درنتیجه  کند   رشد  مردم 
مسلکی  ودرویش  بطرف صوفیگری 

سوق داده  وبی تفاوت کرده است.
ومرد  ای  قبیله  فرهنگ  بقایای    -۲
کیفیت  از  نتیجه   در  که  ساالری 
کاسته   همواره   زن  وآزادی  روحی  
دچار  هویتش  زن  ترتیب   این  وبه 
تشویش شده وبعداً این  تشویش را  
داخل رابطه اش  یا نطفه ای که حامل 
آن است کرده وباعث شده که نسل 
آینده  نسلی ستم  پذیر باشد. یعنی 
درواقع  زن  هیچ راهی  پیدا نکرده  
بدبختی  هارا به جان خریده  تا داخل 
نطفه اش  شده  است. این تاکتیک 

استعمار است.

۳-  مروجین دینی= عالقه مروجین 
حکومتی   قدرت  درکسب  مذهبی  
وبهره کشی بی رحمانه  از احساسات 
معنویات   نتیجه  در  که  مردم  توده 
متزلزل  شده و تولید  بی ایمانی کرده  
وباعث  خیلی از  ردایل  اخالقی مثل  
دروغ، دردی، خیانت در جامعه شده  

است.
سوء  برای  که  استعمار:  عامل   -  ۴
استفاده  الزم دارد خرافات مذهبی  
اشاعه   ازطریق   یا  دهد.  توسعه  را 
ایدئولوژی های مختلف  باعث تفرقة  
فکری برای  غارت ملی  شود. درنتیجه  
مردم مارا  فقیر واسیر  برای حتی  نان 
خالی  بمنظور  تمکین ونوکری اجانب  

کند.
۵- عدم توجه به واقعیت های زندگی: 
به  واقعیت های زندگی   بی توجهی 
بدنبال  حقیقت های موهوم  ورفتن 
وزندگی  پس از مرگ درجهان دیگر  از  
آثار  کار مروجین  دینی است. به دلبل 
اینکه  این عادت  وروش وسیله ای
 برای فریب انسانها  می شود که خود 

فصل  دیگری دارد.
۶- تغییر بنیادی درساختار اجتماعی: 
تغییر بنیادی  دراثر یکی از شکست های 
کشورمان  فراهم شده به این ترتیب 
که در هریک از  حمالت گذشته  شده 
بود  وماتنها دچار  شکست  نظامی 
واقتصادی می شدیم که این دو پس از 
یکی  دو نسل  وترمیم خرابیها بصورت 
عرب   حمله  اما  گشت  می  بر  عادی 
بسیارداشت.  فرق  حمالت   باسایر 
چون  حمله عرب  ساختار اجتماعی  
مارا تغییر  داد درنتیجه  دین  بشکلی 
وارد  دستگاه حکومتی شد ودرنتیجه  

بزرگترین فاجعه  را ببار  آورد.
عامل  اجتماعی:   آموزیهای  بد   -۷
های  آموزی  بد  همین  دیگر   مهم 
آموزش  یعنی  است..  اجتماعی 
وپرورش  که برپایة خشونت  قراردارد 
وازهمه  بدتر اینکه معلمین  جامعة ما 
خود  بعلت گرفتاریهای اجتماعی  که 
همگی  به آن مبتال  هستند مشکلی  
را که خودشان  به آن  دچار هستند 
پاکسازی جامعه  افراد   وروح  ازفکر 

 
ویاددادن  آموزش  درزمینة  کنند   
درکشورهای  پیشرفته  معلم خیلی 
بود  رسم  درارتش   دارد.  مسئولیت 
که شاگرد  همینکه درکالس  حاضر 
می شد  وظیفه اش تمام بود. اگر به 
درس  توجه نمی کرد  مسئول استاد 
بود. اگر یاد نمی گرفت  ونمی فهمید  
می  رفوزه   واگر  بود.  استاد  مسئول 
شد مسئولیت با استاد بود. درایران 
معلم  مسئول  تعداد رفوزه ها نبود. 
های  درموقعیت  کنید   فکر  حاال 
سیاسی  و مبارزاتی  اگر کسانی  که 
پشت بلندگوها  سخن می گویند  ، 
مسئولیت را احساس نکنند  وتمام 
شنونده ها  رفوزه شوند، یعنی درواقع  
ازنظر سیاسی  ومبارزاتی  بندرا به آب 

داده اند.

شرایط الزم  برای آموزش دادن

۱- مشکالت اجتماعی را  شناسائی 
کند.

آگاه سازی  رابرای  مهم   مسائل   -۲
ازقبل  تهیه کرده باشد.

این  وقواعد   اهمیت  به  معتقد   -۳
آموزش باشد که درمسیر  بهبود  برای 
جامعه است . باید دانست  که آموزش 

۵ مرحله دارد:
۱- تهیه
۲- ارائه

۳- عمل
۴- آزمایش

۵- بحث وانتقاد
که  کارهائی   آن  تمام  یعنی   تهیه: 
بکالس   ازرفتن  قبل   باید  استاد  
انجام داده باشد. چون  برای هریک 
ساعت  آموزش  بسته به اهمیت آن  

چندساعتی باید  وقت صرف کرد.
پیش  کردن  غراهم   شامل   تهیه   
شاگرد  به  روزقبل   استاد   که  برگ 
داده باشد. دیگر اینکه  وسایل کمک 
ازقبیل تخته  آموزشی  فراهم کند  
سیاه وگچ وچارت، عکس، فیلم واگر 
نمایشی   های  صحنه  با  باشد   الزم 

مطلب را به شاگردان  تفهیم کند.
ارائه:  دریک کالس که برای مثال ۳۵ 
نفر  ابتدا  ۳۵  ازهمان  دارد   شاگرد 

جسماً در کالس هستند  ولی ممکن 
یا ۷ نفرشان  دارند درباره  است  ۵ 
کارهای  خارج ازکالس فکر می کنند 
بنابراین  درکالس حضورندارند . اگر 
کند  دادن  درس  به   شروع  استاد  
آن ۷ نفر  چیزی ازدرس نمی فهمند 
بنابراین برای اینکه آن تعداد را هم  
به کالس برگردانیم الزم است استاد  
بیشتر شاگردها   که   بگوید   جوکی 
بخندند وصدای خنده آن ۷ نفررا  فوراً 
بکالس بر می گرداندآن وقت استاد  
تواند قسمت  می  که  دارد  موقعیتی 

ارائه  آموزش را  به اجرا بگذارد.
متأسفانه در کشورما  به این مسائل  
این  ما  ووقتی   دادند   نمی  اهمیت 
مسائل را  باستادان دانشگاه  تهران 
هم   افسری  دردانشکده  هرروز   که 
قبول  گفتیم   می  دادند   می  درس 
نمی کردند  ومیفرمودند  مانمی توانیم 
آنقدر  وقت صرف کنیم پس متوجه 
شدید که  یاددادن با  دانستن خیلی 
فرق دارد. بعضی ها هستند  که چیزی 
را  میدانند  اما  مشکل می توانند آن 
را به کسی یاد بدهند بخصوص دراین 
زمان  که داریم  با دشمن  کشورمان 

مبارزه می کنیم.
به  مربوط  مطالب  این  میهنانم   هم 
شاگرد   و  ومعلم  وآموزش  تدریس  
کمک   وسایل  بنام  الزم  ووسایل 
را  اجتماعی   ومشکالت  آموزشی  
بیشتر  ازآن جهت  بیان می کنیم  که 
داریم می بینیم  این روزها  که کشور 
اند  شده   وگرفتار  اسیر   وملتمان 
خیلی ها  بنام مبارزه  ازروی ناآگاهی  
بیشتر   که  دهند   می  انجام  اعمالی 
خودشان   شخصی  گرفتاریهای   به 
سروصورتی  می دهند ودوست دارند 
پشت میکروفن  حرف بزنند. درحالی 
که  درموقعیت فعلی  جای یادگرفتن  
مبارزه نیست. بهتراست  اگر می بینیم 
کوچکترین  مان   یانوشته  گفتارمان 
آنهمه  هم  به  یا خدمتی   راهنمائی 
درایران   مان  اسیروگرفتار  میهنان 
نمی کند  دنبال ارضای  خواسته های 
این  باید  نباشیم.  خودمان  شخصی 
عده فکر کنند  که خودشان  درایران 
انتظاری   چه  بودند  اسیروگرفتار  
کشورخود  از  خارج  هموطنان  از 
بهمان  گردیم  می  بر  داشتندبالزهم 
انسانها  همه  به  خداوند   که  فکری 
مرحمت کرده وبهتراست  آن فکررا 
بسازیم  نما  وجهان  نما  تمام  آئینة  
با  بتوانیم واقعیتهارا درک کنیم.   تا 

آرزوی پیروزی نوربرتاریکی ها.
 ادامه دارد 

                                         تیمسار سرتیپ ابوالفتح اقصی                                   قسمت  هشتم

                    راه  رسیدن هب  یک زندگی واقعی
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دیوارهای شهرما

از دوران کودکی دیوارهای شهر تهران 
دیدنی  جاهای  بیشترازبناهاوسایر  
آن،  توجه مرا جلب می کرد. بااینکه 
قدیم)بلدیه(   باصطالح   یا  شهرداری 
منازل   صاحبان  بود   دستورداده 
دیوارهارا  شهر  زیبائی   برای  وباغات 
باگچ سفید کنند ، من که ازکودکی  
با خودکار و  بودم هرروز   بازی گوش 
مداد  دیوارهای سفید را خط خطی 

می کردم وازاین کار لذت می بردم.
فکر نکنید  که ذوق واستعداد  نقاشی 
برای  عاشقانه  پیامی   ویا  داشتم 

دخترهای همسایه می نوشتم . نه.
پیام من از نظر خودم واالتر و  باالتر از 

این تصورات بود.
دیوارهای  تمام  از  متوالی   های  خط 
خیابان امیریه، منیریه، مهدیه، انتظام 
چهارراه  به  و  گذشت  می  السلطنه 
اغلب  که  رسید   می  معزالسلطان  
طول آنها  به چند کیلومتر بالغ می 
شد. این کودک شیطان سر خط ها 

می نوشت:
اگر می خواهی مرا بشناسی این خط 

را بگیر وبرو...
تفریح  بهترین  ترتیب  این  به 
وسرگرمی  بچه های مدرسه حل این 
»معما«  بود که ناشناس را بشناسند. 
ولی من کورخوانده بودم چون حتی 
معلم مدرسه هم فهمیده بود این بچه 
» خرابکار« کیست. چون  وقتی می 
خواست سر کالس انشائی بخوانم یا 
مسئله ای را حل کنم با صدای بلند 
می گفت: » اون بچه ای  که به دیوار ها 
خط می کشد بیاد پای تخته«  سرم 
را پائین می انداختم وبه تخته سیاه 

کالس  نزدیک می شدم.
از  بیش  که   اکنون  ترتیب   این  به 
وبا  گذرد   می  زمان  آن  از  سال    ۸۰
فروپاشی  رژیم ایران ، دوران  تبعید  

می  لعنتی   غربت  در  را   اجباری 
تهران  از  که  هرمسافری  از  گذرانیم 
اینکه چند سئوال   بجای  می رسد  
اساسی وراه گشا  بپرسم وبه اصطالح 
از  بریف  شوم می پرسم  فرنگی ها 
چه  ها  تازگی  بگو.  تهران  دیوارهای 

برآن ها نقش بسته است.
معلوم می شود  هنوز آثارو بقایای » 
دیوار«  دروجودم ماندگار  شده  است 
نهفته   عالیق  همان  از  نشان  این  و 

کودکی دارد.
از   مملو   ای  سینه  دیوارها   این 
گاه  که   خاطراتی  دارد.  خاطره 
واکثراً   هولناک،   گاه   ، آور  تأثر 
مردم  گوئی   نیشداروپرازطنزوکنایه، 
عقده های  ناگش.ده خودرا  به سینة 
گستردۀ این دیوارها  می سپارند.وپس 
از آن آرامشی درخود حس می کنند 
. بزرگترین  میراٍث فرهنگی ایرانیان  
آنهاست.  گزندۀ  های   طبعی   شوخ 
اهالی  از  طبیبی  مراغه،  درشهر  
مجارستان  بود بسیار زشت . سیاه 
سراج  لقب  او  به  که  بود   ای  چهره 
الحکما داده بودند. مردظریفی هنگام 
شب  باذغال  به دیوار خانة  او که تازه 

با گچ  سفید کرده بود می نویسد:
چه خاک ریخت خدا وند برسرحکما
که ظلمت شب یلدا سراج آنان شد.

نام»بشاش   به  زمانی دراهواز  مردی  
گویا  که  کرد   می  بایندر«زندگی 
همسایگان  از  یکی  موردغضب  
قرارگرفته بود. همسایه ظریف عالمت 
» تشدید«  را از باالی  بّشاش  برداشت 
وکسره ای  زیر )ب( گذاشت. ازفردای 
تبدیل  بایندر«  »بَّشاش  روز   آن 

شدبه»بِشاش به این در« .
پشت  سالها   میان  همه  درتهران 
سفارت فخیکة انگلیس را به یاددارند.
توافق   نانوشته و یک  قانو.ن  با یک 
انگلیس   سفارت  پشت  خودجوش  
آبریزگاه  مردم شده بود. باوجود اینکه 
تمهیدات مختلفی  برای جلوگیری  از 

این کار  بعمل آمد ، کما اینکه  

آبریزگاهی  در چندمتری آن  بوسیلة 
شهرداری  درست شد  و بایک تالوی  
خط نستعلیق  از همگان دعوت شده 
بود دراین محل ادرار نکنند  مستراح 
چندقدم  باالتر  و یک فلش مسیر 
مشخص  چندقدمی   در  را   توآلت 
به  مردم   اقبال  معذالک   کرد،  می 
استفاده از همان محل  چند برابر شد 
و آبریزگاه شهرداری  بال مصرف وپاک 
ودست نخورده باقی ماندواین نشان  
سیاست   از  مردم  ناگشودۀ   بغض 

انگلیس بااین عمل  آشکار می شد.
دیوارهاآن  از  خاطره  ترین  دردناک 
تیرماه  اُم  سی  روز  که  بود  هنگام  
بهارستان   دیوارهای  روی   ۱۳۳۱ سال 
فرهنگ  وزارت  که  اکباتان   وخیابان 
نوشته  باخون   واقعاً  بود  واقع  درآن 
شده  بود:» باخون خود نوشتم، ازجان 

خود گذشتم، یامرگ یامصدق«.
دیواری  شعارهای  ترین  هولناک 
روزهائی بود که درانقالب  ۵۷ نام ده 
ها انسان شریف وخدمتگزار بردیوارها  

نقش می بست بااین شعار:
بسا  وای  گردد.  باید  اعدام  فالنی   
همین نوشته ها سر راه مردانی چون 
دکتر عاملی تهرانی وامثالهم را بباد 

داد.
دوروز  رادرفاصلة   روزگار  شوخی 
تهران  بردیوارهای   مرداد   و۲۸   ۲۷

مشاهده کردم. روزی که  شعار زنده 
فاصلة  به  برشاه  مرگ  مصدق،  باد 
بر  مرگ  به   تبدیل  ساعت    ۲۴
به  این  بود.  شده  شاه  مصدقوچاوید 
پاک کردن  بود  که فرصت  ای  گونه 
را   مرگ  فقط  نداشت   وجود  شعار  
خط می زدند به جایش زنده باد  می 
همشکل  ها   الخط  رسم  نوشتند. 
بودند که دراکثر موارد  می توانستیم  
تشابه  بین خط  دیروزی وامروزی را  

پیدا کنیم.
دیوارهای  برسینة   که  باری  واما 
 ۶۵ و  تا۶۰   ۵۷ درسالهای  تهران  
نشست  وهنوزهم  گاه به گاه  نظایر 
سخنی  شود  می  مشاهده  آن 
بتوان   دومقاله  یکی   با  که  نیست 
وهزارها   هزارها  پرداخت.  وصفش  به 
که  تأمل   وقابل  نامتجانس   شعار 
دراین سالها بردیوارهای تهران  واکثر 
شهرهای ایران  نقش بسته  قابلیت 
گردآوری  کتابی   در  که  رادارند  آن 
شوند. این خود نشان ازفرهنگی دارد 
که بسیار  قابل مطالعه  وبررسی است 
وحداقل بخشی از ساختار فرهنگی 

جامعه  مارا دربر می گیرد.
نقش  درانتظار  هنوز  دیوارها  این   
های پررنگ وپرافسونی هستند که 

آیندگان  برآن خواهند کشید.

                    گوانگو ن
ناصرامینی - پاریس

ترجمه وتدوین:  بهمن چهاردهی - لندن

                         جسته وگریخته

ترور رابرت کندی

 رابرت ) بابی ( کندی ، سیاستمدار 
و حقوقدان آمریکایی در سال ۱۹۶۸ 
میالدی ، در حالیکه برای سخنرانی و 
تبلیغات حزبی جهت حزب دموکرات 
به کالیفرنیا رفته بود ، با اسلحه کمری 
یک مرد فلسطینی تبار ، ۲۴ ساله ، بنام 
اصابت  مورد   ،  » سرحان  سرحان   «
گلوله قرار گرفت و کشته شد... کندی 

در لحظه مرگ ۴۲ ساله بود...
زمانی که بیشتر  کانالهای تلویزیون 
آمریکا بطور زنده مشغول پخش این 
حادثه بودند ، دختر ۸ ساله کندی نیز 

شاهد این صحنه بود...
رابرت و همسرش » اتل « ، ۱۱ فرزند 

داشتند...

در  ابتداء  سرحان  سرحان 
ولی  شد  محکوم  اعدام  به  دادگاه 
ابد  حبس  به  متعاقباًمحکومیتش 

تقلیل یافت...
او که اکنون ۷۴ ساله است ، پس از 
گذراندن ۵۲ سال در زندان ، چندی 
دیگر  یکی  چاقوی  ضربات  با  پیش 
از زندانیان مضروب شد ، ولی رو به 

بهبود است...

 اختراع سیم خاردار

یک   ، میالدی   ۱۸۷۴ سال  در   
 » گیدن  جوزف   « بنام  آمریکایی 
اختراع  را  موفق شد سیم خاردار  
ثبت  به  خود  بنام  آنرا  کند...و 

رسانید... 

جهانی  زود  خیلی  او  اختراع  این 
شد... • 

پر سر و صداترین شهرهای 
جهان

 طبق تحقیق  و گزارش آمار سازمان 
؛ شهرهای   ، بهداشت  جهانی 
کلکته   ،  ) سابق  بمبئی   ( مومبای   
لحاظ  از  هندوستان  در  نو  دهلی  و 
بدترین  جزو  صدا  و  سر  ایجاد 
به  موضوع  این  و  هستند...  شهرها 

سالمتی مردم آسیب میرساند...
کراچی و  چین  در  گوانژوهو  شهر 
در پاکستان و قاهره در مصر در رده 

های بعدی قرار دارند...

جیمی کارتر

رییس  نهمین  و  ، سی  کارتر  جیمی 
جمهور آمریکاست ، او در ماه اکتبر 

۲۰۲۰ به سن ۹۶ سالگی رسید...
که  کوچکی  اتاقه  دو  خانه  در  وی 
ساخته  بادامش  مزرعه  در  خودش 

است ، زندگی میکند...

که  میگویند  او  مورد  در  دوستانش 
وی خیلی ساده زندگی میکند ، ساده 
میخورد  و ساده غذا  میپوشد  لباس 
درست  لبنیات  و  ماست  خودش  و 
دهکده  از  را  لباسهایش  ...و  میکند 
محقرانه ای در حوالی خانه اش تهیه 

میکند...

تایتانیک 

- فیلم تایتانیک ، به کارگردانی جیمز 
 ، میالدی   ۱۹۹۸ سال  در   ، کامرون 
یک  از  بیش  که  بود  فیلمی  اولین 

میلیارد دالر فروش کرد...

شیندلر لیست

 ۱۹۰۸ سال  در  شیندلر  اسکار 
او  متولد شد...  آلمان  در  میالدی 
آلمان  اطالعاتی  افسر  ابتدا  در 
نازی بود ولی بزودی تبدیل به یک 

صنعتگر و کارفرمای بزرگ شد...
از  داشت  که  نفوذی  با  بعدها 
مقامات نازی خواست که ۱۲۰۰ نفر 
اعدامی یهودی که منتظر اعدام با 
گاز بودند را به او بدهند تا به عنوان 
کارگر ساده از آنها در کارخانه اش 

استفاده کند...
کارت  برایشان  اینکار  از  پس 
با  و  کرد  تهیه  تقلبی  شناسایی 
دادن رشوه به برخی از مسوولین 

نازی آنها را فراری داد...

 ۱۹۷۴ سال  در  شیندلر  اسکار 
و  درگذشت  سالگی   ۶۶ سن  در 
اسپیلبرگ  استیون  او  زندگی  از 
آمریکایی  مشهور  کارگردان 
فیلمی تهیه کرد که آن فیلم برنده 

۷ جایزه اسکار شد...

گفته های شنیدنی؛

کنونی  فساد   -  
دستپخت رضا خان و 

پسرش است ...!!
محسن رضایی) ۶۶ ساله ، متولد 
ریاست  نامزد   ) سلیمان  مسجد 

جمهوری درهمة دوره ها
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درپرند نیلی شعر و غزل

بدری ترویج

               رمز شب
به اتفاق  گرازمرز شب عبور کنیم
فضای خانة تاریک غرق نور کنیم
چو مرغکان سبک بال پرکشیم به اوج
سپیده دم زسر قله ها عبور کنیم
کنارهم به فرا ره زچشمة خورشید
بلور روشن جان پُر می غرور کنیم
سپند برسر آتش نهیم خنده زنان

که چشم زخم بداندیش  را بدور کنیم
کتاب خاطره ها  پیش روی بگشائیم

هزار  قصة ننوشــته را مرور کنیم
دوباره همدم یاران همزبان گردیم

ز رَشک ، چشم حسودان خویش   کور کنیم
بهار می رسد  ازراه  با شکوه،  بیا

به یُمن مقدم گل  سینه    پر سرور  کنیم
به کار دورزمان  هیچ   اعتباری نیست

دمی خوش است که احساس شوق وشور کنیم
تهی است جام فلک از شعاع نور اگر

شراب عشق تو  درساغر بلور کنیم

جواد شجاعی فرد

گار ـسی
سیگارها:

زنجیریان کاغذوتنباکو
محبوسهای جعبة کوچک درچارچوب زرورق

درمرز باندرول
باانقیاد  منسجم کارخانه ها

درخوابهای دودی خود غوطه می خورند
سیگارها:

درنظم چوبی قفسه
درستایش مداوم دستان وجیب ها

درحّد اعتیاد و تخدیر
با انجماد خاُمش نیکوتین

محدوده را تندیس می کنند

ای آیه های روشن گوگردی
گرهمنشین من همه آتش بود

من دود می شدم

ـشیراز
این شعررا بالفاصله درتاریخ ۱۳۷۱/۵/۲۴  پس از بازگشتن ازشیرازبه 
ازشیراز   ، ازمن  است  ای  واندیشه  حس  جمعیت  نوشتم.  بوشهر 
وآدمهائی که مثل درختهای شیراز ومثل تاریخ شیراز مرا به حرکت 
نقاد  مسعودتوفان،)دلیرترین  بنیاد،  شاپور  حجتی،  احمد  آوردند. 
من  برای  ولی  نبود  که  بزرگ  اوجی  منصور  پرهیزکار،  رضا  معاصر(، 
همیشه هست. شهرام شمس پور که نبود ولی همیشه هست. بیاتی، 
بهترین سینمانویس امروز که من می شناسم وهمة  انسانهای  بزرگی 
مثل خائفی و جاوید که نبودند ولی همیشه هستند وهمة هنرمندان 
شیراز مثل برمکی و... مرا ببخشید.                              منوچهر آتشی

ازاین دریچه من می بینم
- از آستان عاطفة دوست-

شیراز
سبز است وراست- عین همان سرو ناز-

شال  صنوبری حمایل  شانه
ودستة گل سرخی دردست
کاکل سپرده باوزش آفتاب

)شیراز جان! آیادرانتظار کسی ایستاده ای؟(

اینجا که من نشسته ام 
درقاب این دریچه که من می بینم

شیراز  شکل سرو است
سروی  به شکل قلب

قلبی به رنگ سبز- میان دو نارون-
دونارون،  دوگنبد سرسبز

ازمسجد بهار
ومسجد بهار ، سرآورده پرَدوار

از ازدحام قبله گرایان سبزپوش

شیراز جان!
آنها ولی چه اند؟

آنجا، چراغهای فروزان سرخ
درقلب ظهر؟

آنها چر اغهای »انار اتابکی« است
که  راه نارون هارا،ازمنرل بهار

تادشتهای ارژن پائیز،  روشن نموده اند

اما
شیرازباز

سرسبزاست وراست - عین همان سرو ناز-
سروی بشکل قلب

قلبی به رنگ سبز میان دوپستان  ارغوان

پژمان فخاریان

اندـشیه اهی اپئیزی
پائیزی دگراست

توأمًا ریزش برگ، نغمة باد
باسرود باران درناودان

دیدن خیس کالغی که دراندیشة آن جفت دگر
خویش رابرده زیاد

من دراندیشة گلگون شفق
شب دراندیشة مه بودش مست

که فلق، راه براندیشه ببست

مادرم خواند به ناگاه مرا
برخیز جان پسر، 

آفتاب را بنگر.

پری دخت کهبد»پری«

وطن

دلم هوای وطن کرده  و پریشـــانم
زهجر مام وطن همچو شمع سوزانم

به هرسرای جهان پانهم بود زندان
بجز سرای  صفابخش ُملک   ایرانم

بیاد زادگه خویش هرشب و هرروز
به ناله مویم وگویم حدیث هجرانم

گرآنکه عمر مجالی دهد که برگردم
کنم زخاک وطن ُسرمه ای به چشمانم

تمــام کوه و بیاباِن آن  بود   پدرام
«  آن بر و بومم  اگر  غزل خوانم  »پرِیّ

آتالنتا، دسامبر ۲۰۱۳

رگآنکه عمر مجالی دهد هک ربرگدم

هم ای هب چشمانم
ُ

کنم زخاک وطن رس

شیدا گیالنی

گاهی مهربان ازتو  ن
دل دیوانه  ازمن، بند وزنجیرگران ازتو

پر پروانه ازمن ،شعله های جان ستان ازتو
شراب بوسه ازلعل تو، استسقای جام ازمن

به مستی ناله ازمن، قهروناز بیکران ازتو
توچون گل باش عریان، جرأت باد  صبا ازمن

لب ازمن، بوسه ازمن، خرمن گل درمیان ازتو
سرگیسو پریشان ساز و خم شو  روی بالینم

تماشاکن، پریشان حالی  از من، آشیان  ازتو
تالش صید مذبوحی، بخلوتگاه  وصل  از  من

تمنائی به  شرم آلوده،   انـدر   دیدگان  از تو
ازاین مستی ومستوری، خدارا چند  می باید

تهی  در مغز جان  ازمن،  تنی درپرنیان  ازتو
نگارینا چه خوش باشد     شبی  در  عالم       وحدت

سرشگی بی امان ازمن، نگاهی  مهربان  ازتو
به »شیدا«      دوش گفتم شوخ طبعی  درغزلسازی

جوانان را سزد هرگز  نمی رفت    این گمان ازتو

محمد بیریای گیالنی متخلص به شیدا به سال ۱۲۹۸خورشیدی در بندرانزلی چشم 
به جهان گشود. استاد شیدا به اقتضای شغلی که داشت مامور به خدمت در اصفهان 
شد، خدمتی که جهات فرهنگی آن بر هویت شغلی اش )کارمندی بانک( غالب 
بود وی طی ۱۲ سال اقامت در اصفهان زیبا، مکتب صائب را در این شهر بنا نهاد.... 
در طول سال های اقامت شیدا در نیشابور منزل وی همواره کانون گردهمایی ادبا 
و فضالو شاعران و هنرمندان بود که حاصل آن تاسیس انجمن ادبی سخن نیشابور 
بود. سرانجام استاد محمد بیریای گیالنی )شیدا( در سن ۷۵ سالگی در تاریخ ۱۶ 
تیرماه ۱۳۷۳ دعوت دوست را لبیک گفت و ضمن همجواری با عطار این پیر اسرار 

به دیدار معبود شتافت.

وحدت کرمانشاهی

بی رخ دوســت
بعد از این خدمت آن ســرو   روان خواهم کرد

خدمتش از دل و جان در دو جهان خواهم کرد
پــای بــر تخت جم و افســـــر کی خواهم زد

ســـــــر فــدا در قدم پیــر مغان خواهم کرد
گرد هر گوشه ویرانه به جان خواهــــم گشت

کنج دل مخزن هــــــر گنج نهان خواهم کرد
بی رخ دوســت دگر خون   جگر خواهم خورد

دیــده  را  ســاغر  و پیمانــه آن  خواهم  کرد
ســال ها  در  ره  عشــق  تو  قدم  خواهم  زد

عمرهــا  نــام  تــو  را  ورد  زبان  خواهم کرد
مهر  روی  تو  همه  جای  به  دل  خواهــم  داد

غم عشــق تو دگر  مونــس  جان خواهم کرد
»وحدتــا« گفت تو را از بــر خود خواهم راند

گفتمش  خون  دل  از  دیده  روان  خواهم کرد

طهماسب قلی خان کلهر )زادة۱۲۰۴ هجری شمسی در کرمانشاه - درگذشته: 
۱۲۶۲ هجری شمسی در تهران( متخلص به وحدت و ملقب به افصح المتکلمین، 

عارف و شاعر عصر قاجاریه بود.
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  آن شب دیر هنگام به خانه آمدیم 
ونازنین را روی تخت بیمارستان تنها 
گذاشتیم،همه ی ما ازاین پیش آمد 
بدحال شده بودیم،نگرانی پدرومادرم 
بیشتر از این جهت بود که تنهابازمانده 
ممکن  ودخترآقا  آحسن  حاج  ی 
باهمه  را  آنان  برودو  ازدستشان  بود 
ورفتارناصوابش،داغدار  ها  نادانی  ی 
فرزندجوان  خوددو  کند،وچون 
جوان  هر  ویامرگ   داشتند،بیماری 
که  آزرد،بویژه  می  شدت  به  را  آنان 
داده  روی  من  دردفتر  اتفاق  این 
راستی  به  نیزازهمین جهت  بود،من 

نگران وُملتهب شده بودم.
به  رسیدن  از  پس  دقایقی          
منزل،اگرچه دور میز شام قرارگرفتیم 
اشتهایی  چندان  ازما  هیچیک  اما 
ازمن  ،مادرم  نداشتیم  خوردن  برای 
نازنین  ناکرده  خدای  پرسید:اگر 
کارت  دردفتر  رفتارت  خاطر  به 
کسی  چه  گردن  به  گناه  میُمرد،این 
بود،آیا تو تاپایان عمرت خودت را می 

بخشیدی؟
دراین  دغدغه  گفتم:همین          

چندساعت آزارم میدهد.
        پدرم گفت:همانگونه که شب 
،هرانسان  ام  کرده  اشاره  نیز  پیش 
خود،به  اززندگی  درمراحلی 
جوانی،دچارنوعی  دردوران  ویژه 
سرگشتگی وندانم کاری میشود،گاه 
مجذوب چیزی می شود وگاه ازچیزی 
تنّفر پیدا میکند،گاه کارها وگفتارهای  
بیسروته و به دورازمنطق ازاوسرمی 
ودرنتیجه  میدارد  ویاابراز  زند 
ودردسرهایی  اشتباهات  دچار 
رویّه  بی  کارهای  همان  رهگذر  از 
وغیر متعارف میشود که نتیجه اش 
جزضرروزیان مادی وغیر مادی برای  
بود،باید  نخواهد  خودودوستدارانش 
وهدایت  دلسوزی  ی  جنبه  از  دید  
جوانانیکه  ویژه  به  افراد  اینگونه 
عزیزان  وازجمله  داریم  دوستشان 

مان هستند، چگونه باید برخوردکرد، 
جوانانی  همان  ی  ازُزمره  نیز  نازنین 
نتیجه  و  استنباط  روی  که  است 
اشتباه  نادرست،مرتکب  گیریهای 
به  پی  اکنون  شد،اما  کاری  وندانم 
اشتباهش برده است، باتوجه به ناکام 
ماندنش ازدوعشق وآگاهی ازداشتن 
پدری بی عاطفه درشرایط ناترازمندی 
روانی قرارگرفته است و ممکن است 
ی  همه  که  بزند  کاری  به  دست 
دیگرما  کند،ازسویی  ماراداغدار 
اووپدربزرگ ومادربزرگش راصمیمانه 
غم  وخودراشریک  داریم  دوست 
صورت  چنین  بااین  میدانیم،  آنان 
چیست،جایگاه  حل  ای،راه  مسأله 
ما دراین قضّیه کجاست، چه وظیفه 
جوان  مااست،تااین  ی  عهده  به  ای 
وخطر  ازبُحران  را  وپدرومادربزرگش 
شان  بازمانده  تنها  رفتن  دست  از 
دراین  دهیم؟خوشبختانه  نجات 
ازمجهوالت  صورت مسأله،رقم یکی 
وندانم  اشتباه  به  همانااعتراف  که  را 
نازنین  ازسوی  وپشیمانی  کاری 
داریم،بنابراین  است،دردست 
ازنظرمن حل این مسأله  کارچندان 
مشکلی نیست،مشکل زمانی بود که 
تاباارائه  میشد  زیادی  کوشش  باید 
نازنین   ومدرک،  سندودلیل  هزار  ی 
کاری  وندانم  اشتباه  پذیرفتن  به 
خوداعتراف کند، پیش ازاین گفته ام 
وبازهم یادآوری میکنم که دردادگاه، 
یکسان  هارا  ُکش  آدم  ی  همه 
باید  رو  ازاین  کنند،  نمی  مجازات 
وندانم  اشتباه  دچار  چرانازنین  دید 
را  وعهدوپیمانی  تو   شد،چرا  کاری 
ویا  کرد  فراموش  بود  باتوبسته  که 
بی اعتنا شد،باید ریشه یابی کرد،به 
همین خاطر من ومادرت از پدرومادر 
بزرگش خواستیم تانازنین بامادیداری 
داشته باشد،تاباگفت وشنودی که با 
اودقیقًا  اوخواهیم داشت،بدانیم درد 
باتو  چنین  این  او  درکجابودوچرا 

است  رفتارکرده  وپدرومادربزرگش 
دربرخورد  وباورش  ایمان  وتزلزل 
فقره  چند  پاسخ  نکردن  بادریافت 
داشته  درکجا  ریشه  هایش  ازنامه 

است.
کاررأی  بااین  مانمی خواهیم          
اوجلب  به  نسبت  ونظرتورادوباره 
تاآنجا  است  این  هدف  کنیم،بلکه 
که درتوان ووظیفه  دوستی مااست 
بیاوریم  بیرون  بُحران  این  از  اورا 
وسبب خشنودی آن پیرمرد وپیرزن 
سر  جوان  دختر  یک  بشویم،اگراز 
به  امیدوار  ومأیوس،انسانی  خورده 
سهم  ،به  بسازیم  وسرزنده  زندگی 
خودمان وظیفه ی انسانی خودراانجام 
داده ایم ،حال دراین رهگذرچنانچه 
برسر آنی که اورا ببخشی یا همچنان 
داشته  ونفرت  کینه  او  به  نسبت 
تواست،هرطورکه  به  مربوط  باشی، 
داستان  رفتارکن،آیا  خواهی  می 
من  به  هست؟زمانیکه  یادت  منیره 
ها  تندگویی  ی  باهمه  آورد  روی 
که درآخرین  وتحقیرهاورفتارزشتی 
بود،  رواداشته  من  به  دیدارنسبت 
ساعتها نشستم وبه حرفهایش گوش 
وازبرایش دل سوزاندم وحاضر  دادم 
شدم برای ترک اعتیادش ازهیچگونه 
کمک دریغ نکنم واگرکمترین بویی 
بُردم  اوبه خودکشی  می  تصمیم  از 
وترتیبی  شکل  هر  به  تردید  ،بدون 
،به  می شدم  ازمرگش  مانع  بود،  که 
رفتارکن،  میخواهی  که  هرروهرطور 
گفتی تصمیم گرفته ای درجلسه ایکه 
خواهیم  او  ازبهبودی  پس  بانازنین 
نظرم  یافت،به  داشت،حضورخواهی 
که  حرف  میکنی،شنیدن  کارخوبی 
چیزی  ندارد،اگرخواستی  ای  هزینه 
بگویی،بگو وگرنه سکوت کن ونظاره 
ی  دردنباله  سپس  گرباش،پدرم 
سخنانش افزود:قراربود داستان دیدار 
نازنین رادربامدادامروزبگویی،جریان 
ازچه قراربود که کار به آنجا کشید که 

نباید می کشید؟
        آنچه که دربامداد آن روز بین من 
وکاست  کم  بود،بی  گذشته  ونازنین 
برای پدرومادرم بیان کردم،پدرم پس 
ازشنیدن سخنان من،لحظاتی به فکر 
فرورفت وآنگاه به مادرم گفت:فردا که 
نازنین را ازدرمانگاه مرخص می کنند، 
مان  راننده  ،به  آوریم  می  منزل  به 
برود   آحسن  حاج  نزد  گفت  خواهم 

واودخترآقارا باخودبه تهران بیاورد.
        مادرم گفت:  فکرخوبی است،به 
نازنین  تا بهبودی کامل  ویژه آن که 
داردو   استراحت  به  بستگی  که 
به پزشک  لزوم دسترسی  درصورت 
مصلحت  به  باشد،  ما  نزد  معالجش 
ودخترآقانیز  آحسن  حاج  که  است 
راننده  باشند،امابایدبه  او  کنار  در 
نازنین  ازبیماری  شودکه  سفارش 
چیزی به آنان نگوید،که ا گر بشنوند 
آنان  خود  شده  دچارسکته  نازنین 
دچارسکته خواهند شد واگر سکته 
نکنند تا به تهران برسند نیمه جان 
که  شود  اگرگفته  شد،حتا  خواهند 

خطرازنازنین رفع شده است.
        پدرم گفت: درست میگویی،به 
راننده سفارش الزم را خواهم کرد،اگر 
بپرسند علت این سفر چیست؟بگوید 
که  نازنین  باحضور  ایست  جلسه 
بودن شما درآن جلسه ضروری است 
وچون ازپیش درجریان آمدن نازنین 
بوده  آن  وچرایی  وعلت  تهران  به 
اند،بنابراین درخواست مارا غیرعادی 

تلقی نخواهندکرد. 
پدرم  بامدادروزبعدهمراه          
به  را  ونازنین  رفتم  درمانگاه  به 
مادرم  که  ودراتاقی  بردیم  منزل 
وازپیش  داده  اختصاص  او  به 
به  وبنا  بود،خواباندیم  کرده  آماده 
مصرف  مراقب  دستورپزشک،مادرم 
داروهایش درساعات مقّرر وپرستاری 

ازاوشد.
آمدن حاج  با  روزبعد          غروب 

انزنین
        قسمت چهلم

  از: ک - هومان
ماصحرای  ی  ودخترآقا،خانه  احسن 
دریافتند  همینکه  شد،آنان  محشر 
به  وکارش  شده  دچارسکته  نازنین 
بیمارستان وآزمایشات گوناگون ودارو 
بوسیدن  است،ضمن  شده  ه  کشید 
دستها وچهره اش ،اشکهایی بود که 

از چشمان شان سرازیر می شد.
چنان  منظره  این  بادیدن          
که  داد  دست  من  به  رّقتی  حال 
اشکهایم  ریزش  جلوی  نتوانستم 
شدم  خارج  ازاتاق  بگیرم،ناگزیر  را 
وآنشب، دیگربه آن اتاقی که نازنین 
درآن بود برنگشتم وپدرومادرم را با 
حاج آحسن ودخترآقا تنهاگذاشتم،به 
اتاق خودم رفتم وبالباس بیرون روی 
تختخواب افتادم وبه افکار دورودراز 
پرداختم،به فکرآن روزهایی که نازنین 
دبستان  اول  کالس  به  کوچولوتازه 
به  بودوعصرهرپنجشنبه  نهاده  پا 
درفراگیری  تااورا  آمد  مامی  منزل 
یاد  باشم،به  کرده  کمک  درسهایش 
روزی افتادم که به نازنین گفته بودم 
برای ادامه ی تحصیالت چندروز دیگر 
به تهران خواهم رفت واوباشنیدن این 
خبر،غمگین ونگران شده بودواعتراف 
خاطر  به  تنها  نه  که  بود  کرده 
درسهایش بلکه به سبب جدایی ازمن 
حالش گرفته شده است،اوگفته بود 
که عاشق من شده است،چهره اش 
انگیز  درآن روزچقدرمعصومانه ودل 
بود  ای  فرشته  چون  بود،اودرنظرم 
درعرش،درکنار  زیستن  جای  به  که 
مازندگی میکرد، رفتار موّقرانه همراه 
با اندام موزون وچهره ی زیباو گفتار 
سنجیده اش ،جای کمترین تردیدی 
ازبرایم باقی نگذاشته بودتااورا یکی 
موجود  ترین  وبااخالق  ازبهترین 
زمینی به پندارم ،به یادآوردم ساعات 
هم  درکنار  که  را  ودلپذیری  خوش 
وپایداری  ازعشق  هم  وبا  بودیم 
کردیم،به  می  گفتگو  درعهدوپیمان 
ازدیده  راکه  اشکهایی  یادآوردم 
وگاه  وشوق  شادی  ازسر  گاه  گانش 
ازروی تأثر ونگرانی برگونه ها یش می 
ریخت ومن با سرانگشتانم اشکهایش 
را پاک می کردم،به یادآوردم لحظاتی 
دربرابرسخنان  او  نوازش  برای  که  را 
به  را  اش،انگشتانم  پرشوِرعاشقانه 
رنگش  وخرمایی  نرم  گیسوان  زیر 
چهره  برزیبایی  که  ،رنگی  بُردم  می 
اش می افزود؛به یاد آوردم که باهمه 
ی دلبستگی به او،برای نجات جانش 
،درد  اش  پسردایی  ازدیوانگیهای 
دوری ازاورابه جان خریدم وپیشنهاد 

اورابه خارج ازکشورداده بودم  اعزام 
زدو...                                                                                                                                            آنها  ی  همه  پابه  اوپشت  و 

  
        ساعتها دراین افکاردورودراز 
بُرد،نمیدانم  خوابم  که  بودم  گذشته 
که  بودم  اززمان،درخواب  چقدر 
انگشتانی   ِ ضربه  صدای  ناگهان 
پریدم  شنیدم،ازخواب  رابردراتاقم 
خواب  به  بیرون  بالباس  ودیدم 
ام،دررابازکردم،خدیجه  رفته 
وسالیان  باوفا  خدمتکار  خانم 
خبر،اتفاقی  درازمابود،گفتم:چه 
گویند  می  خانم  است!؟گفت:  افتاده 
شرکت  به  خواهید  نمی  مگرامروز 

بروید،ساعت نزدیک به ظهراست!
جمع  را  خودم  بادستپاچگی         
صورت  اصالح  از  وپس  وجورکردم 
آشپزخانه  به  سروصورت  وشستن 
رادرانتظاردیدم،با  رفتم،مادرم 
تعجب گفت: به نظرمی رسد دیشب 
یازده ی  بود،ساعت  خوابت سنگین 
بودنت  درخوابت  بامداداست،برای 
نگران نبودم ،گفتم نکند کارمهم ویا 

وعده ی دیدارباکس ویا کسانی را 
چندبار  نیز  باشی،پدرت  داشته 
شد،این  جویا  تو  وازحال  کرد  تلفن 
تو  به سراغ  را  بود که خدیجه خانم 

فرستادم،ناراحت که نشدی؟
خوبی  کار  چه  نه،نه،  گفتم:          
کردی،ایکاش زودتر خدیجه خانم را 
به سراغم می فرستادی، پریشب که 
تا ساعاتی از نیمه شب گذشته،باهم 
دیروز  وبامدادان  کردیم  گفتگومی 
بیمارستان  به  نازنین  آوردن  برای 
خواب  ساعت  رفتیم،کسری 

داشتم،پرسیدم ازنازنین چه خبر؟
قرصهایش  زود  صبح  ـــ          
خواب  به  وگویادوباره  رادادم 
واستراحت  رفته،هرقدربخوابد 
کندبهتراست وزودتر بهبودی خواهد 

یافت.
ــ حاج آقا حسن ودختر آقا در         ـ 

چه حالی هستند؟
ــ  مختصر ناشتایی خوردندوبه         ـ 
اتاق نازنین رفتند ودرکنار تختخواب 
دوخته  او  به  وچشم  نشسته  او 

اندونگران حالش هستند.
ــ چه انسانهای نازنین وایثارگری         ـ 
میسوزد،سپس  شان  برای  از  !؟دلم 
درحالیکه از آشپزخانه خارج میشدم 
وبه سوی اتوموبیل می رفتم،افزودم: 
دوساعت  یکی  میکنم   خواهش 
او  آنکه  بدون  نازنین،  دیگرازحال 
احیانًا  اگر  کن،تا  مطلع  ،مرا  بفهمد 

به دارو ویا پزشک نیاز داشته باشد 
،انجام دهم .

ــ ناشتایی نخورده می روی؟        ـ 
        ـــ خیلی دیرشده وچیزی به 
چیزی  نمانده،درشرکت  ناهار  وقت 

خواهم خورد،نگران من نباش.
        پس ازدوسه ساعت مادرم اطالع 
شده  بیدار  خواب  از  نازنین  دادکه 
است  دیروز  از  بهتر  خیلی  وحالش 
وپدر ومادربزرگش درکنارش نشسته 
واورا دلداری میدهند،ضمناً سعی کن 
به  گذشته  های  ازروز  زودتر  امروز 
منزل بیایی،با دیر آمدنت ممکن است 
مهمانان ما ناراحت شوند وگمان کنند 

که تو هنوز برسرقهروخشم هستی.
پذیرفتم  را  مادرم  توصیه ی          
به  مقّرر  اززمان  زودتر  روز  وآن 
رعایت  خاطر  به  رفتم،پدرم  منزل 
از  زودتر  ساعت  ،دوسه  مهمانان 
از احوال  بود،پس  به منزل رفته  من 
پرسی گرم از مهمانان که دور میز در 
آشپزخانه نشسته بودند،درکنارشان 
نشستم،چهره ی آنان این بار چندان 
نبود،گفتم:بسیار  وغمگین  گرفته 
مانند  بارشمارا  این  که  خوشحالم 
نمی  وگرفته  درهم  پیش  چندی 
نازنین  ازبابت  بینم،خیالتان 
او  حال  مراقب  باشد،ماهمه  آسوده 
هستیم،راستی چرا همه تان اورا تنها 

گذاشته اید؟
به  دوباره  گفت:چون  مادرم          
توانستیم  ومانمی  بود  رفته  خواب 
داشته  وگویی  گفت  عزیزان  این  با 
به  که  کردیم  شان  باشیم،دعوت 
بتوانیم  تر  راحت  تا  بیایند  اینجا 
باهم صحبت کنیم،خدارا شکر جای 
کمترین نگرانی از بابت نازنین نیست.

می  ازاینکه   : دخترآقاگفت          
ی  خانه  به  دوباره  نازنین  پای  بینیم 
خوشحالیم،ایکاش  شده  باز  شما 
کشیده  کشید،که  نمی  آنجا  به  کار 
شده بود،امیداست این مراوده مانند 

گذشته همچنان برقرار باشد.
        مادرم گفت: مراوده ی ما همیشه 
مدتی  بودواگر  وخواهد  بوده  برقرار 
وپا  ودست  هوتن  بیماری  خاطر  به 
گم کردن ما،این رابطه بدون دلخواه 
بود،نشانگربریده شدن  ماقطع شده 
مراوده نبود، خدا را شکر که همه چیز 

به خیر وخوبی گذشت.
        حاج آحسن گفت:از فرشته ها 
باآنهمه  که  رود  انتظارنمی  بجزاین 
رفتارنسنجیده ی نازنین،اورا درخانه 
شان چون گذشته پذیرا شدند،سهل 

ازاوپرستاری  ازما  بهتر  که  است 
وغمخواری می کنند .

        مادرم گفت: شمارا خداازاین 
خجالت  اسباب  که  حرفهانزنید 
ما  پیش  همواره  مامیشود،نازنین 

عزیزبود وهست.
باسکوتم دل آن  اینکه  برای          
ازمادرم  نشکنم  را  وپیرزن  پیرمرد 
نازنین  حال  پرسیدم:راستی 

چطوراست؟ 
ـــ چندلحظه پیش که رفته بودم         ـ 
داروهایش را به او بدهم،خوشبختانه 
سرحال بودوگفت: ازاین پس می تواند 
شخصاًازداروها استفاده کند ونیازی 
به کمک من نخواهدداشت،به او گفتم 
درکنارپدرومادربزرگت  هوتن  که 
نشسته وباآنان مشغول گفتگواست 
ما  ی  ،همه  پرسید  ازمن  تورا  وحال 
توهستیم،دراین  بهبودی  درانتظار 
انداخت  من  گردن  به  دست  لحظه 
بالبخند  ومرابوسید،سپس 
افزود:نمیدانم بوسیدن او به خاطر مزد 
پرستاریم بود یا اینکه اسم توراشنید!؟                                                                                                                                       

         
        دراین هنگام نگاهم به چهره ی 
مهمانان افتاد ،دیدم دانه های اشک 
ازچشمان شان به گونه های شان می 

ریزد.
ادامه ی سخنانش  در  مادرم          
وناپختگی  گفت:جوانی  
این  هوای  باید  هایش،مابزرگترها 
آنان  ومانند  باشیم  راداشته  جوانان 
های  گیری  وتصمیم  هیجانات  دچار 
گفته  وبه  نشویم  ونادرست  شتابزده 
زندگی  درطول  همه  گلشهری  ی 
شان اشتباه می کنند،آنکه در عمرش 

مرتکب اشتباه نشده کیست؟
        مهمانان گفته ی مادرم را تأیید 
گفته  به  آقاگفت:  ودختر  کردند 
واز  خطا  کوچکترها  از  معروف  ی 

بزرگترها بخشش. 
پدرم رو به مهمانان کردوگفت:اگرچه 
شمادرباره ی نازنین بیش از یک پدر 
تمام  سنگ  ودلسوز  ومادرمهربان 
شاهد  ازنزدیک  ما  که  اید  گذاشته 
حال  این  ی  وهستیم،باهمه  بوده 
بددردی  مادری  وبی  پدری  بی  درد 
است به ویژه که نازنین ازهردوی این 
بخت سفید بی بهره بوده است،واین 
مادر  گرم  ازآغوش  محرومیت 
زودرنج  انسان  یک  پدر،ازاو  ومهر 
واحساساتی ساخته است،دختری را 

می شناسم که یکی ازبستگان 
بقیه درصفحه ۴۸
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خواب جوانی
از  انگاری  سهل  و  هدفمندی 
شخص  هستند.  جواني  خصوصیات 
در  را  خود  زندگی  مشعل  هدفمند 
پرهیز  رفتن  بیراهه  از  و  دارد  دست 
میکند. به عکس، سهل انگاران جوانی 
را بیهوده می گذرانند و عقیده دارند 

که باید خوش بود.

باید پرسید هدف چیست؟ آیا هدف 
اساسی است برای آینده؟ هدف نقطه 
ای روشن در ذهن جوینده است که 
آینده اش در آن نقطه خالصه شده 
کشتی  ناخدای  مثل  هدفمند  است. 
نقطه  بدنبال  که  است  قدیم  های 
به ساحل  را  روشن ستاره گان خود 
تامس  نمونه یک هدفمند  میرساند. 
ادیسون )Thomas Edison( است. او 
در زندگی مشگالت زیادی داشت، از 
جمله ترک دبستان. او برای اختراع 
آزمایش کرد  بار  از هزار  بیش  المپ 
ولی هر بار چراغی که با صرف زمان 
طوالنی ساخته بود بیش از چند ثانیه 
روشن نمی ماند و می سوخت و او نمی 
توانست دلیل آن را بداند تا بالخره 
المپی ساخت که یک دقیقه روشن 
ماند و باز با آزمایشی دیگر یک دقیقه 
را به دو و سه دقیقه رساند. سر انجام 
موفق شد که اختراعی را که گیتی را 
دگرگون کرد به مرحله نهایی برساند. 
 “ که  گفت  می  باره  این  در  ادیسون 
از  بیش  نکردم که  من هیچگاه فکر 
هزار بار شکست خوردم، بلکه به این 
نتیجه رسیدم که هزار راه وجود دارد 
که به پیروزی منتهی نمی شود!” ولی 
او هدف خود را دنبال کرد ودر کشف 

اختراعش پیروز شد.

حال چگونه میتوان از وقت استفاده 
بهتری کنیم که فردی ثمربخش برای 
خود و جامعه باشیم؟ اول باید تالش 

کرد و بقول سعدی:
اگر باران به کوهستان نبارد

بسالی دجله گردد خشگ رودی
تکنولژی  از  غلط  استفاده  متأسفانه 

سبب شده که برخی از جوانان را در

 سراسر دنیا، ساعت ها با گوشی های 
بازیهای کامپیوتری سرگرم  یا  تلفن 

سازد و از گذر عمر غافل باشند.
“پیری و جوانی چو شب و روز بر آمد
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

که  گرانمایه  عمر  این  بر  افسوس 
بگذشت

ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم” 
)خواجه عبداله انصاری(

البته خرد است که هادی سرنوشت 
“هر  بگفته سعدی  و  است  زندگی  و 
شخص  هر  و  دارد  ثمری  درختی 

هنری”

از  استفاده  با  که  است  این  بهتر 
ایجاد  را  شرایطی  گوناگون  امکانات 
کنیم که بتوانیم پرثمر بوده و نگذاریم 
وقتی بخود آییم که دیگر دیر شده 
باشد. به گفته خواجه عبداله انصاری:

“در کودکی بازی، در جوانی مستی، 
کی  را  خدا  پس  سستی،  پیری  در 

پرستی؟”

با  را  کودکی  که  است  این  درست 
بازی و شادی سپری کرد، پیری را با 
آسایش خاطر، و جوانی را با اراده ای 
ویژه و به گفته ناپلیون هر شکستی 
را  برای پیروزی داند و راه  را آغازی 
هموار کرده، چشم به هدف خیره کند.

اصالت
افراد با اصالت یا با ریشه کردارشان با 
آنچه می گویند و انجام می دهند هم 
آهنگ است و گفته ها و رفتارشان “از 
دل بر می آید و بر دل می نشیند.” 
بیشتر افراد ترجیح می دهند که با 
اشخاص درستکار دوستی کنند و از 
رفتار،  در  تظاهر  که  نماهائی  انسان 
دوری  دارند  کردارشان  و  گفتار، 
جویند. واژه هائی مانند راست گوئی 
انسان  گیهای  ویژه  از  درستکاری  و 
های ریشه دار هستند. اصیل نبودن 
مانند این است که همیشه ماسکی در 
صورت باشد و درون را نشان ندهد. 
دروغین،  رفتارهای  و  گفتار  با  اگر 

شخص خود را در جایگاهی قرار

 دهد که جای او نیست، یعنی اصالت 
در  فرد  این  باشد،  نداشته  ریشه  و 
زیرا  بود  خواهد  زا  دردسر  اجتماع 
انگشت نشان خواهد شد به نادرستی.
که  مرواریدند  مانند  پاک  انسانهای 
داشتن آن ثروت است . برای اصیل 

بودن درستکاری الزم است و انجام
کار ها بدون کج روی مثل آموزگاری 
برای شاگردانش  آمد خود  در  از  که 
قلم، کاغذ، و وسایل الزم دیگری تهیه 
می کند که این از یک وجدان پاک 
عمل  در  براستی  و  دارد.  سرچشمه 
آموزگار است. به گفته قاسم اکبری 
در شعر “ کاش.” “کاش انسان به عمل 

انسان بود”)عصیان رندان-ص۳۳(.
هر انسان به نوعی خاص زندگی می 
راه  که  ریشه  با  اشخاص  ولی  کند 
راست را انتخاب می کنند نه درد سر 
می آفرینند و نه دچار سر درگمی می 

شوند.

اگر شخصی که در جاده های جنگلی 
راه پیمائی می کند و بزودی این راه 
می  فرعی  خطوط  و  چهارراه  دارای 
شود که شخص راه پیما نمی داند از 
برود دچار سر درگمی می  راه  کدام 
منصوری-  اله  ذبیح  )ترجمه  شود 

کتاب مورچگان-ص۸(.
شخص با ریشه و اصالت اگر در سخت 
ترین شرایط هم که دلخواه او نیست 
زندگی کند، همیشه شخصیت درونی 
نظر  از  مثال  کند.  می  حفظ  را  خود 
طرز فکر و اخالق ناصرالدین شاه بی 
کفایت را با دخترش تاج السلطنه که 
زنی سوسیالیست و همچنین میهن 
کرد.  مقایسه  توان  نمی  بود  پرست 
بخاطر کوشش های این زن که مخالف 
همچنین  و  خارجی  کاالهای  خرید 
عالقه اش به ایجاد مدارس دخترانه، 
مدارس اکابر، و یتیم خانه ها بود او 
توانست اصالت خویش را حفظ کند و 
قدم های مفیدی برای ایران بردارد با 
اینکه پدرش پادشاه بود و خود قدرت 
بناب- پارسا  )یونس  نداشت  را  پدر 
تاریخ صد ساله احزاب و سازمان های 
۱۳۸۴-۱۲۸۴-جلد  ایران  سیاسی 

اول-ص۴۳(.

ریشه داشتن همان تربیت، انسانیت، 
یکرنگی، و شرف انسان است و ربطی 
به تحصیالت و ثروت ندارد. بی ریشه 
بودن زندگی را تبدیل به صحنه ای 
پیشبرد  و  دیگران  زدن  گول  برای 
هدف های ناپسند خود می کند، چون 
زندگی شبیه فیلم می شود و شخص 

بی ریشه بازیگر آن.
می  شادی  این  آوردن  بدست  برای 
بایست تا زمان بدست آوردن نتیجه 
های خوب آن منتظر ماند؟ چه زیبا 

گفت حافظ:
“ زمان خوش دلی دریاب دریاب
که دایم در صدف گوهر نباشد”

سپاسگزاری
زیبا،  است  ای  کلمه  سپاسگزاری 
پر معنا، و پلی است که دلها را بهم 
که  است  عادتی  کند.  می  نزدیک 
به  و  شود  شروع  خانواده  از  باید 
زیبای  واژه  یابد.  گسترش  جامعه 
تأثیر  فردی  روابط  در  سپاسگزاری 
هم  کنار  در  را  افراد  و  است  گذار 
که  است  ارزشی  پر  کار  نگهمیدارد. 
فرهنگ،  شخصیت،  در  آن  فواید 
ناپذیر است و  انکار  اجتماع، و روان 
مهم تر از همه آوردن شادی در دل 
سپاسگزار می باشد. یک واژه ساده 
می  که  است  مهارتی  “سپاسگزارم” 

توان آن را آموخت و بکار برد.
سعدی بزرگوار در گلستان، سپاسش 
را به پروردگار با گفتن “منت خدای 
را عزوجل که طاعتش موجب قربت 
است و بشکر اندرش مزید نعمت...” 

شروع کرده و زیبائی بخشیده است.
“از دست و زبان که بر آید کز عهده 
بی  “باران رحمت  آید.”  بدر  شکرش 
حسابش همه را رسیده و خوان نعمت 

بی دریغش همه جا کشیده.”
محدودیت  سپاسگزاری  فرهنگ 
جای  همه  در  و  ندارد  جغرافیائی 
دنیا دل پسند است. در سال ۱۸۶۳ 
میالدی آبراهام لینکلن، رئیس جمهور 
وقت، در آمریکا آخرین پنجشنبه ماه 
نوامبر را بطور رسمی روز شکرگذاری 
اعالم کرد و از آن پس خانواده ها روز 
سپاسگزاری را جشن می گیرند و از 
با  شدن  جمع  براي  کشور  نقطه  هر 
خانواده به نقطه هاي دیگر کشور سفر 

می کنند.
کنندگان  هدایت  از  سپاسگزاری 

بزرگی مثل آموزگاران، پدران، و 
 بقیه درصفحه ۴۹

دکترمنصور سیاوشی -اوهایو

بـخیراندـشیه اهی ان ب
آن روزاه یادش 

دکتر زهرا کریمی پور- اُهایو

روزگار رفته رفح بخش
جوالی  در  بخیر”  یادش  ها  “آنروز 
۲۰۲۰ در مجله آزادی متولد شد. آن 
با  آمیخته  هایي هستند  نوشته  ها  
احساسات و نشانه های بی گنهی از 
و شنیدم در  آنچه در کودکی دیدم 
زندگی بسیار ساده شصت سال پیش 
نام  به  لرستان  از  کوچکی  شهر  در 
بروجرد. این نوشته ها آمو ختگی های 
باشند بدون دخالت  ام  می  کودکی 
آموختگی های دیگران . آن ها را چند 
سال پیش در سایت ایترنتی تلگرام با 
می  سهیم  خویشاوندانم  از  گروهی 
بودند  دلچسب  آنها  برای  که  شدم 
و در نتیجه فردی  از آنان  پافشاری 
برای چاپ آن ها نمود. تا اینکه چندی 
پس از آن تیم مجله آزادی آن ها را 
برای چاپ پذیرفتند. نوشته  این ماه 
را به ارز یابی نمو نه ای از پاسخ ها در 
باره گذشته پر شکوه کودکی و خاطره 

های بروجرد واگذار کرده ام. 

این نوشته ها را برای بستگان بروجر دی
 که آن روزگار را آزموده بودند هر ماه 
فرستادم. افراد بیشماری به نوشته ها 
پاسخ می دهند و احساسات خود را 

می نویسند.

یکی از بانوان انتظار می کشد که سر 
وقت نوشته را دریافت کند و اگر دیر 
پس   “ پرسد:  می  برسد،  دستش  به 

نوشته این ماه چرا نرسید؟” 

خواهر زاد ه ام می پرسد: “ دوستانم 
می خواهند بدانند آیا این نوشته ها 
در کتابی جمع آوری شده اند؟ آنها 

دوست دارند کتاب راداشته باشند.”

با نوی دیگری از بستگانم با احساسات 
یاد می  این گذشته چنین  از  زیادی 
کند: “ این نوشته ها را که می خوانم 
اصال فکر نمی کنم چند سالمه.” امید 
آن  بنویسی چون   و  باشی  که  وارم 

روزگار خوش را مرور می کنم.
برادر زاده بسیار جوانم می گوید: دیار 
ها را پیوند  ها ی قلبی که در آ ن ها 
داریم دلخواه می کنند. بدون پیوند 
با   ، هستند  بیگانه   ها  دیار  آن  ها، 
هیچگو نه احساسات. اگر وابسته ای 
را در مکانی داریم آن مکان را آرزوی 

دیدار می کنیم.

“ اون موقع با اون همه پشه و خوراکی 
ها ی نه شسته همه سالم بودیم و بعد 
ها هر چه زمین می افتاد فوتش می 
کردیم و می خوردیم.” بانوی دیگری 

می گفت. 

برادر زاده دیگرم می نویسد: “ به عالم 
خیال رفتم به اون روزا. واقعا یادش 
که  زندگی  اون  و سادگی  بخیر صفا 
شما آخرین نسل اید و اون روز ها را 
زندگی  اون  هیچ کس  دیگه  دیدید. 
را نمی بینه. ...مش ممد و مش ممد 
روزگارراهم  اون  رفتنشون  با  ها 

باخودبردند «

برادر زاده دیگرم می نویسد: “ با لذت 
نوشته ات را خواندم و خیلی خاطرات 
خوب برایم زنده شد. در زمان ما مش 
ممد نبود یا الاقل من به یاد نمی آورم. 
چیزی که یه یاد می آورم این بود که 
ما به شوق تکاندن درختان توت تناور 
در کوچه سر پل لوار به آن کوچه می 

رفتیم. چه روزگار خوشی بود.”

واکنش ها ی وابستگان از جوالی ۲۰۲۰ 
امروز جوالی ۲۰۲۱ که چکیده  به  تا 
با حسرت  کردم  یاد  را  ها  آن  از  ای 
فراوانی از آن روزگار گذشته یاد می 
کنند. اما اکنون که در سده بیست و 
یکم هستیم با پیشرفت تکنولژی و 
پزشکی و دارو، با برق و تلویزیون و 
اینترنت و خود رو و هواپیما و وسایل 
خانه مدرن و راحت، کنجکاو شدم که 
چه سبب این حسرت برای آن روزگار 
بود.  ابتدایي  که  روزگاری  آن  است. 
کرد،  می  روشن  را  خانه  المپا  چراغ 
آتش  و  هیزم  با  خانه  آشپز  سوخت 
بود، خانه در زمستان با کرسی گرم 

نمی شد، پاها تنها  گرم می شدند، 
و  رفت  وسیله  خیابانها  در  درشکه 
آمد بود و خیابانها را آلوده می کردند. 
هواپیما بسیار نادر بود، حجامت و زالو 
اندازی و فال بینی رواج داشت. پس 

چه آن دوران را دلچسب می کرد؟ 

شدن تنها   : دارم  پاسخ  یک  تنها 
 )isolation ( که از ویژگی های زندگی 

مدرن است.
در  پیش  دهه  چهار  از  شدن  تنها 
ایران شروع شد هنگامی که فرزندان 
را  خانواده ها، میهن دگر گون شده 
بسوی امریکا و کا نادا و اروپا و آسیا و 
آفریقا و استرالیا ترک کردند و شهر وند
ها  مادر  و  پدر   آن کشور ها شدند. 
ماندند  با دنیایي از درد دوری .  پدری 
قاره  سه  در  فرزندش  سه  گفت  می 
ها  پدر  و  مادر  اند.  پراکنده  دنیا  از 
زندگیشان پخش شده بین دو کشور. 
چند ماهی خارج از ایران و چند ماهی 
در ایران. با گرانی و سختی های ویزا 
گرفتن زندگی ایرانشان دیگر آرامش 
را از دست داده زیرا باید به فکر سفر 
شش ماه دیگر باشند که کوشش ها را 
دوباره از سر بگیرند. نمو نه های زیادی 
هستند که پدر یا مادر کهن سال به 
تنهایي در مرکزی برای سالخوردگان 
که  کنند  می  زندگی  آمریکا  در 
نزدیک فرزندشان باشند. آن ها زبان 
انگلیسی نمی دانند و لی تنهایي را 
اند. خانواده  دیده  بودن  دور  از  بهتر 
اند. شده  پاشیده  ازهم  زیادی  های 

بود  ابتدایي و ساده  روز گار گذشته 
اما زندگی گروهی و سر شار از مهر 
بزرگ،  پدر  بود.  گوناگون  وابستگان 
پسر  عمه،  دایي،  خاله،  بزرگ،  مادر 
عمو  دختر  و  پسر  ها،  عمه  دختر  و 
و  ها  زاده  خواهر  ها،  زاده  برادر  ها، 
خالصه همه بستگان در یک شهر می 
زیستند. نشست ها با دور سفره بودن 
و با خاطره گفتن و قهقه زدن و به شوق 
گرد هم آیي های  بعدی صفای زنده 
بودن را در دل ها می ریخت. سختی 
خویشان  مشاورت  با  زندگی  های 
آسان می شد. ترس از نا امنی مالی و 

احساسی کم بود زیرا هم بستگی زیاد 
بود و کمک فراوان. همه از همه با خبر 

بودند و یکدیگر را دستگیر.
دید و باز دید ها، به دشت و دمن زدن 
های گروهی در پارک ها، سفر های 
خانوادگی، شب نشینی های زمستان، 
با همت  و عروسی  جشن های عقد 
همه وابستگان، این ها عصاره زندگی 
کم کم  ها  آیی  هم  گرد  این  بودند. 

 فرو نشستند و شادی هم رفت، هم 
تنهایي  و  کشیدند،  پر  ها  بستگی 
یاد  به  گرفت.  جان  فردی  زندگی  و 
رضا  محمد  از   “ گمشده   “ چکامه  

شفیعی کد کنی افتادم: 

طفلی به نام شادی دیریست گمشده 
است

با چشم های روشن براق
با گیسویي بلند، بباالی آرزو

هر کس از او نشانی دارد،
ما را کند خبر

این هم نشان ما،
یک سو خلیج فارس،

سوی دیگر خزر

آن گروه از ما که گذشته ساده ولی 
رنگین و پر انرژی و شادی بخش آن 
می  ایم  کرده  آزمایش  را  دور  زمان 
توانیم دریابیم که دل و روح “ بودن” 
همانا در همان روزگار ساده اما روزگار 
وابستگان  با  پیوند  و  مهر  از  پر  امن 
بود. هر چه از مهر نشان بیشتر بود، 
کو دکان از امنییت بیشتر بر خوردار 
های  خواننده  حسرت  شاید  بودند. 
از  برای  بخیر”   یادش  ها  روز  “آن 
دست رفتن آن زندگی گروهی و پر 

هیاهو است.
شما چه فکر می کنید؟ 

ویراستار: سعید کریمی پور
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بچه اهی کوهچ ما

 قسمت  چهلم          ترجمه  د کتر محمد علی صوتی

چهرۀ قاسم همچنان برافروخته بود.
وگفتگوی   ها،  گزینی  خلوت  غمها، 
استادش یحیی را به خاطر آورد. چگو.
نه رهائی وپایان  خوش ازدست خادمی 
که پیش از آن  اورا نمی شناخت، به 
دست می آید.چه وظیفه ای در آینده 
به او سپرده خواهدشد؟ چگونه است 
جز  نیست  فکرچیزی  به  زکریا  که 
امنیت وعویس فقط  به فکر درآمد 
است؟ زندگی  وقتی شیرین است که 
وظیفه ای بعهدۀ شخص گذاشته شود .

 آهی کشیدوگفت:
- عمو ، الزم بود ابتدا  باشما مشورت 
کنم، اما دیگر چیزی ازشما نمی خواهم.

صادق  دست اورا فشاردادوگفت:
- من باتو هستم.

حسن مشتش را  به هم فشردوگفت:
باتو  درخیروشر  هستم،  باتو  -من 

هستم..
زکریا آزرده  خاطر گفت:

- گول حرفهای این بچه را  نخورید. 
زمانی  که گرزها بلند شد ، سوراخهای  
فرار از امثال شما  پر خواهد شد.چرا 
قرار می  را  درمعرض هالک  خودت 
دهی؟  درکوچة ما کسی  نیست جز 
حیوان وحشره. تو موقعیتی داری که 
تضمین  برایت  وپاک  آسوده  زندگی 
ات   زندگی  واز  بیا  یرعقل  کند.  می 

لذت ببر.
قاسم از خودش می پرسید:  این مرد 
چه می گوید ؟  گوئی به صداهائی از 
درون  خودش گوش می داد که می 

گفت: دخترت ، همسرت، خانه ات،
شدی  برگزیده  تو  اما  خودت. 
برگزیده  ورفاعه  جبل  همچنانکه 
دو  آن  مانند  جوابت  بگذار  شدند. 

باشد.
ام  کرده  فکر  درازی  زمان  عمو،   -
ام.  انتخاب کرده  را  راهم  وباألخحره 

عویس دست بهم زد وگفت:

- ال حول وال قوت اال باهلل.) نیست نیرو  
وقوتی مگر خدای را(  وهشدارداد:

- زورمندان  ترا می ُکشند وضعیفان 
مسخره ات می کنند.

قمر سرگردان وبهت زده  به عمویش 
متأسف  کرد.  نگاه  وعموی شوهرش 
شوهرش  ونومیدی  سرخوردگی  از 
پافشاری  عواقب   از  وهمزمان   بود 
دررأی وعقیدۀ خودش می ترسید. به 

عمویش رو کردوگفت:
- عمو تو سرور  بزرگانی، با نفوذت می 

توانی به او کمک کنی.
عویس به نشانة مخالفت گفت:

- قمر تو دیگر  چه می خواهی؟ پول، 
اهمیتی   چه  داری،  وذختری  شوهر 
همه  بین  وقف   که  ارد   د  تو  برای 
ازآن  را  باجگیران آن  یا  توزیع شود 
خود کنند؟ ما گمان می کنیم هرکس 
می خواهد  باجگیر شود  دیوانه است، 
چه رسد به کسی که بخواهد  نظارت 

همة کوچه را به دست آورد.
قاسم با آزرپگی بیش از حد برخاست 

وگفت:
- من هیچیک از اینهارا نمی خواهم.  
من خوبی را که جد ما اراده کرده است 

می خواهم.
عویس برای دلجوئی  لبخندی تصنعی 

زدوگفت:
- جد ما کجاست؟ کاش خودش - ولو 
روی شانة خدمه اش- به کوچه می 
آمد  وشروط وقفش را هرطور که می 
خواهد  به اجرا می گذاشت. فکر می 
کنی احدی درکوچه هرچقدرثروتمند، 
وقتی که واقف سخن  می گوید جرأت  
می کند به او  نگاه کند یا انگشتش را 

حرکت دهد؟
زکریا افزود:

- اگر باجگیران  به ما حمله کنند او 
ابداً  خورد  نخواهد  تکان  جایش   از 
برایش  مهم نیست  چه برسر ما می 

آید.
قاسم باافسردگی  شدید گفت:

- من از کسی نمی خواهم مرا تصدیق 
یا کمک کند.

رفت  او  طرف  وبه  برخاست  زکریا 
او  شانة  روی   باگرمی  را   ودستش 

گذاشت وگفت:
- قاسم به تو  چشم زخمی رسیده، 
من این منبع شرارت را می شناسم. از 
آنجا که  مردم مرتباً از عقل وکاردانی 
وسعادت  و نیکبختی تو صحبت می 
رسیده.  زخم  چشم  تو   به   ، کنند 
از  شیطان  به خدا پناه ببر. بدان که  
تو یکی از  آدمهای سرشناس  محلة 
ما هستی. تو اگر بخواهی  بامقداری  
ازپول همسرت  می توانی  به تجارت 
ببری.  لذت  فراوان  بپردازیوازثروت  
این چیزهارا از سرت بیرون کن وبه 
آنچه خدا  از خوبی ونعما  به تو ارزانی  

داشته  راضی وقانع باش.
قاسم اندوهناک سر به زیر انداخت. 
آنگاه به سوی عمویش  سربلند کرد 

وباتصمیم قاطع گفت:
- من از آنچه درسرم است، صرف نظر 
نمی کنم، اگرچه  سرتاسر وقف را به 

تنهائی مالک باشم.

۷۵
تا کی  بکنی؟   حال چه می خواهی 
درانتظار  ومنتظری؟  کنی  می  فکر 
خویشانت   که  مادام  هستی؟   چه 
تراباور نمی کنند  چه کسی حرفت 
را باور دارد؟ اندوه چه فایده ای دارد؟ 
نشستن  کنار صخرۀ هند  برای چه 
منظوری است. ستارگان پاسخ نمی 
جوابی  وماه   تاریکی  حتی  دهند 
ندارند. آیا امیدواری  باردیگر  خادم 
ازاو  چیزی  چه  اما  کنی،  مالقات  را 
ای   نقطه  به  توقع داری؟ درتاریکی  
با  جبل دیدار  گویند جدت  که می 
کرد  خیره می شوی. زنان درازی دز 
جائیکه گفته می شود  بارفاعه گفتگو 

کرد  ایستادی. اما نه تو  اورا دیدی 
ونه صدایش زا شنیدی و نه خادمش 

برگشت. چه می خواهی بکنی؟
قمر سرزنش کنان گفت:

- تو به کودک زیبایت  بی توجهی. 
نمی  نشان  دلسوزی  کند   می  گریه 
دهی. بازی می کند  تو بااو بازی نمی 

کنی.
قاسم به صورت  کوچک  او لبخند زد  
واز نفس او  فکر سوزانش آرام گرفت.

وزیر لب گفت:
 - چه زیباست.

- حتی  زمانی که باهم نشسته ایم  تو 
از مادوری. گوئی ما  جزئی از دنیای  تو 

نیستیم.
قاسم روی کاناپه  به او نزدیک شده 
گونه اورا بوسید. وچند بار  به صورت 

طفل  بوسه زدوگفت:
- نمی بینی من چقدر  به همدلی تو 

نیازمندم؟
- قلب من  سرتاسر ، از آن توست. 
آکنده از  همدلی، عشق و  مودت. اما 
تو باید  به خودت رحم کنی. وطفل را 
اورا درآغوش گرفت   به قاسم دادکه 
وبا مهربانی نوازش کرد.وبه نغمه های 

آسمانی  اوگوش سپرد. ناگهان گفت:
- اگر موال به من نصرت دهد  رنان را  

از درآمد وقف  محروم نمی کنم.!
قمر با تعجب  گفت:

- اتما وقف  فقط برای مردان  است 
نه زنان.

زد  به چشمان سیاه کودک  زل  او   
وگفت:

- جدم به زبان  خادمش گفت که وقف  
برای همه است. زنان نیمی از وجود 
که  است   ما هستند. عجیب  کوچه 
کوچة ما  به زنان  احترام نمی گذارد 
مفهوم  عدالت  ورحمت   به  زمانی   .
احترام  گذاشته می شود که زنان را 

محترم بدارند.
قمر  دردیدگان  ودلسوزی   عشق 
گفت:او  خودش  به  و  شد   پدیدار 

این  گوید،  می  نصروپیروزی   از 
می  دلش  چقدر  کجاست؟  پیروزی 
مواظب  کند  توصیه  او  به  خواست  
امنیت  وسالمتش باشد. اما جرأتش 
پرسید  می  خودش   از  نداشت.  را 
فردابرایشان  چه پیش خواهد آمد. 
آیا او  نیکبختی شفیفه  همسر جبل  
وغصة  غم  به  یا  داشت؟  خواهد  را 
عبده مادر رفاعه  دچار خواهد شد؟ 
را  نگاهش  افتاد.  براندامش  لرزه 
برگرداند  مبادا قاسم  شک وتردید را 

درچشمان  او بخواند.
که  آمدند  بین صادق وحسن  دراین 
به  قاسم  بروند.  خانه  قهوه  به  هم  با 
آنان پیشنهاد  کرد  به دیدار استاد 
یحیی بروند تا آن  دورا به او معرفی 
اورا  رسیدند   که  او  کلبة   به  کند. 
بوی  دیدند.  قلیان  کشیدن   درحال 
تند حشیش  پُرمایه  فضارا  آکنده 
را معرفی کرد  قاسم دوستانش  بود. 
. همگی درداالن  کلبه نشستند. نور 
ماه شب چهارده از نورگیر  سقف به 
زیبائی می تابید. یحیی با تعجب به 
صور تهای آن سه نگاه کرد ، انگاری 
می پرسید: آیا  اینان همان  کسانی 
هستند  که کوچه را  زیرورو خواهند 
کرد؟ همچنانکه  پیش ازاین به قاسم  

گوشزد کرده بود به او گفت:
- مواظب باش  پیش از  اینکه آماده 

باشی  کسی ازرازت آگاه نشود.
گشت.  می  دست  به  دست  قلیان 
به سر قاسم    نورگیر   از  نور مهتاب  
وشانة صادق  می تابید و آتش منقل  
درتاریکی  داالن شعله ور بود.قاسم 

پرسید:
- چگونه می توانم آماده شوم؟

پیر مرد  خندید و به شوخی گفت:
نظر  به  نیازی  جبالوی  برگزیدۀ   -

خواهی  پیری مانند  مرا ندارد.
می  قلیان  غلغل  با  فقط  سکوت 

شکست تااینکه پیر مرد گفت:
- تو عمو وعموی  همسرت راداری. 
ونه  دارد  سودی  نه  خودت  عموی 
ضرری. اما دیگری را می توانی بطرف 
خودت  جلب کنی  بشرطی که چیزی 

به او وعده بدهی.
- چه وعده ای؟

- وعدۀ نظارت موشهای دوپا.
صادق با خلوص نیت گفت:

- هیچکس کمترین امتیازی بردیگران  
آن  نخواهدداشت.  ازدرآمدوقف  
میراث  همه است. براساس مساوات  ؛

 همانطورکه  جبالوی گفته .
یحیی خندیدوگفت:

- چه جد شگفت آوری داریم. قدرت 
امروز   . بارفاعه  رحمت  بود،  جبل  با 

قصد  دیگری دارد. 
قاسم  گفت:

دارد   حق  است.  وقف  صاحب  او   -
جابجا  و  تغییر  را  دهگانه  شرطهای 

کند.
- اما پسرم تو وظیفه ای  شاق به عهده 
داری وآن به سرتاسر  کوچه اختصاص  
. ها  محله  از  ای  محله  نه  دارد، 
- این همان چیزی است که واقف می 

خواهد.
یحیی به سرفه هائی پی درپی افتاد 
که نزدیک بود  از نفس بیفتد. حسن 
بجای  او عهده دار مراقبت از قلیان 
شد. مرد  پاهایش را دراز کرد  و آه 

عمیقی کشید. سپس پرسید:
- آیا می خواهی مثل جبل به قدرت 
تکیه کنی یا مثل رفاعه  عشق را بر 

می گزینی؟
کشید  دست  دستارش  به  قاسم 

وگفت:
- قدرت به هنگام نیاز وعشق در همه 

احوال.
یحیی  سری تکان داد  ولبخند زد.

- عیبی در کارتو نیست  مگر عالقة  
تو به وقف. این دردسر وگرفتاری بی 
پایانی  برایت به دنبال خواهد داشت.

زندگی  چگونه  وقف  بدون  مردم   -
خواهند کرد؟

 پیرمرد  با مباهات گفت:
- همانطورکه رفاعه زیست.

قاسم مؤدبانه  و خیلی جدی گفت:
- او با کمک  پدرودوستانش گذران 
زندگی کرد. اما پیروانی  از خود بجا 
گذاشت  که هیچ کدامشان  راه وروش 
اورا تقلید نکردند. حقیقت  این است 
که  کوچة فلک زدۀ ما نیاز به پاکی 

وافتخاردارد.
- ایتها فقط با وقف برآورده می شود؟
- بله استاد ، باوقف وپایان باجگیری . 
این همان افتخاری است که جبل  به 
محله اش عرضه داشت وعشقی که 
اش می خواست  برای محله  رفاعه  
وهمچنین سعادتی که ادهم خوابش 

را می دید.
یحیی خندیدوگفت:

- چه چیزی برای آن کس که بعدازتو 
می آید  بجای می گذاری؟

قاسم اندکی فکر کرد وگفت:
برساند   پیروزی  به  مرا  موال   اگر   -
کوچه ، دیگر  نیازی به کسی بعدازمن  

ندارد.
قلیان  دست به دست می گشت وآب 

درآن نغمه می سرود. یحیی خمیازه 
کشید وپرسید:

می  باقی  ازشما  هرکدام  برای  - چه 
تقسیم  تساوی  به  درآمد  اگر  ماند 

شود؟
صادق گفت:

- مامی خواهیم  وقف سودآور باشد، 
خانة  امتداد   کوچه  صورت  این  به 

بزرگ خواهدشد.
- چه کاری تدارک دیده اید؟

نورماه  پشت ابرهای گدرا  پنهان شد 
وداالن درتاریکی فرورفت. دقیقه ای 
نگذشت که روشنائی برگشت . یحیی 
کرد  نگاه  حسن  تنومند   اندام  به 

وپرسید:
- آیا پسرعمویت می تواند باجگیران 

را شکست بدهد؟
ناگهان قاسم گفت:

- من جداً فکر می کنم  باوکیل مدافع 
قانونی مشورت کنم.

- کدام وکیل مدافعی حاضر به تهدید  
رفعت ناظر وباجگیران است؟

کننده  نومید  باافکار  افیون   منگی 
درهم آمیخته بود. هرسه دوست به 
نحوی دلسرد و سرخورده برگشتند. 
وعذابی  رنج  دچار  درتنهائی   قاسم 
شدید بود. غم وآشفتگی  اش آنقدر 

بود  که یک روز قمر به او گفت:
سعادت  نگران   اینقدر   مانباید    -
مردم باشیم بحدی که  باعث بیچارگی  

خودمان بشود.
قاسم بتندی گفت:

شده   محول  من  به  که  مأموریتی   -
باید  ُحسن نیت داشته باشم.

- چه می خواهی بکنی؟ چرا از لبة 
یأس   گردی؟هاویة  نمی  بر  هاویه 
آرامگاه  وسکون  ازسکوت  مملو 
رؤیاها پوشیده از خاکستر. خاطرات 
از  آور  های شادی  نغمه  و  دلنشین  
اند. فردا در کفن  برگردانده  تو روی 
دیروز  پوشیده شده. بااین همه یک 
روز  صادق وحسن را فرا خواند و به 

آن دو گفت:
- زمان شروع فرارسیده.

نمایان  دوستان  درصورتهای  شادی 
شد.

- چه فکری درسرداری؟
اوبا صدائی که زندگی درآن جاری بود 

گفت:
- من بعداز فکر زیاد  به این نتیجه 
باید زورخانه ای برای  رسیدم که ما 

ورزشهای بدنی بسازیم.
آن دو از تعجب زبانشان بند آمد. ولی 

قاسم  لبخندی زدوگفت:

برپا می  را در حیاط خانة من  - آن 
در  که  است  تفریحی  ورزش  کنیم. 

بیشتر محله ها  رواج دارد.
- چه ربطی به کار مادارد؟

صادق نیز به نوبة خود پرسید:
- مثالً زورخانه ای برای  بلند کردن 
به  ربطی  چه  این  سنگین!  چیزهای 

وقف دارد؟
 چشمان قاسم  برق زدوگفت:

- جوانان  پیش ما خواهند آمد.  آنان 
دارند.  دوست  را  وبازی  آزمائی   زور 
اعتماد   مورد  افراد  میانشان  از  ما 

وبااستعداد را انتخاب می کنیم.
حسن  گشادشد.  دو  آن  چشمان  

فریاد زد:
- گروهی گرد هم می آیند، آنهم چه 

گروهی!
وهمچنین  جبل  از  جوانان    ، بله   -

رفاعه  به سوی ما خواهند آمد.
هرسه آن چنان شادشدند که زیر آواز 
زدند. قاسم هنگام راه رفتن  انگاری 

می رقصید.

۷6
قاسم دخ پنجره نشسته بود وکوچه 
را درروز عید تماشا می کرد. برگزاری 

عیدادرکوچة ما زیباست!
پاشید.  آب  را  کوچه  با مشک   سقا 
گردن وُدم خرها  با گلهای مصنوعی  
رنگهای   با  فضا   بود.  شده  تزئین  
در  وبادکنکها   ها  بچه  لباس  روشن 
جنبش بود. روی گاری ها ی دستی 
بودند.  گذاشته  کوچکی  پرچمهای 
دادوفریاد وهلهله باصدای بوق های 
خیزران درهم می آمیخت. ارابه ها زیر 
پای  رقصنده های زن ومرد درنوسان 
بود. دکانها بسته بود. جمعیت در قهوه 
ها وحشیش کش  میخانه   ، ها  خانه 
خانه ها  موج می زد. مردم همه جا 
خوشحال  بودند و بیکدیگر  تبریک 
پوشیده  نو  لباس  قاسم  گفتند.  می 
ایستاده  زانویش   روی  بودواحسان 
بود وبا دستهای کوچکش به صورت 
او دست می کشید یا ناخن در چانة 
او  فرو می کرد. آوازی اززیر پنجره 

بگوش می رسید:
آنچه مرا کرد گرفتار یار

بود دوچشم من و زلف نگار
دامادی  جشن  یاد   به  ناگهان   او 
خودش افتاد وشادشد. او مردی بود 
که سازوآواز را دوست داشت. چقدر 
ادهم آرزو می کرد  درباغ مجلل  آواز 

بخواند.                              ادامه دارد
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ارث تمدن ورفهنگ اسالمی ردزندگی زن اریانی
پدر  نظام  دوران  از  ایرانی  زن 
دولت  تشکیل  همزمان  که  ساالری 
تکامل  با  همراه  است،  ایران  در  ماد 
وسیله تولید و گسترش برده داری ،
مقام  و  انسانی  ارزش  و  موقعیت   
می  دست  از  بامرد  را  خود  معنوی 
ساسانی  دوران  در  انجام  سر  دهد. 
مانند  که  آید  کاال در می  به صورت 
برده  در مالکیت مرد قرار می گیرد. 

عبدالحسین زرین کوب ، در
کتاب دوقرن سکوت مینویسد :

زن بودن در عصر ساسانی به معنی 
پست بودن بود. زنان فراوانی در قفس 
جان  قفس  در  و  آرمیدند  می  حرم 
میدادند و متحمل جور و ستمهایی 
می شدند  . در جریان چنین شرایطی 
بود که با سقوط  نهاوند  نسب نامة 
دولت ساسانی  ورق به ورق  به طوفان 
فنا سپرده شد و به بیدادی و تباهی 
عهد  آخر  در  که  انگیزی  شگفت 
ساسانی برهمه شئون مملکت رخنه 
کرده بود ، پایان بخشید و ایران جزو 
متصرفات امپراتوری جدید التاسیس 
خالفت عربی شد که ترکیب ناجوری 

از قبایل و اقوام گوناگون بوده است.
 پیش از اسالم ، اگر چه در عربستان 
از کار بردگان بهره گیری می شد، لکن 
و  نداشته  چندانی  گسترش  بردگی 
نخستین مراحل خود را می گذرانیده 
است . با ظهور اسالم و کشانده شدن  
گشایی  کشور  به  بیابانگرد  تازیان 

بردگی رشد سریعی یافت .
بردگان  وضع  بودن  قانونی  اسالم   
به رسمیت  را  آنها  و خرید و فروش 
به  برده  آوردن   بدست   . شناخت 
موجب قوانین اسالم از سه راه ممکن 

است:
۱- اسارت. ۲-معامله یا امثال آن مثل 

صلح، هبه و غیره.
وسیلة  به  نسل  ۳-تکثیر 
،تاریخ مند  نیاز  مملوک»یداهلل 

 بردگی «
کردن  آزاد  مالک  و  بردگی  مجوز 
دستور  به  اسیران  دادن  فدیه  ویا 
بر  ازآنکه  پس  است:  چنین  قرآن 
شده  کافر  که  کسانی  به  خوردید 
اند گردنشان بزنید وقتی که در هم 

بعد  پس  کنید.  اسیرشان  کوفتید، 
آنها  از  یا  و  کنید  آزادشان  یا  آن  از 
فدیه بگیرید.)فاذا لقیتم الذین کفرو 
هم  اثختمو  اذا  الرقاب،حتی  افضرب 
فشدوا الوثاق ، فاما منا بعد و اما فداء-

قرآن،سوره محمد،آیه۴.(.
صراحت  نیز   ۳۲ آیه  الزخرف  سورۀ 
دارد که »...معاش و ر وزی آنها را در 
حیا ت دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی 
را بر بعضی به مال و جاه دنیوی برتری 
ثروت  به  مردم  از  بعضی  تا  ایم  داده 
آیه  برده کنند. اصل  را  بعضی دیگر 

چنین است :
...)قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوۀ 
الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات 

لیتخذ بعضهم بعضآ سخریآ...( .
موضوع دیگری که قانون برده داری 
برده  میکند،  تآیید  اسالم  در  را 
پیامبر اسالم در جنگ  گرفتن خود 
این  در   . است  قریظه  بنی  یهودیان 
جنگ ،یهودیان شکست خورد ند و 
پس از آن که عدۀزیادی از آنان قتل 
دستور  محمد  حضرت  شدند،  عام 
را  شده  اسیر  کودکان  و  زنان  داد، 
میان  را  شان  کردندو...دارایی  برده 
پیامبر  کردند.  تقسیم  جنگجویان 
 »: زد  فریاد  مسلمانان   به  خطاب 
خداوندی  فتوای  مطابق  شما  داوری 
است که بر باالی هفت آسمان جای 

دارد«.
 ، شده  عام  قتل  اسیران  میان  در 
یک زن نیز دیده می شد. او یکی از 
جنگجویان مسلمان را با سنگ آسیا 
اعدام  مراسم  حریان  در  بود.  کشته 
بسیار شاد و خندان بود. خنده های 
را  حاضران  اوتوجه  شادمانه  بلندو 

بخود جلب کرده بود.
صدا  اعدام  برای  را  او  آنکه  از  قبل 
کنند ، با عایشه در گوشی صحبت می 
کند... عایشه در باره او میگوید : من 
هرگز کسی را در این زمان به شادی 

و خوشحالی او ندیدم  ،
 او را که در حالی که با قدم های استوار 
به سوی مرگ می رفت فراموش نمی 

کنم .
بعد از این مراسم، زنان و کودکان فر 
وخته شدند. پول فروش و اثاثیه آنها 

شد.  تقسیم  اسالم  مجاهدان  میان 
پیامبر اسالم زن زیبایی را که اسیر 
نام  کرد  برای خود صیغه  بود  افتاده 
او  ریحانه بود. همسر ریحانه در جنگ 
با مسلمانان کشته شده بود . سپس 

ریحانه به دین اسالم دعوت شد. 
    MaximeRodinson  Mohammed
نوع  این  از  نویسد سند دیگری  می 
خیبر  جنگ  در  اسالم  پیامبر  روش 
است در این جنگ مسلمانان غنایم 
اسیران  آوردندو  بدست  بسیاری 
بسیاری گرفتند. در میان اسیران زن 
نامش  که  بود  ای  ساله  هفده  زیبای 
پنهان  جرم  به  او  شوهر  بود.  صفیه 
مسلمانان  بدست  اش  دارایی  کردن 
کشته شده بود.  پیشوای اسالم صفیه 
را برای خود برداشت . او دین اسالم را 
پذیرفت . پیامبر وی را بسیار دوست 
می داشت و بیشتر شبها را بااو می 

گذراند.
نیز به  درجنگ پیغبر زن دیگری را 
او  برداشت،نام  غنیمت سهم  عنوان 
زینب بود. پدر عمو و شوهر زینب در 
پیش چشمانش بدست جنگ آوران 

اسالم کشته شده بودند.
زینب در خانه پیامبر به خدمت مشغول 
شد. روزی که او برای محمد)ص( بره ای
که  دانست  می  بود،  کرده  بریان   
پیامبر سر دست گوسفند را بیشتر 
مسموم  را  قسمت  دارد،آن  دوست 
.اولین لقمه ای را  کردو بخدمت برد 
،از  گذاشت  دهان  به  محمد)ص(  که 
طعم آن ناراحت شد و لقمه را از دهان 
بیرون انداخت. یکی از همراهان به نام  
بشر که لقمه ای از آن گوشت خورده 

بود ،در دم جان سپرد.
او  از  و  خواند  پیش  را  زینب  پیامبر 
پرسید: چرا به این کار اقدام کرده ای 
؟جواب داد با خود گفتم اگر محمد به 
باشد ،مسموم  راستی فرستاده خدا 
شدن گوشت را در خواهد یافت  ولی 
اگر یک پادشاه معمولی باشد ، خواهد 
خواهم  نجات  بردگی  از  من  و  مرد 
یافت . محمد)ص( زینب را بخشید و 

آزادش کرد .
در فقه اسالمی برای بردگان مقررات 
خاصی وضع شده و حقوق و تکالیف 

آنان مشخص شده . در صورت لزوم 
بعد به آن پرداخته خواهدشد.

برده  اسالم   ، گذشت  که  برآنچه  بنا 
پیشوای  شمارد.  می  جایز  را  داری 
به بردگان نظر محبت  اسالم نسبت 
افالطون  برخالف  و  داشت  آمیزی 
که تصور این را داشت که بردگان ار 
جنس مس و برنج و اشراف از طال و 
نقره ساخته شده اند ،و معتقد بود : 
)خلق االنسان من صلصال کا لفخار- 

قرآن سوره الرحمن،آیه۱۳(.
اعراب بدون توجه به سیاست پیامبر 
دیگر  در  چه  و  ایران  در  ،چه  اسالم 
کشور ها ی مفتوح ، عده کثیری از 
زن و مرد ، حتی کودکان را به اسارت 
و بردگی در آوردند. نظام برده داری 
در امپراطوری اسالمی چنان گسترش 
مسلمان  یک  گاهی  که   ، پیداکرد 
صاحب ده تا صد گاهی تا هزار برده 
زن و مرد می بود . در زمان ایوبیان  
خدمتکار  و  بنده  دهها  سپاهی  یک 
داشت . در صدر اسالم خلفا با زهد 
از  ولی  کردند،  می  زندگی  تقوا  و 
نگهداری بنده و زر خرید خود داری 
نمی کردند. عثمان هزار بنده داشت 
و شمار بندگان رافع بن هرثمه والی 
 ... میرسید  هزار  چهار  به  خراسان 
بنده  هزار  والی مصر هشت  اخشید 

مسلح داشت .
باغها  و  مزارع  در  ابو سفیان  معاویه 
تنها در حجاز از چهار هزاربرده و کنیز 
بهره کشی می کرد .عبدالرحمن بن 
عوف که یکی از صحابه بود، بیش از 
سی هزار برده و کنیز داشت. مغیّره 
بن شعبه  مهاجر قدیمی ، با وضعی 
می  کشی  بهره  اُسرا  از  رحمانه  بی 
منتقل  مدینه  به  که  برده  یک  کرد 
بنام  بود  ایرانی  ،مسیحی  بود  شده 
فیروز که به کار نجاری وسنگ تراشی 
عمر  پیش  . شکایت  داشت  اشتغال 
برد که صاحبش از او روزی دو درهم  
می خواهد و او قادر به پرداخت نمی 
باشد. عمر با او مزاح کرد  فیروز که از 
بدرفتاری کاردش به استخوان رسیده 

بود، روز بعد عمر را با خنجری زهر 
آلود از پای در آاورد.

آنها کنیزان و بردگان را هزار هزا ر می 
شمردند و ده تا ده تا می فروختند.

جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسالم 
بر  عالوه  اسالم  :سپاهیان  مینویسد 
مردان جنگی، دختران و پسران را نیز 
به اسارت می گر فتند ،همین که عده 
آنها زیاد می شد  و حمل و نقل شان 
مشکل می گردید آنها را ده تا ده تا 

می فروختند .
 مرتضی راوندی می نویسد در غالب 
و  خرید  برای  مهمی  بازار  ها  شهر 
ومرد  زن  های  برده  انواع  فروش 
و  متوسط  طبقات   . داشت  وجود 
برای هم خوابگی  را  ،دختران  ممتاز 
و پسران را برای خدمات سپاهیگری 
می خریدند. موسی بن نصر در سال 
۹۱ هجری ۳۰۰ هزار نفر را در افریقا به 
اسارت خود در آورد ۶۰هزار نفرشان 
را برای خلیفه ولید بن عبدالملک به 
دمشق فرستاد . موسی بن نصر وقتی 

که از آندلس )اسپانیا(بر می گشت ،
سی هزار دوشیزه از دختران بزرگان 
و اعیان را با خود همراه آورد  و ارزش 
دو  یکی  از  بردگان  فروش  و  خرید 
درهم تجاوز نمی کرد. افزایش تعداد 
کنیزان در خانواده ها ، بخصوص در 
و  خانوادگی  اختالف  به  خلفا  بار  در 

انحراف زنها منجر می گشت .
زنان طبقات ممتاز و بعضی از خلفای 
عباسی برای جلب رضایت شوهران 
فاسد  و عشرت طلب خود عده ای 
کنیز می خریدند و به آنها تسلیم می 
کردند و شوهران برای جلو گیری از 
معاشرت مردان با زنهای خود ،آنها را  
در اطاق ها حبس می کردند و باب هر 

نوع معاشرتی را بر آنها می بستند.
محمد امین به کنیزک زیبا ی جعفر 
که نام او هذل بود ، عالقه مند شد و 
خواست او را بخرد ولی جعفر راضی 
نشد، امین برای جلب موافقت بهای 
کنیز را باالبرد . سر انجام کنیز را به یک 
میلیون دینار خرید . در امپرا طوری
 اسالمی اعراب،  از بردگان در کارهای 
مانند  شد   می  استفاده  مختلف 
آشپزی ،چوپانی ،فراشی، رکاب داری 
و  اعراب دختران  ها  این  بر  و عالوه 
زنان اسیر را  به مطربی و خنیا گری 
وا می داشتند و با آنها هم بستر می 
- می  خدمتگزاری  به  یا  و  شدند 
 گماشتند و گاهی آنها را مانند کاال ی 
بیجان می فروختند و یا مثل جواهر و 
زینت آالت به یکدیگر هدیه می دادند.

 هر کس می خواست نزد بزرگی تقرب 
جوید ، هنری را که آن شخص دوست 
داشت به کنیز ی می آموخت و آن کنیز 
را به آن شخص بزرگ هدیه می داد.
گاهی چندین کنیز که هر کدام هنری 
مخصوص داشتند،یکجا تقدیم می- 

شدند...
میگویند مردی از اهل مدینه کنیزک 
و  صدا  خوش  و  نمکین  گون  کندم 
خوش صورتی داشت که وی را آهنگ 
های دلنواز آموخته بود ،جعفر برمکی 
این کنیزک را خرید و نزد خود آورد .

جعفر  منزل  در  مرتبه  یک  هارون   
را  کنیز)دنانیر(  این  صدای  برمکی 
شنید و از جان و دل شیفتة اوشد، به 
طوریکه تاب جدایی اورا نمی آورد و 

گاه و بی گاه برای دیدن روی  دنا نیر
 و شنیدن صدای او به سرای جعفر 
می آمد  و هدیه های گران بها به وی 
می بخشید . زبیده زن هارون که این 
را دانست ، بخشم آمد و نزد عموی 
خود از رفتار خلیفه شکایت کرد  ولی 
عشق  از  نزدیکان  و  کسان  مالمت 
خلیفه چیزی نکاست . زبیده تدبیری 
مشغول  برای  و  رسید  خاطرش  به 
داشتن هارون از فکر  دنانیر ، ده کنیز 
پری پیکر، سازنده و نوازنده به خدمت 

شوهر فرستاد...
آمد  خوش  برای  امیران  و  وزیران 
خلفا به همین کارها دست می زدند 
و کنیزان ماهروی و هنر مند به آنان 

تقدیم می کردند.
جرجی زیدان  در تاریخ تمدن اسالم 
روز  یک  در  طاهر  ابن  مینویسد، 
دویست پسر و دختر خوش صورت 
برای متوکل فرستاد . ویداهلل نیاز مند 
در تاریخ بردگیی یاد آور می شود که  
عبداهلل بن طاهر چهار صد دختر نابالغ 
به وی بخشید ،تعداد کنیزان متوکل 
را عده ای ار مورخان چهار هزار نفر 
بستر  آنها هم  تمام  با  .او  اند  نوشته 

شده بود...
خلیفه  امراهلل  به  الحاکم  قصر  در 
و  کنیز  هزار  ده  نیز  مصر  فاطمیون 
او  وخواهر  کردند  می  زندگی  خادم 
هشت هزار کنیز که هزارو پانصد نفر 

آنها دختر باکره بودند،داشته است...
بر طبق نوشته یداهلل نیازمند زبیربن 

عوام نیز هزار غالم و کنیز داشت.
بعد از اسالم به موازات پیشرفت روز 
افزون برده داری وتغیر زندگی اعراب 
بدوی به زندگی شهر نشینی ، زن آزاد 
و هوس  هوا  بازیچة  به  تبدیل  عرب 
به  ایران  تسخیر  با  و  شود  می  مرد 

دست اعراب ، برده داری در ایران که 
در حال از بین رفتن بود جان تازه ای

 پیدا کرد.
تمدن  تلفیق  و  کیب  تر  براین  بنا 
ایران و اسالم در موقعیت زن ایرانی 
ایجاد نمی کندو  بنیادی   دگر گونی 
مشکالت بین زن و مرد دست نخورده 
گذشته  افتضاحات  ماندو  می  باقی 
تعددزوجات  و  داری  حرمسرا  یعنی 
،به طور کلی به هیچ شمردن حقوق 

انسانی زنان کماکان  ادامه می یابد.
اکر چه اسالم مرد را جنس بر تر و زن 
را از جنس فروتر می داند  و حکومت 
شوهران را بر زن به رسمیت شناخته 
است . برعکس قوانین فئودالی  عصر 
اموال  ندارد  حق  همسر  ساسانی  
منقول و غیر منقول زن را تصاحب 
کند. موظف است برای هر زن عقدی  
که تعداد آنها نباید از چهارنفربیشتر 
باشد وسایل زندگی ،مسکن و پوشاک 
و غیره فراهم آورد،که از وضع زندگی 
پدری بد تر نباشد. شوهر وظیفه دارد 
توجه به همه زنان خود را یک سان 
رعایت کند. همه زنان عقدی بر خالف 
مساوی  حقوق  دارای  ساسانی  عصر 
هستند و زن ظاهرآ در انتخاب شوهر 
سورۀ  در   . است  شده  گذاشته  آزاد 
نباید به  نساءتآکید شده که زنان را 
اکراه و بدون جلب رضایت آنها عقد 

کنند )سورۀ نساء آیه۱۸(.
معاش  تاٌمین  در  دوره  این  در  زن 
 . نداشت  تعهدی  زندگی  هزینه  و 
اسالم  را  زندگی  مخارج  پرداخت 
است  مسلم   . داد  قرار  مرد  برعهده 
معاش  کننده  تآمین  مرد  که  زمانی 
باشد، مسلمآ تعیین کنندۀ  سر نوشت  

زن خواهد بود.
اسالم تعدد زوجات را مجاز اعالم می 
کند ،مسلمان در آن واحد می تواند 
چهار زن شرعی و عده ای نا محدود 
تواند  می  مرد  باشد.  کنیزداشته 
تعدادبیشتری زن بگیرد و طالق دهد 
ودوباره زن دیگر انتخاب کند ، مثاٌل 
امام حسن،امام دوم شیعیان از دوران 
جوانی مرتبآ با زنان ازدواج می کرد  و 
،بر  از مدتی طالق شان می داد  بعد 

روی هم ۷۰ زن گرفته بود .
زوجات  تعدد  که  شویم  آورمی  یاد 
میان  در  بلکه  نیاورد  پدید  اسالم  را 
اعراب و ایرانیان و یهودیان باستانی 

وجود داشته است.
اسالم معتقد است که مردان برتر از 
زنان ساخته شده برای اینکه از اموال 
خویش برای آنان صرف می کنند. با 

توصیه  مسلمان  مردان  به  حال  این 
شده است که با زن به مالیمت رفتار 
کنند،  ولی به مرد این اجازه هم داده 
راتنبیه  فرمان  نا  زن  که  است  شده 

کند )قرآن ،سورۀ نساء آیه۳۴(.
هنگام  به  داماد  اسالمی  رسم  به  بنا 
به  مبلغی  است  مجبور  ازدواج  عقد 
پرداخت  عروس  به  مهریه  عنوان 
نماید و یا ملکی را به نام او کند . زن 
طالق  هنگام  یا  و  ازدواج  جریان  در 
می تواند مهریه خود را مطالبه کند. 
اگر شوهر بمیرد ، زن میتواند نفقه و 

مهرخود را از مال شوهر بردارد و 
بقیه درصفحه ۴۹

از دارایی مرد ارث می برد .چون در 
دارای  مرد  و  زن  اسالمی  ایدیولوژی 
حقوق یکسان نیستند، سهم دختر 

نصف سهم پسر است.
سهم زن اگر اوالد نداشته باشد یگ 
چهارم ارث شوهر است ، در غیر این 
صورت سهم زن یک هشتم خواهد 
بود. و اگر متوفی چندین زن داشته 
باشد همه آنها جمعآ فقط سهمی را 
که به یک زوجه می رسیده ، می برند.

نا برابری حقوق زن و مرد در حقوق 
منعکس  نیز  اسالم  مدنی  و  جزایی 
است . به موجب فقه اسالمی اگر کسی 
مجازاتش   ، بکشد  را  آزادی  شخص 
قصاص یا دیه است .دیه کامل عبارت 
است از صد شترکه معادل آن به نقد 

تقریبآ هزار دینار است .
دیة  از  نیمی  فقط  زن  قتل  ازای  در 
کامل پرداخت می گردد.این موضوع 
از سوره بقره آیة ۱۷۸ قرآن استنباط 
می گردد. » ای کسانی که ایمان آورده 
اید ، قصاص و انتقام کشی در مورد 
است  شده  نوشته  برشما  کشتگان 
،آزاده در مقابل آزاده ، بنده در مقابل 

بنده، و زن در مقابل زن » .
اسدی طوسی با توجه به مضمون این 

آیه است که می سراید:
چو نیمه است تنها ازچه نکوست       

دگر نیمه اش سایه شوی اوست  
ویا:

زن ارچه دلیر است و باز وردست      
است  مرد  نیم  همان    

هرچون که هست 
 در مورد گواه گرفتن و گواه دادن نیز 
قرآن  است.  مرد  یک  معادل  زن  دو 
در این باره صراحتآ میگویدکه:»گواه 
بگیرید دو شاهد از مردان ،پس اگر 
دو مرد نباشد،پس یک مرد و دو زن 

)سورۀ بقره آیة۲۸۲( .
ادامه دارد



ه45 ح ماره ۱۳۹ صف 44   آزادی- ش
صفحه

  ۱۳
ه  ۹

شمار ی- 
زاد

   آ

حلقه برلیان

نامزد جوان یک حلقه برلیان قشنگ برای همسر 
آینده اش خرید وبه او گفت:

- عزیزم، جواهرفروش توصیه کرده که اگر عروس 
خانم بخواد  انگشترش همیشه براق وقشنگ بنونه  
باید روزی دو دفعه با مایع ظرفشوئی ، ظرف بشوره.

چاخان شکارچی ها

شکارچی اولی: کی میگه اژدها دروغه؟ من خودم 
توی جنگلهای آفریقا مشغول شکار بودم که سگم 
دنبال یک خرگوش کرد. خرگوشه رفت توی یک 
که خودم  بعد  دنبالش.  گنده و سگ من هم  غار 
رفتم جلو دیدم آن غار دهن یک اژدهاست که می 
اما من فرار کردم وجون  خواست منو هم بخوره. 

سالم بدر بردم.
این که چیزی نیست! من یک  شکارچی دومی:  
روز درساحل برنئو  با جیپم دنبال  یک اسب  آبی 
کرده بودم. اسب رم کردورفت تو دهن یک بالن که 
به ساحل آمده بود. وداشت دهن دره می کرد! من 
هم  با جیپم پشت سرش  رفتم تو دهن  بالن. دراین 
موقع بالنه دهنشو بست و من چراغهای ماشینو 

بگاز...  ِد  و  چهار  دندۀ  تو  گذاشتم  کردم،  روشن 
اونقدر گاز دادم تا از سوراخی که زیر دمش بود از 

سواحل هونولولو  اومدم بیرون.!!

آمدی اما بخدادیرشد

رئیس: چرا اینقدر  دیرآمدی؟
کارمند: برای اینکه دیرازخونه اومدم بیرون

رئیس: چرا زودتر نیامدی بیرون؟
کارمند: برای اینکه واسة زودتر بیرون آمدن خیلی 

دیر شده بود.

فرار بیمار

یک دکتر معر وف، از آن جراح های اسم ورسم دار 
برای  رفیقش تعریف می کرد:

- یه خارجی، بعداز معالجة طوالنی بیماری اش ویک 
عمل  جراحی، گذاشت و فرارکرد وصورت حسابش 

را نداد.

رفیقش گفت:  دنیا محل  بده وبّسونه. بروتوقبرستون 
ببین چند نفر،  هم بهت پول دادن وهم نتونستن از 

دستت فرار کنن.!

آگهی ازدواج

بیکار  اخالق،  خوش  هفتادساله،  هستم  جوانی 
ودارای سه فرزند و سه نوه از همسر  مطلقه اول 
و دومم. مایلم با دوشیزه ای متمکن، صاحب خانه 
کالسیک  شعروادبیات  به  وعالقمند  واتومبیل، 

وموسیقی ازدواج کنم.
آدرس: بلوک چهار حلبی آباد، عبداهلل خیال پروِر 

خوش خیال.

بروته صف

یارو می بینه جمعیت زیادی بصورت عجیبی دارن 
تشییع جنازه می کنند. اول صف یک عده دارند 
دوتا تابوت رو می برند. بعد یک مرد باسگش راه 
میره. بعداز اون هم  یک صف پونصد متری دارن 
دنبالشون میرن. یارو میره پیش مردی  که سگ 

همراهشه می پرسه:
- میشه بگید جریان چیه؟

مردسگ دار:  تابوت جلوئیه خانممه. پشتیش هم  
مادرخانومه، هردوشون  رو دیشب این سگم تیکه 

پاره کرد!
کنه   می  شروع  جور  وهمین  میشه  ناراحت  یارو 

پشت سر مرده  راه رفتن.
 بعدازمدتی برمیگرده به مردسگ دار میگه:

 - ببخشید من خیلی براتون  متأسفم  ولی ممکنه 
من یک شب سگتون را قرض بگیرم.

مردسگ دار نگاهی باو می کنه وبه صف ۵۰۰ متری 
اشاره می کنه ومیگه:

-  برو ته صف.

مخور غم  دنیا  بهر  وز  پسر  ای  پند  کن        گوش 

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

کمی هم بخند

 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 درشمارۀ آینده
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کویر مصر
ارشف حمیدی- نیوهمشاری

عکس ها را که روی میز گذاشته بود 
ما  برای  و  داشت  می  بر  یکی  یکی 
شرح می داد مثل همیشه عکس های 
حرفه ای و زیبایی که با یک دوربین 
عاشق  بود.  شده  گرفته  پیشرفته 
سفر بود و ما هم عاشق این بودیم که 
ساعتی در کنارش باشیم و او زیبایی 
های نا دیده  و ناشناخته سرزمینمان 
را با ذکر جزییات برایمان به تصویر 
بکشد و شرح دهد.  سالها بود که در 
هر فرصتی که برایش پیش می آمد 
کوله پشتی  اش را که همیشه مهیا بود 
بر می داشت عازم سفر ایرانگردی ،
 بوم گردی  می شد ) بوم گردی نوعی 
از تورهای طبیعت )  اکوتوریسم(    که  
در  اقامت  با  مسافران  و  گردشگران 
یک خانه روستایی یا دهکده کوچک  
تجربه ای متفاوت از اقامت در هتل را 
تجربه می کنند (  . به لطف خداوند هر 
گوشه از این سرزمین دارای شگفتی 
ها و دیدنی های وصف ناشدنی است .
و  داشته  بر  میز  روی  از  را  عکسی   
به ما نشان می دهد ومی گوید: این 
بار می خواهم از کویر بگویم . اگر از 
سفر به جنگل ودریا خسته شده اید 
متفاوت هستید  بدنبال یک سفر  و 
کویر را انتخاب کنید . ایران سرزمینی 
کویری است و کویر ها و بیابان های 
داده  جای  خود  دل  در  را  بسیاری 
است. از کویرمصر تا کویر مرنجاب ، از 
کویر ورزنه تا کویر کاراکال، هر کدام 
زیبایی بی نطیر خود را دارند. اکثر این 
کویر ها در مرکز ایران و در نزدیکی 
استان یزد و اصفهان واقع شده و در 
حاشیه کویر ها ، روستا و یا کاروانسرا 

ویا بناهای تاریخی کهن قرار دارد :
انجا که شبها آنقدر آسمانش نزدیک 
است که انگار میتوانی دانه دانه ستاره 
ها را در آسمان لمس کنی و شهاب 
سنگ ها انقدردر باالی سرت نزدیک 
توست  که بی اختیار سرت را کنار می 
کشی  ، از خوشه پروین باچشم غیر 
مسلح هفت ستاره  یا هفت خواهران 
اینجا   . کنی  مشاهده  توانی  می  را 
هیچ چیز نیست جز شن و َرمل ها ،
اما گویی همه چیز هست . زیراآنچه 
که در تو بیدار می شود حس غریب 
وجودت  در  که  ایست  ناشناخته  و 

غلیان می کند تو هستی و ستاره ها ،
تو هستی   کهکشانها،  و  تو هستی   
وآرامشی که شاید در روشنایی روز 
که  وآسمانی  توهستی   ، دیدی  نمی 
بسیار به تو نزدیک است و ایزد ی که 
حال می توانی با او به گفتگو بنشینی 
در جایی که مثل هیچ جا نیست .و 
ادامه می دهد : اینجا کویر مصر است .
تصاویر  این  بشدت مجذوب  که  من 
بودم  شده  انگیز  شگفت  و  زیبا 
تور  این  برای  را  خودم  آمادگی 
ایرانگردی اعالم نمودم و سرانجام روز 
پنج شنبه ۲۹ ابان ماه همان سال کوله 
پشتی آبی خودم را که همیشه در این 
سفر ها یار و همراه من بوده برداشتم 
و عینک افتابی و کاله و قمقمه آب و 
لباس آستین بلند که به توصیه لیدر 
تور برای محافظت ما از تابش شدید 
آفتاب بود برداشته و همراه دوستا ن 

عازم شدم .
غروب به کویر رسیدیم خورشید می 
رفت تا از انتهای کویر خود را از نظرها 
پنهان کند اما هنوز ماسه ها و َرمل 
وتابش  شفق  کویردرروشنایی  های 
انوار کم رنگ خورشید در غروب  زرد 

و طالیی رنگ بود 

 ، صحرا  تور  مانند  شب  آن  چه  اگر 
کشور  در  قبل  سالهای  که  سافاری 
از شام  در شب   ، بودم  دیده  امارات 
مفصل و بار و رقص عربی خبری نبود 
اما ما آتشی روشن کردیم و کولی وار 
در ِگردش نشستیم  مهتاب می تابید 
و به وضوح روشنایی میداد و یکی از 
دختر های گروه گیتار نواخت و پسر 
جوانی که همراهش بود بر روی صدای 

گیتار او ترانه ای از ویگن را خواند.
روشنی  آسمان  چراغ  ای  مهتاب 
بخش جهان  آه... مهتاب، امشب که 

پیش توام .........
که  کوچکی  های  چادر  در  را  شب 
دوست  که  شبی  گذراندیم  داشتیم 
داشتم تا صبح بیدار بمانم و ستاره ها 
را بشمارم .  صبح فردا قبل از طلوع 
کامل خورشید بیدار شدیم تا به تخت 
عروس که از زیباترین مناطق کویری 
به حساب می آید رفته واز باالی آن ، 
تپه های شن روان ، روستای مصر و 
تخت شور را نطاره کرده و سپس  برای 
گرفتن عکس از این نقطه بکر طبیعت 
کمی پیاده روی کنیم . لیدر تور به ما 
هشدار داد که حتما از کاله و عینک 
افتابی استفاده کنیم و از یکدیگر جدا 

نشویم مبادا که راه را گم کنیم بلکه 
قافله وار هم چون کاروان بدنبال هم 
حر کت کرده.تا چند نقظه زیبا را تا 
قبل از تابش مستقیم خورشید، به ما 
نشان بدهد . کفش ها را در آوردم  به 
پاهایم ، سردی شب گذشته بر روی 
شنها و َرمل های زرد رنگ  آرامشی 
می داد وصف ناشدنی . سپس بقیه 
راه را برخی با شتر سواری و برخی با 
موتور و یا افرود سواری )ماشین های 
مناسب حرکت در کویر ( به گردش در 
کویر ادامه دادیم .بعد از دیدن دریاچه 
کوچک) نمک خور( که یکی از جاذبه 
گون  پلی  و  است  گردشگری  های 
های نمک که به اشکال پنج ضلعی 
هستند زیبایی چشمگیری داشتند 
که  فیش  دکتر  دریاچه  به  رسیدیم 
این  های  ماهی  بودند  معتقد  اهالی 
دریاچه برای درمان برخی از بیماران 
پوستی مناسب است  نگاهی به ماهی 
ها انداختم تیره رنگ و یک اندازه و 
انگار همه با هم فامیل واز یک گونه 
بودند زیرا این دریاچه به هیچ مصب 
از  نداشت گویی  راه  دریا  و  رودخانه 
هزاران سال قبل این ماهی ها در این 
جا می زیسته اند  .و هم چون ماهی 
سیاه کوچولوی داستان صمد بهرنگی 
در پی رسیدن به دریا نیستند که آنها 
دریا را نمی شناسند .. قلعه بیاضیه 
ارگ  به  که شباهتی  بیاضیه  ارگ  یا 
که  بود  طقی  منا  از  دیگر  دارد،  بم 
که  کردیم  بازدید  کویر  حاشیه  در 
این قلعه یادگاری از دوره ساسانیان 
معماری  سبک  است   کویر  دل  در 
اتاق های متعدد و  ساسانی و دارای 
تو در توی است . ناصر خسرو ، شاعر 
بلند آوازه در قرن پنجم در سفر نامه 
خود از این قلعه یاد کرده است .  در 
سالهای ۱۳۲۷ -۱۳۲۸ نایب حسین 
کاشی وفرزندش ماشاال خان  دو نفری 
بودند که مقارن با حوادث مشرو طیت 
بیش از ده سال مناطق مرکزی ایران 
از قم تا یزد و خورو بیابانک و سمنان 

ارگ بیاضیه

را در معرض تهاجمات خود قرار دادند 
)به نقل از کتاب نایب حسین کاشانی 
در خورو بیابانک تالیف و تدوین سید 
قلعه  تسخیر  برای  داود(.او  آل  علی 
بیاضیه در کویر مصر نامه ای تهدید 
اما  نویسد  می  روستاییان  به  آمیز 
روستاییان به دلیل محکم بودن قلعه 
می  پاسخ  شعر  با  دفاعی  آمادگی  و 
با پایداری اجازه نمی دهند  دهند و 

قلعه بیاضیه سقوط کند .
یا او سر ما به دار آونگ  

              یا ما سر خصم بکو بیم برسنگ 
یا کشته به نام به که صد زنده به ننگ            
القصه در این سراچه  ی پر نیرنگ اما 
روستای کوچک مصر که حدود ۱۸۰ 
نفر جمعیت دارد ، می گویند حدود 
این  نام  گذار  بنیان  پیش  سال   ۱۰۰
که  بود  یوسف  نام  به  فردی  روستا 
می  گوسفند  چراندن  و  شبانی  به 
پرداخت  و این منطقه را همه به نام 
آنکه  تا  نامیدند  می  یوسف  مزرعه 

قنات روستا کم آب وخشک شد، 

یوسف مجبور به حفر چاه  شد و با 
مرارت فراوان ،  دوباره آب به روستا 
باز گشت ، از انجایی که اسم او یوسف 
در  هم  پیامبر  یوسف  داستان  و  بود 
مصر اتفاق افتاده بود از اهالی خواست 
مصر  روستای  را  روستا  این  نام  که 
بخوانند و بنابراین کویری را هم که 
در نزدیک این روستاست کویر مصر 
نامیده شد . خانه های این روستای 
کویری  نقاط  سایر  مانند  کویری 
است  شده  ساخته  ِگل  و  خشت  از 
دیوارهای کاهگلی و سقف گنبدی و 

در های چوبی .
فاصله کویر مصر تا تهران ۶۴۲ کیلو 
تا  اصفهان  بین  فاصله  و  است  متر 
روستای مصر ) کویر مصر( ۴۲۱ کیلو 

متر است . 
به  روستایی  نزدیکی  در  مصر  کویر 
همین نام در ۵۵ کیلو متری خور در 
میانه راه دامغان به نایین و اصفهان 

واقع شده است .
و یادمان باشد اگر روزی ، روزگاری 

 ، افتاد  مصر  کویر  به  گذرمان 
دراقامتگاه های سنتی و بوم گردی و 
خانه های بومی با معماری کامال سنتی 

و کویری شبی را به صبح برسانیم که 
برایمان خاطره ای فراموش نشدنی به 

ارمغان خواهد آورد.
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بقیه: انزنین

پیش  سال  ،چندین  بسیارنزدیکم 
که  اورا  دیواری  پای  ای  کوچه  در 
می  درپتویی  نوزادبود،پیچیده 
داشت  فرزند  چند  خود  بیند،باآنکه 
اورا  وانساندوستی  دلسوزی  ازراه 
ی  همپایه  داردو  برمی  ازسرراه 
محبت  او  به  خودنسبت  فرزندان 
خود  نام  کندوحتابه  می  وتوجه 
ازبرایش شناسنامه گرفته وهزینه ی 
راتا دریافت دانشنامه  تحصیلی اش 
ی مهندسی دررشته ی کشاورزی که 
ذوق وخواسته ی آن دختر بود باکمال 
زمانیکه  پردازدو...اما  می  اشتیاق 
ای  درخانه  که  دریافت  طریقی  اوبه 
بزرگ شده که که خانه ی پدر ومادر 
واقعی اش نیست به دنبال یافتن پدر 
اورا بدون احساس  ومادری رفت که 
هرگونه مسئولّیت ووجدان رها کرده 
بودند وچه بسا هرآینه پیش از آنکه 
آن مرد نکوکار اورا اززمین بردارد وبه 
ولگرد  سگهای  ی  طعمه  ببرد،  خانه 
احساسات  دستخوش  که  میشد،او 
تند از رهگذر بی پدری وبی مادری 
ناشناسی  حق  درنهایت  بود،  شده 
ازاین خانواده ی نکوکارکه زندگیش 
را ازآنان یافته بود بُریدو برای همیشه 

باآنان ترک مراوده کرد! 

برای  ومادر  پدر  فقدان  آری          
است،روی  ساز  مسأله  انسانی  هر 
ذهن آنان اثر نامطلوب می گذارد،که 
متفاوت  اثراتش  کسی  درهر  البته 
شدیدتر  اثرآن  خواهدبود،دربرخی 
ترواین  دیگرضعیف  ودربرخی 
بستگی به چند عامل داردکه از جمله 
وتحلیل  وتجزیه  ذهنی  قدرت  آنها 
محیط  فرهنگی  های  مسایل،آموزه 
پیرامون ومحیط خانواده ایکه پرورش 

یافته خواهدبود.

کلی،چون  اصل  همین  روی          
کمبوداست،  دچارهمین  نیز  نازنین 
قلب  ژرفنای  تا  آن  نامطلوب  اثر 
اورا  اززمان  برهه  دریک  ومغزش 
کرده  وسردرگمی  سرگشتگی  دچار 
بودن  وزنده  داشتن  از  او  بود،آگاهی 
آنچنانی،وسرخوردگیهای  پدری 
باورکه  این  به  ورسیدن  درپی  پی 
نادرست  رفتاروتصمیماتش 
وشرمساری  است  بوده  ونسنجیده 
دوموجودیکه  به  نسبت  رفتارش  از 

جان  پای  تا  او  ونگهداری  درتربیت 
نکرده  دریغ  فداکاری  هیچگونه  از 
عهدومیثاقی  به  زدن  پا  وپشت  اند 
از  وهمه  ،همه  بود  بسته  باهوتن  که 
درآوردو  پای  از  اورا  که  بود  عواملی 
کشید،اینک  بیمارستان  به  کارش 
که خوشبختانه خطر از او رفع شده 
ودرمقام  برده  اشتباهاتش  به  وپی 
وظیفه  است،  برآمده  خواهی  پوزش 
ی مااست که نه تنها پوزش اورا پذیرا 
باشیم ،بلکه بااو به مهربانی برخورد 
کنیم،انچنانکه گویی اتفاقی نیفتاده 

است . 

        حاج آحسن گفت: می بینم که 
که  گوید،انگار  نمی  چیزی  آقاهوتن 
آسودگی  است،برای  نبخشیده  اورا 
گفته  چندبار  عین  هوتن  آقا  خیال 
بازگو می کنم که گفته  نازنین را  ی 
است:ازآقا هوتن هیچ توقع وانتظاری 
ندارم جز اینکه مرا ببخشد،بنابراین به 
آقاهوتن قول میدهم که ماهم جزاین 
نداریم،چراکه  ایشان  از  انتظاری 
بخشش ایشان یعنی امید به زندگی 

نازنین همین وبس.
        گفتم: حاج آقا من کمتر ازآن 
هستم تا بخواهم کسی رابه بخشم ویا 
اکنون  که  میگویم  نبخشم،صمیمانه 
کمترین کدورتی ازنازنین ندارم،گفته 
کرده  قانع  مرا  پدرومادرم  های 
مشفقانه  سخنان  میشود  است،مگر 
پدر ومادرم ومهر شمانازنینان را ندیده 
انسانهای  شما  مخلص  گرفت؟من 

خوب بودم وهمچنان هستم.
        درلحظه ی پایانی سخنانم ،حاج 
من  ونزد  برخاست  ازجایش  آحسن 
گردنم  دور  به  را  آمدودستهایش 
بوسه  غرق  را  ام  وچهره  انداخت 
کرد وگویی دنیایی را به او بخشیده 
وبا  برسر جایش نشست  بودم،آنگاه 
پدرم مشغول گفتگو بیرون از مسایل 

مورد بحث ما شد
.

        دوسه روز بعد ،نازنین بهبودی 
بارکه  بازیافت،واپسین  خودرا  کامل 
کرده  مراجعه  معالجش  پزشک  به 
بود،پزشک به اومژده داد که مشکل 
ندارد،اما  قلبش  بااعصاب  چندانی 
دوری  وشدید  تند  ازهیجانات  باید 
داده  دستش  به  هم  ای  کند،نسخه 

بودتا برای یکماه استفاده کند.

ادامه دارد

بقیه: .شمس تبرزیی
 

زیر  است  مبحثی  فیزیک  دردانش 
عنوان» ترازمندی ناپایدار«؛ در َمَثل 
اگرچه آب در دمای صفر یخ می بندد، 
اما دیده شده که گاه در دمای صفرآب 
هنوز یخ نبستِه کافی است تلنگری به 
جام یا ظرف محتوی آب زده شود که 
آنگاه با این تلنگر؛ آب بالفاصله یخ 
می بندد، از این رومی توان گفت که 
فریدالدین  کسانی چون شیخ  پدرو 
عطارویا کسب فیض ازآموزگاری چون 
برهان الدین ُمحقق تُرُمذی از اولیای 
طریقت وآگاهی از احوال دیگر عرفا 
و صوفیان می تواند عامل تأثیر گذار 
به عرفان  در کشش موالنا ی جوان 
باشد تا در بُرهه ای مناسب از زمان 
وبه بهانه ای؛ آنچه که در دیگ سینه 
اش جوش می زده است، با تلنگری 
بیرون  تبریزی،  باشمس  چون دیدار 
بریزد، وگرنه کسیکه عمری با فقاهت  
مراتب  واز  گذرانده  روزگار  وفتوی 
واالی این مقام  برخوردار بوده است، 
صحبتی  هم  حتا  ویا  دیدار  یک  با 
آنچنان  ماهه،  وچند  روزه  چند 
انقالبی در وی به وجود نمی آید که 
دستارفقاهت از سربرگیرد وبه رقص 
وسماع صوفیانه روی بیاورد، چرا که 
ترک باور داشتهای کودکی و جوانی 
نیست،  وشدنی  سهل  چندان  کاری 
آنهم کسی چون موالنا با آنهمه  مقام 
ومرتبت واالی  فقهی وعّزت واحترام 
نزد شاه ومجذوبان پُرشماردینی اش 
مکاتیب  در  تعلُّم   سالها  حاصل  که 
از  پُر  درسالهای  وبازآنهم  اسالمی 
به  تکفیرها  وفضای  دینی  تعّصبات 
دست آورده بود، چنانکه خود گوید:                   

»شمِس تََبریز خود بهانه است 
 ماییم به ُحسن ولطف ماییم«.

شین  حرف  کسر  با  شمس  واژه   [  
نخست  مصرع  وزن  تا  ادا شود  باید 
این  که  شود[  خوانده  درستی  به 
که  دهد  می  نشان  روشنی  به  بیت 
ازدیداربا   پیش  صوفیانه  کشش 
شمس دراووجود داشته است منتها 
انتظار  در  یا  ای  بهانه  در جستجوی 
کسی بود که همدمی همدل و همراه 
باشد،  تا بتواند آنچه که درسینه دارد 
بیرون بریزد،ازاین رو شمس از برای 
از  را که  آنچه  تا  بود  ای  بهانه  موالنا 
سالها پیش در مجمر درونش داشت 
شعله ور سازد، ازاین رو در می یابیم 
که ِصرف دیدار شمس با موالنا آنهم 

موالنا  که  وموقعّیتی  مقام  چنین  با 
داشت، نمی توانست تنها عامل اصلی 
دگر گونی احوال وی گردد. همانگونه 
الدین  را حسام  مثنوی  که  سرودن 
و  وخلیفه  ُمریدان  نُخبه  از  چلبی، 

جانشین موالنا ُمسّبب بوده است . 
 ای ضیاء الحق حسام الدین تویی

که گذشت از مه به نورت مثنوی
همت عالی تو ای ُمرتجی)۸( 

 می کشد این را خدا داند کجا  
 گردن این مثنوی را بسته ای 

 می کشی آنجا که تو دانسته ای
 مثنوی را چون تو ُمبدء)۹( بوده ای 

گرفزون گردد تواش افزوده ای 
 بهاءالدین ولد، پسر موالنا، در مثنوی 
ولدنامه در پیوند دیدار موالنا با شمس 
تبریزی وآنچه که از رهگذر این دیدار 

گذشت سرود:
روز وشب در سماع و رقصان شد

برزمین همچو چرخ گردان شد
 غلغله اوفتاد اندر شهر

 شهر چه؛ بلکه در زمانه و دهر
کاین چنین قطب و ُمفتی اسالم

 کوست اندرزمانه شیخ وامام 
 شورها می کند چوشیدا او 

 گاه پنهان و گه هویدا او
خلق از وی زشرع ودین گشتند

 همگان عشق را رهین گشتند
حافظان جمله شعر خوان شده اند 

به سوی مطربان دوان شده اند
 عاشقی شد طریق و مذهب شان 

غیر عشق است پیش شان هذیان
ادامه دارد

المپیک تابستانی ژاپن

ژاپن  المپیک  قراربود   سال گذشته 
برگزارشود اما به دلیل شیوع کورونا 
این رویداد ورزشی یکسال به تعویق 
افتاد. امسال نیز بااینکه  هنوز جوامع 
بشری گرفتار ویروس کورونا و جهش 
یافته های آن هستند  این المپیک 
 ۲۳ از     ۲۰۲۰ المپیک  نام  باهمان 
جوالی تا ۸ اوت ۲۰۲۱  برگزار شده 

است.
الزم بیادآوری است این المپیک نیز 
با محدودیتهای   مختلفی روبرواست 
از جمله بیشتر مسابقاتی که درداخل 
سالن انجام می شود  بدون تماشاچی 
و یا با حداقل تعداد تماشاچی برگزار 

می شود. ورونق گذشته را ندارد.

 بقیه؛  اندیشه های ناب

مادران کار بسیار شایسته و الزمی 
است زیرا آنان آینده سازانی بوده اند 
برای زندگی جوانان. همچنین سپاس 
گوئی از مخترعین و دانشمندان که 
زندگی بشریت را پیشرفت داده اند 
نزدیک  زندگی  به حقایق  را  انسان 
از  که  آموزد  می  او  به  و  کند  می 
کجا آمده و اکنون در چه شرایطی 
برق،  مخترع  ادیسون  تامس  است. 
تلفن،  الکساندر گراهام بل مخترع 
هواپیما،  مخترعین  رایت  برادران 
مایکرو سافت،  گیتس مخترع  بیل 
و صدها افراد دیگر که زندگی بشر 
را آسان کرده اند. همچنین سپاس 
که  است  دیگری  محققان  شایسته 
مثل  آوردند  بوجود  را  ها  واکسن 
و  آنفلوآنزا،  واکسن  آبله،  واکسن 
ماه  یازده  حدودا  که  کرونا  واکسن 
طول کشید تا بشریت را به تدریج از 

خطر ویروس کرونا نجات دهند.
فکر  مثبت  دوش  هم  سپاسگزاری 
کردن است زیرا هر شخص هدایت 
کننده زندگی خویش است و خود 
فرد می تواند انتخاب کند که چگونه 
واکنش نشان دهد یا چگونه فکر کند 
با گفتن یک کلمه “سپاسگزارم”  و 
افکار و نگرش های مثبت را در سر 
بپروراند که نعمت های زندگیش را 
روزانه بشمارد و بداند که چه موجود 

خوشبختی است.

بقیه: ریشه دیرینه تاج

فریدون بازمراسم تاجگذاری معمول
 می شود. باین ترتیب  تاجگذاری  

مفهوم  تحکیم ملیت  رابرای 
ایرانی  پیدا کرده است.

تاج  خواست  که  هنگامی  فریدون 
وتخت را  به منوچهر واگذارد آن را 
» عطیة یزدان«  دانست و باو  اندرز 
داد  که دادگر وعادل ، یعنی مظهر  

عدالت آسمان  درزمین باشد.
هنگامی  نیز  ساسانی   پادشاهان 
ولیعهدی   اند  خواسته  می  که  
اندرزهائی   سلسله  یک  برگزینند  
به  بودند   فراگرفته  پدر  از   راکه 
فرزند خود  تلقین می کردند  واین 
شرایط  شامل   حقیقت  در  نصایح 

تاجگذاری  بوده است.
 مراسم تاجگذاری  منوچهر  بسیار 

باشکوه  وپراز تشریفات بوده است 
به این معنی که  فریدون  خود تاج 
سخنانی   آنگاه   . گذارد  می  برسر 
به  پهلوانان   مینماید، سپس  ایراد 
ودرضمن  آیند  می  گوئی   تهنیت 
که  کنند  می  دعا  گوئی   آفرین 
فّر  با  را   وتاج  تخت  شاهنشاه  

آسمانی نگهدارد. 

آگاهی هائی درباره 
ویروس کورونا نوع دلتا

 اخیراً نوع جهش یافتة ویروس کورونا 
با نام دلتا  برنگرانی جهانیان افزوده 
است.  نوع کورونای دلتا اولین بار در 
اکنون  هم  اما  شد  دیده  هندوستان 
شیوع  جهان  کشور  نود  از  دربیش 
یافته است. گفته می شود بیش از ۸۰  
درصد از بیماران کورونائی  در حقیقت 

به نوع دلتای آن مبتال می شوند.
بسیار  دلتا  کورونای   سرعت شیوع 
سریع تراز  خود کوروناست. ومتأسفانه 
نیست.   آشکار  چندان  آن   عالئم 
دلتا   کورونای  به  مبتالیان  معموال 
احساس می کنند به سرماخوردگی 
که  عالئمی  اند.  شده  دچار  معمولی 
بیماری کوید-۱۹ شاهدبودیم در  در 
این بیماری  به وضوح دیده نمی شود. 
دارد  نام   614G بیماری  جدید  نوع 
تفاوتهائی که با کوید۱۹ دارد . یکی 
از آنها حضور بیشتر ویروس در بینی 
و حلق بیمار است و دیگری  اینکه 
شدت مسری بودن آن به مراتب بیش 
از کوید ۱۹ است. بااینهمه ظاهراً نشان 
داده نمی شود که  حال بیمار بد است.
بیمار بیشتر احساس می کند به یک 
سرماخوردگی عادی مبتال شده است. 
درحالیکه  ندارد  بینی  آب  ریزش 
از  یکی  بینی  آب  ریزش  درکوید۱۹ 

عالئم مهم بیماری بود.
که  دهند  می  امیدواری  کارشناسان 
اند  زده  کورونا  واکسن  که  کسانی 
این  اما  دارند.  مصونیت  دلتا  دربرابر 
به معنی  عدم وجود ویروس در آنها 
نیست. زیرا حتی کسانی که واکسن 
زده اند  می توانند ناقل ویروس باشند  
نمی  مبتال  بیماری  به  خود  اگرچه 

گردند.
گفته می شود  باید رعایت همه نکات 
ایمنی  بشود تا ازگزند کورونا درامان 
بمانید. شستن دسته و زدن ماسک  
بزرگی  کمک  ساختمان   درداخل 

خواهدبود.

رسکارخانم دکتر ُرزرمی کهن

ردغم ازدست دادن  رفزند  زعزیاتن  دکتر روبن،  مارا  نیز 

رشیک بدانید. اندوهی زبرگ و مصیبتی  سترگ است هک از 

خدای زبرگ   شکیبائی  وربدباری ربای شما وهمه بازماندگانش آرزو

 می کنیم.

کاظم ودیعی، رمتضی اپرزیی

رسکار خانم  گلناز امین الجوردی

جامعه رفهنگی اریان یکی از  کوشندگان  خوردا ازدست داد

هب  رفهنگی  خدمت  ردرگو  دل  همواره   ، الجوردی   حبیب 

نیاخاک خویش داشت ورداین راه کوشا بود. 

کانون  ایجاد  زندگی می رکد  رد  زمانی هک ردبوستن  ردکنارشما  او 

اریانیان بوستن  باشما همراه بود. تالش او رد رباپئی   رپوژه اتریخ 

ما و  شفاهی اریان رد اهروارد  ستودنی است.  جایش رد دل 

یادش  همیشه باما خواهد بود. مارا ردغم خود رشیک بدانید. 

بوستن- انهید ورمتضی اپرزیی
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پیدایش هفت دستگاه
ردیف موسیقی(

بدرستی معلوم نیست  که تنظیم و 
دستگاه   هفت  به  موسیقی   تقسیم 
ردیف  کلی  وبطور  آن  های   وگوشه 
محمد  درزمان  که   موسیقی  
عمل   مالک  شاه  وناصرالدین  شاه  
خوانندگی ونوازندگی  وبرنامة تعلیم  
استادان موسیقی  بوده است از چه 
است  درآمده  صورت  این  به  زمانی 
وبدست چه کسی  یا کسانی  صورت 
گرفته  واز چه زمانی  رسمیت  یافته 
موسیقیدانان   کار   واساس  است 
قرارگرفته است. همینقدر  می توان 
گفت  که ازاواخر  سدۀ نه هجری  به 
بعد  تزلزلی  دراصول  وروش موسیقی  
یافت  راه  گذشتگان   کار  وسبک 
وشیرازۀ موسیقی  قدیم  بتدریج از هم  
پاشیده  واساتید غن  برای جلوگیری  
از هرج ومرج  که درموسیقی  ملی راه 
وبرای حفظ وسروصورت   بود   یافته 
آوری   به جمع  اقدام   آن   به  دادن  
وتنظیم  وتقسیم آن  به دستگاهها  
کرده  مربوطه   های  وگوشه  وآوازها 
مراغی،  موردعبدالقادر  دراین  اند. 
موسیقیدان بزرگ قرن هشتمواوایل 
بنام»  معروفش   کتاب  نهمپر  قرن 
مقاصداأللحان«  می گوید:  پایه هاتی 
اش  درجه  ترین  پائین  به  موسیقی 
گذشتگان  بزرگ  استوازآثار  رسیده 
بتوان شروع    نیست.«  شاید  خبری 
موسیقی  ی  دستگاهها  گذاری  پایه 
شاهد   امروز  که   آنطور  ا  ر  ایران  
صفوی   دورۀ  اواخر  به  هستیم  آن 
داد نسبت  قاجاریه   ۀ  دور  اوائل  یا 
بعداز  که  وکتبی   ها  دررساله  زیرا 
است نوشته شده  نهم هجری  سدۀ 
از هفت دستگاه  بصورتی که  دردورۀ

  ناصرالدین شاه معمول بوده  واکنون 
نیز  متداول است ذکری بمیان نیامده 
است. ونیز می توان احتمال داد  که 
موسیقی  وتکمیل  وتقسیم   تنظیم 
حاضر   درحال  که  است  این  ایران  
مالک عمل  واصول کار  وروش تعلیم  
برردیفی متکی  استادان  موسیقی  
است  که از استادان  درجه اول  عهد 
محمد شاه مانند خوشنوازخان استاد 
به   معروف  خان  وحسن  کمانچه  
سنتور خان  استاد سنتور  وآقا مطلب  
آقاعلی  ومخصوصاً   کمانچه   استاد 

اکبر  استاد تار بوده است
از  است  الزم  نکته  این  تأکید  برای 
گفتة  فرصت الدوله شیرازی  در کتاب 
خود بحوراأللحان استناد کنم  که می 
وراست  نوا   دودستگاه  بجز  گوید:» 
پنجگاه که از قدیم بوده است  بقیه 
هفت دستگاه  ازابداعات وتنظیمات  
متأخرین است.«  درهرصورت  آنچه 
شاه   ناصرالدین  عهد  موسیقی   در 
وبعدازآن مشاهده می شود  وظاهراً  
از مختصات  این دوره است یکی مقام 
وآوازهائی است  که نام تازه ای دارند  
صفویه   عصر   از  پیش  ودرکتابهای 
ذکری از آنها نشده است مانند: بیات 
شور،  ومجنون،  لیلی  افشار،  ترک، 
راک، بیات کردوامثال اینها. صرفنظر 
از  بعضی آهنگهای محلی یا گوشه 
هائی  که بنام آن محل  یا بنام  ایل 

وطایفه ای معروفند  مثل: بختیاری، 

شوشتری، گیلکی، قجر، قرائی وامثال 
آن بعضی از گوشه ها ونغمه ها  نیز 
بنام اشخاص معروفند مانند: مهدی 
ضرابی، نصیر خانی، مرادخانی، حاجی 
بیات درویش حسن که در  حسنی، 
وعهد  قدیم   نویسندگان  کتابهای 
گوشه حاج  نمی شود.  دیده  صفویه 
حسنی وبیات درویش  حسن ازاواخر 
عصر ناصری به بعد  به این نام معروف 
شده اند ودلیل آن  این است که حاج 
حسن که  خوانندۀ معروف  اصفهانی 
بوده  کالهدوزی  اصلیش   شغل  و 
است این گوشه را  که در بیات ترک 
است  زیبا می خواند. بدین دلیل  نام 
اورا  براین گوشه نهاده اند. همچنین  
خوانندۀ   که  هم  حسن   درویش 
پراوجی   صدای   وصاحب  اصفهانی 
بیات  در  که  را   زیبائی  قطعه  بوده 
اصفهان است  آنقدر زیبا  می خواند  
که نام  آن گوشه را »  بیات درویش  
حسن« نهاده اند. باید  درنظر داشت  
که این نام گذاری ها  در غیبت خط 
بوده  اهمیت  کمال   حائز  موسیقی  
نامگذاری  این  بخاطر   زیرا  است 
به  آنها   تعلیم  ها وحاالت گوشه ها 
شاگردان  آسان تر بوده است . این 
نامگذاری ها نه تنها   درمورد اشخاص 
نواختن   طرز  بلکه  است  آمده  بعمل 
که  هائی  ومضراب  وتحریرها  سازها 
درآنها بکار می رفته  است  نامگذاری 
شده است. مثل  تحریرهای: پروانه، 
پرستو، بلبل یا مضراب بال کبوتر یا 
مضرابهای: دّراب چپ وراست، سینه 

مال، ریز، پّران.
عصر  موسیقی  مختصات   از   دیگر 
دراواخر  درآمد   پیش  رواج  قاجار  
این دوره است. باید توجه داشت  که 
قطعات  ضربی نیز پیش ازاین دوره 
وجودداشته است که  جزء دستگاه  
اصلی بوده وخوانده میشده است ولی 
ظهور  پیش درآمد  یکی از مختصات  

بصورت  که  است  دوره  این  جدید 
اجرا  اصلی  ازردیف  مجزا   ای  قطعه 
یکی  درآمدرا  پیش  است.  شده  می 
از  نوآوریهای  غالمحسین  معروف به 
درویش خان  می دانند وبعید نیست  
که وی با الهام از قطعات ضربی  که 
الهام  است  شده  می  اجرا  درقدیم 
جدید  کارهای   به  ودست  گرفته 

وابداعات  شیرین  وزیبا زده باشد.
رواج  باعث   که   عواملی  از  یکی 
قاجار  دورۀ  دراواسط   موسیقی  
گردید راحت طلبی وعیش  دوستی 
وعالقه به  تشریفات  وتجمل وامور 
دردورۀ   وتفریحی   وذوقی   تفننی  
بویژه   قاجار  پادشاهان   نخستین 
فتحعلیشاه وناصرالدین شاه  وتوجه 
آنان  به رشته های هنری  مثل شعر، 
موسیقی  و  خوشنویسی  نقاشی، 
دربار   که   عنایتی  وبا  است.  بوده 
سلطنتی به این  قبیل هنرها  داشت  
درهررشته  نمایندگان  بنامی  پیدا 
طوالنی   سلطنت  ودرزمان   کرد  
بنامی   استادان  شاه   ناصرالدین 
به  خود   تعلیم  با  که  کردند   ظهور 
رواج  و زنده کردن  موسیقی همت  
کنونی  ملی   موسیقی  گماشتند. 
استادان   ازاین  که   است  همان  ما 
شده  داده  وتعلیم  روایت  ومربیان  
وبه عصر ما رسیده است ونیز نباید 
ازاهمیتی که  مجالس روضه خوانی  
وهمچنین نوحه خوانی  درنگهداری 
موسیقی  ایران داشته است  چشم 
پوشید. تشکیل مجالس  روضه  که 
پیش ازصفویه  درایران معمول  شده 
یافت   گسترش  درعصرقاجار   بود  
وبررونق  آن افزوده گشت مخصوصًا 
درزمان  سلطنت  ناصرالدین شاه  با 
تجمل وتشریفات  بسیاررونق  گرفت 
ودرغیر ایام سوگواری  نیز معمول بود 
وچون داشتن  صوت خوش  سرمایة 
بود  هرکسی  که  این حرفه  اصلی  
ای  بهره  خدادادی   موهبت  ازاین  
واز  رفت  حرفه  این  بدنبال  داشت  
بنام  ظهور  آنان خوانندگان   میان  
که   بودند  وه   گر  واین  کردند   پیدا 
آگاهانه  یا ناخودآگاه  از انهدام بنای  
وقدیمی  سنتی  موسیقی  مخروبة 
ایران  به اقتضای حرفه یا بنا برعشق 
جلوگیری  شخصی  وذوق  وعالقه 
کردندودرحفظ  وثبات آن کوشیدند 
وآن موسیقی به عصر  کنونی منتقل  

گردید.
ادامه دارد

مجیدزندهی

ربزگ یده اهیی از

 اتریخ موسیقی اریان

Can you  Film  People 
in Public?
           If you are simply 
walking  around with your 
camera and shootingcasully, 
you do not need a permit, 
you will,however,need a 
permit if you  are filming 
on public property such as 
a police station,OR  if your 
filming impacts other and /
or the environment.
It is almost  always lawful 
to photograph people in a  
public place without their 
consent.
However  you cannot film 
or take photos of people 
if they are in  a place 
where they can  expect 
privacy,such as their home, 
a public changing area or a 
toilet.
Moreover, if you follow 
someone or a group  and 
continue to film them, after a 
while,they can have a claim  
against you for harassment 
or even disturbing the 
peace or even stalking. This 
situation is different if you  
are on  private property like 
someone›s house.There, the 

owner sets the rules. You 
cannot film if  the owner 
does not want you to.
If  you refuse  to go by the 
property owners› rules, 
they can  order you off their 
property(and even have you 
arrested for trespassing if 
you do not comply).
Police should not  order you 
to stop taking pictures or 
video,  unless instructed  by 
the property owner.
As for recording  audio, 
states have eavesdropping 
laws, which criminalize 
recording oral conver-
sations without permi-ssion.
This has led to numerous 
charges brought against 
those  recording videos.
This is particularly so since 
videos are almost always 
not silent. In order to get 
around  these restrictions, 
try filming without sound.
It is not against  the law to
record your own  conver-
sations with others without 
their  consent be it face to 
face  or over the phone, 
as  long as you yourself 
consent to  recording it.

However, it is illegal to 
record conversations 
between others that you are 
not participating in.

Can I Print My Wife’s 
Text/Emails?
                 Across this great                 
           country, husbands 
and wives ars busy in fam-
ily courts providing incrim-
inating text massages and 
other personal electronic 
communications to be used 
as evidence in divorce pro-
ceedings- and it’s  easy to 
understand why.
Sometimes these texts can 
become frontpage news if 

they belong to someone 
famous. In one very well-
known divorce case, Tiger 
Woods’” private” texgt 
messages to hisparamours 
were somehow broadcast 
around the world. Members 
of congress have also been 
the subject of several of 
these text discoveries.
Remember, whatever texts 
you can get your hands on 
legally that is(i.e., wiyhout 
breaking into your spouse;s 
house to get it), 
can and if necessary, will be  

used  against the other 
person.
Some legal experts say us-
ing personal texting as evi-
dence is an invasion of pri-
vacy and therefore should 
not be admissible in  court.
However, if your wife’s cell 
phone is part of a family 
account, you have the legal 
right to review her messag-
es.
On the other hand , it may 
be a crime to attempt to ex-
tract text messages  frome a 

 phone  that doesn’t belong 
to you. Az in criminal cases, 
admissiblity of evidence  is 
often based on  how the ev-
idence was obtained.
Even if you can find  that 
red herring  text, that smok-
ing gun,you still have to 
prove that it was writtenby 
that person.

Attorney Tariri is a Boston based 
attorney.As a hands -on law-
yers,he has been involved in vari-
ous facetsof the law including real 
estate,condominium laws,def-
amation,business law,criminal 
law, and many more. 
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Legal Questions and Answers

Yes,

Yes,
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arm. The next best would be a 
delay. Is that possible?

Zahedi: Now, it is almost 
impossible. If it were done early 
in the fall—when Secretary 
Kissinger and I were joking 
about it—if you had asked for 
March, it would have been easy. 
But Secretary Kissinger said wait 
until after the election.
I know how you spoke up for Iran 
and the Shah is deeply grateful. I 
don’t believe any of the OPEC 
countries would agree to a delay 
because it would look like they 
were forced to.

The President: That’s why I asked 
you to come in quietly. I want to 
have no confrontation, and that is 
why this meeting is private. You 
say a delay or no increase is out 
of the question. Start with the 
Nigerian 40 percent. That would 
be catastrophic.

Zahedi: Most of them are talking 
of 20–25 percent.

The President: That would also 
be catastrophic. Alan, maybe you 
can address it in more detail.

Greenspan: I think it is a fact that 
the world has not yet adjusted 
to the earlier increase. The early 
very sharp increase was very 
destabilizing. It was possible to 
accommodate as well as we did 
because there was considerable 
lending flexibility, both among 
borrowers and lenders. Now, 
however, that flexibility has 
vanished. The international 
financial structure is now 
stretched thin. What is wrong in 
the strong industrial countries is 
a lack of confidence. That is the 
basic reason for the pause. The 
reason for the confidence gap 
is the huge increase in debts. 
The overhang of an oil price 
increase adds greatly to that lack 
of confidence. No price increase 
would have a very beneficial 
psychological effect around the 
world. It would bring us together 
and help the world economy to 
move again.
I agree with the Shah that oil is 
scarce and has to be priced against 
competing fuels. It is a matter of 
time. Alternate sources take time 
and tremendous investment.

Since it is a matter of 

psychological confidence, there 
is no such thing as a moderate 
increase. And the psychological 
benefit of no increase, in the face 
of all the current fears, would be 
substantial.

The President: There is just one 
more thing. The situation, in 
several countries, is very serious. 
Take Italy. They are having 

serious economic problems 
but at the bottom it is political. 
If the government can’t cope, 
there will be Communists in 
the government. In France, the 
situation is potentially serious, 
with strong Communist forces. 
In Portugal, the situation is very 
tenuous with the government just 
hanging on and the threat of a 

collapse. In Spain also, they are 
making great progress, but it is 
still fragile. That is why I come 
back to no increase or a delay. 
Any increase adds to the danger 
of a financial crisis, to failure in 
some governments, even to the 
danger of military crisis.

Zahedi: I think there is no 
doubt there will be an increase, 

especially after the steel price 
increase in this country. Many 
newspapers are now speculating 
there will be a 7–15 percent 
increase. We would not accept a
big increase. There will be an 
increase, but we are concerned 
about the security situation in 
Europe. We know more than most 
how important Europe is and the 

dangers of being isolated. That 
is why we are giving bilateral 
help to European governments. 
The price of oil is about one-
half percent in the United States 
and about one or one-and-a-half 
percent in Europe. Unless people 
get a shock, they won’t realize we 
have to switch from oil. We have 
plenty of coal.
I spoke in Mexico with President 
Lopez Portillo. What a great love 
he has for you.

The President: He is very 
impressive.

Zahedi: We cannot let Mexico 
collapse. Some are going to help 
them. Our Minister of Finance is 
going there in January.
I think if nothing unusual 
happens—and the Shah hasn’t 
told me so I am guessing—it 
would be about ten percent. The 
highest would be 15 percent and 
we would fight anything over 15 
percent. Less than ten percent, 
I don’t know, but I honestly 
don’t think so. The Shah said I 
could promise you he would be 
moderate and very moderate.
I will report this conversation 
also. But the Shah understands; 
he has great feeling for you and 
for the United States. And I feel 
very strongly about the United 
States and our relationship. 
Anything I can do, I would like 
to.

The President: I appreciate that 
and I know it is true. That is why 
I thought we could talk together 
this way as close friends. Please 
express to him my admiration 
and affection for him. I hope that 
the great influence he has will 
be directed toward a moderate 
increase.6

Zahedi: I will tell him again. You 
and Mrs. Ford have an invitation 
to visit Iran. I hope you come as 
many times as you can and stay as 
long as possible. You are a great 
man and we love you, whether 
you are in or out of office.
The President: I am very grateful 
and we would at some time like 
to take advantage of your very 
kind offer.
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PARTICIPANTS:
President Ford
Amb. Ardeshir Zahedi,Ambass-
ador of Iran
Brent Scowcroft, Assistant to the 
President for National Security 
Affairs
Alan Greenspan, Chairman of the 
Council of Economic Advisors

[There is a brief discussion of the 
weather here and in Iran, hydro-
electric projects in Iran, the 
Helmand River project, etc.]

The President: Let me extend to 
the Shah my personal regards. I 
have great personal regard and 
affection for him. I hope that in 
the future years the close relations 
we have between our two 
countries will continue. There is a 
strong feeling in the United States 
for the Shah and Iran.
But I want to talk about an 
issue which troubles me—the 
Doha meeting and a possible 
oil price increase. I have read 
the Shah’s letter very carefully.I 
both agree and disagree with it. 
I agree wholeheartedly with his 
points about conservation. The 
industrial world has not done 
enough, and it is essential. I have 
proposed a conservation plan 
which the Congress has not yet 
accepted. We are searching and 
we need to do more with respect 
to alternate sources of energy. I 
do disagree with him on the issue 
of oil price and its relation to 
industrial prices. These are honest 
differences between friends.
But let me talk about the impact 
that an increase will have. There 
is unanimity among my advisers 
that the world economic health 
is not good. Any increase in the 
price of oil would have a serious 
impact on the world financial 
structure. Its precise impact is 
hard to predict accurately.
An increase would also have a 
serious impact on our capability 
to help the developing countries. 
If economic conditions here don’t 

improve, the American people 

will ask how they can continue 
helping the developing world 
when we have such serious 
difficulties at home. If our 
economic situation improves—I 
am an optimist, but we do have 
this pause, which I feel will be 
resolved in the direction of stable 
growth—we will be able to 
continue and expand our efforts 
toward North-South cooperation. 
The other industrial countries are 
lagging behind now the United 
States, and the resources for 
North-South cooperation simply 
wouldn’t be available if economic 
progress halted.
I am a strong supporter of the 
Shah. I think he has done great 
things for his country and is a 
strong force for moderation and 
stability in the Middle East. I 
spoke out publicly during the 
campaign in support of the Shah. I 
want to continue my participation 
in public affairs after I leave. I 
want to continue my support of 
Iran—I would like to visit there 
at some time. It would help me 
greatly in my efforts if the Shah 
could exercise a moderating 
influence in the OPEC meeting. 
I understand his position and I 
agree with part of his position. 
But we have to look at it in a 
broader perspective now and I 
think an increase would have 
a serious impact on the world 

economic structure.

Zahedi: It is a great honor for me 
to meet with you, Mr. President. 
I want you to know how greatly 
you are admired by the Shah and 
by my people. I say that from the 
heart on his behalf and my behalf.
I don’t want to take your time, but 
two years ago when prices were 
going up I talked to Secretary 
Kissinger and Secretary Simon 
and would have gone to the area 
right then and would have helped. 
But the past is past.
Again, the meetings on the 
North-South dialogue have not 
gone well. There are people 
in this government who are 
not sympathetic. Then under 
President Johnson and early in 
the Nixon Administration, when 
I was Foreign Minister, we 
proposed that oil resources be set 
aside to buy industrial equipment 
on a swap basis. The Congress 
objected to that too and it never 
came to fruition.
The decision on holding this 
meeting in December was 
accidental, based on a number 
of countries’ budgets. But I 
have been talking to other 
Ambassadors about postponing 
the meeting. I talked with His 
Imperial Majesty about it, but it is 
almost impossible. Had I known 
of your letter to His Imperial 
Majesty,I would have urged that 
it be held earlier or not at all. The 

timing was not good.
The Shah told me how much 
respect he has for you and he 
would like to do whatever he 
could. But he said he could not 
propose a change of date for the 
meeting but would accept it if 
others do.
On the question of price, he 
said it is inevitable there would 
be an increase but he proposed 
that it be a moderate one. Our 
industrial import costs are going 
up raidly. The price of services 
has risen tremendously. The price 
per month has gone up from $3–
4,000 to $12,000–16,000.
But we do understand the 
problem, and we have been 
thinking of only a 10 percent 
increase.We thought about setting 
aside 10 percent of each barrel to 
help the needy countries. This 
failed, and we compromised on 
$600 million of which we—
the Arabs—gave 40 percent. 
Again, on the agricultural fund, 
we have contributed about 
$400 million and the developed 
countries haven’t done too well. 
Then bilaterally we have set 
aside about 7 percent of our 
Gross National Product to help 
the developing world and our 
neighbors. [He listed some who 
are being helpful.]
We do understand the problem. 
The recommendations for the 
proposed increase range from 
Algeria who is proposing 
40 percent—that would be 
irresponsible—to Saudi Arabia 
which publicly says 5 percent 
but they are trying to be the white 
knight. There will be an increase. 
What would be moderate?

The President: The only way we 
can reassure the world economy 
is to have no increase.

Zahedi: That is not possible.

The President: I am telling you 
the facts. Any increase would 
jeopardize the economy and no 
increase would be a shot in the 
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FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1969–1976, VOLUME XXVII, IRAN; IRAQ, 1973–1976
Memorandum of Conversation

Washington, December 7, 1976, 10–11:23 a.m.

Negotiation  About Oil Price

President Gerald Ford and Amb. Ardeshir Zahedi  

President Ford: The only way we can reassure the world economy 
is to have no increase.

Zahedi: That is not possible.

President Gerald Ford and Mohammad Reza Shah Pahlavi 
Reviewing Troops ,Whitehouse South Lawn

Amb.Ardeshir Zahedi with Betty Ford and President Ford
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thousands of Francs in addition 
to the cost of the hotel, food, and 
other expenses. Only the cost of 
their trip was going to be more 
than our annual salary, and all 
these expenses were just to come 
and see AGHA! Yet we were the 
lucky ones!
One day I received a call from 
the Iranian embassy indicating 
that the ambassador wanted to 
see me. Entering his spacious 
office, the piled of documents 
stack one on the top of the other 
that covered the surface of his 
desk attracted my attention.  After 
some compliments he told me: “A 
reporter who had read your thesis 
talked to me about it and advised 
me to contact you as he said that 
you had analyzed the situation 
objectively and not politically.” 
Then he pointed to all the folders 
on his desk and told me:
“Do you see all these documents 
on my desk, these worth millions 
of francs contracts that our two 
governments and countries have 
signed together. Why is France 
going behind us? What can they 
ask for more?” 
I did not say that probably France 
was sure he would get an even 
more and better contracts signed 
in the future!
Then he continued: “I have a 
proposition for you. Mr. Yves 
Mourousi the popular TV 
presenter of midday news at 
TF1, is interested interviewing 
you. It will be interesting if you 
accept and talk to him. You 
stay true to your findings which 
are not political but deals with 
many social issues and problems 
existing in Iran. You do not need 
to lie or exaggerate, just talk about 
your research and findings. We 
are not asking for any flattering 
words towards the Shah, just the 
truth. We must do all that we can 
to save our country. Our country 
is in great danger!” 

I answered: “Sir, I am flattered 
by your complement and 
proposition. As you may have 
heard I am not afraid of any 
one and have always talked the 
truth. I wish that you had asked 
me at least six months earlier, 
maybe it would have helped.  
Unfortunately, now it is too late 
for this. No one can stop or turn 
the flow of this flood anymore, 
regardless of the best thesis, ideas, 

or individuals. Unfortunately, it is 
too late, I know that I cannot be 
effective, so why should I put 
my family and myself in danger, 
especially at the time WHEN 
THE RATS HAVE ALREADY 
LEFT THE SINKING SHIP?”

It did not take a month when 
I saw the name of the same 
ambassador among the red list 
that was published in the Iranian 
newspaper. The last Shah’s 
government posted the names 
of all the people who had stolen 
money and abused their power 
against the Iranian people. This 
was one of the last efforts that the 
government took to satisfy the 
critics and save the country. 
I heard that the ambassador had 
left Paris prior to the publication 
of the red list and was living in his 
comfortable private villa in Cotê 
d’Azure.
Didn’t I tell you that: “THE 
RATS ARE THE FIRST TO 
LEAVE THE SINKING SHIP!”
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dentist. He was tall and handsome 
with light curly hair and green 
eyes. He also left for Iran, and I 
heard that he got married and was 
elected as a member of the Iranian 
parliament.  Later I heard that he 
was also captured and when he 
appeared on the TV, I was told 
that his tongue was pulled out as 
he was not able to talk, few days 
after that appearance he was also 
killed. 
I did not learn or look for its reason, 
but if we read revolutionary 
history books, cleansing the 
first roll of revolutionaries, the 
struggle among the old and the 
new revolutionaries and imposing 
and power seeking has always 
been a pattern in all revolutions. 

Naturally living in a house for 
three years and visiting each other 
every day, creates friendship and 
bound among the residents. One 
of the residents that I got close to 
be was the director of our Maison.  
She had travelled a lot and had 
studied abroad. She was fluent 
in four or five languages and was 
a sharp minded person. Prior to 
this post she had also occupied 
other posts in Europe and the 
prior to this was in Italy. She 
belonged to one of the wealthy 
and well-known families of Iran. 
The king himself had favored her 
nomination. Naturally she had a 
lot of advantages because of her 
position. It was a great privilege 
to be hired as the director in 
CIUP in Paris. A beautiful large 
appartement in the middle of 
the amazing park, high pay 
salary, driver, and many other 
advantages. She had picked up 
the students by herself and knew 
each one of us. I am sure that she 
had all the channels to learn more 
about each of us and our actions 
even when we were in our rooms. 
I cannot understand how and 
why she opened the doors to the 
opposition groups. She could 
have done many things to stop 
them. But she did not. Her politic 
and philosophy was again like the 
old traditional Iranian one, and 
she used to repeat it even loudly: 
“You should keep everyone’s 
friendship! You never know 
when you may need them.”
I was especially surprised when 
she invited opposition students to 
her appartement and served them 

with the caviar and other goodies 
that was sent to her by the Shah 
almost every week!
Many times, I asked her: “How 
can you share the caviar of the 
Shah with the man that you know 
if he has the power in his hand, 
he will not hesitate to enter his 
dagger into the Shah?” 
She always replied, “No, they are 
not like that, you have to keep 
every body’s friendship anyway. 
You do not know when you may 
need them!”

I did not follow her advice and 
did not keep my friendship with 
people that I did not find them 
honest or worthy of spending 
the time with. At the end of the 
spring of 1972, all the residents 
had to move out. We found an 
appartement in Paris 7ème and 
moved out. Later I learned that 
everyone, even the director 
of Maison d’Iran moved out. 
Unfortunately, even the name of 
Maison d’Iran disappeared with 
our departure.
Its name changed to Maison d’ 
Avisen and it turned rather to a 
luxury hotel that only accepted 
researchers. Later it was handed 
to authorities of Cité and now it 
is protected and managed as a 
historical reservation building 
under the French authority 
control. So unfortunately, and 
sadly the History of much 
expected Maison d’Iran started 
with our admission on October 
15, 1969 and ended with our 
departure at the beginning of 
summer of 1972.

My husband and I finished our 
thesis and seeing the storm in the 
distance we decided to continue 
living our quiet, peaceful, and 
simple life in France.

After Maison d’Iran, I was so 
disappointed of my Iranian co-
patriot’s behavior and character 
that I cut off with most of them. 
Anyway, taking care of our 
children and other responsibilities 
had become my main priority in 
life. 

Many of my friends came to 
visit us, the Iranian economy 
had been so successful that many 
Iranians started travelling in 
groups, visiting, and shopping in 

European countries and especially 
returning back and showing off to 
their friends. I was always happy 
to see them as they were the real 
Iranians that I knew before. And 
of course, they told me many 
stories of the “nouveau riches” 
people that travelled with them. 
Some stories seemed like funny 
jokes and others reminded me 
of “Le Bourgeois Gentilhomme 
de Moliere”. Every day they told 
me stories of an Iranian man who 
had sworn to spend 25.000 francs 
every day. He bought racks of 
garments for soghaties (gifts) and 
the things that he did in the hotels 
brought shame to the group. He 
did not even know a word of 
French or English. They travelled 
20 countries in one month. This 
was the fashion, one night at a 
luxury hotel, a bus tour around 
the city dinner with a show and 
the flight to another city the next 
day! So that in return they could 
tell their friends that they visited 
20 countries!

I met a friend who was in Paris 
for a very short time for business. 
He told me that his business was 
so successful that money was 
pouring down from his head. He 
told me that at the beginning he 
bought an appartement in a nice 
area in London, on each trip that 
he went abroad he went to auction 
houses and decorated and filled 
his appartement with antiques. 
Now the appartement was full of 
rare objects and he had no place 
to add new objects anymore. He 
did not know what to do with his 
money! And that made him sad 
and depressed!

Ayatollah Khomeiny arrived at 
Neuphle le Chateaux from Iraq. 
The first news that was very 
questionable was the fact that he 
received more than twenty lines 
of telephone lines in one day. 
As a French citizen, we paid 
eight hundred francs and waited 
eight months in order to receive 
a single telephone line for 
our appartement although the 
telephone lines were present and 
installed in the building!

With the arrival of Ayatollah 
Khomeiny the Iranian tourists 
changed to the ones who only 
came to see their idol and receive 

his blessings!

One day I was in the metro when 
a large Iranian family entered in 
the metro and stood next to me. 
I heard them saying: “Khak bar 
sare ma. (We should die), where 
are we? Where is our hotel? How 
can we find our hotel? Where 
should we have to get off the 
train?”
Normally after Maison d’Iran 
experience, I did not volunteer 
to talk to Iranians anymore, 
especially that I did not know 
them. But I felt bad for these 
simple people who spoke a 
dialect with special accent, and 
whose Farsi was not even perfect. 
So, I turned to them and asked if 
I could be of help to them. They 
were so surprised as looking at 
me they could never imagine 
that I was Iranian. They all were 
relieved and said: “Oh, you are 
an angel that God has sent us. 
Please help us.” After questioning 
them I understood that they had 
left their hotel for Neuphle le 
Chateaux and none of them had 
taken any hotel card, receipt, map 
or any information from their 
rooms or the information desk. I 
tried to see if they remembered 
any historical buildings around 
their hotel. Of course, they did 
not know any French or English 
words and for sure they would 
not know any building names 
but thankfully Paris opera is like 
a round building with statues 
around and an open air in front of 
it. Many hotels are located near 
Opera. When I asked them if they 
had seen a round building, they 
were happy to answer that their 
hotel was not so far from that 
building. So, I gave them all the 
instructions where to get off the 
metro and taught them the two 
words: Where and opera. They 
were very grateful, they thanked 
and wished me well. The moment 
I was going to leave them they 
all told me: “Khoshbehaletoun 
(lucky you) who is living in 
Paris!”
As I got off from the metro, I 
thought to myself again, lucky 
me! What have they seen from 
Paris to love it and say lucky you? 
They were at least ten individuals 
from children to adults. Only the 
money for their passport, exit 
tax and tickets had cost them 

The Best Actor of Tiete Festival
Tehran, IRNA – Iranian actor Hossein Soleimani was 
selected as the best actor of Tiete festival in Brazil 
on Monday for playing in Koulbarf, a film by Milad 
Mansouri.
Koulbarf had become candidate for eight Silver Anhumas 
in different sections.
Soleimani, who had played in Milad Mansouri’s first 
long film, won the Silver Anhuma for the best actor.
Hossein Soleimani, Hossein Mehri, Denir Motevasseli, 
Mahtab Servati, Chia Babamiri, Ali Farasati, Artin 
Amjadi, Payam Ahmadinia, and the late Ali Ansarian are 
among the cast of the Koulbarf.

No words can express or 
comfort our deepest sorrow 
in losing such an amazing 
son and human being.
God took Ruben too soon, 
no wonder, he had achieved 
so much in his short life, he 
had completed his duties in 
this world!
Ruben was a very talented 
young man, a caring 
doctor, pilot, violinist, an 
amazing son, father, brother, 
husband, friend and a caring 
humanist. He travelled many 
countries from America to 
Africa and Asia, to volunteer 
and operate the patients who 
needed him. He was one of 
the first rescuer to arrive to 
the twin towers on 9/11 and 
worked hard the following 
days. He was in the first 
plane to land in Haiti after the 
earthquake. He has done so 
much more in such a short 
time. But the most important, 

he was a good, loving and
 caring human being.
Oh! Ruben, first Liana (who 
was killed by a drunk driver) 
and now you shattered our 
hearts for ever. Our only 
comfort is that we know you 
are now united with your 
beautiful and amazing sister, 
Liana. I know you missed 
her so much. Now, you have 
all the time to talk and laugh
together like the old days. 
Knowing your characters, I 
am sure you both are already 
planning to continue your 

good deeds for humanity 
and watching over your 
beautiful wife, children,
family and friends from 
above.
Oh! God, please tell me; 
“Why do You take such 
precious human beings from 
us so soon?
They could have helped 
You and us so much on this 
earth!”
We offer our condolences 
to Dr.Ruben’s survivors, es-
pecially our colleague Dr. 
Rosemary Cohen. Azadi 

In The Memory of Dr. Ruben Cohen
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many occasions with Bani Sadre, 
Ghotbzadeh and many others 
sitting in the lobby of our Maison 
enjoying the comfortable sofas 
that the Iranian government had 
provided them.
Later I learned that he returned 
with Ayatollah Khomeini, and I 
think he became the president of 
Tehran University!

The world was in chaos, who 
would imagine all the events 
that were going to happen in the 
world during 1970’s.
But living in the CIUP taught me 
the art of “Prediction!” 
I saw that the major ideas were 
being tested and played in micro 
places first and then they were 
transformed and transplanted in 
larger world theater halls.
That year inside Masion de 
Camboge which was located 
close to Maison d’Iran a very 
serious fight took place between 
the pro government students and 
the Khmer Rouge sympathizers. I 
heard that two people were killed, 
and a dozen bloody and badly 
injured students sought refuge in 
the basement of Maison d’Iran 
till the police and ambulance was 
able to come for help! 

Summer of 1971 we had a very 
simple student style marriage. 
Our guests at the city hall were 
composed of many of the 
residents, cleaning ladies, Maison 
d’Iran employees and the director. 
After a week we travelled abroad 
to introduce each other to our both 
sides of the families. Whenever 
I arrived at Mehrabad Airport 
in Tehran, my heart would beat 
fast of joy as I heard the workers 
voices outside approaching the 
plane. My husband and I visited 
some cities as it were his first trip 
to Iran. He loved it very much. 
But as I travelled to some villages 
and questioned the peasants 
for my research, I could feel 
that the existing danger abroad 
had already infiltrated into the 
country. Although everyone that 
I knew of at university, friends 
and family members had a 
more comfortable and better life 
than my last trip, still, they all 
complained. Sometimes I did not 
even understand their reasoning 
and logic! “Khoshbehaletun” 
(envying us that we lived 

abroad!) was the most heard 
word from everybody. They 
complained of traffic, taxi, and 
everything around them as if we 
had Limousines waiting for us at 
our gates in Paris! 
One day as we were visiting near 
parliament, I realized that the 
look on the young men around 
the main square scared me. They 
all had eagle eyes, sharp and 
ready to attack. I smelled the 
storm approaching and it was still 
eight years prior to the Islamic 
Revolution! 

In the past I had the opportunity 
to work with one of the assistants 
of the prime minister through our 
faculty on cooperative societies.

I decided to pay him a visit 
at his office. I introduced 
my husband and after some 
greetings, I told him: “Sir, I 
believe it would be wise to listen 
to some of the opposition and 
student’s complaints outside of 
the country.” Then I finished 
by saying: “It smells bad out 
there, the danger is approaching 
if it continues…..” He politely 
stopped me by hand gesture. 
He put his index finger on his 
lips, then he pointed under his 
desk and up to the ceiling very 
delicately. I shut my mouth as I 
understood that he was reminding 
me that his office was bugged 
and surveyed by SAVAK. I was 
surprised as I was not insulting or 
criticizing anyone special. As a 
sociologist, I was suggesting for 
some changes, I was asking for 
ears to listen to different opinions 
than to the original planners, we 
all should be able to learn from 
each other!
Few years after the revolution we 

met him in London, they were 
nice to invite us for an afternoon 
tea. I asked our children to sit 
politely on the sofa; we did not 
take out our younger son from 
his stroller as I was aware that all 
the objects in their appartement 
was bought from famous antique 
auction houses. When his wife 
served us the tea, I was careful 
that we do not break any glass or 
teacups by accident as I knew that 
I would never be able to replace 
them! 
He complained and said: “Look 
at us! look what happened! Who 
could imagine this? We had 
done so many great projects and 
developments. Iran was in its 
highest level of success; we were

 even competing with European 
countries! How could this 
happen? My name is present 
in the red list to be captured 
and killed, but we were lucky 
to embrace the freedom before 
we were captured.” Again, he 
repeated how could this happen!

I reminded him: “Sir, do you 
remember the day we came 
to visit you in your beautiful 
office? I told you, maybe you 
should listen to some opposition 
critiques. Maybe you can change 
some of the plans. Do you 
remember you stopped me and 
put your finger on your lips and 
showed me the direction of the 
microphones? I was surprised as 
I was just suggesting an idea, it 
was clear for me, and I was aware 
that the storm was approaching!”

He simply answered: “I honestly 
thought that you were crazy and 
had lost your mind.
Now I realize that we were 

completely blinded and drunk 
from our success.
You know that the prime minister 
and I were in opposition groups 
in our youth. When we were at 
high school in Alborz College, 
we both attended the school with 
shoes that were old and had holes 
in them. The lives of most of the 
Iranians changed for better. See 
what happened to Iran, in such a 
short time? We had become one 
of the most powerful nations in 
Middle East!” 
I did not tell him: “It is true that 
Iran changed for good in a short 
time. That you and prime minister 
were able to buy new shoes, but 
there were others who still wore 
shoes with holes. You are one of 
the luckiest one today, as many of 
your friends were hung or killed 
and many others are in prisons! 
There are the ones who left the 
country empty handed. They left 
behind everything that they had. 
They must start a new life at an 
older age with empty, fragile, and 
shaky hands. At least be thankful. 
You are alive, have a beautiful 
roof, and your family is present 
with you!”

After the summer vacation we 
returned to Paris and spent our 
last residency at Maison d’Iran 
and lived in one of the couples 
appartements on the fifth floor.
The political situation was 
worsening day by day at our 
Maison. Bani Sadre was often 
present in the afternoons, sitting 
in the lobby with his morose and 
unhappy face quietly with others. 
The students respected him very 
much, of course he was older 
than the rest. Ghotbzadeh used 
to sit across the entrance and near 
the elevator door with his usual 
smile, as if he was greeting and 
controlling or counting everyone. 
The irony is that Ayatollah 
Khomeini called Ghotbzadeh as 
one of his sons, but later he was 
captured and judged as a traitor 
and after severe torture in Evin 
prison he was shot by a firing 
squad. 

The residents in our Maison 
changed their ideologies as 
they changed their coats in 
winters. I felt the only one who 
was sincere to himself was Mr. 
Ghazanfarpour, who became a A
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The practice of the traditional agriculture in Iran

I stood up and in a clear and loud 
voice said: “I am surprised of the 
hypocrisy present here. I looked 
at the young man and said: “Sir, 
do you remember last night? You 
and a few of your friends emptied 
three bottles of vodka in my 
presence and now exactly after 
twenty-four hours you declare 
that alcohol is haram! You all 
refer to Jalal Al Ahmad’s books, 
in Gharb Zadegi, he has portrayed 
your type of people; ‘They drink 
alcohol then, clean their lips with 
the back of their hands and say 
alcohol is haram!’
And about the bar that you have 
spent thousands of francs to build 
it, and now you declare that it 
is haram. Why do you want to 
destroy it? Why not changing it 
to a library instead?”

 Suddenly I saw many angry and 
sharp eyes shooting at me. 
Surprisingly, neither the color 
nor the expression of the face of 
the guy that I had addressed him 
did not change at all, he stayed 
indifferent to my words and at 
his lies that had surfaced. No one 
cared what I said, they ignored 
me and continued their plan. If I 
was going to talk a little longer, 
I had the impression that they 
would kill me with their eyes! 
They voted and soon after they 
destroyed the bar. They also 
declared officially that from that 
moment on there was going to 
be only one opposition group, 
an Islamic group. They asked 
everyone to register and join their 
membership, then they declared 
their new slogan: “Either you are 
one of us or you are against us!”

The girls were required to cover 
their heads with scarves and dress 
up decently.
On the way out I came face to face 
to Mandana, who used to be one 
of the modern revolutionary girls 
that I thought she had learned 

the true meaning of democracy 
and freedom in France as those 
were the two words that she 
used to criticize the Shah and 
his government. She was talking 
all excited to friends about the 
demolition and the hair cover. I 
approached and told her: “I used 
to have a respect for you, not for 
your political views but I felt you 
were true to yourself. Today you 
made a one-hundred-and-eighty-
degree change of direction in 
your belief system.  Remember 
when you sit in mud “lajan” 
you will become the dirty mud 
yourself!” 

In the elevator I found myself 
alone with Shahrezad, she told 
me: “Rosemary, you know 
that I like you very much but 
as you are not joining us, you 
are considered to be against us, 
therefore I will not be able to talk 
to you in public when, people are 
around us, but we will catch up 
somehow!” I looked at her with 
pity and answered: “I do not join 
anyone or any group because I 
like the freedom of mind, choice 
and action. I thought you were 
looking for freedom but now you 
are all trapped! I am free, I do not 
care if you talk to me or not, if 
you did talk, I will answer, if not 
I will not get sad or sick over it!”

From the next day Mandana 
and especially Shahrezad who 
used to wear mini-jupes and nice 
tops and makeup wore longer 
skirts and buttoned blouses with 
scarves covering their hair!

Angel Naraghi was a friend of 
our family that lived in Paris 
at the time. Her Husband Dr. 
Ehsan Naraghi was occupying an 
important post at UNESCO. The 
students knew him because he 
had written and published many 
books and directed research 
groups in rural areas in Iran. In 

addition, he was also the dean and 
professor of sociology at Tehran 
University. 
Few days after the general 
meeting I was in their 
neighborhood and decided to 
visit Angel. She asked how my 
parents were doing, we talked 
for a short while when other 
unexpected guests arrived. Their 
house was always open to guests. 
It was probably a tradition that 
she had learned from her father, 
Mr. ArabSheibani who used to be 
known as a very caring landlord 
in Shiraz. I remember once when I 
visited them for Norooz holidays. 
From six in the morning, they set 
all kinds of foods and fruits on 
their rectangular large dinging 
table, with the boiling samovar 
near the “havtsin” for breakfast. I 
still remember the smell of fresh 
Shirazi tangerine and oranges 
mixed with the smell of spring 
flowers, rosewater cookies and 
dark tea, that filled the air while 
entering in the room. Angel’s 
father was up and busy from six 
in the morning. He took care of 
all the problems of his peasants 
who used to come from his far 
and close villages to discuss and 
share the existing problems of 
their work or even their family 
matters. If they had a sick family 
member, they would visit him 
first so that he could help them 
with doctors or hospitals. He also 
solved their existing problems in 
their marriages or divorces, like 
an advisor and supporter. But 
each peasant had to go first to the 
dining room, have a cup of tea 
with traditional bread and cheese, 
fruits and cookies before seeing 
him. 

 The practice of the 
traditional agriculture in 
Iran

Angel’s guests were an Iranian 

couple, the wife had a scarf on 
her head. They entered the room 
without introducing themselves, 
we just said a hello to each other! 
After a short exchange of words 
with Angel, suddenly the man 
asked her: “Do you know who 
is Rosemary at Maison d’Iran?” 
and without expecting Angel’s 
answer he said: “The rumor says 
that she is working for SAVAK 
(the secret police of the Shah)!” 
Before Angels was able to answer 
him, I turned to him and asked: 
“Then, Salo (a French insult like 
dirty!), why are you collecting my 
salary every month?” Angel told 
him “Tak, you got your bullet?” 
He tried to defend his statement, 
but I hit him back harder. Then 
Angel warned him: “You can’t 
intimidate her; she is frank and 
will shoot back immediately.” 
His wife who looked more of a 
polite traditional Iranian woman, 
tried to stop her husband of being 
so rude against me. As he saw 
that his technique of intimidation 
was not affecting me, he asked 
for peace, but he did not excuse 
himself of being so rude and 
I did not need his repentance 
either! Later he asked me not to 
tell anyone about our meeting 
in Mr. Naraghi’s house. I should 
also know that when we leave 
this appartement, if we saw each 
other at Maison d’Iran, he would 
not say hello to me, that I should 
not consider his behavior as 
impolite but to understand that 
it was their law: “If you are not 
with us, you are against us!” I 
told him the same sentence as I 
had said to Shahrezad, that I was 
free and independent, I did not 
answer any one but to myself. If 
he saluted me, I would respond 
and if he didn’t, I would not care 
but then asked him: “Is this the 
freedom and democracy that you 
are fighting for?”
I do not remember his name, 
but I saw him in the house on 
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and Lajavardi also helped
his wife’s activities.
Golnaz accompanied her 
husband on an oral history 
project, and Habib Lajevar-
di helped his wife to stablish 
Iranian Association of Boston 
in Massachusetts.Lajavardi  
moved to Washington  D.C. 
area  and married  there for 
3rd times.He had Alzheimer 
in the last few years of his 
life.
There are 134 interviews 
that, in some cases have been 
published as books in Persian.

Habib Lajevardi, founder 
and director of the Iranian 
Oral History Project at 
Harvard University’s Center 
for Middle Eastern Studies, 
one of the most authoritative 
sources on contemporary 
Iranian history, died in the 
United States on Mordad 
3rd 1400 (25 July 2021), 
at the age of 83. Shortly 
after leaving Iran, Habib 
Lajevardi designed an oral 
history project at Harvard 
University's School of Middle 
East Studies.
Apart from publishing the 
text of some of the interviews 
conducted in the Oral History 
Project 
in Iran, a translation of
Habib Lajevardi's book 
"Trade Unions and 
Authoritarianism in Iran" 
published at Syracuse 
University has also been 
published in Iran.
Habib Lajevardi had three 
children from his first 
marrage. His second wife, 
Golnaz, accompanied him 
in many of his projects 

Two interviews, one with the 
famous American scholar 
Richard Frye and the other 
with the British Ambassador 
to Tehran Dennis Wright, are 
among the books published 
in English.

We offer our condolences to 
his survivors, especially his 
second wife Golnaz Laje-
vardi and his children.

His soul may Rest in peace.

 Habib Lajavardi , The Founder and Director of
 Harvard Iranian Oral History Passed Away

Akbar Rafsanjani Bahrmani, 
who was initially considered 
the second person in charge 
of the Islamic regime, stated 
in an interview that with the 
passport of the Shah’s time, he 
had traveled to all European 
countries and that the Iranian 
passport and the Iranian citizen 
were respected all over the 
world. 

Tudeh Party leader Kianouri 
admitted that the party had 
killed Mohammad Massoud 
and blamed it on the regime. 
“He had very good plans 
for Iran, but we mistakenly 
and sometimes deliberately 
violated those plans,” he said, 
after being angered by the 
regime in the Islamic Republic. 
And there are many such 
confessions and expressions of 
remorse, but still leftist groups 
continue to incite doubts in the 
simple and ignorant people.

Today, almost 43 years after 
the establishment of a religious 
republic in Iran, the left is 
spreads propaganda against 
the Iranian opposition. Many 
Iranian activist find themselves 
labeled as Islamic regime 
supporters and people are not 
allowed to pursue their battle 
for liberation, rendering their 
country proud again. Also, 
with sadness, I must add that 
even the loyal supporters of 
the late Shah are flogging his 
son today and do not recognize 
him as worthy of leading the 
opposition inside and outside 
Iran. Must another September 
11 campaign be staged again, 
with the aim of plundering 
our fertile resources, while the 
motherland continues to aspire 
for its children to mature?

Dear compatriots, let us 
caringly think of our lost 

homeland. The voice of 
freedom can be heard from 
the mouths of brave Iranian 
women  and men from 
Khuzestan, Tehran and other 
parts of Iran. Let us support 
them and be their voices 
abroad.
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 Editorial
Morteza Parizi

Our country, rooted in a 
long and tumultuous history, 
reminds us constantly of the 
glorious days that changed the 
course of our country towards 
progress and development. 
In its recent pursuits, Iran 
has  been temporarily either 
rapidly increasing, or, to 
its detriment reducing the 
rhythm of progress. The 
month of Shahrivar witnessed 
significant events that have 
taken place in our country, 
particularly the third and the 
twentieth day of Shahrivar.

On Shahrivar 3, 1320 (August 
25, 1941), Allied forces 
invaded the azure shores of the 
Persian Gulf. Although Iran, 
under the leadership of Reza 
Shah the Great, had declared 
its neutrality in World War 
II, neither the outcry of the 
country’s zealous officers, the 
officers of the Iranian Navy in 
Khuzestan, nor the outcry of 
the patriotic people of Tabriz 
changed the  commenced 
course of events. 

At 4 a.m., Britain and the Soviet 
Union informed the Iranian 
government that because the 
government had not complied 
with the Allies’ demands, their 
forces in the North and south 
would continuously advance 
and occupy Iran, following the 
defeat of the Iranian navy in 
the first moments of the attack. 
Britain was on the shores 
of the Persian Gulf and the 
northern armies were defeated 
by Soviet forces. 

Prime Minister, Mansour 
decided to resign on the 
evening of the third of 

Shahrivar.

After the initial attacks and the 
defenselessness of the Iranian 
army against the Allied forces, 
the Soviets moved north and 
east and Britain from the 
South and west of the country 
to Tehran. The main reason 
for the Allied invasion of Iran 
was the presence of German 
experts in Iran.

Reza Shah abdicated the 
throne, when he saw that 
the Allied forces could not 
be defeated  by his military 
forces. The Allied invasion of 
Iran had very unfortunate and 
irreparable consequences for 
Iran. The goals of Reza Shah’s 
leadership, rapidly moving 
Iran towards modernity 
and progress, became an 
unattainable dream  for
 Iranians. For years, with the 
conspiracies of the Russians 
in the North and the British 
in the oil fields of the south 
of our country, security 
burned in the fire and national 
resources were destroyed 
by the occupiers. Facing 
overwhelming Allied pressure, 
the young king was confronted 
with his inability to save his 
father from Allied captivity, 
as well as the dilemma of the 
nation’s trauma, suffering 
from allied crimes. Namely 
the occupation of Tabriz 
and the establishment of a 
“democratic” government in 
Azerbaijan.

Our natural resources 
in Khuzestan province, 
plundered by the British, 
the depletion of financial 
resources, and the insecurity 

in the cities all over Iran were 
all problems, nourishing the 
young king’s determination to 
resist the increasing pressures. 
Fortunately, one problem after 
another could be gradually 
resolved, with the help of the 
Shah and his Prime Minister 
Mohammad Ali Foroughi. 
With the growing popularity 
of the Shah, the people’s 
hopes increasingly hinged on 
his actions. The army made 
the utmost sacrifice for the 
pride of the country. And we 
witnessed, how a few years 
later our Iran became the envy 
of neighboring countries.

Nevertheless, the nation never 
forgot Reza Shah’s departure 
from Iran. 
On the morning of September 
16, 1941, Reza Shah abdicated 
in favor of his 21-year-old 
Crown Prince Mohammad 
Reza Pahlavi. At nine-thirty 
AM, the National Assembly 
accepted Reza Shah’s 
resignation. To prevent him 
from being detained by 
Russian or British forces, 
Crown Prince Mohammad 
Reza was hidden, in civil 
clothes, in an old Chrysler, 
between the front and rear 
seats on the floor of the car and 
brought inside parliament. 

“At 4 pm, Crown Prince 
Mohammad Reza swore on 
the Qur’an, in front of the 
National Assembly and the 
representatives, and officially 
became the Shah of Iran.”

British-Russian forces finally 
agreed to the accession of 
Crown Prince Mohammad 
Reza Pahlavi. When the war 

ended with the victory of 
the Allies, the Soviet Union, 
which had officially agreed 
with other Allied forces at 
the Tehran conference, to 
leave Iran, unfortunately not 
only did not leave Iran, but 
additionally demanded oil 
concessions from northern 
Iran and caused the December 
incident (21 Azar). Britain and 
the United States, however, 
did leave Iran as agreed.

By the review of the 11th 
September, 1941 incident, 
it can be concluded that the 
nation’s anger at the Soviet 
forces who refused to leave 
Iran, aroused the people’s 
hatred toward leftist groups 
forever. The forces of the left 
also deceived poorly educated 
Iranians and did their best to 
dispel the people’s favorable 
view of the Pahlavi monarchs. 
After the establishment of the 
religious government in Iran, 
which according to many was 
the revenge that Britain took 
from the Pahlavi kings and the 
people of Iran, many groups 
admitted that Iranians had 
been deceived into believing 
that adverse events in the 
country were brought about 
by actions of the Pahlavis. 
For example, Jalal al-Ahmad, 
a writer, rumored that Samad 
Behrangi was drowned by 
the regime in the river. Ismail 
Khoei, a poet who recently 
died, apologized to Empress 
Farah and Prince Reza for 
the atrocities committed by 
the left to the Pahlavi family. 
Babak Takhti, the son of 
athlete Takhti, strongly denied 
the murder of his father by 
SAVAK, calling it a suicide. 

By the review of the  September11, 1941 incident, it can be concluded that 
the nation’s anger at the Soviet forces who refused to leave Iran, aroused the 
people’s hatred of leftist groups forever,
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